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Moskova hararetli bir dipJo~t!l' 
faali etin merkezi haline gelm"tir. 
y ~ zamanlara kadar Bal! mem· 
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Ukadderatına teaJliık eden 
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Şarkta faaliyet serbesti.sa ıstiyen Al
manya, Büyiik Britanyanın garanti
lerine kari• tafılanıntJb ... 

··0~·~1~-~~-·bi;·h;·;~·i"ç·i~-d~'"gö;üş;~ı~;ı~~··d·~·;~~-·~·d~~-.ı;;i~iy·~· .. 
Vekilimizin Moskovada ikameti biraz uzayacaktır 
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et· 
Almanya Garp devletlerine heyecanlı sulh teklıl

ıçın yeni bir manevra hazırlr yor /erinde bulunmak 

Almanyanın kor usu çok büyüktür 
İstanbul 28 (llusu i) - l\loskovndan hilzc nvdeti için Sovyet donarumısındon oğlu ile beraber yc.ınŞir. 

bildiriliyor: l\1osko\•nda çok dostane bir bir torpitonun tnhsis edilmesi ınuhte- Yemekte milli miidafoa komiseri l\fo. 
hava içinde Sovyct hükümet erkanı ile meldir. Denizyolları idaresi Kadeş vnpu· reşnl Voroşilof ile hariciye komiserliği 
giirüşmclcriııc de\'run eden hariciye ve- ıunu tekrar Odesaya yollamak için emir erkanı hazır bulunmuştur. 
]ı:ilimiz B. Şükrii Snraçoğlunun bir beklemektedir. . .. A B. Molotof ile B. Şükrü Saraçoğlu nra· 
müddet dnha Sovyet Rusyada kalarnI;rı DÜNKÜ MULAKATLAR smdaki konuşmalar dostane bir hava 
an1aşılmnktadır. Moskova 27 (A.A) - Havas ajansın· içinde ve memnuniyet verici bir tarzda 

KADEŞ DÖNDÜ dan: devam etmiştir. 
İstanbul 28 (liususi) - Hariciye ve- Sovyctlcr birligi komiserler heyeti re· Dün öğleden sonra iki devlet adamı 

kilimizi Odesayn götüren Kadeş vapuru isi ve hariciye komiseri B. Molotof bu· uzun iki ınülfikatta bulunmuştur. Bu ak
limanımıza dönmüştür. Hariciye vekili- gün öğle ycmcl,tini 'lürkiyc büyük elçi· şanı da tekrar görüşccckle~dir. 
mizin görüşmeler sonunda memleketi· liğinde Türkiye hariciye vekili B. Saraç- - SONU G IN'CI SAHiFEDE -

VarŞova sukut ederken .. 
•• • 

Olüm lejyonlarını teşkil eden Leh 
zabitleri · ilk safta can· verivorlardı -

Bir manevranıftl 
lçyüzü ortaya konuyor 

Moskova 28 (A.A) - Havas Ajansından: 

Ecnebi mahnfil Almanyanın bilahare garp cephesinder: muvaffakıyetle 

yakasını ııyırmnsı takdirinde şark cephesinde çarpı~mnk iizerc şimdilik Sovyet 
Rusyıının bütün metalebatmı kabul etmek istemekte olduğu mütalnnsındndır
lar. B. Fon Ribbentrop ile gelmiş olan Alman eksperlerinin yani Dr. Shmurk, 
B. Fon Steingrath, B. Fausson Rusyanın iktısadi teşriki mesaisini elde ctrneği 
tecrübe eylemek tasavvurunda oldukları muhtemel ve Molotof ile Saraçoğlu 
arasında cereyan t•tmekte olan müzakereler üzerinde tesir ic:rn etmeğe kıyam 
edecekleri tabiidir . 

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

Heyecanlı h er 
Hitfer sansasyonel bir sulh teklifinde 

bulunmağa hazırlan.yor 

oskovanın teklifi .. 

.. .. Me;1 ek~ ........ ti"c~·· ... ·····:i"~de··ı 
. 

mühim döııüm noktası= 
·~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~ 

Hiikümctin emrile lzmir ihracat 
birliği derhal teşekkül ediyor 

- YAZISI 2 İNCİ SAHi:FEDE -
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TENi ASJR 

Umumi Harpte ve Cephede 
~~~~~~- -~~~~ 

Mevlevi T u u ŞEHi .HABERLERİ 
.............................. !Sı.Ell .. c:m ..... 

HabeTden 
Naklen - 37- Yazan 

Rahmi Yağız 

- Ziyafetteydık! şısında bu talebi bir takrirle menzil 
- Ziyafetten sonra? kumandanlığına bildirmiş, menzilce te-
- Yine oradaydık! darik edilen tohum her gün kaynatıla-
- Saçmalama dede, doğru cevap ver! rak yağ çıkarılmağa başlanmış, tabur 

Orada herkes gittikten sonra ne yaptı- kumandanı merak ede dursun dedeler 

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

Dikili 
---•·---

Hareketzedeleri 

. . . 
• . . . . . . . . 
Dün sabah Dikili ve Ber
gamada sarsıntılar oldu 

nız'! Ne işiniz vardı? bu istihkaklarını bol bol almağa başla-
- Onu söyliyemiyeceğim! mışlardı. 
- Neden? Hindyağı mevleviler için sade müla-
- Yeminliyiz de.. yimete yaramıyor, bununla sıcak iklim-
- Kim yemin ettirdi? de sertleşip kırılan meşin edevatlarını 
- Onu da ı:;öyleyemeyiz. Çünkü o da yağlıyorlardı. 

iane listesi , 

Kazım ve biraderi 
Elyazar Roditi 

URA K. 

5 
s 

300 
128 

Dikilide yeniden 
köyünde 30 

dört, Y ahşibey 
ev yıkıldı 

da yemine dahil! Bu arada Halepte oturmaktan canla-
- Beni çıldırtmağa mı ahdettinlz? rı sıkılan dedelerden bir kısmı Medine-

Söylesenize! ye kadar gitmek, bir (gaza hacci) yap-
- Maalesef kumandan bey, bizi bu- mnk merakına kapıldılar. Bu arzuları 

nun için mazur görün. Bir şey söyliye- Şamdaki ordu karargahına, Cemal pa-
miyeceğiz. şaya bildirildi. Paşa bir taraf tan kuvvei 

_ Ben sizi söyletmesini bilirim! seferiye hazırlıklarile ıneş~ul bulunu-
Kumandanın bu tehdidi ile arkadaşı yor, bir taraftan da bu kuvvei seferiye

nın ısrarları dedelerin yeminlerini boz- nin Mısıra varışında mevlevi taburu
duramadı. Geceyi nerede geçirdiklerini nun oynıyacağı rolü he.~aplıyarak tabu
bir türlü söylemiyen bu iki dedenin ön- ra fazla ehemmiyet veriyordu. 
ce mutlaka söylenmesi kötü bir şeyler Kendisine bir takrirle bildirilen bu 
yaptıklarına hükmeden arkadaşları bu arzuyu iyi karşıladı, fakat tekmil ta
hükü.mlerind.e, dedeler de sükO.tta ıs- burun Medineye gitmesinin hayli mas
rar ettiler. raf ve aksaklıklara sebebiyet vereceğini 

Haleptekl 15 günlük ikamet daha dü,..c;tinerek Haleb~ gönderdiği cevapta 
türlü tuhaflıklarla geçti. Cemal paşa- şöyle bir ağız kullandı: 
nın verdiği ordu emrinde: - cGcrçi dedegan ve dervişandan 

cMevlevi taburunun her türlü ihti- mürekkep mevlevi gönüllü taburunun 
yacı anında bildirilecek bunun için im- gaza haccine niyetleri bir emri müstah
k!n ve fırsat kaydı dahi engel olmıya- sen ise de şimdilik vaziyetin ademi mti
caktır. Tayin hususatı, husust bir tali- saadesi bunu icraya mani olmakla dc
matla esasen menzil müfettişliğine bil- degandan mürekkep bir heyetin bu hac
dirllmiş bulunduğundan mevlevi taburu ci yanmaları muvafık düşeceğinden ol
muhassesatının - ihtiyaç olmasa bile _ veçhile hareket edilmesi, ~önderilecek 
tamamen tevziine dikkat edilmesi göz- heyetin isimlerinin karargaha bildiril
öniinde bulundurulacaktır! Denilmişti. mesi.> 

Bu emrin şu maddeleri mevleviler Bu emir, tabnrda bir az dedikodu 
hakkında tamamen tatbik ediliyordu. meydana getirdi. Fakat kendilerinin ha-

Mevcudu 800 ü bulan tabura yevmi- reketine müsaade edilen dedeler bunun 
ye 40 dana, iki.şer çift has tayın, adam önüne gectiler, basta Çelebi olmak i.ize
başına yarım okka hesabile pirinç, bu- re 21 kişilik bir kafile Halepten hare
nun bir buçuk misli sebze hesap edili- ketle Medine yolunu tutu. 
yordu. KANAL KUVVEI SEFERIYE-

Geri tütün kumpaııy. :u 
> > > Memurları 

Tayyare alayı muhabere 
bölüğü subay ve erleri 
Fümige incir şirketi 
Ç. J. Jiro ve .Şr. 
F. Solari L. T. 
Karşıyaka Örnek köyün
den 166 vatandaşın teber-
rüü olup parti başkanları 

Hüseyin ve Muhtar Ah-

33 25 
50 
50 
50 

met elile 83 15 
Ahmet Saffet Turan 25 
Booven Rees kumpanyası 30 
T.C. Ziraat bankası 3000 
Iran konsolosu Hiiseyin 
Ghods 
Elbiseci Zozef Çikurel 
Danon ve Danon 
Yuda Alkulumbıra ve 
mahdumları 
Diş doktoru Zeki Kadri 
Aktugan 
Karşıyaka Örnek köy 
parti ocağı 
Karşıyaka Örnek köy 
namına Muhtarı Ahmet 
Karşıyakadan Cavit Alp 
Karşıyakadan Madenci 
Mahmut Tarhan 
Salahattin ve Ertuğrul 
Sait ve Davit A. Saporta 
Stanley Paterson 

10 
20 
10 

25 

10 

5 

5 
10 

5 

20 
10 

Dikili, Bergama ve Izmirde hafif sar
sıntılar evvelki gece ve dün sabah devam 
etmiştir. Evvelki gece Dikilide üç defa 
hafif sarsıntı olmuş, dün sabah saat 6 da 
takriben on bir saniye devam eden daha 
şiddetli ve tesirli bir sarsıntı kaydedil
mistir. Son sarsıntıda Dikili merkezinde 
dört ev yıkılmıştır. 

Dün Dikili mıntakasına yağmur düş
tüğü için çadırlar ıslanmıştır. En ufak 
bir rahatsızlık emaresi geçirenlerin der· 
hal hastanelere nakilleri için vilayetçe 
her türlü tertibat alınmıştır. Dikili mer
kezine şimdiye kadar 332 Çadır gönde· 
rilmiştir. Bunlardan 31 7 çadır kaza mer
kezinde, 1 5 çadır Kabakum köyündeki 
halkın ihtiyaçlarına tahsis olunmu'1tur. 

Dikili kaymakamı, dün zelzele devam 
eden köyleri tetkik etmiştir 

Çandarlı merkezinde 200, Bademli 
köyünde 15 O ve Yahşibeyde 25 çadıra 
ihtiyaç vardır. Y ahşibey köyünde şimdi
ye kadar zelzeleden 30 ev yıkılmıştır. 

KızJay kurumunun 200 çadırı daha 
Dikiliye gelince açıkta bulunan 400 kişi, 
bu çadırlara iskan edilecek, bazı çadır-

)ar da resmi dairelere tahsis edilecektir. 
Ber~amada 28 eylw gecesi saat 2,30 

da şiddetli, saat dörtte biraz hafif iki 
zelzele olmuştur. 

SON MALUMAT: 
Alakadar makamdan zelzele hakkın

da aldığımız malUınat şudur: 
2 7 günü saat 16, 30 da Dikilide yedi 

saniye devam eden bir zelzele olmuştur. 
Yıkılmağa meyyal bazt binalar çökmüş
tür. insanca zayiat yoktur. 

Ayni gün 19,50 de, 21,47 de, 2,07 
de ve 28 sabahı altıyı on geçe üçer sani
ye devam eden sarsıntılar olmuştur. Bu 
sarsıntılardan hiç bir hasar yoktur. 

2 7 gecesi Bergamada 2, 40 - 4, 5 5 ve 
5.0S olmak üzere üç sarsıntı olmuştur. 
2,45 deki sarsıntı beş saniye sürmüştür. 

28 günü saat 10.35 - 10,SO ve 11 de 
üçer saniye devam eden zelzeleler ol
mu!'lsa da hasar yoktur. 

Dikilideki ilk zeJzelede harap olup ta 
bilahare tamir edilen ve tekrar sarsıntı
dan ikinci defa harap olan fırın iyice ta
mir edilmiş ve dün tekrar faaliyete baş· 
lamıştır. Dk ekmeği bugün çıkaracaktır. 

Memleket ticaretinde 
mühim dönüm noktası 

Yalnız taburun Halebe varışından SININ HAREKET VE 
sonra htiyaçlar arasında tuhaf bir mu- MACERASI 

H. Jenny 
Mayer Arditi 

5 
15 
10 
10 

-----------------------
vazenesizlik peyda olmuştu. Mesel~ ta- Şamda askeri faaliyetin göze çarpa-
bur, 40 danayı kl günde istihlak edemi- cak kadar arttığı günlerdeydi. Dördün
yor. Bu yilzden bir süril et fazlası biri- cü ordu kumandanı Cemal paşa büyük 
kiyordu. Buna mukabil haritada bulun- harbi bir çırpıda neticelendirecek mu-

H ii k ü mcti n emrile lzmir ihracat Dr. Zekai Tarakçı 
J. T aranto mahdumları 

mıyan, puslada tesadUI ihtiyaç türemiş- azzam bir hareketi bir avuç Türk kah- lzmirde birliği derha! teşekkül ediyor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

istihsal d v k ihracatımızı daha em.in tedbirlerle or-
tJ. ramanile . . e ecegine anaat ge- ganize etmek, dışarıda fiat kontrölünü 

Hindyagv ı! tirmiş, erkanı harbiyesini teşkil eden 
Al b . l · · ·k·l b h temin eylemek gayesile bir ihracat bir-Ilaç için ufak bu mikdarı bile zorla man za ıt erının t~vı ı e una a-

alınan bu maddeden her gün tabura iki zırlanm!§h. --~--- liği kurulmasına tşebbüs edilmişti. Ti-
1 B 

,.. caret vekili B. Cezmi Eriçinin ehemmi-
bUytik fıçı gönderiliyor, mcvleviler et Kanal kuvvei seferiyesinin Cema pa- i r U ffi U m} yetle üzerinde durduğu bu mevzu, veki-
almamakta ısrar etmelerine karşılık şaya göre, rolü mühimdi. Tih sahrasını lin riyasetinde yapılan toplantılarda 
bunun mikdarını arttırmak arzusunda geçerek Mısıra varacak olan bu kuv- d .., 1 tespit edilen esaslara göre kuvveden fi-
bulunuyorlardı. vet, Mısırda heyecanla bekleyen halkın m a gala a Çl l le çıkmıştır. 

Tabur kumandanı bunun sebebini bir maneviyatını takviye edecek, esasen - Hazırlan.an esas nizamname, seçilen 
tlirlil anlıyamamıştı. F . .sasen mevlevilcr. orada hafif bir kıta halindeki Ingiliz Milli bankalarımızın iştirakiyle ve 14 kişilik komite tarafından tetkik cdil-
Her dertlerini kendi dedelerine söylil- kuvvetlerini te-pele:roeğe niyet eden merk?zi Ankarad~ olmak. üze:_e iki mil- dikten sonra tasdik için ticaret vekale
yorlar. tabur kumandanının kendi hu- Mısırlılar da silfıhlanarak Suriye cep- yon lıra sermaseli umumı magazalar ve tine gönderilmiştir. 'Iücarct vekaleti 
sust işleflne karışmasından pek hoşlan- besindeki muvaffnkıyeti temin edecek- antrepolar jdaresi İzmirde bir şube aç· esas nizamnameyi aynen kabul ve tas
m ıyorlardı. ler, Süveyş kanalı ele geçirilruk- mıştır. Açılan umumi mağaza ikinci dik ederek vilayet yoliyle Izmir mmta-

Binaenaleyh binbaşı Salt beyin bu ten sonra Hindistan yolu da kapatılmış kordondadır. Şimdilik serbest depo su- ka ticaret müdürlüğüne göndenniştir. 
Hindyağı hakkındaki araştırmaları iyi olacak, bu suretle müsteınlekelerile ir- retiylc her türlü ticari ve zirai emtea Hükümetimizin emirlerile 1 Ilkteşrin 
bir netice vermedi. Binbaşının soruştu- tibatı müşkülleşecek olan Ingiltcre im- ve mahsulatı kabul ederek mukabilin- 939 tarihinden itibaren 17..mir kuru ye
bir netloe vermedi. Binbaşının soruş- paratorluğunun vaziyeti tehlikeye dil- de makbuz senetleri verecektir. miş ihracatçılar birliği faaliyete geçe-

ve birliei t~ eylemek üzere bugün 
saat 15 de ticaret ve sanayi odası sa
lonunda mühim bir toplantı yapılacak 
ve ihracat lisansını hfilz btitlin tüccarlar 
iştirak ederek kayıtlarını yaptıracak
lardır. Birlik faaliyete geçince ihracat 
~leri devletin kontröl ve müzahareti al
tında ve daha emin bir şekilde yapıla
caktır. 

Dün gümrük ve inhisarlar vekaletin
den Izmk gümrükler başmüdürlüğüne 
gelen bir yazıda, 1 Ilkteşrin 939 tarihin
den ltlbaren birliğe dahil olmıyan tüc
carların ihracat yapmalarına müsaade 
edilmemesi bildirilmiştir. 

Birlik piyasada nazımlık vazifesini 
yapacak ve icabında birlik kararları ha
ricinde, piyasayı düşürecek şekilde ha
reket edenler için kara liste hazırlıya

turmaları boşa gitti. Dedeler: şecekti. Bu makbuz senetleri halkımızın ve cektir. Esas nizamnameyi derhal tetkik 

Eh Blk l • fk &~n ta~iked~ve kçc~nlli~~~~~al~dm~ ---------------·---------------
- ·· e i mil ayimet için ı arayı ehemmiyetle buraya lüzumlu kuvvetler 

·bilecektir. 

mcvleviyanın ihtiyacı mevcuttur. bu işi yaparlarsa filhakika muvaffakı- tiyaçları nisbetinde kredi teminlerini 
Diyorlar, başka bir şey söylemiyor- yet mevzubahis olurdu. mümkün kılacaktır. · Takas Polis kursu 

lardı. Ticari vaziyetin bu hareketsiz günle-
Taburun iaşe memuru Muhtar dede- Daha bu proje hazırlandığı, Enver rinde Izmirde açılan umumt mağaza, bü- İşleri hakkında bir Bir sene devam etlnek 

ye gelince o da evvela bu Hindyağı işin- paşa ve Alman umumi karargahı ile bir- yük bir ihtiyaca cevap verecektir. İzmir t 1 ld •• ... ı. 
den ~~ırmış. sonra i~in içylizünü anla- likte müzakere edildiği zamanlarda Os- be. ..d .. r···· t . dil Op antı O U uzere a~yor 
mıc:tı~. -:. manlı imparatorlug·u hudutlarının her şu sı mu ur ugune ayın e en umum Gösterilen bütün kolaylıklara ve hüs- Polis mektebi mezunu salfilıiyet ve sı-

...,.. merkez muamelat müdürü B. Hakkı Ba-
Dedelere verilen nasihatler arasında tarafından rol ve vazife alan Ingiliz ca- yer vazifesine başlanuştır. nü niyete rağmen takas işleri, matHlp {atını haiz olmak Uzere önümüzdeki Pa-

sıcak mıntakalarda devamlı surette suslarile istihbarat memurları haber al- surette bir inkişaf göstermemektedir. zartesl gilnü şehrimizde bir polis kursu 
müshil kullanmak mecburiyeti iyice öğ- mışlar: -*- Mahzurları ortadan kaldırmak üzere alı- açılacaktır. Kurs tam bir sene devam 
retilmişti. Onlar da Halebe varır var- - cTürkleı·, Şaında hazırlayacakları Bir memur Vakıflar nacak tedbirleri tetkike gelen takas Li- edecektir. 
maz bu nasihati hatırlamışlar, her gün bir kolorduyu Tih sahrasından geçire- • mited şirketi müdürü B. K~ Kıbrıslı Kursta İzmirln tarurunı.ş avukatları, 
Hindyağı istemeğe başlam!§lardı. cek Mısır .kapılarına, kanal önlerine ge- müdürünü tehdit mi etti dün aksam saat 17 de ticaret odasında meslek adamları, hakmlerl ve polis kol-

Revirdeki Hindyağı bu isteği karşı- t.irmek üzere teşebbüslere girişmişler- Vakıflar ~üdürlüğünde ~ir hadise ol- yapılan\ir toplantıya riyaset etmiştir. lejinden eyi derece ile mezun olan ami.r-
lamağa kafi gelmiyordu. Esasen doktor dir!> muştur. E:;kı v~kıfla~ varıdat men:ı~~ Takas işleriyle meşgul bulunan ihra- ler ders vereceklerdir. Kursun devamı 
Behçet de ilk defa tekmil taburun vizi- Şeklinde hükümetlerine bildirmişler- ~ ustafa oglu Alı. E.ngın, vakıflar ı;nüdu- catçılar bu toplantıya iştirak ederek pü- müddetince, kursa iştirak edecek me-
teye çıktığını görünce şaşırmış: di. ru B ... Esat Serezlının makamına .gıder:k rüzlü noktaları açmışlar ve tedbir alın- murlara her tilrlü çalışma fırsatları ve-

- Tabura kıran mı girdi, nedir? He- Fakat 0 zaman Ingliz orduları baş- ~crak~m eden maaşlarının ".erılm~sıni ınasını istemişlerdir. B. Klmil lazım ge- rilecektir. Mezunlara şahadetname ve-
piniz buraya toplandınız? kumandanı bulunan harbiye nazırı ıstemış ve: •Parayı ver .. Aksı takd.ırde len noktalarda tüccarları tenvir etmiş· rilecektir. 

Diye sormuş, sonra birbiri arkasına: Lord Kiçner ve büyük Britanya erka- sen mezara, ben de hapıshaneye gıde- tir. Kurs Pazartesi günü emniyet müdü-
- Hindyağı verir misiniz? nı harbiyesi bW1u gülünç bulmuşlar, riz• demek suretiyle tehdid ettiğinden B. Kamil ticaret roUdürü ve takas ko- rü B. Salahiddin tarafından açılacaktır. 
- DaıruA• ·zı·n de hın' dyat';ına ihtı'yacı her türlü vasıtalardan mahrum hatta b ta tahk'k ta b•ııc:l t IJI ,., za ı ca ı a -... anmış ır. misyonu azalan ile de bir görüşme yap- • •• • 

var! harp malzemesi noksan bir hükümetin -- ınıştır. VilAyetler butçelerınde 
_ Erenler, fakir de ondan isterim! ne böyle uçsuz bucaksız çölleri geçecek -*- bk 
Kılıklı talepler karşısında: bir kolordu teşkiline ne de bu kolordu- Bir tayin dar var 
- Burası fabrika değil, tabur reviri, yu o mıntakadan geçirerek Mısıra gö- Kuşadasının Soğucak köyü okulu öğ- Bir genç, kardeşini ağır Son aylar içinde muhtelif vilayetler-

siz bardak bardak hindyağı içecekseniz türebUeceğinc ihtimal vermemisler. işi retmeni Bn. Sahavet Güleryüz Kırklar- surette yaraladı den Dahiliye ve~e~e yapılan .~üra-
iaşe memurunuz vasıtasiyle menzilden mühimsememişlcr, halta aldırış bile et- eli vilayeti emrine verilmiştir. .. caatlerde, malt vazıyetm darlığı munase-
istcyin! :memişlcrdi. Odemişin Cümhuriyet caddesinde 75 betiyle hususi idare bütçelerinin ta.tbi-

Sözlerilc hepsini başından savmıştı. Fakat, işte mesele meydanda, hnzır- :'"G•••··,·•••··,·••••••••G•••:-:; .. ··, ...... : sayılı evde bir hadise olmuştur. Bu rna- katında zorluk bulunduğu ve tedbir alın-
Ondan sonra dedeler tabura başvu- lık ve faaliyet devamdaydı. : e en er, ıaen er E hallede oturan İbrahim, ikamet ettikleri ması istenmiştir. 

rarak yevmiye 250 şer gram hindyağı Tih sahrasını geç.mek çok mü.şkül ve ......................................... evi satması için annesi Bn. Zekiyeyi taz- Dahiliye vekAletl, bilhassa muallim 
verilmesini istemişlerdi. Bu talep bin- çok mühim bir işti. Yüzlerce kilometre İzmir mebusu B. Saadettin Epikmen, yik ettiği sırada kardeşi Mehmet işe mü- maa§larının aksamasına vesile olan bu 
başıyı hayretle yerinden sıçrattı. silrecek ve kum çölleri içinde uzayacak Kütahya mebusu B. Mustafa Bacak An- dahale etmiş ve nasihatte bulunmak is- vaziyete bir tedbir aranmakla beraber 

_ Yahu! demişti. Bunlar hindyağıle susuz bir yolda değil bir kıta, hatti ha- karadan. gümrük İnhisarlar müfettişi temiştir. Bu yüzden çıkan kavgada İbra- valilerin tasarrufa riayet etmelerini, Acil 
yağlanıp güreşe .mi tutuşacaklar aca- zırlıksız deve kervanları bile ilerliye- B. Cezmı Şahin Giray İstanbuldan gel- him yüzünden ve omuzundan ağır su- olmıyan masrafların tehirini, bütçe tat-
ba? mezdi. diler. Eski İzmir valisi B. Rahmi İstan- rette yaralanmıştır. Kardeşi Mehmet te bikatına dikkat edilmesini vilAyetlere 

Fakat Cemal oasanın kat'i emri kar- •• Rf'l'llıf ff!Df •• hula ~itti. tutulmustur. bildirmistir. 
~~--~...;;..----........,.~~~~--------..;..,;.,;.~~__..~~--........ ~~~~~ ........ ~-~~~--~ 
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Büyük 
Değişiklikler 
Karşısında .. 

-*-ŞEVKET atı..GlN 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE ' 

vardır. Panslavist hareketin yarınki 
tezahüratı bu muazzam kütlenin Al· 
manya için bir kazanç değil, muaı· 
zam bir bela olduğunu meY' 
dana koyacaktır. Moravya ile J3o' 
hemyadaki sabotaj hareketleri, Po
lonyada sönmiyen gerilla Almanla· 
rın bütün kuvvetlerile garba dötl" 
melerine imkan vermiyecektir. Hii 
lasa Almanya hesaplarında aldan· 
mıştır. Sovyet müdahalesi PolonY"' 
nın felaketini tacil etmekle berabef 
Nasyonal Sosyalizmin ümidlerini de 
yıkmıştır. 

Ne Ribbentrop'un, zevahiri kof\l' 
mak için Moskovada yapacağı aır 
laşmalar, ne de Alman umumi efk&' 
rındaki hayal kırıklığını izale içiı: 
Alman matbuatının gayretleri, a,i· 
kar olan bu vaziyeti gizleyemez. 

Sovyet müdahalesinin mühim ne
ticelerinden biri de İtalyanın bu har: 
ha iştirak etmemek hususundak1 

kararını bir az daha tebellÖ1 

ettirmiş olmasıdır. Tuna havzasındıtı 
Macaristan hudutlarında hasıl olall 
değişiklikten Romanın memnun o~ 
ması kabil değildir. ltalya akideletl 
itibarile mütaassıp bir memlekettir· 
İtalyan Katolik alemi, Pansfayis1 

hareketinin arkasında, Bolşevizrıl' 
den tehaşi ettiği kadar hiç bir şeydeJl 
tehaşi etmez ve Faşist İtalya, Bolşe
viklik tehlikesinin bir gün Alman:Y2' 
yoluyla Brenere dayanması ihtimll' 
lini elbette endişesiz göremez ... 

ŞEVKET BiLGlll -1'--
Lik maçları 

--&
Pazar maçlarının 
hakemleri 

A. takımları: 
Al<;ancak stadyomunda: 
Saat 11 de Ateş - Demirspor. Ha.keffe 

Hasan Yanık. 
Saat 14 te Üçok - Yamanlar. Hake111 

Ferit Simsaroğlu .. 
Saat 16 da Altay - O.Spor. Haketıı' 

Esat Merter ... 
B. takımları: 
Halk sahasında: 
Saat 9 da Ateş - Demirspor. Hakeııı: 

Sait Varol.. 
Saat 11 de Üçok - Yamanlar. Hakem: 

Osman Erengin .. 
Saat ~ tc Altay - D.Spor. Hakeıı>! 

Osman Oztolan .. 
.....,,,. . ............•.••.....••....•...........• , 

Askere i 

Davet 1 : 
' 

' İZJ.\IİR ASKERLİK ŞUBF.Sİ BAŞ· S 
KANLIÔINDAN : : 

' 
Izmir şubesinde mukayyet yerli i 

ihtiyat erattan 316 (dahil) doğum~ 
dan 326 (dahil) doğumuna kadar ro~ 
habere sınıfına mensup olan erlerw! 
sevkedilmek üzere şubeye müracaat--: 
ları ehemmiyetle ilan olunur. : 

İZMİR ASKERLİK ŞUBF.SİN· S 
DEN: = 
Gerek Birincite§rin 938 ve gere1': 

Nisan 939 celplerinde muvazzaflıki 
hizmetlerine mukabil bedel naktl: 
vermiş olanların 1111 sayılı askcrlilı:: 
kanununun 105 ci maddesi mucibince= 
30/9/939 gününe kadar ikinci taksıt-i 
lerini de vermeleri l~zımdır. Venni·: 
yenler ayrıldıkları esas sınıflarmds: 
muvazzaflık hizmetlerini ikmal etti·: 
rilecektir. Mağduriyetlerini muc~ 
olmamak için şimdiye kadar ikinc~ 
taksitlerini yatırmamış olanların he-: 
men ~ubeye müracaatla yatırmaları: 
il" 1 , an o unur. : 

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

MW'W?* Karımda.o 
Gizlediğim Sır 

Otel garsonuna bir şişe konyak ile iki 
Nevrozin aldırdım. Banyoyu da hazırla
masını tenhih ettim. 

- B~n birazdan gelirim. Sabahleyin Bir de kahve.. bru birl~tirmeği ne kadar çok istediiİ: 
erken kalkacağım için gündüz uyudum. Dedim. mi bil. Hayatımıza askere giderken Jdl1 ,, 

(Q ...... 1a:;~~aır:~~X/r/./J Y'azan: Üç Yıldız .-x-x; 
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istanbulda sefahat alemlerinde yaşar
ken bile İzmirdeki İclale ufacık bir ümit 
olsun verseydim o bugün en adi bir ba-
rın müptezel bir kadını olur muydu? ... 
Bugün içinde yuvarlandığı çamurlu ha
yattan dolayı İclfile dil uzataınıyacak tek 
adnm varsa o da ben değil miydim? 

Vapurun köprü dubasına yanaşırken 
yaptığı şiddetli sarsıntı ile hu düşünce
lerim sona erdi.. 

Kalbimin sesi kafamın mantıkım kan
dırmış.... İki kuvvet birleşmiş ve bana 
ı;azifemın yolunu göstermişti .. 

Jl.. 
Köprüye çıkar çıkmaz ilk işim doğru

ca nhtıma giderek Bandırmaya kalka-

cak vapuru anlamak oldu. 
E.vct.. Tekrar lzmire gidiyordum. 
Nemi yapacaktım). 
Verdiğim kararı tatbik edecektim. 
Vapur ertesi sabah kalkacakmış. Ve 

ayni günün gecesi de lzmirde olacakmı
şım. 

Önümde bütün bir günüm ve bütün 
bir gecem vardı. 

Evvela bir otele gittim. Gece sabaha 
kadar ayaz ve rütubet &hında dolaştı
ğım için iişümüştüm. Ostüste bir kaç defa 
aksırmaklığım heni endişelendirdi. Has
talıktan korkmıyor fakat hastalanacak 
olursam karanının tatbikinin geçikece· 
ğinden korkuyordum. 

Nevrozinin bir tanesi ile konyağın ya
rısını içtikten sonra banyoya girdim. 

Banyodan çıktıktan sonra ise öteki 
Nevrozinle kalan konyağı yuvarlayıp ya
tağa yattım. 

Üı;üntü, yorgunluk, heyecan, uyku· 
suzluk .. Bunların hepsi bir araya geldiği 
için çabık uyumuşum. 

Rüyamda kah lcl.ali, kah ablasını, kah 
annemi gördüm. 

Fakat nasıl, ne vaziyette, uyandığım 
zaman hiç bir şey hatırlayamadım. 

Gözlerimi açh~m vakit odanın içi 
karanlıktı. 

Elektriği çevirdim. saate baktım: On. 
Yani Saksağan barının açıldığı aaat. 
Simdi lclal, yine boyanmış bir halde 

dün geceki gibi bar mÜ<1terilerile l:ıu sa
atte cilveleşiyor. 

Bir an oraya tekrar gitmeği düşiindüm . 
Fakat bu fikirden vaz geçtim. Oraya gi
decek olursam belki de verdiğim karar
dan dönerim diye korkuyordum. 

Bütün gün uyuduğumn hayret eden 
garsonn: 

Diyerek otelden çıktım. içkili bir lo- Etrafıma bakmadan yazmağa haşla- kollarımın arasında tıkarak bı.raktığııı' 
kantada bir kaç kadeh rakı ile biraz ye· dım. andan itibaren devam etmeği ister ıoi· 
mek yedim. sin? bana cevap ver. Annem Adanad• 

Verdiğim kararı sanki tatbik etmişim « fclü... Orada akrabalanmızın dftliği var. Eğe' 
gibi müsterihtim artık. Benim yazımı ve be;ıim imzamı gö- kabul edersen oraya lt'İderiz ve orad' 

Yalnız bir endi em vardı. Acaba bu rünce muhakkak hayret edeceksin. Bu veni bir yuva ve yeni bir bayat kurarıf• 
kararımı yapacak olursam ondan bekle- kadar zaman seni ihmal ett.iğimden do- Mazinin. beraber ve tatlı geçirdi;tintl:ı 
diğim neticeyi elde edebilecek miydim. lcyı beni affet. Aradan ıecren bu uzun gÜn}eri müstesna, ayn ve acı geçen bii• 

Otele döndüğüm zaman geC'e yarısı seneler bana, senin mevcudiyethnde İ$gal tün sahifelerini ebediven kapatınz. 
olmuştu. Yani dı,arıda fazla fazln iki sa- ettiğin mevkii daha kuvvetle anlattL Ba- •• BfrMEDJ •• 
at kalmıştım. na inan lclil .. Hayat benim için çok acı :u•••••••••••~••u•u•••u•u•u••••u••~ 

, ·• • : Yakında bıtecck olan •Kanından: 
Soyunmadan yatağa uzandım. Ve ar- geçtı ~~ bu çok ac.ı .ıeçen bayat ıçmde :gizlediğim sır• tefrikamızdan sonra,: 

tık uyumadan.. Mütemadiyen ve hep sana soylernelden, itiraf ebnekten ut-:n.c onun kadar alakalı ,.c heyecanlı: 
lclali, onunla ger.en ilk aşk günlerimizi duyacagun pek. ~k v~alar v~ •• Bu ıh- yeni bir tefrikaya baslıyacağız. : 
düşündüm. Sabahleyin erkenden otel- barla senden hila beru aevmegı ıstemek A · • 
den çıktım. ~e b~l~mekte hiç bir hakkım olmadı- nnemı·n ! 

Vapura nnsıl bindiğimi, Bandırmaya grnı hil:yonun. Bu mektubu sana yaz- : 
nasıl geldiğimi, oradan trene lzmir isti- maktan maksadım da duyduğum b!r·ük : 
kametini nasıl tuttuğumu anlatacak de- vicdan azabı içinde senin affını ;.,.lvar- s d • v • d S 
ğilim . .Sadece bu seferki gelişim evvelki rna1,tır. ~nin ne vaziyette olduiunu bil- ev l gı a a m : 
geli-iınden hevecanlaı olmuştu. mİyorum. Evlendin mi, aözlü müsün yok- . ~ . d : 

Ba.ınnhnnede trenden İner inmez der- sa serbest mi? Eğer evlendi isen Allah d Yen~.başlı1}c~';ıJ;z tefrı~?.~ a 'd: 
hal istasyondaki küçük barakadan bir mesut etsin ve yalnı:r beni affet. Nişanlı kaır1·• .ınde " çk ı kz,,l m sburu cydı e: 

f k• w ld d w k f ··zı·· • d · · b k • enun en çı nen o an u eser : zar ve • agıt n ım, ogruca arşı tara - veya so u ısen saa etını ozma Jste- d·v 1 . .b. J k'k" I tt alın•" 
dnki kahve!erden bir)ne gittim. Garsona: mem. Yok böyle değı1 de serbest isen ıgerb~rı gı 1 ~a 1 1 ıayn an : 

::-- _B na mürekke.o v,. kAf,...,.. .. 1.: :n.v. ,.: .; ,._,., __ 1. ı.~-:-1 .... L - t. _ t. • _ mıs ır mnr.t'rn ır. 
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Hükümet kıymetli madde
lerin ihracını menetti 

"Milli iktısadi koruma,, kanunu hü
kümete geniş salihiyetler 

• 
verıyor 

yapanların malları müsadere ve ticaretten menedi
Bazı maddelerin satıfını icabında devlet yapacaktır 

Ank
ara 

2
g (Telefunla) - Ihtikarla dc\'lctın kontrölüne tabi tutulabilecek- 1 - Sikke ve külçe halinde oldu"i 

' il h 1 t" ·ı,· k ı · • gu mücadeleyi temin ınaksad· e azır anan ır. gı ı ıymet ı madrolerin hurda ,.e ınas-
cmilli ihtısadı koruma•. k~u~1 projesi ~cap cdcrs~ ba~ı nıaddelcrın satışl~rı nu halde de memleket dışına çıkarılına
i.izerinde vekdletler .tetkikler~ı. ta~1am- dogrud.an do~ruya devlet tarafından ıfa sı mmnurl,!1~· (Kıymetli maddelerden 

Spekülasyon 
leceklerdir. 

lıyarak ticaret \'ekaletine bildırml§l~r- oluna~~lcoeektır.. . . maksat platın, altın ve gümüştür.) 
dir. öğrenildiğine göre bu kanwı prOJC· Bugun, bu gıbı hususatı derpış eden 2 - Yolcuların şahsi zinet olarak da·-
si sadece ihtikarla mücadele gayesini bır kanun mevcut olmadıgından, cmilli ma taşıdıkları kıymetli madenl d 

1 

istihdaf etmeytip, hini hacette veya se- i~tıs:ıdı koruma~ kanunu _lfıyihas_ı , ha- mamul eşyada bu hükme dahildi/rv!~ 
Jerberlik vukuunda iktısadi mevzuatı lın ıcaplarma gore devletın bu ışlerle nız alyans \'e saat bu hükiimden •· dışında fevkalade tedbirler alabilmesi ın~gul teşkilatının ta~ v.e. ahenkli .. bi.~ te~madır. mus
için hükümete mühim salahiyetler te- ~ekı!de ça~ışm~ıru ~emın ıçın her turlu 3 - Hariçten gelen ecnebiler bera
min eylemek maksadını gütmektedir. ıdarı tedbırlerı nefsıncle cem etmi bu- be.rinde getirip ilk giimrük kapısının 

Bu salahiyetler cümlesinden o~ar~k lun~caktır. • . . .. •. .. . n!akndar gümruk memuruna verccekle-
hükümet her türlü istihsal ve istıhlfık .. Tıcaret vekalel! proıcyı ~numuzdckı n b~yan~amelere işaret ettikleri kıy
maddelerl üzerinde Spekülasyon yapan: ~unlerde Başvekalete takdım edecek- mctlı rnadenlcrden maıuul e. yaları 
lardan 20,000 _ 500 lira arasında ~k~ı tır. memlekcl dısına avdetlerinde Çıkara-
ccza alacak, yine icabında her hangı ~ı~ KIYMETLi MADEN iHRACI caklnrdu-. 
malı müsadere edebilecek ve bu gıbı MEMNU 3 - Bu kararların neşrinden evvel 
hallere teşebbüs ~~en ki;ı1se.~C'l'i ticaret- Tiirkiyc?·e gel~niş . bulunan ecnebiler 
ten ıncn etmek gıbı cezaı ınueyyedclere Ankara, 28 (Telefonla) - Türk pa- beraberıncle ge lınnl!! oldukları kıymetli 
de tevessül edebilecektir. .. ıası kıymetini koruma hakkındaki 12 ınadd.ele:den mamul eşyayı kambiyo 

Fevkalll.de ahval zuhurunda her tur- numaralı kararnameye ek olarak hazır- mercılennden müsaade alınak şartiyle 
lii iptidai maddelerin istihsal ve .sat~- lanaıı atideki karar, maliye vekaletinin memleketin dışına çıkarabilirh'.T. 
ları ve nakit isleri. bilumum tı~arc~ teklifi üzerine heyeti vekilece tasvip ve 4 _ 1715 kanun hiiklimlerine göre 
mUesseseler ve • teşkilfitların faalıyetı bugün mcr'iycte konulmustur: nıüntlen miistesn. dır. 

Büyük Alman tecavüzü? 
Alman başkumandanlığı bunun bir 

çılgınlık olacağını bilivor o • 

. .. 
proJesı tadil 

Tebliğler 
• --")... 

ransız tebliği 
Paris, 28 (A.A) - l<'ransız ordusunun 

49 numaralı harp tebliği: 
Bütün cephede gece sükunet içinde 

gcçmi§tir. Sarbrukun garbında \'e Şi
man tarafından yapılmıs olan bir taar .. 
ruz akim kalmıştır. 

Deniı.dc, hava ve deniz kafile ve ka
rakollarının teşkili sayesinde ticaret 
geınilerinin scyrüscferlcri muntazoım bir 
hal almıştı. 

27 Eylul •günü öğleden sonra tayya
relerimlzle Ingiliz tayyareleri beraber
ce harekete geçerek düşmanın bir çok 
tivcı tayyaresini d~ümıüşlerdir. 

Biitün gece istikşaf tay!>•arelerimizin 
faaliyeti gôrülmüştür . 
Paris 28 (Ö.R) - 28 Eylül aksamı neş
rolunan tebliğ: 

Mozcl şehrinin tam şarkındaki ının
takada kıtalarımızın müthiş bir hücumu 
mü. ait şekilde cereyan etmiştir. Esirler 
aldık. 

Heyecanh haber 
---·t:r·---

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Berlindcn bildirildiğine göre Mo::ıko

vadn Alman - Rus ademi taarruz pak
tından sonra daha başka biı· şekil almış 
olan bütiin sark ınc:.eleleri tetkik edil
miştir. 

Rusya hükümctinin Avrupa mesele-
lerini sulh havası içinde halletmek için 
çok yakında bir diplomatik teşebbüste 
bulunınası ihtimalinden bahsedıliyor. 
Bu teşcbbiis kabul edilmediği takdirde 
bir Alın. n - Rus ittıfakı tı.kdcdilecek
miş( ?) 

Eyi haber alan mahfiller Alın~nya ve 
Rusyaıım müştereken bir ~sulh taarru
zunda • bulunmaları ve bu kabul cdıl
mediği takdirde uzun bir harp ihtimalini 
ileri süı·mclcri muhtemeldir. 

l\Ioskovada bulunmakta olan Türkiye 
hariciye vekilı B. Saraçoğlunun Fon 
Ribbentropla bir mülakatta bulunması 
Londrnda hayret uyaııdırmıyacaktır. 
Fakat şiındılik böyle bir mtilfıkatın mev
zuu ancak na7.ari olabilir. 

-*-
Kolombi ya üniver

sitesi rektörü 

-*-
Hindistanda 

SAHl~'E J 

Sovyetler Birliği 
Polonya hakkındaki niyetlerini 

bildirdi lngiltereye 
Londra 28 ( ö.R) - Sovyet sefiri Maiski dün ak am F . . . 

rek Lord Halifakala görü~müştür. Bu mülak t b. k § •• ora} n Ofıse gadc
gürüımclerle alakadardır. a ır aç gun evvel vuku bulan 

M"iski Sovyetlerin Polonya Üurindı-ki niyetleri halda d l ·ı 
!ınd:n talep edilen izahatı ihtiva eden bir mektubu Lord H:li;ak~a~,v~e;:iştt~;a· 

Bıtaraf devletler durmadan müda~ 
faa hazırlıklarını tamamlamaktad~ır 
. Lnhey 28 ( ö.R) - Hükümct Holanda askeri tan·arelerinin kan d 
sıyah çerçeveli portakal renginde bir fundan ibar ı b" . k 1 a lanna . . D.. e ır ı~aret onu masına ka 
rarL::~:~ı~t~. umen de a:.Y~~ çerçiveli portakal rengine boyanacaktır. • 

. } ( ö.R) - Hukumet p1tz.ıu ve ha} raın günleri otomobil ve mo 
tosıldetle dolaşılmasını menctmiıııir Bu tedb" b • • şılamak içindir. . ır eıızm ve petrol azlığını kar-

Brüksel 28 (ö.R) - lsveç bn lrnnıandnnı hük.. · d h" zırhlı otomobil ve tan a kar .. . • umetın en ucum arabaları, 
. . g şı top mubayaası ıçın 2 milyon liralık krcd" . t 

mı tır. ı ts c-

Yurtlarını müdafaa 
Polonyalılar 

için silaha sarılan 
kurfuna dizildi 

Bukrc§ 28 (O. H) - Almanlar yukarı Silezy da Bielesk h . . . . 
de ahaliden 60 ki i · k"f d k . 

0 
e rmı ı~gallerın · 

yı tev ı e ere ehrın meyd ıunda ku d' . 1 . 
Runlnr Maresal Pilsudskinin 1920 t k ı·t rıuna ıunııı erdır. 
ler. eş ı n ma ınemıup olmakla müttehemdir-

Bir ecnebinin ihtisasları 
Aln1anlar, 

milyon 
Garp cephesine 
asker yığdılar 

bir 

Loııdra 26 (ö.R) - Sigfrid hattını ziyaretine müsa d dil . . 
muhabirinin raporuna göre Fransız askerleri Sarbruk h .c e . mı~ bır ecnebi 
az fazl mesafede bulunu'-'orlnr Sar b ''l . . e rıne bır kılomctreden 

~ · o gcsınııı en müh · dl · 1 
\e ıki köprüden ııiviller tahliye edilmi lerdir Fakat :m se .erı o an .Sarbruk 
gerisindeki ~ehirlerin de tahliye edilerek f 1 ·.k 1 k ephenın 40 kılometre 
korkusunu göstermektedir. a m n nrın apatılması Alınanların 

Muhabirin fikrince garp cephesinde Alnııınlar b' ·ı k . 1 d' B '- ır mı yon a -er taha"d l mıı er ır. u .-uvvetin yarısı Belçika . L .. k b ~ı e -'- "c u sem urg hudutlarına lcarsı dur-
maıı;tadır. # 

Hitl~r tahtelbahir/eri gez.erek faaliyetle
rınden beyanı memnuniyet eyledi 

Brükad 28 (ö R) - D N B j ıJ· I . 
d k 

. . . . a anaı ,,ı erın anııızın VilhelmshaF • . 
rd c ere uzak ve yakın d . 1 d •-· f 1 eru zıya-
5tezd•W• • •. b enız er cıı;ı ltll iyetlcrinden dönen tahtt'lbah· 1 . 

ıgını ve murctte ata memnuniyeıini bild" d•w• . h b . ır en 
ır ı~ını a er verıyor. 

Bir manevranın 

!>~mokrasiler cephesi 

A 
•k ,. h • • •• • d ıçın asker toplanıyor Stalin Türk • Sovyet 

merı a ayanı arıcı ye encumenın e Lond~~ ~8 (~.R) - Bütün llindis- -~-t nda buyuk Brıtanyn imparatorluğuna ff •tt Ü --*--

k 17 1 k b 1 d 1 d 
yardım hnzırlıkları hararetlidir Hint hü I ere, m dahaleden Ananevi dostluğu 

4 reye arşı rey e a u e ı· ı· kümdnrları, racaları ayrı ayrı . kuvvetle; evvel ültimatom h kkınd ~o:ı m~~ıad,.Ja<. Hnyda, Abad Ni7~mi göndermiş a a neşriyat 

Pitmanın 

. . lngılı7. ordusu yanında lıarp etmek p . Ö •... P .ris 28 ( ö .R) - So ... yet gazctclerı 
. ıçın mühim bir ku\Vel tekil elmi t" arıs. 28 < .. R)- Bıı. Tabouis (Övr) 1.urkı.> ~ harici}e ... ekilinin l\fo kovayı 

s·trıl~ı~yle n ıkledcbilccekleri mühimmat Portekizde yeni ır. gazete ~~ıdekı Y?zısında Sovyet ordusu- zı.> .retı mti~nsebeıile Tiirk. Sovyc:t ana· 
'e sılahlrırı Anıcrikndan satın ahı bile• t db. ııun mudahalesı hakkında mühim if a- d ı -ccklcnlır. e . ırler atta bu.lunıııaktadır. Sovvcllerin miida- llC\'I oııt ugu etrafında çok sitıtyiskar 

1 b 
h 1 1 1 ı. " y.ızılar yazmaktadırlar. 

-:•z Ol\ 28 ( ö. H )- Snlazar hüküıneti a e erım .. cı~ uir gün cince B . Stalin Hit-denız lc:rde müttefiklere }ardımı i~tihdaf lcı~ bıı· ultımaloın gfüıdcrerck Alınan- Letonyanın emniyeti 
eden hnzı tedbirler nlnıı tır. ~arı!1 Sovyct hudutları istikametind İÇİll alınan tedbirler 

t:K~eır..:c-.:zaıs.:ftt 

Elhamra 
ılcrı lıareketlerıni durdurmalarını iste.. B mişti. HiUer Moskova Alınan sefirine .. rüksel 

28 
(ö.R) - Rigadan bildi-

s 1 
~ ıılıyor: Lctonya lıükümı"ti dün Reisic·u·m-

0\'~ el erle ne baha ma olursa olsun . n- h uı . . ı~p • ur manı·ın riya etinde toplannlı v 
~m~sıı ı Cf!lrctınişti, anla ma bu emir d ) · · 

0 

uzerınc- nk•l.ıcclc yapılmıştır. e\ etın ı:mnı} et 'e nıüdnfnnsınn ait iki 
kaııuıı emırname~i çıknrmı tır. 
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YENIA.SIR 29 EYLUL CUMA 1939 

Varşova sukut ederken •. P.~~~~!!J&~N~iı 

•• 

Olüm lejyonlarını teşkil edenLeh -*-
zabitleri ilk safta can veriyorlardı Karpuzun kab::::ı:~:a :lı. 

Haksız dayak 
atmış •.. 

, 

İN t ABİFED şan zavallıyı, Bektaşjnin niçin dövdüğünü 
- BAŞTARAFI 1 C S E - larında ölen ve yaralanarın hakiki mik- nalan da üıtisna etmiyerek mahalle ma- bilirsiniz. 

IO-- alınm••br. Her ikis'", V•-ovanm tarını tesbit etmek imkansızdır. Yaralı halle Varşovayı yakmışlardır. On binler- B k . k k b k ....... .... ı. _.v e taşı, pe sıca İr günde içece 
nevmidane vaziyetini teyid etmekle be· dolu bir çok hastaneler bombardıman ce binanın enkazı alhnda binlerce insan su bulamadığı jçin yolun kenarında bir 

Dedi. Gemidekiler güler yüz gösterdi- lokma bile yiyecek vermediler. Halbu- raber müdafilerin hali kahramanlık gös- altında tamamile harap olmuşlardır. Ya- kalmıştır. Ayın yirmi yedinci günü ya- ağacın gölgesi altına somurtarak oturur. 
)er. ki biz onların yıluk dıvarlannı tamir !erdiğini ve göstenneğe devam edeceğini ralıları çok defa bir yerden diğer bir yere pdan bombardımanda sivil halktan ölen- Bir az sonra, yakında haşka ağacın albna 

- Canla başla .. Dediler ve Hızırla ettik. Vakıa iyilik yapmanın hududu kaydetmektedir. nakletmek zarureti hasıl olmuştur. Hıf- !erin sayısı 3000 kişi idi. Yarlılar sayıla- bir adam gelir, zenbilinden çıkardığı ko-
Musayı gemilerine aldılar, yelken açıp yFoakktaurt bvuebiruızun· . anydaaımp.tıg·aımiy1 zilikı.yili~g!"'ı. eklı.imdiser. Sabah tebliği şöyledir: zıssıhha şartlarına riayet imkanı kalma- mıyacak kadar çoktu. Bu kıtal sinirleri caman bir karpuzu keser. içerisini tek-
deııi.ze açıldılar. Gemide çok kalabalık 26 • 2 7 Eylul gecesi ve 2 7 Eylul sa· dığından salgın hast>.lıklar tehlikesi gün· bozacak sahneler yarabnıştı. Şehirde toz· ·ı k bukl b ak k "d 

kt Akş 1 h k k bilıniyecek ve bu iyilik onlara ders ol- F k k k 1 dan ve dumandan teneffüs edilmez bı"r mı yer ve 8 arını ır ara gı er. yo u. am o upta er es yattı tan bahı Vistül nehrinin garp sahilinde sert den güne artmıştır. & at ço ya ın o an Bektaşi o sıcak günde, koca karpuzdan 
ııonra Hızır, geminin tahtalarını kopar- mıyacak. muharebeler olmu•tur. tehlikeye, bunca felôketlere rağmen hal- hava vardı. Vaktinde kaldırdamıyarak k d b 

k ard tah ala d Hızır bunun üzerine: " f h d b. I dd h en isine ir parça ikram etmeyen ada .. 
mağa ve op ığı ta parç rını e-.. Garptan ve cenuptan •ehre kar•ı ya- kın ve askerlerin maneviyatı zerre kadar te essü e en ın erce cese en müt iş h . 1.... ..fk I k b. k d h 

b l lu _ Ya Musa ... dedi .. üçüncü sefer- • • k I mm asıs ıgıne o e enere ır at a a nlze atmağa ve u suret e gemiyi s- pılan hu··cumlar tardedı"lmı··ıı·r. Mukabil sarsılmamıştrr. Askerler vazife mevkiin- teaffün şehri ap amışb. b • k k .. .. .• • · tıne• b l d dir ki aramızdaki ·-ı---ayı bozu- • somurtup çu ugunu çe er en, uçuncu 
ıııen truırıp e ge aşa ı. ~ taarruzlar esruısında esı·rler aldık. Do··rt de kalmakta israr ediyor ve teknik vası- öLOM LEJYONLAR!: b' d 1· d .k. . d Musa bunu görünce sabredemedi. yor, sözünde durmuyor ve sabrede- ır a am ge ır, o a eusamış, ı ıncı a a-

hu··cum arabası'le u··ç top zaptettı'k. laların tefevvuku altında ezilmedikçe, Şehrin 22 günlük kahramanca müda- b kb" k kab ki Hızıra: miyorsun. Bel ki ben artık senin- mın ıra gı arpuz u arını sıyır .. 

dedi d 1 le Ve sen de benım. le ayrılmak 17 ğÜn mukavemetten sonra hükümet düşman askerine daima faik olduklarını faasında yılmazlıklarını gösteren Polon- mıya başlar. Bu eefer bekta•İ dayana .. 
- Ne yapıyorsun. ·. Bu a am ar .. · J M''d f k d J • b ıJ b ı J • k·ı d • 

im d merkezi. harabe halı.ndedı·r. Havadan fa- ~osterıyor ar. u a aa uman an ıgı ya za i eri ir ö üm eıyonu te• ı e e- b • b k ı· d b bize merhamet ettiler. Para almadan bi- düştü. Fakat senden ayn a an :ı maz, çu ugunu ıra ır. e ın e astan, 
b ed · k sılasız bombardunan edı'lmekte ve du·· •. halkın insanlık fevkinde İzbrabını daha rek müdafaanın sonuncu günü saatlerce il ·· · h'' d Ö k. L z.i gemilerine kabul ettiler. Halbuki sen önce garip görerek ve sa r emıyere " zava ının uzerıne ucum e er. te ı &.a-

nl ıklar . li k bil bana sorduğun u""e sualin cevabını vere- man ag"ır toplarının devamlı ateşine ma- ziyade artırmak istemiyor. Mühimmat Alman motorize kuvvetlerile çarpışmış- bahatinin ne oldug"'unu Ög .. renmek isteyin-
0 arın yap! ı ıyi ğe mu a ge- • b 1 k d D b k noksanlıg·ını da nazarı dikkate alarak 24 ı h · f d d nJ 
nülerini parçalıyor, batmak tehlikesine yim ve seni meraktan kurtarayım. Ev- ruz u unma ta ır. üsman ir ço yan- tik b k l V ar ve epsı şere mey anın a ca arını ce: 
maruz bırakıyorsun. vela, bindiğimiz gemin.in tahtalarını sö- sıın bombaları kullandığından şehir gün- •aa i ir mütare e ta •P etmiştir. ar- feda ebnişlerdir. - Kabahatin fU ki, der, bu dünyada 

Bunun üzerine Hızır. kerek gemiyi bir parça tahrip etmiştim. lerdenberi alevler içindedir. Bilhas.. •ova ve Modlinin teslim şartları hakkın· senin gihi karpuzun yalnız kabuklarmt 
- Ya Musa. dedi, ben sana demedim Bu geminin sahipleri zavallı iki kardeş- merkez kısmı harabezara dönmüştür. Su da müzakereye girişilmiştir. Devam et· ALMAN TEBLICI: sıyıran miskinler bulundukça, karpuz\I 

mi iti sen bana arkadaşlık edemezsin. tir. Ordarın gittikleri limanda, o şehrin tesisab tahrip edildiğinden yangınları mekte olan hu müzakereler 29 Eylulde Brüksel 28 ( ö.R} - D. N. B. ajansı yaratan da onun içini yalnız ıu gideri 
Hani bana hiçbir şey sormıyacaktın. sahibi bir hükümdar var ki, limana gi- söndü:rmeğe çalışmak bile imkansızdır. neticelenecektir. tarafından neşredilen Alman tebliği ı adam gibilere yedirir. 
Bak, sabredemedin ve sordun. recek bütün sağlam gemileri gasbede- Yangınlar böylece bir çok sokaklan baş- Paris 28 (ö.R) - Varşovanın tes- San nehrinin şarkında Alman kııaları Karpuz, yalnız sususzluğu gidermek ve 

Musa, onun bu sözlerinde bir hile,. cektir. Halbuki bu iki kardeşin bu ge- dan başa kapamıştır. Ahalinin ilıtiyac• !im olduğunıı artık bir emri vaki addet- fasıl hattını geçmiıler ve Lehlerden 50 ağzı taılılandırmak için yenilince, bek.• 
met vardır diye düşündü ve: miden başka geçinecek bir şeyleri olan su arabalarla nakledilmektedir.> mekle beraber. lıalyan gazeteleri Leh zabit ve asker e•İr almışlardır. Dün Var· taşinin düşüncesi, belki h~l doiirudur 

- Mazur gör, dedi, kendimi tutama- yoktur. Ben geminin tahtalarını kopar- ikinci tebliğ: Sehlrde bütün ında mad- milletinin ve Varşov~ ahalisinin kahra- şova şartsız teslim olmuştur. icap eden ama, vitaminler keşfedildiiiindenberl 
dım ve söyledim. Bundan böyle ağz1- dun. Hükümdar gemiyi bu halde görün- deleri atakları harap oldu~ndan kıtlılr manlığını ve vatanperverliğini takdir- hazırlıklar yapıldıktan sonra ıehir 29 karpuzun kapuklannı sıyıran adamın da 
mı açmam. ce gasbetmiyecek ve onlar da bu suret- acı bir sekilde hissedilmektedir. Yara!• den geri kalmıyorlar ve İnsanlık fevkin· Eylı'.\lde Almanlar tarafından İsgal edile- - alçak gönüllü olmakta fazla ileri gitti• 

Bu sırada küçük bir serçe kuşu ge- le ve az bir zararla hem gemilerini hem olan 16000 asker ve 20000 sivil vardır. de, heyecan verici bir şehamet sahifesi cekıir. Bu sabah Modlin kumandanı da ğine şüphe olmamakla beraber • büs• 
minin üzerinde Uçtuktan sonra yanları- de maişet vasıtalarını kurtarmış olacak- Şimdilik hava ve topçu bombardıman- yazdıklarını kaydediyorlar. teslim olmağı teklif etmiştir. bütün faydasız bir jş yapmamış olduğu 
rıa kondu. Ve ayakları ucunda birik- !ardır. öldürdüğüm çocuk ise çok na- VARSOVANIN SON Paris 28 (ö.R}-Polonya harbı etra· anlaşılıyor . 
. nıiş den.iz suyundan gagası ile bir dam- muslu ve Tanrının birliğine inanmış GONLERI: fında yapılan en mutedil tahminlere gö- Çünkü, her ıeyde olduğu gibi, kar• 
lacık aldı. iman etmiş bir ana ve babanın oğlu idi. Ankara Radyosu p . 28 (ÖR} v re bu harp maktul ve yaralı olarak Al- d d • . 1 k b • Fakat 0 büyüdüğü zaman Tanrıya Bsi arıs . - arşovanın ıon puz a a vıtamın er onun a uguna ya.• 

Hızır bunu Musaya gösterdi: olacaktı. Adam öldürecek, katil olacak, ~nleri cidden çok feci olmuştur. Al- man ordusuna iki yüz bin kişilik bir zayi- kın taraflannda ve kabuğunun arasında 
- Ya Musa. dedi, bu serçeyi ve bu- anasına babasına ziyanı dokunacak ve .l::J. manlar kilisalar, hastaneler ve tarihi bi- ata mal olmuştur. daha çok nispettedir. Onun için çocuğu-

n un gagası ile aldıg·ı su damlasını gör- DALGA VZVNLV"'V z da k • . .. t ti t ti delalet içinde ölecekti. Halbuki ben onu v nu arpuzun ıçerısını a ı a ı ye• 
dün mü?. Işte senin ilmin bunun aldıg· ı V d'kt ı 1• d d 

P-in öldürmekle hem onu Tanrıya is.. BVG N h lb h 1 ı en sonra, ezze ıne oyama}'lp a bir damladır. Ve benim ilmim de bu ., T t • d. 1 · J k b • · f k 
Yan etmiş bir halde ölmekten hem de ış erıy e a ugun ıç tara mı oıyırma 

koskocaman denizdir. Arada bu kadar ---<:r-- a e a 1 r er k d 1 L 11 1 anasını babasını bilahare üzülmeokten Ww isterse, o a ar a ça" gönü ü o muını 
fark vardır. kurtarın>< oldum. 1639 m. 183 Kc .. /l20 takdir ebnemekle beraber, gözünüzü 

Yollarına devam ettiler. Nihayet ge- ..., T A. P 3170 m 9465 Kes/ 20 Ww k k 1 k Tamir ettiğimiz dıvara gelince, bu dı- · · · · · · yumarsanız çocu pe zarar ı çı maz. 
miden dışarı çıktılar. Bir hayli karayo- varın altında bir define vardır. Tarlada T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. Karpuzdaki vitaminler, kavundaki 
lu yürüdükten sonra bir köye geldiler. kad k d • 1 d 

iki yetim ve küçük çocuğun malıdır. Dı- 12.30 Program ve memleket saat ayarı Al h }b h" ( • • 11 ar ço egi se de gene hatırı say a.-
Burada karşılarına beş on çocuk çıktı. var büsbütün yıkıldığı zaman bura hal- 12.35 Türk müzig" i (Pi.} ffi a ll ta t C a l r C rJ t 1 Ca ret yo a • cak nispettedir. Mesela A vitamininden 
Çocuklar birbirlerile oyruyorlardı. Iç- kl 

de b d 1 il d . lu altındaki defineyi görece er ve ye- 13.00 Memleket saat ayarı, aı·ans ve yÜzde 125 ölçü verir. Demek ki çocuğu 
!erin n iri ise iğer eri · e auna ı k d d d"J • } d• B" k kavga ederdi. timlerin hakkı ziyan o aca tı. Drvarı meteoroloji haberleri. tar e J ffi) ş er ) r l r ÇO -annesi ile babasını da • birçok mikroplu 

onun için tamir ettim. Çocuklar büyü- 13.15-14 Müzik: (Karışık program • Mo- rJ fl a 0 • hastalıklardan korumak bakunından a"" 
Hızır onun yanma yanaştı. Kuvvetli d kl · b J ki dır 

ü erı zaman onu u aca ar · dern müzik plakları}. Al h 1 b h" • b ( mutla taze üzümden, elmadan bile üs-
bir yumruk vurarak çocuğu yere de- H b J ·· Jedilcte f t atırJ ffiJŞfJr ızır, un arı soy n sonra: 19.00 Program ve memleket saat ayarı ffi a 0 a e a ) rJ tündür. Sinirlilere kuvvet verecek B 1 
virdi. Çocuk, bu yumruğun tesiri altın- Işt M d" il. tt· B - e ya usa, ıye ave e ı. e- 19.05 Müzik (Kabare ve saire - Pi.} vitamininden, yüzde ancak 1 O ölçü ver• 
da ve hemen oracıkta can verdi. b ı buk da d V • be · 

Musa kendini tutamadı: nim i gim a r ır. e eger nım 19 30 Türk müziği (Fasıl heyeti} diğinden bu bakundan elmadan, armut· 
- Ya Hızır. Dedi, ne yaptın; bu oğ- kadar sabretmesini bilseydin ve ilmin 20.15 Konuşma Alman tayyarelerinin Vayt adası açı1ılarında tan ve taze üzümden hafif ise de kayısı• 

lanın ne suçu vardı; onu nahak yere ben.im kadar olaydı, beraber daha bir 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve bir 1ıruvazörü hasara uğrattı1ıları da "alandır dan ve teftaliden ve her yemi~ıen daha 
neden balak ettin? hayli yolculuk ederdik ve pek çok şey- . meteoroloji haberleri. " pahalı yabancı yemiş muzdan bile daba 

Hızır cevap verdi: ler öğrenirdin. Ve bu ilim benden de- 20.50 Tilrk müziği: Londra 28 (Ö.R} - Alman tayyare- ~~ tahtel~irlerinden . topl.anan cömerttir. B 2 vitamininden yüzde 14 
- Ya Musa, ben sana demedim mi ki ğil, Tanrıdandır. Ben Tanrının emrile Okuyanlar: MefhMet Sağnak, lcrinin İngiliz harp gemilerinden birini yenı esırl?r .Ingiltercye getirilmiş v_e ölçü getirerek kendisinin terkibindeki 

sen sabır edemezsin, bana yoldaşlık ya- hareket ederim. Mustafa Çağlar. Vay! adası açıklarında bombalıyarak ha· memleketin şımal lusmında be§ katlı bır şekerin vücuda yaramasını te . d r 
pamazsın. Hani bana yaptığun işler hak- Sonra Hızır birden ortadan kayboldu. Çalanlar: Vecihe Daryal, Fahire sara. ı:\;<ra.ttıkları . haberi kat'i suı;ette binada diğer arkadaşların~. mülill ol- Ağzı ve dişleri kuruyan C vit::7ru~d:~ 
L-~- hiçbir şey ~rnuyacaktın? Musa da tekrar Mısıra avdet etti. Fersan, Refik Fersan, Kemal Ni- tekzip edılmektedır. Bu haberde, şımal muşlardır. Bunların ekserısı 23 yaşında de yüzde 7 miligram verdig"i İçin bu ci· 
"'""" ~ Din tarihlerine kadar geçmiş olan bu d • 1n ili' J dir V k kın tecrübe! · 

Musa tekrar mazer~ diledi. b yazı· Seyhun. denizi ortasın a taarruza ugnyan g z genç er . e pe ya erın- betten de elma ile armuttan ve taze 
'" masal hakkında Muhanunet Peygam e- b. h d be · J • lm Bunl - Bir daha birşey sormam. Sabrede- d dilmek 1 - Bog· os - kürdili hicazkar şar- filosunun bir tayyare gemisi ve ır zır • en sonra ruz erı so uştur. ar üzümden daha iyidir. 

rin şöyle söylediği e rivayet e · • ılı" h b · k d ·· dükl · J d Jduk ·· rim. tedir: kı: (Güller açmış bülbül olmuş hsmın hasara ugra gı a en a ar gor . ~n muame e. en. o ça .mut~- Madenlerine gelince, iyot madeniyle 
Dedi ve yine yollarına devam elti- _ Tanrı kardeşim Musaya rahmet et- bi karar}. esassızdır. Fakat Almanlar uınumi harp- ha_lj'ır~ şkZıra k~~ilerıne ~gilizl~ çinko ve manganez madenlerinden kar-

ler. sin. Nolaydı Hızırla daha çok yoldaşlık 2 - Lemi - Kürdili hicazkar te de böyle yalan veya yanlış haberler esır e~e a .a .şe e ~~me .e Y~P • puzda hiç bulunmadığı için zekaya va 
Oradan uzaklaştılar. Yolları üzerine etmek için bir az daha sabredeydi de şarlu: (Açmam açamam söyleye- ve~işler ve harb~ sonuna ka~ s~p~- ları soylerunışlı: H~lbuki şımdi eyı gı·d·a neslin devamına hizmet ettiği meşhur 

başka bir köy geldi Bu köyde misafir bize daha çok şeyler öğretseydi. mem çünkü derinde}. saglam duran İngılız harp geınilerının alıyorlar. Kendilerıne sıgaralar verili- değildir. Geriye kalan dokuz madenden 
blnıak istediler. Birkaç eve başvura- Burada ve hazır sırası düımüşken yine 3 - Salfilıittin Pınar • hicazkar ba~nldığını i~an etmişler, hazan kendi: yor. Hatta bul':"'duklan binanın en yu- karpuzda az çok bulunur. Terkibinde 
rak bir az yiyecek istediler. Fakat hangi halk dilinde adı destan ve mukaddes ki- şarlu: (Bir gizli yalan söyle}. lerı de bun~-~ıııı~şlarılı. Bu husustaki kan lusmındaki traçayı ~tbol saluı:'ı ~- klor ile aodyom bulunması • hem de 
evin kapısını çaldılarsa. taplarda ismi mezkur olan meşhur cHı- 4 - Artaki - kürdili hicazkar Alman tebligı aşagıdadır: line koymuşlardır. Bu esırler küçlik bır bunlann müsavi miktarda olması • kar• 

- Verecek birşeyimiz yok.. zır> hakkında mevcut muhtelif rivayet· şarkı: (Artık ne siyah gözlerinin . .. ALMAN TEBLİ<?i futbol sahası yapmak üzere civarda bir puzun hiç hissedilmeden, kolayca haz• 
Diye red cevabı ile karşılaştılar. leri üıtitraden kaydediyorum. gölgesi kaldı}. Berlin 28 (0.R}. - G.arp .~ephesınde arsa satın almışlardır. medilmesine sebep olur. Kavunda bu iki 
Bunun üzerine Musa: Hızır, Nuh peygamberin gemisinde 5 - Hicazkar peşrevi hava .mw,ı~e_?el~~ın?e bır dw;man tay- --·1- maden bir az nisbetsiz bir derecede bu-
- Burada fazla kalınıyalım, başka aresı dw;urülın t Alman la are O b" İn k k k d k 

köye gidelim, dedi. Bura halkı misafir- bulunanlardandı. o zaman adına llya 6 - Zekfil Dede - Hicazkar Yü- r . v d UŞ~- d b""yük.YY b" - n ar giliz bahriyelisi lunduklarından avun, arpuz a ar O• 
derlerdi. Nuhun torunu ve cSam> ın 0ğ. rük semai: (Bülbül gibi pür ol- .erı ayt a ası aç arın a u ır • tmi 1 !ay hazmedilemez. Karpuzdaki potas• 

perver değiller. lu idi. Nuh, Adem baba ile Havva anne- du}. Ingiliz kruvazörüne hücum etmişlerdir. esar e Ş er yom mideni de yüzde ancak 73 miligram 
Kölydken artıdk çbıkıyorllardı. d 1 B nı·n c-edlerı'nı· kendı· bulundug"u topra- 1 - İsmail Haklu - Nihavent Kruvazöre 500 kiloluk bir bomba isabet . ~ndra,. 28 \AA} - Stokholm'"!n olduğundan vücudun etlerini doldurmıya 
Yo enarın a ir tara gör ü er. u •• • .. (S . h··1cm·· I) etmiştir. Şimal denizi ortasında İngiliz bildirıldiğıne gore bir tahtelbahlrın d bü .. k h' t• 1 l 1 d k lın • .. t tm O.a nakletmek istemiş. Hızır: agır semaı. enı u u eze . . .. . ta .. . ileri b tmakta 1 a yu ızme ı o amaz. 

ar anın ıvarı yı ı aga yuz \1 uş- ~ 8 - Rakım - Nihavent şarlu: (Ne filosuna yapılan bava huçmnunda da bır "?"uzu uzer;ne gem a o - Karpuzdan insanı beslemek için bir 

tuHızır: Galiçyanın yanan kalbime baktı}. ~?'Y~e. g~mis~e 500 kiloluk b~ bomba ~:~:~~;cı:ı bır Isv:ı~afr~~~ yararlık beklenilemez. Yüzde 6, 7 nisbe-
- Ya Mu•a .. Dedi. Sıva kollarını da Petrol kuyularını 9 - Hicazkar türkü: (Bir yar dut!ug':ı;ı:ıbı. b~ırhlıy~ak ~~ı kıç 2~Ö yelisi bir ~tahtelbahiri tarafından tinde şeker, yanmşar gramdan daha az 

seninle beraber şu dıvarı tamir edelim. p 1 lal t h "p sevdim Kuşadalı}. ra k~J 1 ~e~ obo sı;;a .o bat =r~ esir edilmişlerdir. azotla yağ, üst tarafı da hemen hemen 
Musanın bu teklif garibine gitti. Fa- o onya ar a rı 10 - Hic~zkar saz semaisi - Ke- ~er ı o u . m a ı~ e e ş . Isveç vapurunun kumandanı protes- sade BU. . 

kat Hızırın soyunarak hemen işe koyul- ettiler mal Nıyazı Seyhun. TAHTELBAHIRLER TIC.ıµtET YOL- to etmişse de itaat ebnek mecburiyetin- Zaten karpuzdan beklenılen de tatlıca 
duğunu görünce o da kollarını sıvadı. Budapeşte 28 (ö.R} - Galiçyanın 21.30 Konuşma LARIND~ TARDEDİLİYORLAR de kalııu§tır. Çünkü o sırada kara su- ve lezzetli şerbet gibi susuzluğu basbr· 
Güneşin altında bir kaç saat çalışmak bütün petrol havzası Sovyet ordusunun 21.45 Müzik (Opera Arya'ları - Pl.} Londra 28 (0.R} - Salfilıiyettar kay- !arı haricinde bulunuyordu. makbr. Bu işini iyi gördüğünde de hiç 
ve terlemek suretile tarlanın yıkık dı- işgali altına geçmiştir. Polonyalı teknis- 22.00 Müzik (Radyo orkestrası - şef: naklardan bildirildiğine göre denizlerde --..f:r-- kimsenin şüphesi yoktur. Hele güneı 
varını tamir ettiler. yenlere göre petrol kuyuları 0 surette tı· Hasan Ferit Alnar. tahtelbahir tehlikesi geniş mikyasta ber- Ayvazlar köyünde bir karşısında münasip bir müddet durup 

Hızır: kanmıştır ki bunların bir seneden evvel 1 - Moussorgsky: •Soroçinsti taraf edilmiştir. Alınan tahtelbahirleri A • kıvamında soğumuş olursa .. Fakat kar· 
- Oldu, dedi, arlık yolumuza devam faaliyete getirilmesi imkansızdır. Panayırı• operasının Uvertürü. ticari yollardan tardedilmiştir. Bu yol- yaralanma hadisesi puzu buz dolabına korsanız terkibindeki 

edebiliriz. B"r A vustur a la anın 2 - Tschaikovsky: 4 üncü Sen- lar haricinde açık denizde seyrüsefere Bergamarun Kozak nahiyesinin Ay- pektin donacağından karpuzun lezzeti 
Musanın içine dert olmuştu. I y a y foni. mecbur kalıyorlar ki bu da ticaret va- vazlar köyünde Mustafa oğlu Salih Ka- kaçar. 
Yollarına devam ederken aklı fikri isyan haberi 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, es- purlarıru keşif ve tahrip etmelerini da- ra, bağ beklediği sırada yanına gelen ~~~-:-:----

hep Hızırın bu yıkık dıvarı neden ta- Berlin 28 (ö.R) - Bir Avusturya ham-Tahvilat, kambiyo • Nukut ha ziyade güçleştirmektedir. Vaziyet Mehmet oğlu Osmanı çifte tüfengiyle 
mir ettiğine takılı kaldı. Nihayet sab- alayının isyan ederek Yugoslavya topra- borsası (Fiat}. ~imdi büyük harbın son zamanlarını, ya- başından ve vücudundan ağır surette Salihlide 
redemedi: ğına iltica ettiği hakkındaki haberleri 23.20 Müzik: (Cazband • Pl.). ni tahtelbahir tehlikelerinin fiilen berta- yaralamıştır. 
!"!'~Y~a"!H~ız~ı;o-r.~. ~d;;;e~d'!i.'!Bo;;;iz~e~b"'!"'u~k~o_.·y"d'!e~b-ir_;D;.;.. ıi;Ni;i.;;iB,..;.;;aı.,· ai;in~si;ı ;i;te~k~z~İP~!_~tm#işi;;tii;·r'!. ~~~..,;.;;23;;,·;,;5,1;~ .. -.;24.00 Y arınkl program raf edildi/!'!_s_ır_al_aı:_ı hatırl_atm_akta_dır_ :.. _ Suçlu hakkında takibata başlanmıştır. Bir turi fırın 
C////·/////////////////////////"'""/ /;- '//~/~CL////////..T~ dık ] K Salihli (H ") Avrupada tahsili lan an avalye ismini taşıyan kar- cağına itimad ve kanaatim vardır. sile bana bildirebilirler. ususı - -

tonları torbaya, elleri ile koyuyorlardı. Bizim, birbirimizi tanımamız için kra- Jan Kavalye, bütün protestanlar na- nl ikmal_ ed~.n me~eketimiz gençlerin-DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

( ı K ıN C İ 

macera romanı 
KISIM) 

- 47--
Rahip Reymondun sesi yükseldi: ye dalmış olan Monsenyör Luiyi işaretle: 
- Kardeşler.. Hepiniz dinleyin.iz.. - Yüzbaşı Lui, bugün sizin intibap 

Mukaddes gayemizi gerek söz ve gerek edeceğiniz şefin emrine binlerce a1tın, 
s.ilAhla müdafaa için başımızda bulun- silih, cephane vereceğini ve dinimizin 
maaı 1&zım gelen bir şefin intihap edil- büyük sahiplerinden bulunan lngiliz kra
mesi zamanı gelmiştir. Hepimiz birer lının da ordusunun en kıymetli efradın .. 
birer bu masanın önünden geçeceğiz. dan müteşekkil beş altı fırkayı bize yar· 
'Masanın üzerinde bulunan şu küçük dıma göndereceğini haber vermek için 
karton parçaları üzerine bir isim yaza- buraya gelmiş bulunuyor. Binaenaleyh 
cak veyahut bana yazdıracak ve sonra 

zaferimiz muhakkak ve emniyettedir. 
kartonu kendi elinizle şu torbanın içi-
ne atacaksınız... Protestan papazın bu aon sözleri içti-

mada hazır bulunanlar arasında bir mem 
Rahip Reymond, kısa bir sükUttan nuniyet mırıltısı tevlid etti. 

sonra eözüne devam etti: Bundan sonra bütün protestan kuv-
- Kardeşler .. Size, kalplerinizi sevin· vetlerinin ~efi olacak zatın seçimi işi baş

ce ve ümide garkedecek bir haber vere- ]adı. Her kes birer birer masanın önün
ceiimi de vaad etmiştim. den geçiyor, küçük kartona bir isim yaza

Rahip Reymond. Jan Kavalye ile baş rak torbaya atıyordu. Okuma yazma bil
ba~a ve ayakta c;ok aamimi bir görü me- mivcnler de Rahio Revmonda.. VA7~•r-

mPmıeKe~ı ı!ııLUd c:u ..... • .. - - Uı&Mı.VJ c:ı.ı' uı ~,,,,_. __ ·----· 

Son rey pusulası da abldıktan sonra im askerlerinin giydikleri gibi üniforma- ınma (Yüzbaşı Lui} ye teşekkür etti. Ve den fab~ika:or Se~ ve Kem~ M~a 
torba açıldı. !arımız yok. Fakat biz •adece elbiseleri- toplantıya nihayet verildi. Alı: Emın oğullar~ ıstasyon~~ f.a~ika-

Reylerin sayılması uzun sünnedi. İki mizin üzerine birer kısa gömlek giyece· Murahhaslar birer birer dağ yolların- lan yanınd~ muhitin en mühim ihtiyacı 
rey noksanı ile Jan Kavalye umumi ıef ğiz ( 1}. Kardeşler .. Hepinizi, temin ede- dan ovaya doğru inmeiie batladdar. Her olan asri bır fırın yapmışlardır. 
İntihap edilmişti. ceğiniz silahlı diğer kardeşlerle birlikte biri kendi kasabalarına dönüyorlardı. Belediyelerin son nizamlarına uygun 

Neticeyi rahip Reymond ilan ettikten ve sekiz gün sonra Egvivde yapılacak Monsenyör Lui, Jan Kavalye ve Rahip fe~, sıhhl .~e teçhlzabnı h~vi yev-
sonra: büyük toplantıda bulunmağa davet ede- Reymond tekrar küçük binadaki odaya mıye Salihli ihtiyacı olan dört bın kilo 

- Bu seçim, dedi. çok yerinde ve İsa- rek sözüme nihayet veriyorum. giderek bir müddet daha konuotu1ar. ekmek çıkaracaktır. · 
betli olmuştur. Jan Kavalyeden daha iyi- Protestan murahhasları hep bir aiiız- O ·· d h h ' .. him bir karar Fırın, hararet verecek her madde ile 

. . çu e, er angı '?u . . teshin edilbilir ekonomik bir şekilde ya-
sini intihap edemezdiniz. O .. Hepimizin dan haykırddar: ıttibaz ebneden evvel bırbırlenne damı· ılmakla beraber ekmeklerin sıhhl bir 
şefi olmağa bihakkın layıktır. - Hepimiz crada bulunacağız... ınayı kararlaşbrdılar. P . . 

Sonra d~likanlıya döndü: l•tima nihayet bulmu•tu. J v · 1 k.. ··k protestan o d • tarzda dolaplarda muhafaza edilebilecek 
• • an ~va ye, uç'!.. r u tertibatı da havidir. 

- Jan Kavalye .. Kardeşlerimlzin em- Murahhaslar dağılacağı sırada Mon- sunun baoına geçecegı zamana kadar Am I . ban istirahat l . 
rine gönderecekleri protestan kuvvetle- senyör Lui kısa bir hitabede bulundu. aaklı kalacağı yeri tarif etti. e enın yo, ?er e~, 
rini zafere isal icin onların tefi olmağı - Kardeolerim, dedi, geçecek olan Rahip Reymond delikanlıya bu bir mazttbut 0~_!~potırsu da modern bır vazı-
k b 1 d . ' b k' ·· fı d k d k b'I h ft f d k ihtı' ti 1 ye e yap=...., · ' a u e ıyor musun t' u se ız gun zar n a ne a ar a ı se a a zar ın a ço ya ı o ması tav- G 1 . . . b k tl' te bb .. ] 

Jan. metin bir sesle cevap veTdiı o kadar çok genç kardeşler toplamağa siyesinde bulundu. . denç erımızbrik ı durlz yıme 1 şe us e-
E k b 1 d . K d 1 1 1 B 1 E · d 1 k M ·· L 1 d d k ı ı ğ nn en te e e · - vet, a u e ıyorum. ar eş er ça ışınız. u suret e gvıv e yapı aca onsenyor u e ayr ma ç n aya a 

bana karsı gösterdiiiiniz iıimad ve ver- olan büyük içtimaın ertesi günü Jan Ka- kalkmıştı. Parsada1ıl telefonlar 
diiiiniz oereften dolayı sizlere teşekkür valye hemen harekete geçebilsin. lngil· Jan Kavalye sorduı • yapıJmıyacafı mı? 
ederim. Söz veriyorum. Yapacağımız ha- tere kralının vaad ettiği yardım kuvvet· - M~st":1'bel parolamızı stz intihap Parsa (Hususi) _ Şehrimize bağlı on 
rekette hiç bir feyİ tesadüfe bırakmıya• !eri gelinceye kadar biz harbımıza de- etmez mısl~z) • üç köyün telefonu işlemiyor. Bu yUzden 
cağım. Daima vazifemi yapacağım. Kar- vam ede<:eRiz. An Dotrışln 01?,u. cevap VeTdlı halk zahmet ve ısbrap çekmektedir. Bu 
deşlerim, biliyorum ki, eminim ki ölüm Harp sahamız Seven dağları olacak. - Zafer ve Humyet... hususla çalışkan kaymakamımızın yar· 
hiç birinizi korkutmaz. Açacağımız har- Bu dağların her kayuını bir kal' a, her Beş dakika ıonra Monsenyl!r Lui, dım elini uzatmasını bekliyoruz. 
ha hepiniz cesaretle ve istekle iştirak koğuğunu bir cephane deposu ve her Mistufle ve JorJ Dorföy Madögafarel'i --*--
edeceksin.iz. Cünkü biz allah yoluna harp boğuını bir siper haline koyacağız. terkebniı bulunuyorlardı... Daladiye İftailiz 
edece~iz. Sf'kiz güne kadar. kuvvetleri- Düşmanımıza aman vermiyeceğiz. Ben 8 
mizle dağdaki kardeşlerimize iltihak ede- ikiyüz süvariyi ab ile, silahı ile temin et· ( 1} Fransa tarihinde. Seven dağların- Sefiriyle görüştü 
ceğiz. Sonra da kralın kuvvetleri ile boy meği üzerime alıyorum. içinizde ata bin· da !ayan eden protestanlanı bu sebepten Paris, 28 (Ö.R} - Başvekil Dalady• 
ölrit.rn .. X.• ....;...t.,..~:... 7- t-..!- \.!_J - -_1.- • 1 1 ' 1 1 · -·- "- • u •• -., .,. - - : ••• •••• ,.1 "'· ;,,. ' - --- '-""" .a•V• • ..,.._.._. 



29 E y L OL CUMA 1939 
c: jl tZMIR BELEDtYESlNDEN: w. F. Henry Van der Zee SPERCO VAPUR 

[ B O R SA~ Çocuk h"".tanes!n? ait bi< kısım Ve ş~ekAsı ACEN'J'ASI 
_ . şaat baş muhendıslıkten 180 ku- - - --'f.--

ın mukabilinde tedarik edilecek ke- Al\IERİCAN E.XPORT LİNF..S İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
üz'OM 

6. 11. 
ruş f. r ) t N E V Y O R K Dİ NAVl.GAZYONE şif, proje, vahidi ıat cetvefı)y ek~r1 - i i · 

esi veçhile kapalı zar ı e sı t- N E V • Y O R K Ç N: KİLİÇA vnpuru beklerunekte olup 4078 Üzüm tarım 
982 S. Patcrson 
495 İ.Z. TaH'it 
349 İnhisarlar 

6.75 9.75 
4.50 7.50 

nam k 1 uştur Muhammen be- EXCELLO vapuru 29 eylCıle doğru Napoli, Cenova ve l\'Inrsilya limanları 
meye onu m · b ki · . z altı bin kırk altı lira on bir c enıyor. • . . için ytik alarak hareket edecektir. 

306 A. R. Üzümcü 
272 M. Beşikçi 
179 Albayrak 

5. 5.25 
5. 6. 
5.625 10.25 

5. 7.50 

delı otu . l . 
301 1

0/ 939 pazar- EXERMONT vapuru l ılkteşrıne doğ- DİANA vapuru eyhll sonlarında bck
kuruş olup ıha e~ıı . l ru bc.k1cniyor. lenmekte olup Venedik ve Triyeste li
tesi günü saat 17. dedır 2~~0 sayı ı EXMOOR vapuru 3 ilkte~ine doğru ınanları için yük alarnk hareket edecek-
kanunununun tanfatı dahılınde ha- bekleniyor. tir. 

148 N. Üzümcü 
101 K. Taner 

5.50 11.25 
5.50 15.50 

ıo. 12.75 
12.75 14.50 
7.50 7.50 

zırlanmıs teklif mektupları ih~~e gü- EXECUTİVE vapuru 9 ilkteşrine <?ÇEANİA. motörü 17 birinci te~in 
·· mi saat 16 ya kadar encumen- doğru bekleniyor. tarıhınde Tr•yestcden cenubt Amerıka 

77 Sabri Gulbay 
58 M. H. Nazlı 
48 S. Gomel 

n u aza li 1 · · h k t ed kt' 
de riyasete verilir. Muvakkat temi- ARIUF..1\IE~ DEPPE, ANVERS ınan arı ıçın are e ece ır. 

5.50 5.50 
8. 14. 
8.50 ıo. 

·k' b. ediyüz üç lira kırk altı ANVERS İÇiN: İTAT.İA S. A. Dl NAVİGAZİONE 
~atı ı t 1 ın y 13 29 13 27 ( 1889) GİRONDE vapuru ilkteşrin başlangı- PRİNCİ PESSA MARİA motöril 28 

44 J. Kohen 
40 Ş. Ri.za H. 
37 Hilmi Uyar 
34 Akşehir bank 
36 Suphi Erkin 

uGruş ~r. ld ' ·ap,ılac~k depo ba• cına doğru bekleniyor.. eylul 939 tarihinde Cenovadan Cenubi 
araı santra a > "' A .k l' 1 h k t d kt' ··h d. likteki ke jf ve şartnamesi mu- D. T. R. T. KUMPANYASI merı a ıman arına are e e ece ır. 

ıı. ıs. 
6. 6. 

mu en ıs 1 RUDAPEŞT N OT· 
cibince açık eksiltmeye konulmuştur. . 

Muhammen bedeli 1860 liradır. Iha- TUNA LİMANLARI iÇİN İlı1ndaki hareket tarihleri ile navlun-
8. 8. 

57. 9.50 
ıı Muammer Zencirci 
13 }. Taranto Malı. 

lcai 2. ı o. 939 pazarteııi günü saat 16 TİSZA vapuru ilkteşrin başlangıcına !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-
dadır. Iııtirak edecekler 1 39 lira 5 O ku- doğru bekleniyor. mız mcsuliyet kabu] etmez. Daha fazla 

7308 
904991 

ruşluk teminatı io bankasına yatırarak DUNA vapuru ilkteşrin başlangıcına tafsilf:t i in İKİNCİ KORDONDA FRA-
makbuzu ile encümene gelirler. doğru bekleniyor.. ç 

97801l 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

17, 20, 24, 29 3448 ( 1920) SERViCE MARİTİ!UE ROUMAİN TELLi SPERCO vapur acentasına mU-
7 6· 939 yılı yoksul hastalara verilecek re- B u c A R E s T racaat edilmesi rica olunur. 
8 6·50 çeteler üzerine ilaç satın alınması baş PİRE _ KÖSTENNCE _ GALAS VE TELEFOS : 2004./2005 
9 

1
7
0

75 hekimlikteki formül ve şartnamesi veç- TUNA LİMANLARI İÇİN 
10 hile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu- DUROSTOR vapuru 30 eyl<Hde... UMDAL 
11 14· hammen bedeli 1500 lira olup ihalesi KÖSTENCE. GALA..c;; VE TUNA 

1NCIR 9-10-939 Pazartesi günü saat 16 dadır. LİMANLARI İÇİN - 1-
988 Şerif Remzi 3.25 12. iştirak edecekler 112 lira 50 kuruşluk l UMUMİ DENİZ ACENTALI(.a LTD. 
711 Tannı satış ko. 8. 8. teminatı iş bankasına yatırarak makbu- BUCUREŞT vapuru 30 eylule doğru IIELLENfC l.İNES LTD. 

M H N lı 6 50 12. zile encümene gelirler. bekleniyor. . . . 
:~~ &nat' ~. 6:25 8. 24-29-4-8 (1955) SOCİETE CO:\IMERCİALE RULGARE PATRAI

1 
vap~~u eyıul ~t~y~ v~·a 

447 
Alp kara. z.J. Franko 6.50 11 _Garaj santral atelycsi binası inşan- DE NA\'İGATiOS A VAPEUR te..c:rinievve ipti asın a e . me te 

250 
F. Solnrl 7.50 13. tının ikmali için yapılacak imaiat baş- V A R s A olup Rotterdam ve Anvcrsa limanları 

250 
J. Taranto 6.50 8.275 veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. HAİ.FA - iSKENDERİYE VE PORT için yük alacaktır. 

141 
İztl ve Ali Fesli 7.625 9.75 mühendislikteki keşif ve şartnamesi SAİT İÇİN BALKANLAR ARASI BATTI 

122 P 
:Mikalef 8.25 9. Muhammen bedeli 2779 lira 47 kuruş- BOURGAS vapuru 13 ilkteşrine doğ- .. J.,OVCEN• 

71 Os
. ,_A ___ 

11 
7.50 10.50 tur. ihalesi 13/ 10/ 939 Cuma günü saat ru bekleniyor. Lüks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar 

7 
.. A ;r 6.50 8.75 16 dadır. Iştirak edecekler 209 liralık Vapurların isim \.'C tarihleri hakkında günü Köstenceden avdet edip 9 teşrini-

73
• S · .........ı.. 8.625 8.625 teminatı i§ bankasına yatırarak mak- hiç bir taahhüt alınmaz. evvel 939 pa1.arte.si günü saat 12 de : 

41 
H I.:;i 6.25 6.75 buzile encümene gelirler. Vapurlann hareket tarihleriyle nav- Pire - Arnavutluk limanları - Kotor-

32 M
·. J. Taranto 10. 10. 29, 4, 8, 12 (1993 tunlardaki değişikliklerden acenta me- Dubrovnik - Split ve Triyesteye hareket 

•••212PıD7!'77:7//7.77r.h.NZA_..• 1. k b 1 edecektir. 
4552 Yekılıı su ıyet a u etmez. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

64865 Eski yekön OPERATÖR Daha fazla tafsilAt için ATArtm.K PİRE 
69417 U ~ o Q K T Q R caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der •NEA HELLAS• 

143 ton BuldaY 4.50 3.9375 Zee ve Şsı. Vapur acentalığına milraCA- Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
206 Ç. Buğday 4.50 3.9375 Cevdet Mustafa at edilmesi rica olunur. Nevyork hattı." 
10 Ç. Kendir T. 4· TELEFON' Z007/2008 Pire. Nevyork seyahat müddeti 12 ıUn 
15 ton 75 Gönenden Nevyork - fuan için hu.c;ust fiatler .. 
8 Ç. Fasulye 11· U. •••••••••tv•••1•••••••••••ÜRE•••••••~••••u•n•••• Pı'reden hareket tarihi 

37 
ç. M. Dan 3.75 l\femleket hastanesi Baş Tabibi _ 

182 B. 
Pamuk 42. 42. ; İkinci beyler sokak fınn karşısı OL ER VE Ş KASI LTD. 13/10/939 18/ /11/939 

No. 25 ... Her gün ö"ı:. leden sonra saat\ VAPUR ACENT ASI G k 1 A-A ıat tarihl -' 

P B s ATATÜRK CADDESİ Rees bın' "'sı ere \•apur arın muvll:WUu. e.~ 
ara Orsası g).\Ürten itibaren hasta kabul eder. ..- k ı • ) rf lunlan 1..-L " TELEFON: 2443 gere vapur ısım e ve nav wuı;.-

TEJ,EFON No. : 3125 bl ahhUt altına ...ı ..... c.,.,.,.mTntlYE'l' MERKEZ BANK.ASI 9DIZ'Ki'"Jrl'Z/..7J/'F././TL/~..Z~ kında acenta r te g>-<cmez. 
U1'1il-':'.:'.., .. n™G KUBLA&I , , Londra ve Liverpol hatları için Daha (azla tafsil!t almak lçin Birinci 
~, piyasanın ihtiyncına göre vapurla-

Sterlinıten ıayrl.tl bir Türk Iİl'uınıa 1 rıınız sefer yapacaklardır. Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
eıubbilidir.. KemD oalKOT osmR an ........................................... umum! deniz Acf'ntalığı Ltd. mUracaat 

~ Satış edilmesJ rica olunur. 
Sterlin 521. 524. T. BOWEN REES VE Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Dolar 77.10 77.55 şürekası Telefon · 3171 Acenta 

Beısa 4
·
53 4

·
56 1 Bozkurt -·' - . 

Fransu Frangı 33.75 34. M • M -.:tim 
Pezetas 7.6577 7.6993 İZMİR MEMLEKET FERN Lil'ı'"E (FEARNLEY AND essagerıes a...-a es 

Erin 1.444 1.453 HA .. ,..ANE .. I. EGER OF OSLO) -*-
eı; Fraµgı 3.3969 3.4165 ~.& .-. FERNLANE motörü ayın niliayelin- KUMPANYASI 
et Kronu 3.2251 3.2437 Asabiye ınütalaa.sSUI de be'klcnilıncktc olup Nevyork ,.c THEOPH1LE GA UTtER vapuru 30 

Norveç Kronu 3.3778 3.3973 JUUAYENEIIANE : fkinci Beyler Amerika sahilleri limanları için yük ala- ıığustos 939 da snnt 16 da gelerek gece 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 sokak No. 79 da hastalarını her gün c.aktır. . . İstanbul yoliylc Pire, Nnpoli, Marsilya-

Dın. ar 35.22 35.40 Gerek vapurlann mu...,asalat tarihlerı. ya hareket edecektir. 
5 22 kabul eder. ı 

Lev
a 64.86 6 . ıslmlcri \'e nav unlan hakkında acent:ı Her Hirlii izahat \;e malltmat için Bi-

82 83 ~·Mi Ek:W b. l hü 1 . D h f J T -y . · _ ır tea ı t atına gıremeı:. a a aı., ··nci Kor6onda 156 numarada LAU-
a..A: 198 ----~·-----~~--~~ Rayc:mark 1.97 · 1 tafsiltıt almak için T. Boven Re-es ve Şr. 'l'!ENT REBOUL ve f.ERİKI vapur acen-

~· 14.84 14.92 
Liret 

103
.
97 104.50 Asafliye mütabas.sısı nın 2353 telefon numara!Jına milracaat Lı~sınn nıiirarant edilmesi rica olunur. 

Prahml 
4
_
2159 4_2373 edilmesi rica olunur. TEI.EFON : 2 3 '1 ~ 

Eloti 3.6807 3.6984 Doktor 
Pengü 

1 ANKARA BORSASI ı · ı z • 
Londra - Sterlin 1 5.24 S ID a 1 1 Ya 
Nevyork - Dolar 100 130.3475 ki "tah 1 Pariııı _ F. Frangı 100 2.9775 ! ~lemleket hastanesi es · mu assısı 

C 
İsviçre frangı 100 29.7725

1 
Her giin sabah 9 dan itibaren akşam 

"'=;~~ _ Florin 100 70.1475 6 ya kadar İkinci Beyler sokağı No. 
prUksel _ Belga 100 22.2975 25 .•• TEL'EFO~ Evi : 2505 
Stokholın _ İsveç kronu 100 31.3775 Muayenehane : 4178 

.,,_*,.,,._ --· 
Dört ld$I hudut haricine ---------~ 
pkarıJ&cak --•E!llAllSLlllSS!Jl!llllSZllJIA•tP!!Jll'!>ıı.Jlll!IJSl'!'.\IBlll'JlJW:WS 

Yunan tebaasından olup kara sulan- OPERATÖR 
ınızda balık avlarken yakalan8:1"ak m~- Dr. As"'ıl Mukbil 
kfun dil n ve mahkfun.iyet müddetlerı-
nl Be:ga:ıa ceza evinde geçiren. s8:1°~ Ata kam 
'dört Yunanlı Dikiliye sevkedilmiştir. 
~ar rnillt hudut dışına çıkanlacaklar- MEMLEKEr HASr A· 

,,,.,,..,,,.,.__ NESJOPERAröRU 
Bir esrarcı yakala~dı . Hastalarını her gün üçten sonra 

d 
· d Balıkesirli İsnıaıl, Birinci Kordon 312 numaralı Ja-

Kemer cad esın e lind bulunan bir kinyon apartmanında kabul eder. 
ıabıtaca tutulunca e ~ . d de 40 TELEFON : 3537 

miktar esrarı yutmuş, uzerın e •.:.----------.,.. Jantigram esrar bulunmuştur. 

Kuru üzüm ve incir ihracat
dikkatine 

•• çılarının nazarı 
lzmir mıntaka ticaret ınu-

d ... ı·· v •• nden· 
ü' r u sru ~ . 'h eden tüccar arasında kurula-

d 
.. .. ve ıncır ı raç 1 . 

Ege mıntakasın a uz~ın la birliği) nin esas mukave enamesı 
. k yve ihracatçı n ·ı . t' 

calc (lzmır uru me al fnden gönderı mış ır. 
tasdikli nüshaları Ticaret ~e~39 ıta ihine kadar birliğin faaliyete geç

Müessisler, Birinci teşrın .. .. r e incir ihracatçılarının 29 Eylul 
mesini temin maksadile kuru uz~mTvı'caret ve Sanayi odası salonunda 

1 l!. •de fzroır . . s· }'" 
1939 Cuma günü saa~ J • )anmalarına karar vermıştır •.. ır ıge 
'Ik t . umumi heyetı halınde top 1 1 O 1939 tarihinden ıtıbaren 
ı esıs r t"ccann • · · d t" 
dahil olmıyan ruhsatname ı u 1 . müsaade edilmiyeceğın en a a-
kuru üzüm ve incir i~açh etm\::~~maları lüzumu ilan olunur. 
kadarların bu toplantı a azır 3589 ( 1992) 

K ka kulübünden: 
arşı ya .. 1 •• ülen tadilatı icra kılın-

. ·n luzum u gor . · 
Kulübümüz nizamn~e_sını kdi evvelce ilan edilen heyet~ u~~mı-

mak üzere 24. 9. 939 tarı~ınde a in kılınamadığından me~kur ~çt~~a: 
ye içtimaında nisabı ekserıyet tem "nü saat 1 O a tahk edıldıgını 
ın 8 1 o 939 tarihine rastlıyan pazarkgu t savın azanın teşriflerini 

. . J"bümüze mu ayye J 1 
v.e yevmi mezkurda ku u 

ı.m---..J:U:a -1-: .. ~--------···· 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Leon Politinin şarap resmi ve müdafaa vergisinden 1489,32 lira 

borcundan dolayı tahsili emval kanununa göre haczedilmiş olan iz
mirde Tiirk pazarında Şan sokağında 6632 emlak ve 262 ada ve 42 
parsel sayılı gayri menkul imalathane ile dükkan 8. 7. 1939 tarihin
den .it!ba~en .~ 1 gün ı_nüddet17 müzayedeye çıkarılmıştı . 

Bırıncı muzayedesınde talıp zuhur etmediğinden 24. 9. 939 tari
hinden itibaren de on gün sonra kat'i ihalesi yapılmak üzere ikinci 
defa müzayedeye çıkarılmış olduğundan talip olanların mezkur men
kul imalathane ile dükkanın tapu kayıtlarındaki kıymetleri üzerinden 
yüzde 1 O pey akç.esiyle 4. 1 O. 1939 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat on beşte lnhısarlar baş müdürlüğü muhakemat kalemine müra
caatarı ilan olunur. 

24, 29 3532 ( 1952) 

Hali tasfiyede 92 sayılı Armutlu 
tarım kredi kooperatifi tasfiye 
Heyetinden: 
T. C. ZU:-at ~·. ~em~. Ajansına bağlı 92 sayılı Armutlu 

T u:n1 kredı kooperatifinın tufiyeıme karar verilmis ve tasfiye mua
meli~ma bafl.anmlfbr. Alacaklılann, alacaklarını ve batka suretle iddia 
edebılec.eklen hakların~ gösterir evrakı müabite ile birlikte Kemalpqa 
T. ~: Zil'&~. bankası bınuında bulunan taıfiy~ heyetimize en geç altı 
ay ıçmde mul'llcaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Hali tasfiyede 92 aayıb Armutlu Tarını kredi 
Kooperatifi tasfiye heyeti 
ıs, 22, 29 3413 (1905) 

Toprak mahsulleri 
Ofisinden: 
Y. Mühendis Y. Mimar ve fen 

memuru aranıyor: 
Merkezde teknik büroda çalışmak üzere beton arme hesabatinda 

ve her türlü proje İ§lerinde tecrübeli iki inşaat mühendisile bir mimar 
ve iki fen memuru alınacaktır. 

Bunlara kadroları mucibince mutahassıs ücreti verilecektir. 
isteklilerin yazı ile Ofise müracaattan ve vesikalarını göndermeleri 

ilan olunur. 

l ............................ ı ....... ... 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurulıq tarihi : J888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası •• 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zir:ri t•e ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BtRiKTİRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekill'cck kur'a ile nşağıdakJ plana göre ik
ramiye Jağıblacaktır : 

4 '.Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.500 • 
160 • 20 • 3200 • 
DiKKAT: HesaplanndakJ paralar bir sene içinde :SO liradan aşa~ dUşml

yenlcre ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Ku.r'olar senede 4 defa, 1 EylQl, 1 Birinci kAnun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde ~ekilecektir. 
• _;.o 

BIÇAÖI 
Fn seri .sakalları 

yener 
~~ 

umu~afır 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi· 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt'!hassm bay Ömer 

ütfü Bengü,dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada aôiuk ve aıcak akar suları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve huıuai lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi-
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 

bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun İç:İn bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 
bulunan otellerde bulu, urlar. 

........... IJl'2 ...... ııiıırı ........ lmıilr.mllJSll ........... 9:J':7.7ZZ7:7J:J 

Böbreklerden idrar torba-;uıa kadar 
yollardaki hastalıl<lanu mikroplarını kö
künden teıniilemck için HELMOBLÖ 
kullanınız.. 

Helmoblö 
~ Böbreklerin çalışmak kudretini artı-

"-"!.,;,;u....'I rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni bcls<ığukluğunu, mesane ilti
habını, bel nğr1sını, sık .sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. 

_,, .... .,._ı Bol idrar temin eder. ldrorda kumlann 
ve mesanede taşların teş;.:kkülüne mani 
ol•Jr. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı tc
mizliyerck mavileştirir .. 

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

HER ECZANEDE BULUNUR .. --T. iŞ BANKASl'n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LJRA MUKAF AT 
Kuralar : 1 SubaL 1 Mayıs, 26 Aiuatoa. 1 Eylül. 1 tkincitefl'İn 

t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 
1 r:r:s:.s Ik 1"CJm iyeleri: '77.z72?.7~J.:?zzn.71'' 

! t\~~i aooo liralık ••• 2.000 Lira 
S n 1000 liralık ••• ~cso Lira 
8 n SOO liralık ••• aı.ooo Lira 

16 n 2$0 liralık··· 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık··· 6.ooo Lira 
95 n so liralık··· 4-750 Lira 

2$0 » 25 liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• ••••••• 
435 )2.000 

'• WWWr177J.7~, 
T. lt Bankaaına para yatırmakla, yalnız para biriktirmif olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. 



SARIFE4' TENi ASiie 29 E Y L U L CUMA 1939 
ı EL 

Kremlin sarayında neler görüşüldü 
Alman Hariciye nazırının Sovyet Hariciye 

saat süren ilk mülakatında Bay Stalin de 
komiserile beş buçuk 
hazır bulunmuştur 

Alman teklifleri nelerdir? ,ıı 
. 

Polonyada bugünkü statukoyu müda-
faa için bir askeri ittifak mı? 

Alman Hariciye nazırı Sovyet 
lngiltere ile münasebetlerinj 

Rusyanın Fransa ve 
katetmesini istemiş ... · 

Moskova 28 (Ö.R) - Gece saat onda Fransa ve İngiltereye sulh teklifinde bu- vaffak olmuşsa Almanlar garpte bir top 
Alınan hariciye nazırı Von Ribbentrop lunacaktır. Yani bu ittifak bir tehdit si- yekun harp teşebbüsüne girişmeden bu 
ile başvekil ve hariciye komiseri Molo- l[lhı olarak kull~.ılncaktır. diplomatik neticeden istifadeye çalışa
tof arasında başlıyan görüşmeler gece Kopcnhag 29 (O.R) - Danimarka ga- caklardır. Siyasi mahfillere göre Al
~arısından üç buçuk saat sonraya kadar zctelerine göre, Alınan hariciye nazırı manların bu hususta hayale düşmeleri 
devam ctmıştir. Bu görü melerdc Al- Sovyet hariciye komiseri ile görüşmele- beyhudedir. İngiltere ve Fransanın ka
manyanın Moskova elçisi ile Sovyet Rus- nndC' bilhassa Sovyetlerin İngiltere ve rarı malUındur. 
yanın Berlin elçisi de hazır bulunuyor- Fransa ile diplomasi münasebetlerini Faris 28 (Ö.R) - Alman hariciye na-
du. Bir aralık Stalin görüşmelere iştirak katetmelerini temine çalışmıştır. zırı Fon Ribbentropun Moskova, ikinci 
etmiştir. Ribbentrop bugün öğleden ev- Paris 28 (Ö.R) - Gazeteler yazıyor: ziyareti beynelmilel tefsirlerin mevzuu 
vel ~ine Kremline gitmiştir. Bugünün en mühim hadisesi Moskova olmağa devam ediyor. Hollandadaki ka-

.. . görüşmeleridir. Fon Ribbentrop Sovyet- naat şudur: Fon Ribbentrop bu ikinci 
Londra 28 (0.R) - Royter <ıJansının lerin daveti üzerine Moskovaya gitmiş lhültlkatının Berlinde olmasını ve Molo

Kaunastaki muhabiri bildiriyor: Alman olduğundan nasıl tekliflerle karşılaştığı tofun Alman hükümet merkezine gel
lıariciye nazırı Fon Ribbentrop bugünkü merale edilmektC'dir. Müzakerelerin mesini tercih ederdi. Fakat Sovyet ha
Polonya statükosunu muhafaza için ehemmiyeti hakkında hiç bir şey yok- riciye komiseri bu zahmete katlanma
icap ederse Sovyetlerle birrıkte müşte- tur. Ribbentrop Avrupanın Sovyetlerle mı~br. 
rek müdnfanyı nazarı dikkate alan bir nüfuz mıntakalarına taksimini temine İsviçrede Moskova temasları alaka ile 
askeri ittifak muahedesi akdetmek niye- çalışmıştır. Berlinden gelen haberlere takip edilmekte ve Rus emperyalist si
ü ile Moskovaya gitmiştır. Ribbentrop göre Moskova müzakereleri Berlinde ynsetinin Avrupanın cenubu şarkisiy]c 
Balı ve Balkanlar meselesini de Molo- derin bir hoşnutsuzluk uyandırmıştr. Baltık sahillerinde inkişafından dolay1 

• 

• .. .. 
Ş l MA l 0 EN iZ I 

tofla görüşmüştür. Berlinde guya Sovyet Rusyanın Alman- bazı endişeler gösterilmektedir. 
Paris 28 (Ö.R) - Pöti Journal gazc- yayı cenubu .şarki Avrupadaki faaliye- İtalyan gazeteleri İngiliz, Fransız ve .Şimaldeni..--i ve Baltık kapıları 

tesine göre, Ribbentrop Moskova görüş- tinde serbest bırakacağı hakkında bir ta- Alman tezlerinin izahında bitaraflık ka- DÜNKÜ MÜLAKATLAR sürmüştür. lesinin inkişafı tetkik edilmiştir. 
melerinde bir Cermen - Sovyet askeri kını rivayetler çıkanlmşıtır. Bu da Al- pısını gösteriyorlar. Moskova buluşması Faris 28 (Ö.R) - Moskovadan D.N. Londra 28 (Ö.R) - Gece Kremlinde Royter ajansının tahminine göre Fon 
ittifakının akdini temine çalışmıştır. Al- manların •Şarka doğrun rüyası ile hfila Avrupanın şimdiki diplomatik ve askc- B. ajansına bildirildiğine göre bugün öğ- Ribbentropun ikinci Stalin ve Molotoflu Ribbentropun Almanyayı memnun et
manya Sovyet Rusya ile böyle bir itti- sarhoş bulunduklarını göstermektedir. ri vaziyetini süratle değiştirebilecek ma- leden sonra yapılan Molotof - Ribbent- mülakatı beş saat sürmüş ve ancak şa- miyecek bir p!Anla karşılaşması çolC 
fak akdettikten sonra Bitler yeniden Ribbcntrop Moskovada anlaşmağa mu- hiyette bir hadise telakki edilmektedir. rop mülakatı saat 15 den 17.30 a kadar fak vakti nihayet bulmuştur. Leh mese- muhtemeldir. 

Sovyetlerin metalebatı 
Estonya bunları kabul etmeğe mec
bur kalmıştır. Kendi limanlarından 

birini Sovyetlere terkedecek 
Londra 28 (Ö.R} - Estonya hariciye 

nazırı Selter Sovyet hükümeti erkfmıile 
ıtemaslarından sonra tayyare ile Talli 
dönmüştür Selterin muvasalatını müte
akip derhal toplanan Nazırlar Meclisi 
Sovyetlerin taleplerini tetkik etmiştir. 
Salahiyettar mahfiller bu taleplerin ma
hiyeti hakkında büyük bir gizlilik mu
hafaza etmektedir. 

Romanya, 28 (ö.R) - Pariste deveran 
eden bir şayiaya göre Estonya hükümeti 
müsellah bir ihtilaftan sakınmak arzusu 
ile Sovyetlerin kendi limanlarından bi
rinde bir deniz üssü kurmağı kabul et
miştir. 

Paris, 28 (Ö.R) - Havas Ajansının 
kaydetti teyidsiz bir habere bakılırsa 
Sovyct Rusya ile Estonya arasında bir 
askeri ittifakın nkdi yakındır. 

Faris, 28 (ö.R) - Sovyetlerin Baltık 
denizine ait mütalebatı Almanları bü
yük endişelere düşürmüş bulunuyor. 
Ribbentrobun Moskova görüşmelerinde 
Baltık denizinin münferit mıntakalarile 
ayrılmasını istemiştir. 

Fakat Sovyet Rusya, Zhalin, Osel, 
Dagol ve Moger adaları gibi deniz üsle
rini kimse ile paylaşmnk niyetinde ol
madığını ihsas etmiştir. 

(Pöti Pariziyen) gazetesine göre Al
manya bizzat kendisinin menfaatleri 
olarak bir denizde (Baltıkta) Çarların 
ananavi siyaseıtinin ihya edilmiş olma
sına lakayt kalmamakla beraber nasyo
nal sosyalistler daha ağır fedakarlıkları 
da kabule mecbur olacaklarından endi
şededirler. Diğer bir habere göre ise 
Rusya Fınlandıya Letonya E.5tonya ve 
Litvanyayı Sovyetler ittihadına ithal 
ederek bu memleketlerin bugünkü si
yasi mevcudiyetlerine nihayet vermek 
kararındadır. 

cPopulire> gazetesi Estonyaya karşı 
silahlı bir tazyik ihtimalini derpiş eden 
yazısında diyor ki: 

cSovyet Rusyanın müddeiyatını Eston
yaya knbul ettirmek için bir tahtelbahiri 
bahane ittihaz etmesi garipdir. Polonya
ya karşı bir fütuhat harbi yaptığı
nı iddia eden Sovyet Rusya Estonyaya 

harp ilan edebilir mi? 
Görüşmelerde doğrudan doğruya ala

kadar olan Fınlandiyayn gelince yeni 
Zürih gazetesi Helseniskiden şu istih
bnratı teyid ediyor. 

cEstonya harbiye nazırı, Rusyanın 
talep ettiği vahim tavizlerin mlizakeresi 
için Moskovaya hareket etmişken, Sov-
yetlerin Finlandiya körfezinde bir 
Sovyet vapurunun torpillenmesini 
istismara kalkışmaları Rusya ve Fin
landiya münasebetlerini bozacak bir ha
dise telakki edilmektedir. Meçhul tah
telbahirlc!rin Estonya sularını üs olarak 
kullandığına dair Moskovadan verilen 
haberler maksat ve tahripçi bir teşeb
biis gibi karşılanmıştır. Bu haberin tek
zibine rağmen Sovyet tayyareleri Eston
yanın hükümet merkezi olan Tallin üze
rinde alçaktan uçmuşlardır. Yakında 
Sovyetlerin, Finlandiya da dahil oldu
ğu üzere bütün Baltık ve hatta bütün 
Balkan devletleri üzerine çok şiddetli 
bir tazyik yapmasına ihtimal verilmek
tedir. 

Alman -Sovyet görüşmesi 
iki tarafın teklifleri üzerinde bugün 

tedkikler devam edecektir 

Blbbentropnn ziyareti 
Almanya Garp devletlerine heyecanlı sulh teklit

yeni bir manevra hazırlıyor /erinde bulunmak ıcın 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -

Öyle ~nncdiliyor ki, Saraçoğlunun 
yarın gece nihayet bulması icap eden 
Moskovadaki ikameti, Sovyetler tara
fından Polonyadaki vaziyetten çıkan 
meseleleri halletmek üzere müstacelen 
Moskovaya davet olunan Alman harici
ye nazırı Fon Ribbentropun muvasalatı 
sebebiyle bir mi.iddet uzaması muhte
meldir. 

Ve yine bu sebeple Saraçoğlu ile Mo
lotof arasında yarın için tekarrür eden 
görüşmeler de teahhür edebilecektir. 

• 

IDTLERIN SULH BARAJI 

Deyli Ekspres gazetesinde 
vaziyeti şöyle gösteriyor: 

Sovyet askeri ittifakının yapılacağına 
ihtimal vermiyor ve Sovyetler şimdi 

Delmer ancak kendi menfaatlerine uygun bir si· 

Hitlerin sulh barajının anbean üzeri
mize inmesini bekliyebilirsiniz. Bitler 
ve bütün başlıca nazırları bulundukları 
yerleTden tayyare ve otomobillerle Ber
line koştular. Bugün başvekalette mü
him bir toplanb yaptılar. Onların fikir-

yaset takip etmektedir. Esasen Almanya 
Fransa ve İngiltere He harp halinde bu
lunduğundan ve Sovyetleri de hiç bir 
~ey tehdid eb11ediğinden Moskovanın 
Berliıı ile bir ittifak yapmakta hiç bir 
menfaati yoktm·. 

leri Fransızları ve bizi korkutarak Al- İTALYAN GAZETELERİ ŞAŞKIN 
man tekliflerini bize kabul ettirmektir. 
Hakiki blof Fon Ribbcntrobun Mosko- Roma 28 (A.A) - Havas ajansından: 
vaya yaptığı ziyarettir. Bu ziyaret Tür- İtnlyan gazetelerinin Moskova müza-
kiye hariciye vekili Saraçoğlunun Mos- kereleri hakkındaki mütalaaları şaşkın
kovaya yaptığı ziyaretle aynı zamana lıktan nişane vermektedir. Gazeteler 

Londra, 27 ( A.A) - Alman tesadüf ettirilmek için itina ile hazır- mütalaa serdinden içtinap ediyorlar. Ga
Hariciye nazırı Fon Ribbentro- lanılmıştır. zeteler şimdiki vakayi hakkında taraf-
bun Moıkovaya yaptığı ikinci zi- Rusya, Almanya ve Türkiyenin girane veya şahsi bir mütalaa mahiyc-
yaret /ngiliz matbuatını derin bir y k tınde telakki edilecek her türlü telmih-

h 
Balkan devletlerinin ve a ın lerde bulunmaktan da çekinmektedirler. 

hayrete düşürmüş ve mu telif şarkın taksimi için gizli bir mua- Bununla beraber İtalyan gazeteleri ilk 
tefsirlere yol açmııtır. hede akdetmek fikrinde oldukla- sayfalarında ecnebi payitahtlardan ge-

lngiliz matbuatının diplomatik rı zehabı bizlerde uyandırılmak len ve Moskova gôı·üşınelerinin vaziye
muharrirlerinin ve muhabirleri- uteniliyor. Rusya ile Almanyanın tin manzarasını r ek ziyade değiştirebi· 
nin fU iki tef ıir üzerinde durduk- Baltık devletlerini payla1mak leceğinl bildiren haberleri neşrctmekte-
ları go'"ru··ıu··yor.· d 1 ki .. l b·ı · dirler. irin e an aftı arı soy ene ı ır. 1 fı k 

1 - Ruıların Balkanlara dog~ - ~ L Al Gazete er, Fr. -ısız komüni::.-t r ası· 
Hakikat ıudur 1ıi manyanın nın feshine bu:r· k bir ehemmiyet atfet· 

ru olan ilerleyiflerinden endifeye ıulh taarruzu ve Alman kıtaatı- mektedirler. 
düfen ve Moıkovanın mürakabe- nın garp cepheıinde tecemmüü Paris 28 (A.A) _Le Temps gazetesi, 
ıi altında bulunacak devletler cidden ümitaiz bir harekettir. Al- Türkiye harici: •vekili B. Saraçoğlunun 
grubunun ekonomik nüfuzuna ta- manya harbe devam etmek ister- bulunmakta 0

1 luğu Moskovaya Alman 
bi olmaktan korkan Alman~ se Romanyaya girerek Karadeni- hariciye nazır ·un yeni bir ziyarette bu
derhal Moskov hükümetiyle an- ze doğru yürümek mecburiyetin- lunmasına tal is etmiş olduğu başına· 
la•mak istiyor. l l kalesinde: Al anlarla Sovyetler arasın· 

T d l l . dedir. Alman ar garpta top anı- daki yeni mÜl kerelerin beynelmilel va· 
2 - Almanya garp ev et erı- yorlarıa Alman orduları baıku- ziyette beklen lmiyen bir darbe ile neti

ne heyecanlı yeni ıulh tekliflerin- mandanlığının fU kanaate vardı- celenebileceğiı c ehemmiyetle işaret et· 
de bulunmak için yeni bir manev- ğı düfünülebilir: mektedir. 
ra hcuırlıyor. Londra 28 A.A) - Deyli Meyl gaze· 

Gazeteler ilk noktai nazarı muhik BALKAN YOLU KAPALIDIR tesinin diplo 1ast muharriri, Moskova 
göstermek için Türkiye hariciye vekili Rusya ve Balkan devletleri Almanya- hadiseleri 1 3kkında mütalaalar yürüte· 
Saraçoğlu He Almnn hariciye nazırı ya cenubu şarki yolunu kapatıyorlar. :rek şöyle c! mektedir: 
Ron Ribbentrobun Moskova ziyaret- Garpte bir taarruz meselesine gelin- Paris, u adra ve Romada Fon Rib• 
]erinin aynı zamana tesadilf ettirilmiş cc· hatta Hollanda ve Belçika üzerinden bentropun './loskovada yapmakta oldugıı 
olmasını ileri sürüyorlar. de' olsa böyle bir hareket muhasara edil- mfu.akere1 L"in B. Hitlerin bir sulh taar· 

Londra 28 (Ö.R) - Kaunasa Bcrlin- taarruz hareketiyle Leh milletinden zor- köylü komitelerine tevdi olunmuştur. Ikinci noktai nazarı takviye için de mlş ve bitkin bir hale gelmiş bir garni- ruzu için hareket noktası olacağı ve bıt 
den gelen bir telgrafa göre Almanya la kopardığı araziyi Almanlaştırmağa ça- Bu komiteler de kaza yüksek komitesi Almanların garp cephesinde kaydedl- zonun ynpabileceği ümitsiz bir çıkışa taarruzun her fuı yapılması muhtcıncl 
Rusyanın Estonya üzerindeki talepleri- lı~ırken Sovyetlerin de kendi hesaplan- ınnrüetiyle teşkil edilmiştir. len mühim asker tahsidatı tebarüz et- l>enzer. bulunduru tahmin edilmektedir. • 
ne mu .. zaheret niyetinde dcgvildir. Rus- na vakıt kaybetmediklerı· anlrıc:ılmakta G b" Uk ·1 bi be R t' il" • " t ~ - ar ı ranya ı e gar yaz usya- ır ıyor. Nevs Chronicle gazetesinin diploma- B. Fon Ribbentrop Sovyet hükümc ı 
Yanın Estonya'-'n ve hatta bütün Baltık dır d · clid · · uh f kıt l t kil D l' M l .. 1 · R " ,, · n şun en ışçı m a ız a arı eş ey ı ey şoy e yazıyor. tik muhabiri de cöyle diyor: ile Baltıktn ve Balkanlarda Alman - u .. 
memleketlerine dogruv genişlemesine Al- M k d l b" t ı f ·· 1 akt d H • b' k i k B ah f'ld ·· 1 nnedı'lı'yor ki " l b" os ova an ge en ır e gra a gore o unm a ır. ususı ır om syon a- azı m a ı e oy e za S°'"'etlerin iktısadi tahakkümü Ba - menafii üzerinde tesir icra edecek ır 
manvanın muavenet etmesi bile icap b"" ··k ı~k · sah. ı · k' J t tm kt di An k k ·· F R"bb t b M skovaya yaptıgyı " Jde uyu cm .ı ve arazı ıp erme ve ı- yıt ara nezare e e c r. ca omu- on ı en ro un o kanlar Uzerinde bir ağ gibi gitgide geniş- itilaf ve ihtimal askeri bir ittifak e 
eder. Faknt vaziyet karışıktır ve şimdi- li · 1 b"" ··k · k'" 1··1 · b ul ı ki d ·· h 1·1 · · tin bakı.ki hedefi hem Ingiltere seye aıt o an uyu arazı oyu er ara- nızme ag ı ı arın an şup e ecıı ınıyen zıyare liyor. Ve Bitleri öyle endişeye düşür- etmek ümidini beslemektedir. . . 
lik fnraziyclcrle iktifa mecburiyeti var- sında taksim edilmektedir. Taksim işi \'atandaşlara silfıh dağıtılmaktadır. ve Fransayı tatmin edecek hem de Hit- müştür kl, önüne geçilmez hadiseye ma- B. Fon Ribbentrop bW11arı elde ettıS1 
dır. ler için zevahiri kurtaracak bir sulh 1 h · dnil 

Alman _ Sovyet muhavereleri yarın 

939 
f plunı tanzl..rri etmektir. Bütün Balknn nl o]mağa muvaffak olacağı Umidiy e takdirde B. Hitler Polonyanın arıta ' 1_ 

tekrar başlıyacaktır. Bugün saat 14 te, lng·ııterenJ•O yılı harp 0l3Sfa 1 memleketlerinin mukadderatı Mosko- Fon Ribbentropu Moskovaya gönderme- !>ilinmiş olduğunu kabul etmek ve 1·t 
k gw c karar vermiştir. Yine söyleniyor ki, man'-'a lehinde milzakerelerde tadı u Kremlin sarayında Molotof ve Ribbent- vanın bu yeni komplolarına mUtevn - ,, u· 

rop görüşmüşlerdir. Bunu müteakip ha- ık• • ı St } • t h • d • ı • kıf olabilir. Folonyanın taksimi biter bitmez yapıl- icrası vaadinde bulunmak suretiyle i 
riciye komiseri, Alman nazın şerefme ) m J y 3 r er ) 0 a m) 0 C ) ) y 0 f Taymis gazetesi Fon Ribbentrobun nıasını Alman mehafülnin beklediği sulh hasamnta bir nihayet vermeleri için t~O 
bir akc:rım ziuafeti vermic:tir. Moskovaya hareketini 'Litvanya hudu- tekliflerini Staline telkin için Fon Rib- gilterc ve Fransaya sulh şartları tek 

1 

~ " ... Brüksel 28 (ö.R) - lngiliz maliyı= nazırı, avam kamarasında, cari mali uh b bi 1 af·ı bil b tr M k g"tmlşti · ı·~ı- kendisinde kuvvet bulacaktır Mo kovadan D.N.B. ajansına bildinl- dundaki m a irinin r te gr ı e - en op os ovaya ı ı. ~· · . 1 i 
di d l · · sene içinde 2 milyar lngiliz lirası olarak tahmin edilen harp masraflarına mu• dırm' ektedir. Bu telgrafta yeni mihver Bu gazetenin Moskova muhabiri şu İngiltere ile Fransa kabul etmedik er_ · ğine göre Estonya e egasyonu reısı ı;onu-
hariciye nazırı B. Selter dün akşam kabil bütçedeki tahsisatın 242 milyon lira olduğunu, tahsilatın ise 190 milyon siyaseti baş göstereliden beri Berlinde miltaleadadır ki, bu~n Fon Ribbentrop- takdirde Hitlerin A"TUpa harbını 1~ Kremlın. sarayında 11.ır0ıotof tarafından 1 • 1 . . .1 1 h b f" d.l . )"~- hakim olan si.ıkUtu hayal uzun uzadıya la Sovyet ricali arasında yapılan konuış- na kadar idame edeceği tahmin ° _s.... 

.ın irayı geçmiyecegini ıöy emıı ve yenı vergı er e ar ın ınanse e ı mesı .u;u- k d ak dı FUh · bö } bir harpte ..-
kabul edilmiştir. Bugün ögyleyin B. Sel- 1 d anlatılmaktadır. ÇUnktl bu ıly~t yü- D\8 garp cephesinde l harp üzerin e ta· nı ta r. rerın Y e 11t1 

rnunu göstermi•tir. Celse ıonunda yeni vergi yüklerinin vatanda~ ar arasın a u_.:ı A,___ ... ,_,__&_ Şa '-• 1hl b'"" --ı- :..-'-tır _ • ., ahali k Amansız davranacar ter hala Moskovada bulunuyordu. y &\UW.en u.muıya muv--..,... r.u ı ....- tııaı.I' 7apaıcaA • vu ye arşı 
....;.--~........:a...:.......:w~~~ ....... ....&.iı-...;...JııUkü-.ti.JL..!m!!!iı!!!" sa!!!_v"!_ı ~ki~·l~d!_!:e~t~e;!VZl!j"l_;o!Jl[!Und~!!!-~u!_!!m!!·~· ~e~d~e~edil~·!!!mı:!!!I· !!tİ!:r·---------~~A~M~LJdu!lınrmak~~~~~~~~~~_Jlel~lklLlm Jtk.A.:Jmaa .- 8iv1~:,._ . -·- • 


