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FlATl ($) KURUŞTU 

• Fuarımızı 
12 Günde 

283.665 kişi gezdi 

·-------' Yeni A.. Matbaaamda Be•h ıta. 

ngiliz 
derhal 

hava filoları yardım içi 
Varşova a hareket ettiler 

• 

Krakovi, Katoviç, Varşova üzerinde hava muharebesi 
oldu. Yedi Alman bombardıman tayyaresi düşürüldü 

.A 

Taarr z anı o 
Almanlar, motörlü kuvvetler ve 
tanklarla 12 noktadan polonya 

yürüdüler • ,, 
uzerıne 

Polonya Ingilter 
dım paktının tathi 

en ya 
ini ·ste 

-
lngiltere, Fransa, Belçika ve sviçre Başl ya11 korkunç harpten sembolik bir sahne 

A 

umumı 

Beşeriyet 
---·.f:r·---

Niha yet korku-
lan felaketle 
karşılaştı .. 

seferberlik ilan ettiler 
LONDRA, 1 (A.A) •• Resmi Tebliğ: 
Bitlerin beyanatı Polonya hükümetine kar• 
şı ilanı harp mahiyetinde telakki edilmiştir. 
İngiltere ve Fransa Polonyaya karşı taah· 
hütlerini sonuna kadar yerine getirmeğe 
karar vermişlerdir. 
Varşova 1 (ö.R) - Pat ajansının bir tebliği bu sabahtanberi 

Alman ordusunun on iki noktada taarruza ıı-ectii{ini bildiriyor. 
Bu taarruzlardan ikisi Slovakva cihetinden Desteolo nehri araıın· 
da motörize kuvvetler ve tanklar tarafından yapılmıştır. 

-'i':r-
HAKKI OCAKOCLU 

Krakovi ve Katoviç şehirleri ikinci defa olarak bombardıman 
edilmislerdir. Polonya avcı tayyareleri ve defi tayyare topları 
Almanların yedi bombardıman tayyaresini dütürmüstür. Bunlar· 
dan yere inmei{e mecbur edilen bir Alman bombardıman tayya· 

Maalesef dünyanın aylardan ve resi zaptedilmiştir. 
hatta yıll~;~anberi.korku ve heyeca· tLK RESMi TEBLtc Almanların Polonyaya taarruzla
nını çektıgı fena akıbet gelip çat- Berlin 1 (Ö.R) - Resmt bir Alınan rı üzerine lngiltereden Polonya· 
mıştır. tebliği Alınan ordusunun Rebç Polonya ya hareket etmi,lerdir. lngiltere· 

Dün şafakla beraber harekete ge- şehrini ~al ettiklerini, Varşovanın ce- nin bu hava yardımı genif ölçüde 
çen Alman orduları Polonya topr~- nubundalti Polonya askeri tayyare istas- olarak devam edecektir. 
)arına saldırmışlar, Alman hava fı- yonunu bombardıman ettiklerini bildiri
loları Leh büyük şehirlerini bombar· yor. 
dıman eylemişlerdir. POLONYANIN TALEB! 

Tecavüz fiilen vakidir. Polonya· Londra 1 (Ö.R) - Royter ajansı bil
lılar hürriyet, istiklal ve şerefleri~i diriyor: Polonya sefiri b~ekil Çember. 
kurtarmak için kanlı mücadeleyi fıı. !aynı riyaret ederek Alınan taarruzunu 
)en kabul etmiş vaziyette bulunu- resmen bildirıni§ ve Polonya ile Ingilte-

Varşova 1 (A.A) - Pomeranyadaki 
Dialdovo ve Chojnice şehirlerile Polon
ya Silezyasına ve Cestochova adlı Leh 
şehrine karşı Alınan k.ıtaları muntazam 
taarruz hareketine başlamışlardır. Taar
ruz devam etmektedir. 

yorlar. re arasındaki karşılıklı yardım paktı- Roma 1 (Ö.R) - Lehistanın Berlin 

Resmi Te bJiğ 
--

Vekiller 
. Heyeti 

Dün Mareşalin de 
iştirakiyle toplandı 
ve hariciye vekilimi· 
zin izahatını dinledi 

---•·---
Ankara, 1 ( A.A) - Resmi tebliğ : 
İcra Vekilleri Heyeti Genel Kur· 

may başkanı mareşal Fevzi Çakma· 
ğın da iştirakiyle bugün saat 17 de 
Başvekil Refik Saydamın riyasetin· 
de toplanara:'.ı: hariciye vekili Şükrü 
Saracoğlunun verdiği izahatı dinle· 
miş ve enternasyonal vaziyeti müta
laa etmiştir. 
Ankara, 1 (Hususi) - İcra Vekil· 

!eri Heyeti saat 16.30 da Başvekalet 
makamında Mareşal Fevzi Çakma
ğın iştirakiyle toplandı .. Bu toplanb 
iki saat sürmüştür .. 
Cümhurreisimiz öğleden evvel Bil· 

yük Erkfınıharbiyeye gelerek Ma· 
reşalle görüşmüştür .. 

Dün için yalnız Polonya ve Al· nın derhal tatbik mevkiine konmasını elçisi dün akşam Alınan hariciye nazırı 
manya arasında devam eden bu kan· istemiştir. Ribbentropu riyaretinde Polonyanın İtalyanın İSViçreye 
1ı dövüşmenin mevzii kalabileceği ING!LlZ YARDIMI tamamiyeti mülltiyesin.i, ve şerefini mu- teminatı ... 
asla tehayyül edilemez. Roma 1 ( ö.R) - Gazetelerin hafazaya ve müdafaaya karar verdiğini Bern, 31 (A.A) - İtalya, bir harp 

B. N. Çemberlayn 
Faciayı izah ediyor 

lngiltere başvekili " taarruzun bütün mesuli
yeti tek bir adoma racidir. Bu adam, delice 
ihtiraslarını tatmin için dün yayı sefalete 

garkeden Alman şansölyesidir ,, diyor 

lngilterede milli harp 
kabinesi kuruldu 

Almanya, askerlerini Lehistandan 
geri çekmezse lngiltere Lehistana 
karşı olan bütün taahhütlerini yerine 
getirecek ve lngilterenin Berlin sc ... 

firi pasaportunu isteyecek 
Alman diktatörü, dünyayı büyük Lond. radan ald.ık. ları haberlere gö- bildirmiştir. takdirinde İsviçrenin tam bitaraflığına 

b k ı 1 h k 1 · •""• hürmet edeceğini federal konseye bildir- 1 · ı • k J B k .. 1 d • • • • bir uçuruma sürüklemek yoluna gir· re ır ço ngı ız ava uvvet erı - SONU 3 U.NCÜ SAHİFEDE - miştir. ngı iZ ra l aş ve a et aıresıne gıtb ve 

rni~;·fed akıbetin biricik mesulü M . t 1 ·ı· Başvekille uzun müddet görüştü 
Alman devlet reisi Hitlerdir. Bu me- 8JeS e ngı iZ kralının Londra 1 (ö.R) - Avrupanın kara kuvvetlerinin seferberliği emirna-
suliyetin kendisine raci bulunduğu- feci bir harbe sürüklenmesi üze· mesini imza etmiştir. Bu da Alman taar-
nu bizzat kendisi Rayştag toplantı· rine Çemberlayn, kendi riyasetin· ruzuna karşı iki azimkarlık cevabıdır. 
B1nda da tekrar eylemiştir. 1 t 1 •• •• • deki kabineyi bir milli harp kabi. Diğer unsur da Ingiltere ve Fransanın 

sukadarvarkiHitlerdünkü,zey· SIDe 000UDe meS8JJ neaihaıınekoymağakararvermi•· haksız bir taarruza uğrıyan Lehistana 
)ine bir vasiyetname eklemiş bulu· tir. Bütün muhalif fırka liderleri karşı taahhütlerine tam sadakatlerini 
nan, nutkunda, Polonyayı mütecaviz bu kabinede yer alacaklardır. Es· tcyid etmiş olmalarıdır. Bu hareket iki 
göstermeğe çalışm<ıkta, bütün anlaş· ki hariciye nazırı Eden ve eski hükümetin her hareketinde parlak bir 
ma tekliflerinin Polonya tarafından Memleketlcrimizin bu endişeli anlarda dostluk rabıtaları Amirallık ba, Lordu Çörçil de ka- şekilde tezahür ebnektedir. Variyet bü
reddedildiğini söylemektedir. bineye gireceklerdir. tün Fransada ve müst<!'ınlekelerinde, ke-

Büyü'.< Demokrasilerin bu 'kara ile birbirlerine bag" lı oldu klartnJ görmekle bahtıyarım ÇEMBERLAYN FAC!AYI ANLATI- za bütün Ingiliz imparatorluğunda sü-
günü dünyaya göstermemek ve bu YOR kCınet ve soğukkanlılıkla karşılanmıştır. 
feci akıbetin acılarını çektirmemek .. . Paris 1 (ö.R) - Bugünün feci Mdi- lNGlLTERE VE FRANSA POLON-
İçin iki seneden beri ne kadar büyük ~ara, 1 (A.A) - .:S~gun ~aat 16 d·~ Mesaıın meali şudur : ~ dostane mesajl~dan çok mütebas- seleri içinde en mühim ilti unsur şunlar- YANIN YANINDA 
fed k• 1 k f • tkarlıkla çalıştık- Reısıcümhur İsmet İnonu, İngiltere bu •Zatı devletlerıne hararetli selfunları- sıs olduklarını ve bilmukabele hararetli dır: Ingiliz • Fransız tesanüdü yalnız bü- Resmi Ingiliz ve Fransız mehafilinde 
lar a abr.ıı· ve eraga yük elçisini kabul buyurmuşlar .ve bari- mı iblağa vesile olan bu fırsattan çok selfunlarının kral hazretlerine lbliiğını tün temaslarda değil aynı zamanda bü- sarahatle beyan ediliyor ki·. B. Hitlerın· 

ını 1 ıyoruz. ciye vekilinin huzurıyle 50 dakika ka- memnunum .. Memleketlerimizin bu en- ve bütün dünya için iftiraklı olan bu .. ' . 
O kadar ki Çekoslovakya ve. Ar· dar nezdlerinde alıkoymuşlardır. dişeli Rnlarda dostluk rabıtalariyle bir· zamanlarda Türkiye ve İngilterenin bir- tün h"ı:~et ve kararlarda tam m~asıy- beyannamesi, zannedildiği gibi, Alınan-

navutluk fedakarlık ve ferağat~arlık Kabul esnasında İngiltere büyük el- birlerine kaviyyen bağlı olduklarını gör- birlerine dostluk rabıtalariyle kuvvetle le tezahur e~ektedir. Fransadaki mnu- yanın Lehistana harp ili\n ettiği mana. 
duygularına kurban gitm!şlerdır. çisi kral Altıncı Jorj hazretlerinin reisi- mekten derin mahzuziyet hissettiğimi bağlı olınalarından kendilerinin de çok mi seferberlikle aynı zamanda lngıltere- sında ise, Ingiltere ve Fransanın Leh 

- SONU 2 İNCİ SAlllFEDE - cümhura bir hususi mesajını tevdi et- temin ile bahtiyarım.• memnun olduklarının ilaveten arzını de de umumi seferberlik ilan edilmiştir. hükümetine karşı taahhütlerine en son 
AKOCLU miştir. Reisicümhur İnönü, Kral hazretleri· büyük elçiden rica etmişlerdir. Ingiliz hükümeti bütün deniz, hava ve - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE _ 



Liyakat ve 
idare 

kıdemle 
amirlcrinıizin 
birlikte esas 

ehliyet 
terfilerinde 
teşkil edecek 

Beşeriyet 
----tt---

N i hay et korku-
EHiR HABERLERi 

:Zafer bayranıı mü· 
5 nasehetile cevabı 
• 
S Milli Şefimiz, Zafer bayramı milna
: sebetiyle şehrin 11tzim ve tebrik tel-

•• 
Oğretmen terfi listesi lan felaketle 

karşılaştı .. 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE 

Fak.at Almanya bunun manasın 

Ankara 1 (Hususi) - Şimdiye kadar 
Mare !mirlerimizin terfileri kıdem göz 
önilııe alınarak Dahiliye memurları kı
dem tablosuna göre yapılmakta idi. Ha
ber aldığımıza göre Dahiliye vekaleti 
&ıümüzdeki Cümhuriyet bayramında 

terfi edecek olan idare funirlerimizle 
§imdiden sonra terfi edecek olanların 
terfilerinde yalnız kıdemi değil, liyakat 
ve ehliyeti de göz önüne almağa karar 
vermiştir. 

likte liyakat ve ehliyetin de göz önüne 
alınması kararını ilk olarak idare amir
lerimizin yeni barem kanununa uymala
rını temin için verilen yeni kadrolarda 
tatbik etmiş ve 45 lira asli maaşlı idare 
memurlarından bir kısmını müktesep 
hakları baki kalmak üzere 40 liraya al
mış veya 50 liraya çıkarmıştır. Keza 55 
lira asli maaşlı idare funirlerinden bir 
kısmını yine müktesep hakları baki kal
mak üzere 50 liraya alınmış veya 60 li
raya çıkar~. 

grafına aşağıdaki cevabı lütfeyle-. 

lzmirde terfi eden öğret
menlerin listesi geldi 

anlamamış, barışı kurtarmak gayr~ 
tini bir zaaf suretinde kabul edere 
isteklerinde daha cesur ve daha cü 
retkar olmuıtur. Tecavüz ve is~ 
hırslarını tatmin yolunda, değişmi1 
yen Alman metodu, iki senedenbe 
muayyen istikametlerde devam edi 
yor. Adım adım küçük devletleri ha 

mişlerdir : S 
Dr. Behçet Uz : 

Belediye Reisi : 
İzmir E 

Sanat okulu öğretmenlerinden de terfi 
edenlerin adları peyderpey geliyor 

Vekalet bir taraftan 1939 yılı dahiliye 
memurları kıdem tablosu hazırlamakta, 
diğer taraftan da idare Amirlerimizin 
sicilleri üzerinde tetkiklerine devam et
mektedir. Sicillerin tetkikinden alına

cak neticelere göre terfi edecek olan ida
re Amir ve memurlarımızın listesi hazır
lanacaktır. Vek!Iet terfide kıdemle bir-

Diğer taraftan em.niyet ~eri umum 
müdürlüğü de yeni polis teşkilatı ve em
niyet mensuplarının terfileri hakkındR
ki kanunlara göre Cümhuriyet bayra
mında terfi edecek olan emniyet men
suplarının terfileri için hazırlıklarına 

başlamI§ bulunmaktadır. 

....... =·············································································· • • 

!Bornova Askerlik dairf'si başkanlığından~ 
• l - Askerlik kanununun 58. maddesinin ikinci hkrası mudbinceE 
9>ir buçuk ay talinı ve terbiye için aşağıda doğumları yazılı usta (asker-: 
ilik ebnİ§) ihtiyat erat celp edileceklerdir. E 
! 2 - Piyade amıfından 326 - 325 - 324 ve ili doğumlular, S 
i 3 - Topçu, Süvari, l.atibkim, Muhabere, ltıldak sınıfından 326 -: 
~ - 324 ve ili doğumlar ahnacaktır. 5 
: 4 - Şimdilik gayri islim olanlar bırakılmıfbr. i 
i S - Davete icabet etmiyenler askerlik kanununun 79. maddesi: 
İmucibince bakaya ad edilecek ve ele geçtiğinde ukeri mahkemelere: 
İ.erilerek ceza gördükten sonra hir misli ( Oç ay ) askerlik edecek·E 
llerdir • 
! 6 -· Yukanda doğumlan yazılı ihtiyat eratiyle emsalleri ıilih al-E 
lamda bulunan ve henüz askerlik etmemi§ olan erab tubeden tecil edil-5 

E
ilderine dair veaib ibraz etmeyenleri istihdam eden resmi ve hususi: 
üeueaat müdürleri ile ticarethane sahipleri askerlik kanununun ıs.: 
maddesi deliletile 91. ci maddesince para ceza.siyle cezalandınlacağı5 

iıfibi askeri ceza kanununun 75. maddesi mucibince askeri mahkeme-: 
llere tevdi edileceklerdir. : 
i 7 - ihtiyatların toplanma günü 4. Eylôl. 939 Pazartesi günüdür. S 
~ Bmıa göre alikadarlann lzmir Askerlik Şubesine müracaatları ilin; 
• L_ • 
~~ : ...................................................................................... 

j ........................................ : Yeni deniz erbaşla-

1 Gazetemiz~ rımıza dün merasimle 
i Beynelmilel vaziyetin tevkaıadeE diplomaları verildi 1 vehaıneti hasebiyle dünya ticari nıü-: • 
maktadır ..• Bu yüzden kağıt stokla-: İı;tanbul, 1 (Hususi) - Dün Kasım-

•Zafer bayramını ben de size mu-E 
• habbetle kutlularım .. • : 
: İSMET İNÖNÜ ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bn. Münireyi 
--tr

Öld ürmek ten suçlu 
Necıtti Yddız 12 
yıla mahkUın oldu 
Kemalpaşa kazasında bundan bir se

ne evvel cereyan eden bir cinayetin da
vası dün nğır cezada neticelenerek kara
rı tefhim olunmuştur. Akrabasından ol
duğunu iddia eylediği Hüseyin adında 
bir adamı evine aldığı için Bn. Münireyi 
bıçakla katilden suçlu, makt\tlün yeğe
ni fırıncı Necmi Yıldızın suçu sabit gö
rülmüş, esbabı muhaffefeden istifade 
ederek 12 sene ağır hapsine karar veril
miştir. --Dün kayıdara 
başlandı... 
Dün şehrimizdeki orta okullarla lise

lerde, kız öğretmen okulunda, kız ensti
tüsü ve enstitü akşam okulunda talebe 
namzedi kayıtlarına başlanmıştır. Bütün 
öğretmenler dün okullarda hazır bulun
muştur. Kayıtlar 15 eylfile kadar, iki 
hafta devam edecektir. 

-*-Son yağmurların 
mahsul üzerinde 
tesirleri... 
Ödemişte yağmurdan ıslanan incirle

rin zararı yüzde 20 olarak tesbit edil
miştir. Torbalıda mevzii yağıştan zarar 
gayet cüzidir. Üzüm rekoltesi umumiyet 
itibariyle 8000 ton kaybetmiştir. 

-*-
ADLİYEDE i 

nasebetleri büyük müşkülatla uğr~: -- --

nmızı yenilemek hususundaki bü- E paşa Deniz Gedikli hazırlama mektebin
de mezun olan talebelere merasimle dip- Müddeiwııwni muavinlerinden B. Na-17ilk müşkülatı göz öniinde tutan: 5 ~iz şimdilik hacmini sekiz sa-• lomalan verilmiştir. Merasimde davet- dir Ener ve B. Celal Varol aylık me-

:hifeye indlrmeğe karar vermiştir. liler, eski ve yeni deniz subayları, hıu- zuniyetlerini dünden itibaren kullanma-
İ Bütün. dünya gazeteleri hacimleri- allimler, Heybeli Deniz l~si müdürü B. ğa başlamışlardır. 
! ni dört iJ8 a1tı sahücye indirmekte- Ruhi ve diğer bazı zevat bulunmus1ar- -l'*-
• dir)er h. -*-• .. il h k k .. d" 

I
• Bu istisnai vaziyetin bize tahmil Donanmaya . ti a etme uzere ıp- BELEDİYE 

· kari1e · · k · · loma alan genç gedikliler, kumandanlık 
: ettiği meeburiyen rımıı; ço ıyı. binasının bahcesinde merdivenlere kar- Encümeni toplandı 
ı takdir ederler. : · 
• • şı cephe almışlardır. Deniz muzikası Is- Belediye dalıni encümeni dün öğleden ••••••••••• ,.............................. kib k 
---------------- tiklal marı?ını çalmış, mütea · en ıne - sonra reis Dr. Behçet Uzun başkanlığm-
Yeni ders yılı tep müdürü deniz yarbayı Osman 50 ge- da toplanarak bazı yol ve kanalizasyon 

dikliye diplomalarını vermiş ve genç işlerini müteahhitlere ihale eylemiştir. 
hazırlıkları denizcilere hitaben bir nutuk söylemiş, ...._*_ 
Ankara, 1 (Hususi) - Maarif vekA- ezcümle demiştir ki : EHLİ HAYVAN 

leti 1939/1940 ders yılı etrafındaki ha- • _ Gedikli deniz erbaş namzetleri!. 
z:ırlıklanna devam etmektedir. Vekalet, Üç senelik orta tahsil devresinden son- Sergisi dün açıldı 
bu yıl muallim mekteblerinden mezun ra şimdi asıl mesleki hayata kar~ıyor- Ehli hayvan sergisi dün sabah Bucada 
olan yeni mualliınlerimizin verilecekle- sunuz .. Bundan sonra kurslarda, donan- açılmış ve teşekkül eden jliri heyeti ser
rl vi1ayetlere ait listeyi hazırlamaktadır. mada bilginizi arttırarak deruhte ede- giye iştirak eden hayvanları tetkik ey
Diğer tarafdan ilk mektep muallimlerin- ceğiniz vazilelerle sevgili yurdumuza lemiştir. Serginin puantaj ~lerine bu
den meşru sebepler dolayısiyle bir vi- büyiik hizmet ve fedakarlıklarda bulu- gün devam edilecektir. Sergi halka ya-
lAyetten diğer bir vilAyete nakloluna- caks rındaıı itibaren açıktır. na ınız .. 
caklera ait listeler de hazırlanmıştır. İyi ahlaklı, faziletli vatan sevgisini ta- ,,,,,_*_ 

Listeler önümüzdeki günlerde vila- şıyan kimseler, ancak Cümhuriyet hü- FUAR MA~LARI 
yetlere tebliğ olunacaktır. IAyıktirl B l b ~ 

Maarif vekaleti, orta tedrisat muallim- kümetine . er. iz siz eri una Bugünden itibaren başlıyacak olan 

l . d .. dd ti . . d ld 1 göre yetistirmeğe çalıştık. Bu itibarla fuar maçları fikistürü şu şekilde tanzim 
ern:ı e? ı:ıu. e .erını . 0 u:an arın sizlerden büyük ümitlerimiz vardır.n edilmistir. 

terfilerme aıt liste ıle Gazı Terbıye ens- Mektep müdürü Ebedi Şef Atatür- B ;. İz · Anka kı lar k 
titüsü mezunlarının tayinlerine ait olan .. A ~' •• t- ugun .mır - ra ta ~ ı. ar-
liste . d h 1 _1_._d V k"' t, kun manevı va::-lıgını hurmetle yadet- şılaşacak maçı bay Mustafa Yagır ıdare 

yı e azır am~ı.ö ır. e aıe mes- . M"lli c f Is t tn·· ·· k ~o. • 

l k yüks. k t dr. t kt 1 . mı.ş, ı ....,e me onune arşı 1.4l- edecektir. 
e , orta ve e e ısa me ep erı- . h" 1 · t olm"<-+ur y Ank t 

nin 939/940 kadrolarını da hazırlıyarak zım ıs erme erceman ~· · arınd ara - stanbul takımlarının 
peyderpey mekteplere göndermeğe baş- Bu nu1uktan sonra, talebe muzikanm ı;naç.ını a Hasan Yanık, pazartesi ~il 
lamıstır. iştirakiyle idman hareketleri yapmış, lzmır ~ İstanbul .maçını Esat Merter ıda--*- bu hareketler alkışla karşılanrn~tır. MU- re eyliyeceklerdır. 

ısTANBUL teakiben davetliler, hazırlanan büfede -*-
ağırlanmışlardır.. Irak maar·~ he ti 

Harp haberini sükUıtet Jimnastik hareketleri çok takdir edil- ı:.: ye 
ile karşıladı- miş, gençler, verdikleri müsamere~e A vrupadan istanbula 
.. 'bul 1 (H A) Alnı d muvaffak ol.muşlardır. Mezunlardan bı- geldi ••• Baldada 
!SlaD , ususı - an or u- . . 1 .~. ·kin il·~· 1 1 H b li 

la Leh. tan t .. tt' ~. h b . rıncı ıgı Ye ı c ıgı a an ar, ey e uı·decek. 
rının ıs a ecavuz e ıgı a erı lise . 1 bul a·ı k d. w b h •• 
h . . d ··k-"- tl k ıl şt sıne ca e ı ece ' ıger 48 er aş I"stanbul, 1 (H··---~) - Avrupa eks-

şe rımız e su uue e arş anını ır. t izm·t ·· d il kt" u:ıu:;.ı. 
Halle iş ve gücü ile meşguldür .. Ga- a ı e gon er ece ır. presi bugün, cenup yolundan geçmesi 

zeteler yalnız hadiseleri tesbit ile iktifa -*- sayesinde, vaktinde geldi. Ayni trenle 
ediyorlar. Münhal mebıısıuıııar Avrupada tetkikatta bulunan Irak ma-

~r~ıDE.-' 

An karanın 
Ankara, 1 (A.A) - Trabzon mebusu 

arif heyeti gelmiştir. Heyet Bağdada d~ 
necektir. 

Kavaklıdere 
N Süleyman Sırrı Gediç, Edirne mebusu 

Şeref Aykut ve İsparta mebusu İbra
him Demiralaym ölümleriyle boşalan 
Trabzon mebushığuna Edirne C. H. P. 
idare heyeti ve Belediye reisi Şerif 11-

0'7"~ SZ:UIEllDW9& z.:?b.!J 

1 FUA.RDA Şarabını 
tadınız! .. 

Pavyonumuz : İş Bankası pavyonu 
bitişiği Evkaf Pavyonu karşısı .. 

Kavaklıdere şarabını 
KEMERALTI: 

Salıız bafdıaliyesinde j 
AI.SANCAK: N 

imren baJıhaliyesinde~ 
ALSANCAK: 

Pazar Santralde .. 

gen, İsparta mebusluğuna İsparta C. H. 
P. ve Halkevi rcisi Remzi Ulvi, Edirne 
mebusluğuna Trabzon belediye reisi " 
Kemal Göksel Parti genel ba~anlık di
vanınca Parti namzedi olarak kararlaş
tırılmışlardır .. 
Sayın ikinci rnüntehiplere bildirir ve 

ilan ederim .. 
C. H. P. Genel Başkan V. 

Basvekil 
Dr. Refik Saydam --

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatro&u 

S'AAr 21.ıo DA 
Arzuyi umumi üzerine 

Yanlışlıklar 
Komedyası 

ARAYINIZ ! ~ B. T. R. ARAS 
- CENAP AHD - Lond.ı•aya avdet ediyor v d. 3 .J 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası ! n..ome l perue - stanbul, 1 (Hususi) - Londra büyük hm· 

ANKARA elcimiz Dr. Aras bu sabah Ankaradan DıAAAT : Tiyatro Sergi sarayının 
8 arkasındadır .• _ ................. .._~~~~~~---'-.U.,_...._ _ _. ................. ~ ....... ...-.--.--. ............................. ıı.ıı...ı~>'ı1..61~J..-olı,._ ____ ~----~~~~.a..ı. 

Izmir kız lisesi Türkçe öğretmeni Bn. 
Kevser Acarlar, yurd bilgisi öğretmeni 
B. Reşid Görill, tarih öğretmeni Bn. Me
liha Esat Çınar, Tabi.iye öğretmeni B. 
Halit Şenkut, tabilye öğrebneni B. Tah
sin Aydın, Fransızca öğretmeni Bn. Zü
beyde Balaban ve Fransızca öğretmeni 
Kfunran Onayın maaşları 45 liradan 50 
liraya çıkarılmıştır. 

Beden terbiyesi öğretmeni Ayşe Bil
ge ve dikiş biçki öğretmeni Bn. Fethiye
nin maaşları 22 liradan 25 liraya çıka-

rılmıştır. 

Birinci lise edebiyat muallimi B. Esat 
Çınarın maaşı 45 liradan 50 liraya, coğ-

rafya muallimi B. Ziya Yamanların ma
aşı 55 liradan 60 liraya, riyaziye mualli
mi B. Hilmi Erdimin maaşı 55 liradan 
60 liraya, riyaziye muallimi B. Izzet 

Sonerin maaşı 50 liraya, tabliye mualli
mi B. Necati Çiftçinin ve kimya mualli
mi B. Salahiddin Özyarın maaşları 60 

liraya, beden terbiyesi muallimi B. Nu
ri ve Almanca muallimi B. Saim.in maaş
ları 50 liraya çıkarılmıştır. 

Izmir ikinci erkek lisesi edebiyat mu
allimi B. Süleyman Tuser, tarih öğret
meni B. Haydar Candarlar, coğrafya öğ
retmeni B. Hüzni, riyaziye öğretmeni B. 
Vahap, riyaziye öğretmeni B. Ibrahim 
Taner, riyaziye öğretmeni B. Avni Kay
valin maaşları 55 liradan 60 liraya çıka
rılmıştır. Tabliye öğretmeni B. Fuad 
Uğural ve Fransızca öğretmeni B. Sey-

feddin Y alvaçarın maaşları 45 liradan 
50 liraya çıkarılmıştır. 

Izmir kız lisesi edebiyat muallimi Ga
zalinin maaşı 60 liraya, yurd bilgisi öğ
retmeni B. Hakkı Baha Parsın maaşı 60 
liraya, tarih öğretmeni B. Kemal Alan
yayın maaşı 60 liraya, tabliye öğretmeni 
Bn. Düriyenin maaşı 50 liraya çıkarıl
mıştır. 

Buca orta okulu biçki - dikiş öğret
meni Bn. Hacetin maaşı 22 liradan 25 
liraya, Karataş orta okulu tabiiye öğret
meni Şerefnur ve riyaziye öğretmeni 

' Asafın maaşları 60 liraya çıkarılmıştır. 
Karşıyaka orta okulu Türkçe öğret

meni Müfide Kayanın maaş.& 50 liraya, 
'l'ürkçe öğretmeni Cevad !dilin maaşı 
60 liraya, tarih öğretmeni Tal~t Sürük~ 
kün maaşı 60 liraya çıkarılmıştır. 

Izmir erkek lisesi kimyahane memuru 
Ismail Hakkının maaşı 20 liraya, kız öğ
retmen okulu depo memuru Senihanın 
maaşı 20 liraya, Buca orta okulu hesap 
memuru Gaffarın maaşı 20 liraya, Kar
şıyaka orta okulu hesap memuru Mus
tafa Şerifin maaşı 20 liraya çıkarılmıştır. 

Izrnir Tecim lisesi tabliye öğretmeni 
B. N evzadın maaşı 35 liraya, kız ensti
tüsü Türkçe öğretmeni B. Kemalin ma
aşı 40 liraya, Izmir tecim lisesi büro ko
mersiyal öğretmeni B. Nailin maaşı 50 
liraya, aynı lise matematik öğretmeni 
B. Hamdinin ma~ 60 liraya, Sanat oku
lu elektrik atelyesi öğretmeni B. Neja
dm maaşı 60 liraya çıkarılmıştır. 

Son siyasi vazi;yetin 
piyasamızdaki akisleri 

ritadan silmeyi istihdaf eyliyor. 
Fakat Almanyamn anlaması la 

zım idi ki bu istila emellerine bir so 
verilmesi lüzumunu, hayati bir zaru 
ret sayacak milletler de dünya yü 
zünde vardır. 

Bu hayati zaruret ve menfaati 
için kan dökmekte de tereddüt gö 
terilnıiyecektir. 

Hitler, son hafta içinde bari 
ümidleri uyandıracak hareketleri 
dünyayı oyalamış ve takip eyledi .. 
metoda uygun bir şekilde ani teca 
vüze geçmiştir. 

Bu tecavüz cevapsız kalmıyacak 
tır. ilk cevabı Polonya orduau ver 
miştir. Bunu İn~iltere ve Fransam 
umumi seferberliği takip eylemiştir 
Yarın bu iki büyük devletin ordu 
harekete geçeceklerdir. 

Çemberlayn dün akşam Av 
kamarasında hadisf'yi izah ederke 
en küçk bir şüpheye mahal bırakmı 
yacak şekilde lngiltere ve F ransanı 
teahhüdlerine sadakatlerini bir kel\ 
daha büyük bir azimle tekrarlamış 
tır. Binaenaleyh artık sulh ümidleri 
ni tamamen suya düşmüş sayabili 
riz. 

Çemberlaynın nutkunda tebar .. 
ettirilen bazı noktalar esasen Alın 
yanın hiç bir zaman suRıu arzu et· 
mediğini ve sulhu cihan umumi ef 
karına karşı bir manevra şeklind 
kullandığını canlandırmağa kafidir. 

Dünkü sayımızda Alman ajansi 
nın tebliğ ettiği uzlaşma şartlan r 
men ne lngiltereye ve ne de Polon 
yaya bildirilmiş değildir. Hatta ln 
gilterenin Berlin sefiri Henderso 
~ibbentroptan Alman teklifleri • 
Polonya sefirine tebliğini istemiş 
bu talebi Alnvm haricive nazırı, şid 

Siyasi vaziyetin birden bire değişme- takas limited tarafından muvafık görü- detle reddeylemiş, ve Polonya sefir 
sinden mütevel1id yeni durumu lzmir lerek şehrimizdeki alakadarlara bildiril- ile konuşmağı adeta şerefsizlik say 
halkı büyük bir soğukkanlılıkla karşıla- miştir. mıstır. 

mıştır. Polonya hududundaki taarruz ha- Keyfiyet alakadar banka ile takas he- Son hadiselewin cereyan tarzi d 
beri dün öğle vakti f1ehirde yayılmış ve yetince tatbika batlanm.ııtır. Takas limi- göstermiştir ki halli istenen ne Dan 
halkımız radyo ve hoparlörler başında tedin bu karan piyasada memnuniyet zig ve ne de Koridor meselesidir 
birikerek hadisatı yakinen takip etmiş- uyandırmıştır. Almanyanm hedefi Polonyayı orta 
lerdir. Bu karann bir neticesi menşe ıehadet• dan kaldırmak veya bu memleke 

Yurdu müdafaa vazifesini bütün mil- namclerinin tasdikli B. suretinin gelme- tamamen nüfuzu ve himayesi altın 
let1erden daha önde, büyük bir hassasi- sine intizar olurunadan takaıı muamele- almaktır. Dava açıktır. Almanya ma· 
yetle yapmağa hazır bulunan halkımız leri yürütülecektir. Tüccaılar da derhal hud hayat sahası p]anının hayali p 
büyük bir emniyet içinde hadisatın inJci:. primlerini a1acak1ardır. sindedir. Binaenaleyh lngiltere V 

şafına intizar eylemektedir. ffiRACAT: Fransa için Polonyaya karşı teahhüd· 
Dün öğleden sonra şehirde ticari fa- Dün limandaki bitaraf devletlere ait lerini yerine getirmek zamanı gel 

aliyet gayet durgundu. Çarşılarda iş hac- vapurlara incir, üzüm ve tütün yük.len- miştir. Bu demektir ki İngiltere V 

mi daralmıştır. Yalnız elbiseci ve ayak- miştir. Yalnız Polonya bandıralı Levant Fransa da Alman yaya harp ilan ed 
kabıcı dükkanlarında mahdut alış veriş- vapuru mal yüklememiştir. ceklerdir. 
ler olmuştur. BORSADA: Henderson, Alman askerleri P 

Bütün ihracat maddelerinin piyasa Günün en mühim haberi inhisarlar lonya topraklarından geri çeki 
vaziyet1eri durgunluk geçirmiştir. idaresinin derhal borsadan üzüm müba- diği takdirde Berl.ini terk eylem 

Bazı imala.thaneler işçi sayısını darlt- yaatına karar vermesidir. inhisarlar ida- emrini almıştır. 
mışlardır. resi üç istasyonda hurda incir de satın Artık harp içtinabı 

Dün şehrimizdeki bütün milli ve ec- alacaktır. Bu istasyonlar tesbit edilmiş- duruma girmiştir. 
nebi bankalar ve bu arada Alman ve tir. incirler Selçuk, ödem.iş ve Aydında Şimdi bütün gözler ltalyaya çevril 
ltalyan bankaları muamele yapmışlar ve inhisarlar anbarına teslim edilecektir. Fi- miş bulunuyor. Hitlerin dünkü nut 
her türlü ticari döküman1arı kabul ey- at hakkında henüz bir haber yoktur. ku ve ltalyada fevkalade bir harek 
lemişlcrdir. Alman ve Italyan bankala- Dün kooperatifler birliği de piyasaya tin mahsus bulunmaması bu mem 
nnın dün faaliyetlerini tatil eylemeğe iştirak ve müdahalede bulunmuştur. leketin bitaraflı'k yoluna temayülün 
karar verdikleri veya muamelelerini da- bir İşarettir. Fakat bu bitaraflık har -*-ralttık.lan ba.kkındalci haberler doğru de- bm belki Polonya ile Almanya ara• 
ğildir. MEMUR MAAŞLAR! sında mevzii kalabileceğine göre illi 

TAKAS iŞLERi: DÜN VERİLDİ tedbirdir. 
lngiltereye yapılacak ihracatta malın Umumi müvazeneden maaş alan me- Almanyanın yanlı, ümid ve h 

konşimento kopyesi ve gümrük ihraç be· murların eylfil ayı peşin maaşlariyle üc- saplarının bir neticesi olabilir. Lak. 
yannamelerinin nüshası Merkez banka· retli memurların lşliyen aylık ücretleri harbm mevzii katmasına imkan yok· 
sına ihracatçı tarafından tevdi edilmesi d.u

1
·n ~eftberdlarlık mt aliye şubesinden ve- tur. İngiltere ve Fransa teahhüdleri 

.. . . . . rı mege aş anmış ır. . · · w b d la: 
uzerıne, bu ihracat mukabılınde yapıla- Maaşlar, yeni barem kanunu tadilatı- nı yerme getırmege mec ur ur :r: 
cak ithalatın prevantif mulı:abili addi, na göre verilmiştir. Bu mecburiyetlerin sebepleri bir ço 

defalar bu sütunlarda izah edilmiş 
tir. lngiltere ve Fransa hayati men 
faatleri namına atese gireceklerdirı 
Bu takdirde de ltalya bitaraf kaim 
akıllılığını gösterecek olursa at 
yalnız dört devletin arasında kala 
bilir. 

Müjde....... Müjde ....... Müjde .... . 
Bir aydan beri yeni sezona hazırlanmakta olan 

ELHAMRA 
İDARESİNDE MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 

BUGÜN büyük bir programla sa~,n İzmirlilere 
kapılarım açıyor ...• 

1 - KAHRAMAN ÇELİK ORDUMUZUN 

TRAKYA MANA VRALARI 
Türkçe sözlü - 1500 metre tekmili birden 

METROPOL BARI 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

OYNIYANLAR : TAYBON POVER-LORETTA YUNG-ADOLF MENJU 

Dünya sulhunu kurtarmak v 
dlinyayı ateşe vermek düne kada 
Hitlerin elinde idi. 

Alman diktatörü sulhu değil harb 
tercih eyledi. Dünyayı bir ucund 
tutuşturdu. Bu atesiıı Akdenize v 
ya Balkanlara sirayetini menetme 
ltalyanın kararına bağlı bulunuyor 
Hitlerin gösteremediği şuur ve kiya 
seti eğer Mussolini ibraz edebilirs 
beseriyetin maruz kalacağı büyük f 
laketin sahası tahdit edilmiş olacak 
tır. Omidler çok zayıftır. Lakin be 



2 E Y L U L Cumartesi 1939 
E 

.Almanya harp etmiyormuş 
Yapılan bütün taarruzlar, tankla, 
tayyarele, motörlü hücumlar sadece 

bir mücadele, den ibaret miş!. 

on Dakika 
Pariste gaz maskeleri 

dağıtılıyor ___ ..... __ _ 
Paris 1 (ö.R) - Hava müdafaa ko

misyonu bütün teşekküllere ve amele 
ıindikalarına bir tebliğ yaparak hizmet
lerinde bulunan ameleye ve memurlara 
çalışma halinde veya dışarıda kullanıl
mak üzere derhal gaz maskeleri tevziini 

emretmi§tir. 

Fransız gazeteleri 
4 sahife çıkacak 

SARIFEJ 

Akdenizde gemilerimiz 
lstanhula dönme emrini ald1lar 

Istanbul 1 (Hususi) - Münakalat vekaletinin emri üzerine Ak
denizde bulunan vapurlarımız lstanbula davet edilmiştir. Bu suretle 
dave.t edilerek lstanbula dönen vapurlarımız (Anafarta, Çanakkale, 
Bartın, Ege, Konya, Tırhan) ve on beş kadar şileptir. 

Sabah Mersine hareket eden Kades vapuru T ekirdağında geri dön
me emrini alını§ ve akşam saat sekizde limanımıza dönmüştür. 

Yeni emre kadar lzmir, Mersin, Ayvalık, lnoz hatları arasında vapur 
seferleri lağvedilmiştir. 

·Alman filosunun Gdinya limanını bombardıman ettiği 
: ve Alman başkumandanının Danzige gittiği dildiriliyor 
c Varşova, 1 (Ö.R) - Alınanların ba~- tayy~si .. ~~~vaxa 30 kilometre mesa- ver~ği te~at da memnuniyetle kay-

Paris 1 (ö.R) - Fransız gazeteleri 
umumi ıindikası vaziyet dolayısile Pa
ris ve vilô.yetlerde çıkan bütün gazetele
rin eylulün ikisinden itibaren umumiyet
le ve yalnız dörder sahife olarak çıkma· 
lannı karar altına almıştır. 

Hitlerin nutkundaki 
tehditler 

Alrrıan askerleri hudut-
ta F ransaya kaçıyorlar 

!bca taarruzu şarki Prüsyadan yapılmış: fede ~düşurulmüştur. . . dedilmektedir. . 
, tır.. Alman bombardıman tayyarelerı Diger taraft31?' ~h kuvv~tlerı .hır Al- LEH CÜMHURREİSİNİN LEH 

Londra 1 ( ö.R) - Strazburgdan bildirildiğine göre 14 Prusya as
keri Sigfrid hattının 50 numaralı kısmından kaçarak Ren nehrini~ 
zerek geçmeğe teşebbüs etmişlerdir. Bunların dördü nehirde boğu)
muşsa da diğer onu karşı Fransız sahiline varmışlar ve ( yapsın 
Fransa ) diye bağırarak gümrük muhafızlarına teslim olmuşlardır 

f~Leh arazisi Uzerine iki hava hücumu man zırhlı trenını zaptetmışlerd~r. MİLLETİNE BEYANNAMESİ 
yapmışlardır. Birinci hücum dalg~sı ALMAN ~L'!ôLER~ NE J?IYOR? • V:ırşova, ~ (~.R) -Reisicümhur Mo- Faris, ı (Ö.R) - Hitlerin bu sabahki 

~ Mırsk Genya, Biyalstok, Grodno şehir- Alman ~eblığlerı D~g şehrınde Po- sıski Leh mılletine şu deklhasyonu neş- nutkunda kendisinden çok bahsetmesi 
İleri ~erine, ikincisi Varşova, Kr~ovi lonyaya aıt olan gar ~)lna~mr:'v ve bazı ı·etmiş~ir: Bütün bu sabah Almanya Leh ve Almanyada kendi telkin ettiği fikir· 
~ ve Katoviç üzerine bombalarını yagdır- hudut karakollarının ışgali, diger .tar~: de~letme karşı hücumla saldırmıştır. Bu lere uygun hareket etmiyenlere ve onun 
'mıştır. . tan Leh toplar~ ~~ ~.evzilerını ta:.ihi anda ~ütün Leh vatandaş1anna talimatı ile ·Hain· lere karŞJ. çok şid
• Londra Leh sefarethanesi Danzig cı- bombardıman ettiklerını bildiriyorlar. muracaat ediyorum. Derin kanaatim detli davranacağını söylemesi Alman 
i vannda Alman taarruzlarının püskür- .~elsinki.~en ~od.ray~ gelen ve ~e- vardır ~ ~ütün millet hürriyet, istiklal milletinin ekseriyetinin bugünkü vazi-
tüldüğünü bildirmiştir. nuz teeyyut etmiyen bır telgrafa gore ve şerefinin müdafaası için müsellAh yete hiç te taraftar olmadığını ve Al-

lngiliz filosu Norveç 
açıklarında dolaşıyor . GİDİNYANIN BO:MBARDIMANl Alman filosu Lehistana ait olan Gidinya kuvvetler başkumandanı etrafında top- manların harbe istemeden sürüklendik-

~ Berlin, 1 (Ö.R) _ Alman filo7u. bu- limanını bombardıman .e~. ~ lan~cak ve Alman taarruzuna layık ol- lerini ispat eder bir mahiyette telakki 
• gün Gidinyayı bombardıman etmiştir. Varşovada hava tehlik.elerıne ragmen dugu cevabı verecektir. olunmaktadır. 

İLK POLONYA HARP TEBLİÔİ şehir Adeta normal çehresini muhafaza ı;.ondra, 1 (Ö.R) - Alman radyosu u d R •bb Berlin 1 ( ö.R) - lngiliz filosu bir çok tahtelbahirlerle birlikte 
Norveç sahilinin açıklannda dola§maktadır. Varşova, 1 (Ö.R) - Bir Leh tebliği ediyor .. Tayyareler ve defi tayyare ba· Lehistana ~arşı ~kerl hareketleri harp nen erson Ve l en-

fU tafsilAtı vermektedir : Alman kuv- taryalan tam bir nizam içinde vazifele- olarak değil •Mücadele• olarak gösteri- Ö ,. f .. , 
' vetleri hududu bir çok noktalardan geç- rini görüyorlar. Alınan bombardımanla- yor. Alınan hükümeti hMa Lehistana frop g raş U er Londradaki Alman sefarethane-
1 rnişlerdir. Krakoviye, yukarı Silezya ile n hiç bir panik uyandırmamıştır. ilanı harp etmiş değildir. Paris, 1 (Ö.R) - Londrada Pres Asos-
1 sahildeki bir çok ~hirle~e Alman tay- POLONYALILARIN SOOUKKAN- ALMAN KUMANDANI DANZ1GE yeşinin aldığı habere göre bugün İngil- sinde gizli dosyeleri yakıyorlarmış 
' yareleri taarruz etmişlerdir. LILIÖI VE İTALYANIN BİTARAF GİTI'İ terenin Berlin sefiri Henderson Alman 
, Leh radyosunun bildirdiğine göre IJÔI.. . . Londra, 1 (Ö.R) - Alman başku- hariciye nazın fon Ribbentropla uzun Londra 1 ( ö.R) - Alman selarethanesinin çabamdan duman atı.

tunları çık.makta ve yanık kağıt parçalan etrafa yayılmaktadır. Alman 
sefarethanesinin gizli vesikalarını imha etmekte olduğu tahmin edil
mektedir . 

Varşova üzerine yapılan Alman hava Londra, 1 (Ö.R) - İngiliz mahfelle- mandam general Bravşiç Danzig şehri- ve mühim bir görüşmede bulunmuştur .. 
ı taarruzu Leh avcı tayyareleriyle defi rinde Leh hükümetinin S?ğukkanlıhğı ne gitmiş ve idareyi eline aldığını ve p lo n ya sef ı"rı· 
~ tayyare bataryaları tarafından püskür- takdirle karşılanmakta ve Italyanın bi- Försterin idare funiri sıfatiyle kendisine O 
• tülmüştür .. Bir Alman bombardıman taraflığını muhafaza edeceği hakkında tAbi olacağını ilfuı etmiştir. Beri inden ayrıldı 

Bitaraflar teliş içinde 
Brükseld·e bitaraf devlet mümessilleri 

bir konferans halinde toplandılar 
. 
r Bem 1 ( ö.R) - laviçre hükü
meti umumi aeferberlik ilan et

: mittir. Hudutlarda fevkalade em
niyet tedbirleri alınmıttır. 

Brükıel 1 (ö.R) - Belçika 

umumi ıeferberlik ilin etmittir. sefirleri toplanmıştır. Bu toplantıda bi
taraf kalmağa :karar veren bütün bu 

Brüksel 1 (ö.R) - Başvekil Piyerlo- memleketler iktısadi menfaatlerini ko
nun riyasetinde Hollanda, Danimarka, rumuş olmak için ittihazı icap eden ted
Isveç, Norveç, Lüksemburg, Fenlandiya 

1 
birlerin görüşülmesine karar vern;Uştir. 

Inglllz amele partisinin 
milletine beyannamesi 

Faris 1 (Ö.R) - Polonyanın Faris se
flıi, Berlindeki Leh sefirinin Berlini ter
ketmek jçin hükümetinden emir aldığını 
bildirmiştir. Almanyadaki Polonya te
baalarının hukukunu Isveç sefareti der
uhte etmiştir. 

lngiltere beyaz bir 
kitap nefretti 

Londra 1 (ö.R) - Ingiltere hüküme
ti bir beyaz kitap neşretmiştir. Bu beyaz 
kitapta Ingiltere ile Almanya arasında 
22 Ağustostan itibaren teati edilen bü
tün muhaberat vardır. 

Amerika 
~--

A vrupadaki vaziyeti 
büyük teyakkuzla 
takip ediyor ... 
Vaşington, 1 (Ö.R) - Vaşington Av

Alman mu valf akıyetleri 
teeyyüt etmeyor 

Londra 1 (ö.R) - Leh telgraflarına göre Alman kuvvetleri Lchıs
tanın bütün garp hudutlarına taarruz halindedir. Merkezden yapılan 
taarruzlardan başka Şarki Prusyadan ve Slovakyadan da diğer taar
ruzlar yapılmaktadır. 

Alman tayyarelerinin ancak askeri hedefleri bombardıman ettik
lerini iddia ediyorlar. Varşova bombardımandan çok müteessir oima.. 
mıştır. 

Alman radyosu bir çok askeri muvaffakıyetler bildiriyorsa da bun-
lar resmen teeyyüd etmemiştir. 

B. N. Çemberlayn 
Faciayı izah ediyor 

rupa vaziyetini? inkişafını ~n bü~~ .. bir - BAŞTARAF1 ı lNCt SAHİFEDE - müsait olduğunu temin ettikten sonra 
teyakkuzla takip etmektedir. Reısıcum- haddine kadar riayet etmek azim ve ka- 18-41 1 daki b .. tiln 1i ..:.1aL 

h R l t il 1 haftalık k 
yaş arı arasın u e ıu.wuı 

ur uzve t gaze ec er e on- rarl ılın kild teyid edil 
feransında şu beyanatta bulunmuştur : .. arı ~ sars az şe e e- tutanların yeni askeri kuvvetler kanu-

Londra ı (Ö.R) - Amele partisi ic- milletine karşı hiç bir kavga mevzuu parti Azalarını taarruza mukavemet hu- •Avrupa vaziyetinin kat'i istikameti· bilir. Bu ihtar, saat 18 de B. Çemberlayn nu mucibince seferber hale konulacağı-
lngiliz 

k m
.tesi• • İngiliz milletine şu beyan- yoktur. Alman milleti rasyonel müzake- susunda birleşmeğe davet ediyor ve şun· ni alacağı gelecek günler bilhassa ehem- tarafından avam kamarasında yapılan nı beyan etmi.,+;r. 

ra 0 1 ı · ·· t dahilin" d ld d ~·· nameyi neşretmiştir : re erın musava esası e e e e e- lan ilave ediyor: •Harp yoluna müraca- ıniyetlidir. Amerikan milletinin, Ameri- beyanatın esasını eşkil emektedir. Baş.- 1NGll.JZ KRALI BAŞVEK1Ll ztYA-
ıNazi hükümeti harbi tercih etmiş- bilecekği ~eş;ud hakld arğil.ddir~ aslFaakamtahrartıkum ati tercih edenler devrilınedikçe hiç bir kanın buhranda mevkiini tayin için vekil demiştir ki: RET ED1YOR 

etme nıyetın e e aklı 1" • 1 h .. k.. t dun bn · tir. İngiliz hükümetinin Hitlerin taarruz-
1 

ld B be 1 "ı partis. b.. devamlı sulh ümidi olamaz Ancak mü- . se ımıy e u ume e yar e esı· «-Taarruzun bütün mewliye- Protokol mahı'yetinde digver bı"r '-A.u 
1 • o an o u. u se p e ame e ı u- · nı beklerim. Buhran halinde gazetecile- • k b' d 'd" B d UCMU-
Ia fütuhat siyasetine bütün kuvvetiyle tün nüfuz ve otoritesini kendi prensip- tearrızların hezimetiyle şimdiki siyasi rin hadisele 1 .ktif t 1 . b h&- tı te ıra ama racı ır. u a am sede bütün İngiliz azminin hareket lstl-
ınukavemet hususunda ittihaz ettiği ka- !erine müstenit bir sulh istihsaline sar- ve ekonomik ihtilafların mevcut olnu- diseleri de ~y~z ~ved:e ~~ ı:~Ah~yetli d';,lice ihtiraılarını tatmin ıçın kametinde gerilmiş olduğunu göstel'
rar amele partisinin müttefi.kan°tasvibinl fedecektir.• yacağı yeni bir dünya kurmak milin- nezaretlerden istihbar ederek umumi ef- dunyayı ıefalete garkeden Alman mektedir: Jngiliz kralı saat 16,30 da Bu-

~ kazanmıştır. Amele partisinin Alman Amele partisinin beyannamesi bütün kün olacaktır.• kan telAc:a düsürmemelerini dilerım· .. Şanıölyeıidir. Almanyanın redde- ki d k 

Taarruz ani oldu 
Almanlar, motörlü kuvvetler ve 
tanklarla 12 noktadan polonya 

üzerine yürüdüler 

.. , ·ngam sarayın an çı arak Duvning 
Dünya medeniyetini tehdit eden vahim dilmif gibi göıterdiği teklifler Strite gitmi~tir. BUtün Londra mahfil. 
buhran karşısında her kesin, bilhassa Alman hükümeti tarafından Le- 1 k 1 b kil l kamın 
matbuatın hükümetle iş birliğini talep h' t h' b' t bl'V d'l eri ra ın aşve i böy ece ma -
ederim » ı• ana ıç ır zaman e ıg e t • da ziyaretini şu suretle izah ediyorlar: 

B. R~zvelt Almanların Lehlere karşı men:ıi!tir. lngiliz ıefi~i Alman Başvekil kral tarafından kabul edilmek 
hareketini ıİstiluıı tabiriyle davet etmiş harıcıye nazırı Fon Rıbbentropa istiyordu .. Fakat aynı zamanda Duvnlng 
ve bitarnflık kanununun ilgası için kon- bu tekliflerin Leh ıefirine tebliği- Stritten, hAdisc1erle temasını kaybetme
gr.eyi içtimaa çağırıp çağınnıyacağı su- ni teklif ettiği zaman Fon Rib- mek için, ayrılmamak arzusunda idl. 
aline ş':1 cevab~ vermiştir : bentrop en ~iddetli bir li•anla Leh Bu sebeple kral, başvekilin yanına git

•Vazıyet kllfı derecede tavazzuh edin- selirinden kendiıini ziyaret etme- mış· ve saat 16,00 ya kadar mlilakat eı. 
ceye kadar Amerikanın menfaati şimdi- • • l. l · v • • b ·ı 
lik söylediklerimden başka bir şey söy- ıı~ı ~ ~ ta ep etmıyecegını ı • mişt.ir. Gelirken olduğu gibi çıkarken de 
lenmemesini emreder.• dırmııtır.» kral halk tarafından en hararetli şekil· 

İçtimada bir çok gazeteciler hazır bu- Geceki ve geçen geceki hAdiselerin bu de alkışlanmıştır. 
lunmuş, fakat reisicümhura hiç bir su- en mühim noktasını tebarüz ettirdikten Londra 1 (Ö.R) _ B. Çemberlayn 
al ~ormamışlardır. sonra Ingili.z başvekili şunları ilAve et-
General Veygand miştir: avam kamarasında beyanatına devam 
Kahirede- c- Fon Ribbentrop Alman teklifleri- ederek dem~tir ki: 

cVazifemize azimle ve temiz bir vio-
- BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE - milletine hitaben bir beyanname neşre- Fransız nazırlar meclisi derhal B. Da- Kahire, 31 (A.A) - General Veygant ni lngiliz sefiri Sir Nevil Hendersona danla devam kararındayız. Biitün duy-

p 1 l di 
bugün öğleden sonra buraya gelınic:tir. çok çabuk ve Almanca olarak okumuc:-

FRANSA VE 1NG1LTEREDE derck o onyayı ananevi düşmanın te- a ·yenin riyasetinde toplanarak iki Ey- .. ıo guların müzaheretine ve dünyanın en 

SEFERBERLİK cavüzüne karşı koymak için müdafaaya lülden itibaren tatbik edilmek Uzere ve ı · · tur ve zamanın çok geç olduğunu vesile bilyük kısmının manevi milzaheretine 

d 
. . ··-• ayan lar:ıcıye encümeni reisi Beran- ederek bunların tahriri bir metnini tev-

Ankara l (H.R) _ Saat 12,30 dan avet etmıştır. umwııı seferberlik emirnamesini t:ın- jeri kabul etmiştir. dayanıyoruz.> 
H1TLER1N RAYŞTAGDAKt zlm tü V 

di etmekten istinkaf e•""'i.,tir. Bu teklif-
17 ye kadar alman haberelere göre va- e · e emirname derhal cümhur- SEFJRLERLE TEMAS ~~ Sulh için elinden geleni yaptığını 5Öy• 
-ıyet şudur·. SöZLERt reisi Uırafından tasdik olunarak ilan P · ı lere cevaben hiç bir Leh elçisinin müza- }edikten sonra bac:vekil de ..... ı .. Hr ki: 
LI ı· l (ÖR) Hitl Ra d ki dildi U arıs (ö.R) - Hariciye nazın Bon- kereye gönderilmediği iddiası esassız- :.-· ~~-

Bir Alman resmi tebligwi bütün Polon- Ber ın · - er yştag a e · mumt seferberlik kararı Ceza- ne It.alyan büyük elçisini kabul etmiş cAlman milletiyle hiç bir kavgamız 
Al 

· k1 k · F dır. Zira Alınan teklifleri Lehistana hiç 
Y

a hududu boyunca Alman ordularının nutkunda manyanın iste erini oru- yıre ve ransanın kolonilerine de teşmil ve Italyanın tavassut teklifine Fransa- yoktur. Biricik kavgamız bu memleke-
dul il · di dilnıi bir zaman bildirilmemiştir.> 

harekata g""tiğini, muhasamatın bac:la- mak için or arına erı emri ver ·ğini, e ştir. Aynı zamanda bütün Fransa- nın cevabını vermı~ur. Aynı cevap tin mukadderatını nasyonal sosyalist htl--~ :.- ı h k d h h ~ Başvekilin bu beyanatı avam kama-dığını bildiriyor. başka devletlere arp etme istemedi- a arp ali ilfuı olunmuştur. Başvekil Fransova Poncet tarafından Duçeye ve- kümetinin idare etmesidir. Bu hüküınet 
k 1 nl bo h b 

rasında heyecan uyandırmıştır. B. Çem-
Ingiliz ve Fransız kabineleri sabahtan gwini, fakat harbı istiyece o a arla y ve ar iye nazırı Daladiye harbiye ne- rilmiştir. z1 baki kaldıkça ve iki senedenberi takip et. 

tal 
berlayn sö erine şu suretle devam et-

beri içtima halinde olup kara, deniz ve ölçmcğe hazır olduğunu, 1 yaya, şim- zaretinde kara orduları başkumandanı Londra ı (Ö.R) _Başvekil Çember- Uği metodlara devam ettikçe Avrupada 
v d 1 d d 1 Mare~l Gamclin ile denız· kuvvetlerı" 1 b miştir: Ih 1 B todl nih hava ordularının umumt seferberliğini diye kadar yaptıgı yar ım ar an o ayı r- ayn ugün Alman maslahatgüzarını ka- c- Sir Nevil Henderson Alınan hil- su o amaz. u me ara ayet vel'-

ilan etmişlerdir. Bütün Fran.sada ve Ce- teşekkür etti. Fakat giriştiği bu hayat başamiralı Darlan ve hava kuvvetleri bul ederek kendisi ile on dakika kadar kümetine ihtar etmiştir ki her taarruz mek azmindeyiz ve bu gayemize vasıl 
zayirde örfi idare ilAn edilmiştir. ve memat mücadelesinde Almanyanın başkumandanını davet ederek görüştil. görüşmüştür. Ingi1iz kralı husust kon- hareketinin durdurulması hakkında ve olmak mümkün olursa, fedakarlıklan-

Ingiliz parlamentosu bugün Türkiye yabancı hiç bir yardıma muhtaç olma- Hariciye nazırı B. Bonne Portekiz, seyini içtimaa davet etmiş, görüşmeler Alman !kıtalarının Lehistandan geri mızın en tam şekilde yerinde olduğu ta-
saatiyle saat on dokuzda fevkaltıde ola- dığını beyan etti. Hitler sözlerini bitirir- Polonya, Amerika, Ingiltere sefirlerini kısa sUrmUştür. alınması hakkında tatminkar teminat hakkuk edecektir. 
rak toplanmıştır. Başvekil Çemberlayn ken harbe sonuna kadar devam edece- lll772'ZZ7.7.27.T-LZ?.Ur.ruıznwwrr/Z'Zr'..LZZZ7...zztııaı::2~a~il!:::2159Z::•!BlmWl!lWl!ll•ıa verilmezse lngiliz hükumeti Lchistana Muhalc.!et liderleri Artür Grinvod ve 
Avrupayı müthiş bir harp faciasına sil- ğini bildirmiştir. H ı karşı taahhütlerini tereddütsüz ifa ede- Arşibald Singlerin müdahalelerinden 
rükllyen vaziyeti izah etmiştir. TAARRUZUN REAKS1YONU ANt a k operetı• gelı•yor ccktir. Bu tebliğe Alınan hükümeti ta- sonra avam kamarası bükümeün deltlA-. 

Fransız parlamentosu yarın (bugün) OLDU rafından gayri müsait cevap verildiği rasyonunu kabul etmiş ve bir çok mUs-
Türkiye saatiyle saat on beşte içtiınaa 

1 

Paris ı (ö.R) - Almanların Polonya takdirde lngiliz sefiri pasaportunu talep tacel kanun leyıhalarınm müzakeresine 
çağırılmıştır. topraklarına taarruz ettikleri ve Varşo- llA1:K OPERETİ 6 eylulden itibaren Fuarda açık Bava tiyatrosunda edecektir.> geçmişür. 

POLONYA CüMHURREJS1N1N \ranın havadan bombardıman edildiği temsıller vermek üzere tam kadro Büyük orkestra vo Baletleriyle birlik- 1914 TEN DAHA KUVVETLİ Muhalif amele partisi namına Athur 
lngil te ıeliyorlar.. G d BEYANNAMESİ hakkındaki haberlerin Fransa ve • B. Nevil Çemberlayn Ingiltere • rinvoo ve Liberal muhalefet partisi 

u lnl olm kert vazi tinin 
1914 

. d nındahas- namına da sir Arşibald Sinkler de ka-
llliliiiıiiiilıiıiİllllllllllllll .................... a. ................ :::::::::::::._~::_::::y~e~~-=~~sen~esın en a bineyegireceklerdir. 
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1'AZAN.:. Dr. G. A.. 

Talat paşa dervişin kağıdını 

Ankara, l (Hususi) - Milll piyan~ 
idare heyeti, milli piyangonun şekli üze
rindeki çalışmalarına devam etmektedir . 
İstanbulda piyango müdürlüğünde tet
kikler yapr'!l:lŞ' olan mil.fi pi'yango · idare 
meclisi reisi bay Emin. Ali Üçüııcüı bu 
tetkiklerden aldığı. neticeleri idare m~-

lisine izah etmiş ve mını piyanggnmı ye- Firaoan talltından. aşağı kendisini dar 
ni kadrosunun tanzimi işine başlamıştır. -

Şarap da aslında üzü'mün suyu d'e· 
nutk1iL Fakat. ii:ıiimiin suyu şarap olmalı: 

için 112 çok uzun bir müddet mayalatlBl'ak 
üZiitmlen büsbütün l!ıaaka rüdii canl'ı bir 

Milli piyangonun yeni kadrostmda hala attı ve tahtının altına sığındı qey olduğundan ena üziim kızı c:fı rler. 
Tayyare piyangosu müdii:rHiğü kadro- Bugün söylemek istediğim, üzümün ta-
sunda çalışan ihtısas sahibi bir ltJsmı _ . ncloeri sıkılarak: hiç: nııikr9PIRJlll tişe:ltrCı ko· 

anladı alınca faciayı 
memurlara yer verilecektir .. Yeni kad- Y~ dhlka.vvldan ona Musa- le.re~ lübaru ııımıetfıı! IRılnı::dım.. nalaa: ..-e Jliı;: maıı,ıalamnadan aakfaaılan 

Fakat bu kağıt ya sadrazamı sinirlen- babralardan lıahsediş:i defilamlıyr alaka ro dolaytsiyle tayyare piyango6U müdür- nın şehir içindeki faaliyetinden haber Kıpti taifesinden birini n!h.ak yere öl- üzüm suyudur. Üzüm suyu şuap yapan 
dirirse' Bu sual aklına gelince derıkan- ile dinletiyordu, lüğii kadrosundan açıkta kal: 

1
m.emur- vermemişler, vermeğe korkmuşlardı. dürd.üiı.. Ben seni onun yerine öldür- mayalar. iirzi.imı daha kunmm halinde 

lımn vücudunda bir ürperti hasıl oldu. Ihsan efendi değiştikten sonra demş ~~~!:~u ve ~ iyet v~ Bir güa Firavun. berınuat, Nrr üzerim- mek için arattım. Fakat sen kqtm:.. f.ıte iim, '°21.mm. aı:asındaız. ~Ferek üzümün 

F altml .. ··kı · • · ı d w d d b't d"' .. d · l a yer re ayın deki cümbüş bahçesinde saltanat sedi· şimdi kendi ayağınla geldin .. cezanı gö- k b ki t ki d akat arın suru eyıcı sesıne sap a• e agn an sızı an ı ap uşen vucu unu olunacaklardır. . k l y __ • a u anna yapış ı arın an, üzümün 
nan L '-',...,,..; ~kJı'fi '-bul ı'çm· hm' '-"-- ma• tahtalannın üzerine bıraktı. Kabwılu bir H 1 I.! 1 • rıne uru muş: receKBın.. k b ki d kani 

nml~ ..... , JUl Oll' ava =!0 ~il se.er erı - Betı. T<mn:y1Dll. Beı:rim Tamiliğnn.. Musa cev~ verdi: su~ a u. arının arasın an ÇI ıp 
zeret icat etti. Bir defa daha koridorun uykuya daldı. de kesild.L h di E t b • d w-· d nnk:ropsuz ~lerine konunca a:rtıl onun 

Ih ah f d · .. "b .. - dan artık kimse şüp e etmiyor.. ıye - ve .. en o senın e gın a amrm. 
Uc,._ .. v• -trafa bakındıktan sonra nza· r im e en i ertesı giiııu no etten -'''---1. lin ayal narak şara ah t r"' hatt4 

• k 
w- ~ ~ Roma, 1 (O~) - B~ - ~r · yüksekten sa.vunı.rkeD. om.m masKarası Ben. o kıptiyi! iasden değil, kazaen ve m a P Y u şı ._ asır e 

eını ceTa.p bekleyen dervişe hilclinli. çıkar çıkmaz doğru Babıi.linin yolunu Londra ve Parıs arasmda hava mlinaka- 1 dalına 
0 

g·lendfren bir so-+.... hatren ördürdüm. Kazaen eltiurene iı- Glhıaıuna. imlı:an yo.lttın. 
_ ı .. bu kadarsa brr' •e• degwil. Yalnız tutmuştu. Delikanlının içinde beliren bir l4 iı link' t' 1m t 0 an ve nu e ,,... s· · d 'b· ·· ·· • 

.., ., ,T a m ·a ı o us ur. rı: 9aS caiz olmaz. Böyle- @ld.uğm halde sen ızım ~·ur umuz gı ı taze uzum yetiş· 
razacağın şeyi göreceğim, okuyacağım, önsezi.ş acele etmesini meydana getiri- SOVYET PAKTI _Ya Firavun .. dedi, sen böyle söyll;. beni onun yerine mliim. ile öldürmek tiren memTeketletde,,. pek esk.i zamanlar· 
sonra götüreceğim. yoT, Hğrdm ihtiyar ve zavallı dervişi bu Hakkında R.oına yorsun amma. Mısırda bİr hayli zam.an- istedin. Ben onun için ka~ Şimdi liu- el.an.heri. üzümden şarap y.anut tıa.şK.a i~-

- Hay hay evla4 t. işkenceden knrtaracaö. kanaatini kalbin- t ~ • J L.. 1-'1 -- ....,.a .:.'-- "'---- - b-''-' be...;,._ · .,. e.-sır er dır, bir adam türedi. Senin Tanrı olma- raya ~el:ıfiğimin sebebi efe Tanrının on- !laler, »·· • 0 
.... .ıu:, ..,.:~ y"' c:-uı;ı ~-. 

- Haydi öyle ise, çabuk, yazacağım de yaşatıyordn. Roma, 1 (Ö.R) - Gazeteler Alman d.ığıru iddia ile halk arasında dofaşıyor. na verdiği peygamberlik vazifesini ifa 1:rilmed5ğim diıh.a l::ııqka: şeyler yapılma 
, G .. f Genç memur hr.z:lı adımlarla Bal:ııaliye s t ktı ·· · d t~~ · d de- d -zumu·-•• - t ' d ~ ovye pa uzenn e t::ı::sı.nerm e Yayıyor. Hatta seni bil~ anım Tanrı. d.e-

1 

ve. seni. imana davet içincfir. Yaptığın a 0 n suyunu ~ e- mayatanma an. 
Rı>şit efendi ötesini berisini araştrrdt. geldi. Dış kapıdaki ç!fte nöbetçilerin at'a- vam ederek diyorlar ki = diği ku~tr tapmıya davet etmek isti- z.uliimlerden vazgeç, Tanrılık sevdasm- saklamak hatıra gelmemişti Onun için 

Sorguya getirildiği zaman üzeri yoklan- sındaıı geçti. Gen~ ta~ merdivenleri bir •Bu pakt sayesinde iki büyük mem- d.....,.:11 '-L üzümle tedavi usulü ortaya çıktıktan son-
leket birbiri ile harp ctmemegı·· taahhüt yor. Hem bu adam Beni Israilden.. Bi.iı- dan: fariğ' ol.. Bu işte, zarar ~ Aiil' 

mıcı, kağıt, kalem, para kesesi hatta tü- ııolukıa çıktı. Divanhanede durdu. Seda- B I aif af: .ı_ • ra da üziiın memlek.tlıuirı.de üzümle te-
y ediyorlar ... Bugün bu nakt harbin mcv- tün eni srail t · esi onun tar ına geç- eue~ın. 

tün tabakasiyle enfiye kutusu da müsa- ret odasının koridorunda bekleşen yaver- zii ka1acağ'ı ve umumi bir harbe inkilap tL Firavun, Musanm bu söz!erini hiddet- clavi yalnız. ta2:C üzümle - eft iyisi bizim 
dere edilmişti. Yalnız haydarisinm iç ya- ler. bir komiserle üç dört polis, sivil me- ctmiyeceği iimitJerini veriyor .. Ahnanya Ma.skaı'anın bu sözünü duyan Fira- le k.aı:şıiadı. Ve onu, kıpti katili vesile çavuş üzümü, on11n buluumadığı yerl=
kasına dizilerek dilcili bulwıan hu altın- mmlar vardı. ve Sovyet Rusya ademi tecavüz misakı vwı. yerinden sıçradı: ve fırsatı. ile öldürmek. istedi. Fak.at Mu- de de ç,a.vusun azmmıı olzn §alela ÜZÜ· 

lann farkına Tanlmamış, o paralar şu Küçükpazarlı Ihsan da, suikastçiyi pa- ile dtinyamn sulh mefktıresine hizmet _ Kimmiş 
0 

budala ki, ded4 benim sa:. mü ile _ tasavvur ohuıurdu. 
anda raTallı adamın haybnı kurtarmağa p:mu Ayaso.fyadaki konağında tuttuktan etmişlerdir.• Tannlığımdan şüphe eder. Çafıg:k onu _ B~ dedi,. peygam.berl.iğimden Üzüm suyu ile tedavi usulünü çıkar.an-
elzem bir harekete yaramışlardı. Üstünü sonra bir de.rece daha terfi etmiş- ve pa- B 1 ı bulup get~ şüpht!ye t!üşüyorsan, saııa. &unun. deli- \ar, tabii. fü:üm yetişti.nrniyen memle· 
başını a.aştırdık.tan sonra ümitsizlikle el- şarun maiyet polisliğini yapmak vazife ve l İS t 0 0 t e İ Bu emir üzerine muha:fızlar saray Jb- 1ini de- gösterebilirim. ketler olmakl~ b~, acayip ~la 
:erini iki yana açan derviş, Ibrahime yal- imtiyaziJe de tevkfr edilmişti. Ihsamn et- --+-- pısına koştular ve Musa ile Marun'u Brı söz; Firavumm merakım talirik hıeı; yerd~ pek çabuk mocd:aı aldnğnndan 
vanr JZihi karşılık verdi: rafta fır dönen gözleri, divanhanenin ipek 0-..ı: ... bularak Fi:ıa.vam:ın huzur'tlJla gö- etti. 'lllll. · di lJu runıl fu:iimü boI ofan memlelee;. · Kısaca ı.atll'atnn pe ı-.ı ... 

- Ben de ne kağıt var ne de kalem. halılarla kaplı orta yerinde duran adama ttrrı'lli'lfldiP türdüler. - Göster bakalım, dedi. terde bite gittikçe yayılmakrad'rr. B'u 
- Dar balayım bende var mı) ilitti. Onu hemen tanıdı, seslendi: Firavun ilk önce Mı:ısal'l tan.unaclı. Bunun üzerine Musa, elliıdeki asayı usulün biııe de pdiye Ic..adat ~imiş or-
Cenç memur iç c~ hir defter - Hayrola. lhrahiın efendi. ne var} Kırk dört senedir otelciyim. Kırk be- _Sen kiıns:in? yere bıraktı;. Bırakır bırakmaz.. da asa -!ağandan- habuim- Y"ksa '1a, gırlmemif 

Çlk __ .ı.. Bun..L._ bil' ayfa ..-... bir df' I.brahim. bu tamdıaa tesadüf etmekten sinci senenin içindeyim .. On altı yaşın- n· d m:~ın.. I:.>-. ""'der oldıı ve l'iııavuna sal- .,•..ı..-~- · -e L!_ enin _ı_:_.gw·mı· ..__:.. 
ıuu.. UillJl r-·- .. da otelcilik mesleğine lıaşladım.. 61 ya- ıye sor u. . ""'~ w.ı; _, ~.,,-~ .. Dil" 0 - ~,,..... ·~ 

kurşun kalemi aldı, pençerenin parmak- haz duydu, o tarafa koştu. ilci mem.ur el f;tna bastım .. İzmirde Ekmekçibaşı ote- Musa cevap Terdi: dırdı. edemem. 
lıklanndan içeri uzattı: sıkıştılar. Ibrahim tek cümleyle arkadaşı- linde kırk ay calıştm:ı ve Yusuf &i?;lu ote- - Beni, yeri göğü ve l>ütün alemi ya- Firavun, Irorlctı.sundan kendisini fa~ Vakıa üZUm suyu, insan oğlunun ift: 

_ Haydi af bonlan. Çtbuk- yaz. Ka- nm sorg-asuruı ce.npfadı: lini dört sene kendim işlettim ve hrrıirin ralan ve bir olan Allahın peygamberi- tından aşağı dar attı ve tahtın alhna ~ıdası olan, anne sütüne en yakın olan 
Tanlık ta yazabilecek misin? - Sadrazam paşa hazretlerini görece- hükümet karşısındaki Askm kll'aetha- yim.... sığındi.. Etrafta olanların hepsi de birer raadcledir, diye; ötedbnheriı töhret almış-

- Yazarım 1 ğimf nesini tuttum ... Ve üstfuıdeki oda1arr. Firavun Masanın yüzüne dikkatle tarafa ~. br. Ancak lıuımn ıölasett gıdalarda henüz 
otel haline koydum ve Kışlaya doğru b k t ' d . F.....,vun: - Al-öyle ise! - Hemen mi} 'd b' kı dal d il" _z a ınca anı ı. u .. 
yenı en ır sım o ar a ave eue- • . . 6 M d eli b' b vitaminler ve madenf er biTinmediği ve 

aranılamadı~ı zamanlarda çıkmıştır. Bu 
mübim unsurl• bir tarafa bırakıhaa 
üzüm suyu amae sütüne 1rerçekten pek 
benzer. Azotlu maddeleT anne sıiitünde 

vüzde 1, 5; üzüm sı&yUnda 1. 7; şekerli 

maddeler 'bum.le ı'. öteki.de U yahut 

Reşit efendi kağıdı kalemi aldı. tekrar - Tabiil rek kendim r>tı.rdım, oranın müessi.siı - Sen, dedi, benım ve Asıyenın ev- - Aman ya usa.. e ·, ızi u ca-
bulunduğu yere ~öme~di, kollanndaki sı- - Meclisi vükeladadır şimdir Nic;in ve müsteciri:rn.. U\.tlığı değil miydin? Biz seni Nil suları navarın elinden kurtar. Ne dersen sana 
z1lardan gözleri yaşararak kağıda şu cüm- göreceksin, kendille ait bir iş mi? İzmir şehrinin Yunanlılar tarafın.dan iizerinden ve ölümclen kurtararak yanı- inanalım ... 
leleri karaladı: 11.xahim bir tereddüt duraklaması sa- fuzulen isgali yüzünden emsalim misilHr mı.z:a almıştık. Sarayrmrzda seni büyüt- Bunun üzerine Musa, eojderin boynun-

dlmııru ali aeclaret penıda.ilerine• vuşturdu, karşılık verdi: ben de fuara mecbur kalarak İstanbula tük, besledik .. Nice yıl bizim aramızda dan yakaladı ve onu yine asa şekline 
cSelanikdeyken berayt hıfz nezdi fa- _ Hayır. Müdüriyetten geliyorum. geldim.. ömür sürdün. Rahatta idin. ikbalde idin. koydu. 

kiraneme bırakılan bombayı d~Tetinizl0 Suikast~iye ait bir ihbfllda bulunacağım Sirkecideki Osmaniye otellııi istic.ar Halbuki bütün bu nimetlere ve eyili.k-
ettim, altındaki kı:raethanenin ismini lz

konağa gelirken beraber l!'etird;~m içi~ dedi.. mht askeri k:ıraethanesi tesmiye ett.iın .. 
-BİTMEDi- bir llZ daha ıazla 1".lunur. 

Baskın şeklinde bir ta ar auikaztcı. dive tutularak polis müdüriyeti- Ihsan bu kelimeyi duyunca işin ehem- Mııhlerem saylavliirı.mııııı ve.. muli\erem 
ne ıötüriildüm. rt gÜndür sopa ._ envai miyetini ~adı. lbrahimin ceffelkalem halkımızın ve muteber tüccarlarımızın 
- ile he ada istintaka DIM ~ '8.Tatduğu, fakat tam yeriııde ve müessir hakkımda gösterdikleri hüsnü teveccüh· 
,.... Vmızİyeli ilim ve Ce•'- Hat.an bir şekilde kullandığı bu cümle sivil k.o· leri emniyet ve itimatları eserinin bana 

kf verdiği cesaret sa~esinde on bir sene ruz 
kurtulUf ..estJesi dua ederim.» miseri elektriklenmişçesine çevi eştir· evvel Beyoğlunda lngiliz sarayı ittisa· 
~ do+'D'n F.ddai aUttL lhrahiıne! lindeki büyük Emperiyal otelini de tut-

hiç beklenmiyordu 

Fakat vitaminler bakımından ikisinin 
arıııınoda. kıyas yapılamzc. Anne lliitü

rıiio yüz gramııu:Ja,. çec:.1.1.ğı.ı.. bü.yüucdc. 'VG 

milu-opl~ lıı.utabkl.udaa Unıyacak olu 
A vitamininden. 3..3 l, ~ ainiırl.uiai. 
-=eştirecek. B f Tiıa111inindeft 7ı,. onun 
'IÜ.tteR al4ığı. '4~ n ~ maddeleri 
vücuduna faydalı ~ale getirecek: .. n B 
2 vitaminiadea 25 ö1~ diıııfmnii ~ku
tacak olan C vitamininden 4 miligram,· 

kemiklerini hastalıklardan koruyacak 

Mevlevİlıla8e mıihi de...it 

Reıit 
Soma Uğıdı dürdü, Mktü. kalemle 

birlikte parm.ak.liktan d~arı uzattı: 
- A1 evladan. Bir de mıen okul 
lbTa.him kağıdı okudu., parayı İstedi: 
- Pekala. Bunu yarın nöbetten çıkar 

c;dtmaz doğm Babwaliye götüTir, hiızat 
Talat paşaya veririm. Şimdi altmlan Yer 
~ahnt-

- Yanma nas:al çıkacaksın aadraza· 
nun) 

- Oradaki potıcre. polis müöuriyetiD.

(len geldiiimi söyleritnl 
- Yapmazsan il<i elim T<'kandadu 

evlat. 
- Sana yemin ederim. 
- Al öyle isel 
Reşit efendi, parmaklıl:larm arasından 

1 O ahını teker teker genç polisin aYcuna 
bıraktı. 

Ibrahim efendinin gece yansma kadat 
ıüren nöbeti, diğer bir memurla değişti
rilinceye kadar derv~le pofis öteden 
beriden fı.:onuştular. Reşit efendinin eski ·-

- Öyleyse dur, burada bekle. Ben tum ve beş buçuk sene evvel: Tepeb~ın-
paşaya haber Tere)'İm 1 da Belediye bah~i ve Sehir tiyatrosu 

Dedi. Caketinin önünü kaTuşturdu. karşıs•ndaki Bristol otelin.iı de tuttum; 

Fesini bastırdı. Seda ret odasından içeri Bristol ve. Osmaniye otelleri ve İzmir 
daldı. Askeri kıraet.hanesi elyevm tahtı isticar 

v~ idarerndedir .. 
Bir dakika l!()ftra T al&t paşa odadan 

~rıya çıktı. P~ Sil'& eden kouıi9eT ltl-
sana sordır: 

- Kim o, fumgisi habeT" getiren~ 
lhsım, Ihrafrime işaret ederek çağvdı. 

Delikanlı yaklaşırken anetfü 
- r~e bu mt!mur, paşa hazretleri. 
lbnımm, Talat pa~ yedi yerden 

Ttandilli bir temenna iTe selamladı. A ... -
cunda hazır bolundurdaio del'Viş R~t 

efendinin kağıdım uzattı. 
Paşa hiç sesini çıkarmadan k.ağrdı 

aç,tı, okudu. Gözleri hayretle üzüntünün 
karı~Jı.: ifadesile irileşe büzüle bir kaç de
fa daha tekrar tekrar okudu. Sonra ya
ruba.şında duran komiser KW;ükpazarlı 
ihsana gazap dolu bir bakışla kötü kötü 
baktı, hiddetten ıslık. çalan bir sesle 
çıkıjtı: 

Mesleğimden memnunum ve mü.te
~ ve mütehassisi:m... Bristol ote-
11 elli odadı:r_ H~ odamrula akar soğuk 
ve sı.cak !CUlan ve. odalar icinde banyo
ları. ve asansörü ve kalariferi. dahili ve 
bzici telefonları, lokantası. ve müzey
yen salonları vaıoW.. lieır veçbile konfu
tıı havidir. Kanaatim.1ı.er meslekte esas 
h.üsnü.niyet durmadan çalı~ak sabır 
azim ve sebat muvaffakıyetin anasıdır .. 
Lozan ve İsviçre otellerini gC"Ld.i.m ve 
göııdüm ve Rusyada Kafkasya cihetle
:rirule 'ie Tiflisteki otelleri de gezdim .. 
:Bristol oteli Bcyoğl unda: yegane temiz 
ve nezih Türk aile otelidir.. llalif; ve 
Marmara denizine ve İstanbul cihetine 
nezareti karnilesiyle emsaline kat kat 
faik bulımduğwru maaliftjhaı: ilaıı olu-
nur .• 

İ5taalndıla Beyoitaa.la 'lepeba~ 
Bristol ve Sirkecide Oımınajye: at.elle-
ri q alttaki hrn;r aıııkeri 1m:tclfıanesi 

•• BiTMEDİ._··~~....!!!!!!-~-~!!""'nriisinm_ .. _ ..... · ~: ôMER_ wTFfi -
E H R A Z A D kulup Ganimi taıumış. Carllm. gözleriı:ıi 

aı;aw açmaz annesi esen kimsin oğlum?> 
diye sonmıt. Canim ana uzua. uzun bak-

Londra ı ( Ö. R) - Alınan hiikümeti dün akşaJDL l!.ondra ve Berlirı 
müzakereleri hakkında bir deklarasyon neşretmiş Te Almanyanın 
ne şartlarla Lehlerle müzakereye mütemayil olduğunu bildirmiştir. 
Alman deklarasyonu bu şartların geçen salı günü bildirildiğini Al~ 

L _ olan O vitamininclen 3 - 6 ölçü vardır. manyanın müzakere prensibi hakkmda lngiliz telkinini kabule nazır 
olduğunu bHdinnesine rağmen tam salalliyetli bir leh cldegesiniu: Halbuki- ÜZÜ111\ •,11111da ııs vitaminler· 
müzakere ve bir anla~ma akdi için Berline gelmediğini, bu sebeple den ilk dört tanesinin- ancak eseri kalır, 
Almanyarun çarşamba akşamı teRliflerinl. reddedileni§ ad'dettıgini bil- b~ l'ıi..; bir !ff!Y' t.ılanmem. 
dir~ktedir. Maden bakımmcfan anne siitii il~ ü7üm 

Londrada öğrenilciiğine göre ha1c&afı:e Almanı dddarasyontmda suyu büsbütün başka şeylerc:frr. M'eııel'il 
bildirilen m.ücld.et: zarfında. hiç bir tebfığ yapıftnamıştıl'. Leh biik.iimetiı ı::oculc peli. IüvmTu olan c;em: mideniıı-
Alman tekliflıeri.ni diln akşam radyodan öğrenmiştiT. Dün alqama ka- den. üzümün suyunda anne sütündek.iniu 
~ Alman teklifleri fiilen hiç bir hüküm.et~ bilClirilmemi~tL lngiliz ancak yan91D.I. bakır madeninden. c.fe 
sefiri bile ancak. çarşamba gecesi geç vakit bu teklifleri öğrenmiı ve dörtte birini bulur. 
o vakıt bile tekliflerin kem:lisine resmım tebliği reddedilmiştir. Bunun. O'züm BU.yu. çoc:.uklaı için anne aüW.. 
için gösterilen vesile vaktin geç olduğa ve o vakte kadar hiç bir Leh- nün yerini tutamıyacağı gİt>i ~ocuk olmı· 
delegesinin gelmediğidir. vanlar icin de üzüm tanesiyle hiç 6i"t: t!iir-

Londra 1 (ö.R) - Londra Leh mahfilleri .Alinanlar tamfmdan tü boy ölçüşemez;. Viraminler ve maden .. 
ileri sürü.len şartların tamamile kabul edilemiytteJC mahiyette ofdu- lerden başka kimya rerkibi ba!Cımından 
ğmıu ve asi~ müzakere esası olaınıyacağııu, bu tekliflere vubıl k.e.sl:ıet, 'kisinin farkını söylemeğe lüzum yoktur. 
tikten sonra, beyan etmişlerdir. Üzümün tanesindeki kabuğun ve çekir· 

Leh sehirlerine Almanlar baskın nalincfo hücm etmisTerdir. Kimse, .:feklerin terTdor araya girince ne kadar 
harp il~ edilmeden leh. tehi.derinin bombardlman • edilebileceğini farklı ol&cağı şüphesizdir .• 

farzetmiyordu. Heı: yemişim vitaminleri. daha ziyade 
- -- --- ·===-·___ - w _ -- -- - ·- --- - .• - • - -. - ·- !W>. kabuklannda bulunduğundan üzümün ta-

leyman adlı bir padişah devlet sürermiş. lemiyorum, dunyada hıç hır şeyden şı- . .I'- D . . . d b' k d 
· ... .. F k d .. nesıncıc - vıtammın en ıç yo '8 a 

Bu padişah tok namuııla. çak adil, çoi ~et d.nleoge hakkı~ yok.. a v~t o~- -A vitamiiünclem S<Jt & C elen 30 - 70 

~/.~• .. rJlllnl!lllWm-~z~~ıı:llE~~mı .. El1111 .... z .......... llC .. ll'Zllll& 

Büyük HALK Hikayeleri 
-103 -

iyi yürekli, özü sözü bir bir padişah imiş. su, şu nayat Vallahı l\ayar degıf~ hu ev- .. 
1 

.. B 
2 

d b' C . . . d d 
k d .. o çu, en ır az, vıtamının en e 

t~tan sonra: Aç olanlar, yoksullar, garipler hep- oaa 1:atsı31.ak kaygusu yo mu, şu unyayı 
4 

ili' b ) Ü ~ .. t . d 
.ı, IA a-,__ H m gı:am u unur. zumun anesın e 

- Senin öz- n-f.ad'ın aşkın dalgın kö- 'koşarlarmış. Adı sa.nı düoyanm ~ Eıu- &ana zmdan euı;,or vesse am. gunu: ıoy· B 
2 

. . . d ek b I 1 
.. • f _ r~ TlDU:runın en p az U unması, 

lesi Eyüp oğlu CaDİnL. dijre cevap •er .. cağına erişmiş. O da her padişah ve her lerken padişahın gozlennden yaş ar a.ıc- •• •. d k' k . b .. kl d h" b' 
V 

. . . uzum e 1 şe enn, agıTl!a ar a ıç ır 
miş. erkek gibi evlenmek çağına gelince ev- mağa 'başl:m11J. ezırr eer.lP vermeyın- l 'ht' .. _..J _. ::......ı 

muaıırıı eytt ı ıyaç gonıu::ııaı: •O~ ...... an 
KatelTmfolm, annesini ve i:ız-k.a:~şini lenmiş. Ama bu ilk kansından çocuğu ce: d - Ti.ana ita ak ahnı glikoz cin-

dmm C.aniınin awsi, ve ıen.ç 1mm da[ne zahmet. hic; bir fe)" esirgemeyiniz! bulanı Ganim güu geçtikçe kend..ini top- olmayınca bir ilünci karı daha almış. On- -Ne dersin yann bircariye dalia allı~ .0~aı '"- --d nşacil . I kti. 
• d smcıen Olllli:llDll au en ge se gere r. 

kız kardeşi cFitne> olduimm anlamış. ldiya yalvarmış. lamış, gelmiş gelişmiş. Nihayet eskisi ka- elan da bir evladı olmayınca bir üçüncü yun mı' di~e sormuş. Vezır e: . ()zi.ım. tımasinde cııı lüzumlu on iki 
Baiumda düiümlenen ked~ birden- Kuteikulup o ~ saraya dônôukten dar cmbüz ..-e: edim; bir delikanlı olmuş. k.eı::ı:e evlenmif. yine. çocuk olmam.iŞ', oda - Efendun. Bı:_n Allah~n IC:or~ar bır midenin be . tamamı olclbiu bat<& 
bire boşaDlll1f; enwniıf. gözyaş)an olmaş. sonra kahyanın kansı Ganimin annesini K.utelkııhıp hem onu. lıem dır ımııcsile yine, Te. y~ evlen.miş. I..alcin. bir türlü adamım. Size canye almagı tavsıye et- .. .. dpmb n1 d .... h. lr.-

~ kii. . d ..J:~=-=- d . .,, S uzum suyun a u ar an UÇU ıç yo 
iki gözleri çeşmeler gibi akmş. c.Ah la ve kız kardeşini hamama götürmüş. On- kız k.ard.qini b..aliieuin lıuzurun.a. çıkımmş. baba olan:ıarnq gİJ:m.İI. mern çun carıye e~ ne ır' 0 ' ... _ A d t'....:. d.dı!siniı ::.•e1ecek 
d L~l- b ~=-- L---1... 1 _.,..__ r. Bu ....:L: b ,.._ 1i . 'b. k d d w ·ı •u~. em e ı..., .. , gu .., İyerelı: o da ... ,......., i.r ~e E.TI:Jll• an yıkamış, yıkattırmış, gjywrmiş ~u-ı Canim lıaliRııin e kadu b.eşun:a: ııitıni'I i.yi pad.if&hın. lceı:ı.cll "~iyi ir •e- yu sopu. oe r~ı.z ır a ın parça~ egı olan i ot madeni ile ·nlto va ıaanp.ne:L 
-.ennif. Hemen serin salar gerinnişler, §atmış. iki zavallı biı: u rahat yüzü gö-1 ki ona bt. ıaray, D.ir çok de maaş Dai- ziri ~ !iı: aün veaiı:ini ~ırtmıt· mi> Olurki iyı çıkar, o .aaman dunyaya made:leri. B'olunıml; dl. ~n pa a. 
l..em Ganimin annesinin, bıern de Katd- rünc.e kendilerine gelmiş_ler, ~litmişler. ıann.. GııuUaıı k.onaisııda tn.tıılGııim ara- soma: onu bir: arkaıd~ gibi t.e.IJü:sizce getireceii Çcocuğu da i~t elur, fakat ya M l" l'k .. .. ___ .J.:.. !!;..tt_ . ___ 

. O d w ese a çe ı uzum ıuy\IDQA uaunF ...,,_. 
kuhıbtm yiiz)erine serpmişler. Klıdmlann Ertesi giiaii Kutelkulup yİDe kahyanm da Kutelkulubun oradan saraya, taşm· karpm:a ()turtmq; De.den. ftlpırclea, sütii bo:ııuk. hır kadınsa) aaman ogu- • _._. 1~!::_!- L--" 

ak
.. __ ,.__ b• h sınae1UDU1 yanın s:aa'll!'. 

i'kisi de ayamn11lu. KuteDwrap Ganimin evine gitmiş. Ganimin annesile im. kar- 11111 oldı:ıP smdı!&,. Ganimin em laymetli l:raYaıdaıı lııebsettiktenı soma söaii evlac:lı: ı:aeağL c;ocujun ri.y a~ zaum, ır un e .. - •r - tanewijr{~ 1rM 
annesine!' dqini bir gün e.vvelsinclen (ok. daha iyi qyalzrile dııııltıa. İımilf. Kntelkııhıp da p- olnw;;- baL:ine dökmüt:" ıiwvar çılc.nıaaı i~tjmali vaulır. 0nu.n içjn ~ in=::ı=~miyet' Tel'-

- Bugii• .izin felaketinizin: sorın, saa- bulmuş_ Biçare garip geııci de. gfum.ek riim:e Fitıieye -n:rmi~ lbmmiilı Reşit iu- -Ydu, clemit; bu: çocubwılolda b.a- size cariye taft!Ye etırrek henden uzak k d ı!..~ ç·· ı.:,,, - •• ... • ....__ 
. . . , meme emeıa.ır. unl!ö:U uzum ..... neııı .,....... 

derinizin de batfangrcı oTaeali:trr. Ben de iste.mit n kab.ya.nm kanama kendi.ini ve neyi gi:ir:iince Fitnqe &tık: olm.llf'- Hem liinı ae ohıak} E..vet. şimdi sıhhatim ye- olaun. Siz soyu sopu bellı, yedi ceddı, k'b" d t:' 
1 

• t ~_ı • 1_. .:....:,t • ı ın e cu urran ıyt> mcs.u-enıy .. .. • ...,. 
sizin gıôi Ganimi a.:ıo.yormn. Allah inşal· öbür iki kadını lıastarun oıclaaına. götür· Ganim, hem Hanmiil Reşit a.ynı günde rinde, Trorııdaı fuLı.ı siivrndc mrmlelıieti- ;,ah n padişah olan bir kız alın.alısınız. ddesini ve ze!Cayı işfettiği lııdiis ÜZÜ· 

lah onu bulacağız. Onun için arhk kederi mıınini rica d:miş. Kachal.aı- C.nimia. oc:la· gÜveyi girmişler, Bağdatda büyük ıcn· mi idare-edfyorum. Ultin 1.irgiinı plecek: yokııai ~ar.alt. tarlaya hali• buğday hile ~. b . . .• 
w mun suyu a ışı gore::me'Z'. 

başınızdan atınız. Kendinizi' topfaymı~ ama. &irıniılu. C.n.i.m Kuıelkvlubıan ia· likla .ımu. ·ve oo.daa. sona mea® ya.- arail bana. cılaı ec:el teıhat.ini içiucell. ahi- ekaeniz: a1acaimız. cılız bmc;.aktan ibaret-
dinlenip frovvet l:.uhını.ız. El birliği ile işe aiai dU]"UDl:a sözlerini ~ ve- mecal- ıamışlar. rete göç ettikten sonra tacımı kim giye- tir. 
ltoyulafım, Ganici her yerde anya?ım t imliğine ~ lıayaıö yerinde irkilmit: TACEL YEI..nK. VE.. DUN'LA c.ek. tal.hma kim. oaıracak işte bunlerr - Ali aenin aiınnı öpeyim, elini öpe- --

Sonra kahyamn kansına d'önm~. K:adınlar: m muciayi giııri:ilme ....... HATtJR MA!ALI ,. tlqi.iniiruıe, lıMlpt; laa.aı zeiir kemli, ,.w. isteyince nasıl bülbül gibi öter, in- ICAN:ADADA 
- Bunun yaşlısı !>enim annem gibi+ lar~ Dak:en. cf«ndim cammm. e;ılC sjiz- yor, tepem atıyor. Yahu sen akıllı adam- ciler mçanml söylediğin çok doğru. Bir RA.RP TEDBiRLBRt 

genci de kız kardeşim gibidir. Bunlara lerinden yaşlar akmağa ba'1amıtr <. ali Biir •UllUI bir ,.e.kOlllfi e-nel zaman 11111, bak fl'I ltocıaı memld.etirn lııüı vmri k.işiı mde- liızıı allnalıymı ki doğacak şeh- Londra, 
1 

(Ö.R) _ Kanada hüküm~ 
bana bakarmışsınız gibi !ıakmız, fıarna- Kutr:llaılap!-> diye ialeclikten sonra ba- içinc:Fe kıtmar saman ~-irid'e: F.dWıan clıtğ. afmuşsmr; gefl efe ~ime frir çare bul, zade de ban.ı şeh.aade. ol~ kepaze ~1- ti •1914 harp tedbirleri• unvanını taşı• 

G. it. 
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Eoe gelcliğimiz mnaan milCllir 
oardL T •biİ lıaJ ua mUalir • cmnem 
de onların yanınJa icli. 

Şolöre beklemesini .öyledil.leıı 
•onra anneme merdiven bafınclan 
H•lenc1im. 

- Geldin mi oğlum .• dedi. Ben 
aeni ~eç kalacak•ın tliye daha 
fimJiJen merda 6a.tlamt.flun. 

- Aa.e.. 6.w;r beı lirs .er
Giderkcn para almağı unutmu· 
pm. 

- Ya ... ya .. dedi. Arkandan o 
lıaJar ~im, dıırJıuramadım. 

Annemin fleFdiği ~ lirayı ,a
löre oerdim oe etJe girelim. Doinı· 
ca odama çıktım. 

Ktnfflimi )'ine u1uwdan ya. 
'tağımın üzerine attım. U ,..,. 
pm .. 

Misalirler gitmif, anneni be.ini 
bugün ne yaptı~ımı anlamak için 
odama gelmiş. Beni uyur görünce 
ay...Jamaia ia:JG1ft81111f- H•ı• 
yine wlıo, oülıım ~-nefıRif. Ba-
nu Lana o w«• yana ·~ la 
destürün helô.ya giltiğim zaman 
solada benim uyanmamı bekler-
ke11 -1elh.. 

ldiıl ;ı. oloıa ~C»iipnemi olJağa 
gibi anıNMe' anılcrMen. 

- Anne .. dedim. BP.n bu kızı 
çılc1ıra•iye •eviyoram. Görsen •en 
c1 ............ 

Ne ,eker •• Ne kaymak, ne cici 
lir ff!y .. 

AmNllt itini çeldi.. 
- Bari, JeJi, o Ja •eni •eviyor 

-? 
- Seviyor ya anneciğim .• Hic 

-.ımemif ol•a idi bana roa.daıi 
tMrir mivdi? Benimle 6eraber ge
_,. miydi .aara.-
~tüğümüzü aıın~ .tiyle-

111e~e utandım doğrusu •• F ahat o 
miadı ve yüziinıc 111amaJı. Sade-
c:e: 

- EvlliJım. Jedi. V aluô ~ 
le kadınım.. Ve kendim Je Jtıhil 
.Lluğum halde bütün kndınlarm 
lıi.vle HHO i.lerİltıtle pelr %11İI ol
aklarını bil"rrim. Bagiin seni kuv
..,le sever, ycrnn ba1thaana Juı,. 
,. aynı sevgi lnıuoetini gö.ıeri~ .. 

Kadınların inanılacak en lnıuodli 
ve ea t#iipnez fek bir sevgileri 
oarcla. O ela evlatlarina. luıı-ıı altın 
ana .eoım.. · 

- Aane .. Yine bana kurt ma
salı olnımaia lmllıacalmn.. Bar 
lclalin bana karıı olan •eogi.min 
temizliğine eminim. Çünkü benim 
ele ona llaTft lıu•ettiğim Clfk çolı 
temaclir. 

- Sana eminim, çünkü gözüm
le görüyorum .. Allah vere de o da 
senin fıibi olsun .. 

- Onu da gözünle görecek ve 
ona da bana iwı:sıdığın gilıi. ü.fta. 
caksın .. 

* U,luıaı• altlıimı için •a&alia 
lıaıiar yataktı 8"e sola döndüm 
r1e lwp lclal!Mi Jü,iindinı- Artık 
a.8 lıdn 6Wr ne 20ftlGll görecek
tim. Ondan kim bilir ne. zaman 
mektup alacaktım. 

Keıtdi lıendiıne: 
-ŞinaJi, diyoTdam, bir iki gün 

ldial Jenkr-ine çalıp ... Son imti
hıaıu ne giinii somuul.ıV.ıma halt 
ettim. imtihanını bitfrJikten son
ra da lHma yazar. Şa halde hiç 
de;-..;lu ondan bir h,.,f ta mP-ktao 
beklememeliyim.. K·~ın haklt1 
var .. Fakat acaba ablasını nasıl 
atlatacak .. Seven h:r ;nsan ne ya
par ~ bir can b.lar. 

lclal de madam ki bP.ni seviyor, 
o da nerede ve na.ıl bulucıacu.;,.. 
nnzt bir yc*•nu çsaini ı.1.p bıı. 
na bildirecek. 

Bw Aiilyrılar içimle sabahı et
tim. 

Y •üığuı ılıklığa... Sabah güneıti
n:n karyo1nma vurm~sınclcm fta.,..l 
elan •tcaAl'k v~ a~ırl·:Yın tesiri ile 
gö•lmm vine lumanJı_ 

Fak.at büshü1iin uyl!mtyorc1.um. 
K~a -1ta'lr.tan a~Jaz ~Vtı% 
haykırarok geren zerzevatçılann 
~l'!ri gdiyorcla. 

Ba sal-.:r crra&,rıJa kapının ça
lın-lıaım da duydum .• 

lçiattlea: 
- Ekmelıçürır .. eledim. 

- BirMEDİ •• 

Bir vicdan meselesi 
Genç kadın el ç~ntasını açtı. Küçük 

bir tabanca çıkardı ve ateş etti •• 

Bir nwcize olarak ha yatı kurtulan avukat 
ona hakikati söyleyince ettiğine pişman ofdu 

Son gelen Avrupa g•eteleri '°k mü- - Hayıd Fakat bunun bir ıebebi var. 

blın, mühim olclıııi• bcl.r ec&fı bU hl- ffemtireaiz aeRde şimdi) •• 
diıedea ı..MediywlaT. Genç bir kadın, - Bilmiyorum .. Bir tivatro kumpan
mariıl aYllkatlardan birinin yazıhanesine yası ile Arnerikaya gitti. Bir kaç melmı
gitmil, yanma girince tabancasını çıkar- bunu aldım. Bir senedir nerede. niçin 
mış, avukata ateş etmi,. Fakat isabet et- mektup ya7mıyor bilmiyorum. Zann~der
tirememiş, harika bbiliiDckD ... ati kur- sem öldii. B.,. d. .bep .izsioiz. Ent, 
tulan avukat, genç kıtdın aleyhinde dava sizsiniz ... 

açmamış. Sebep~·· Banu Pa~li meslek- cGenc; kadın lnçkrrımılt eğlıyord\.ı. 
daşbrdaa birisi anlanyor. biz ele ayaea Avukat, rövleverini kendisine iade etti. 
naklediyonrz: Ve kadına ıu izahatı VCTdi: 

M " t "ız 0- '"'!lfannda .-L. Ve gÜ• s--L • • • 'd ~ _y c u ecav • •u .. .r-·. 9 -. • - o;ucrım sızı rencı e coecek. Fa-
zel bir kadındır. Avuka~ yaz"_tanesm- kat. başka çareıu de yok. Hakı"k.ati ıöy
den içeri girdiği nman buyiik hır heye- lemek mecburiyetindeyim. Hemşirenizi 
can içinde bul~. d--•L..-~ -"-- bi · · • d __ _., .. oauacuuuau r-.ı evı• e ~onıurn. eev· 

- Buyrunuz, otarunuz. madamt.. diın. O da beni .evcl.iCini söyledi. Nİ4an-
K.adın cevap vermiyor. el ~a11tasını landık.. Ben zenginia kanmı refah için· 

açıyor; filditi sa•lı küçük bir rövelver ele y.,..muya kifayet edecek Lir .ene-
,ıkanyor. namlusunu avukata çeviriyor. tim vw. ~ndiminden, koDıMrvatuvan 
ateş ediyor. Avukat. tam vaktinde eğil- wrliebllesİllİ iMediıa. Razı oW •. Diiğin 
diği için lmqun, başı üzerinden geçerek beznhld.-. \>atladık~ Fakat. az sonra 

dıvara saplanıyor. Kadın da diiflip bayı- fi~ b n ;1 t.. Bnıi aevmıediii-
LyOL ili. y-- at+etin., ~kiim i;in benirn-

Az sonra kendime ıelcliği zaman: le uleamek iaediğjn.i ...Iadmı. 
o_ diyor Elvir Marelim .. Sizi ini!:. - -~--- _1:. •u_ ..a:~-:..d .. v .. b' 

- ocn, , DlT gun mulnUVltae """"1"• ugu ır 

öldürme1', hem'liıremİn iDlikammı almak mektup ha Ş'iphderimin lo.ıııkili:at oldu
İstedim. Muvaffak olaıD&~a ~ ~- ğtırra meydana çtkanfı. Mdrmbu başka 
teemirim... !.terseniz beni tevkif ettınnız. bir sevgj)isine yazıyordu. Bunda, benim

Umurumda değil . f e evf enclilcten az sonra boşanac;ağrm ~e-
- Şimdi hatırladım. O zamanlar sız ahut benim verdiğim elmastan alarak: 

Pariste değild~~iz? _ . • ua1- ~n& iltihak ile Amerilaya lcac;acağını bil-
- E~ vılayet1erden bınnde m d" • :ı Mektubu l:endisine gösterdim. 

1. 'd' H . . ek k örij.. ırıyorau. 
ıme ı ırn. emwne1111 P seF 1 f ,_.. tmedi. Ve tabii ayrıldık. Bir be; 

_.....:a.... cı · • I . l d v nKar e 
y~m. .;:ıızın e nışan an ıgını yazıyor• .. 'lis" ite beraber Amerika-. .. . .. l gun soııra aevgı ı 
du. Hemşırern gVz.ti bir kızdL Çok. guze • • B d erserinin biri idi Ora-. . . • .. azrrla ya gıttL u a am. s · 
bır ası Tiırdı. ~ya .. ~~ ah. da GeD.gStcrlCrle birlr!llmiş, kokain h · 
nıyordu. Fakat, 11:11rı :pmuniadea m - çınrlı:en potislerle karınlaşrnış, teslim ol

volda. . .. .. . mak istememiş. Polisler ateş etmi!ller. 
- Nasıl benım yuzurnden mı?·· • . yanlan "lmü Hemııirenize g,elince 

E et. • • •• "lli:zd ç-.lcii llZl mııt. 0 ~ 
- ':il .... ~ ı:":' . . "--- o da hapiııte. Şimdi lı:endisini wlcettim 

ç~ pek çok _,.,~. ~ ?9 amda diye beni kabalıatlt görüyor munnuz) •. 
ıe ....... wan tııukdti. Sizila ..... c~-.a.-. sild' malrntlcl.. ~ç. lmd.a. kalktı . ~.,-..-- ı. 

- Yım!Jt clii§üni onmnn& Hakikati "8Ma doirw yiiriiıdü;. .e~ 
bilmiyorsunuz!.. ~ - Hayırl dedi. Affediaiz l>eni. 2ü· 

- Ona terkettiğioizi de mi ial:Ar edi- yük bir hata ettim. Hakikati bilmiyor· 
dum. 

Avrupada· harp başladı 
Alman ordusu tarafından yapılan 

taarruza ait ilk haberler 
Dünkü ikinci tahım1zdaki bu haberleri mülhakat karilerimiz için yaııyoru~ 

Ankara 1 (Telefonla) - Sulh için demokrat devletlerin bütün te
ıebbüs!eri Hitlerin llarp isteği kar§ ısında auya dii§müıtür. Avrupa için 
;yeniden bnh bir devir açdmıt bulmmyer. 

Bu sabahtan itibaren Polonya hudutlarmda Aıman ve Polonya arda
lan arasında harp Alınan taarrazlarile fiilen '-tlamıttır. Diğer cephe
lerden bu dakikaya kadar henüz harbin ba,ladığı haberi alınmamııtır. 

HlTI..ER KANLI KARARI NASIL VERDU 

D. N. B. Ajansı gece Hitlerin Polonya ile «Minlihane9 Lir halle 
varmak için yaptığı son teklifleri ilin ediyOl'du. Bu teklifler Danzigin 
Almanyaya iadesi ft km icbda cPlel.Uib yapılmuı auretiyle filen 
bmasmın da ilbab JD&..1-ıiyetinde idi. Bununla beraber görüımelerin 
tamamiyle kapandığı zannedilıniyDrdu .. 

Bu sabah Alman hükümeti göriiJme kaplllll kendi anusiyle imı
zm kapantt§ ve Hitlerin evvelden h~ırladığı kararlan tebliğ için Rayif
tağ meclisini fevkalide içtiınaa davet etnü,tir. Meclis bu ubah topla
narak Hitlerin kararlarına keshi vukuf etmi§lir. 

Hitler bir nutuk aöyliyerek Danzigin Almanyaya illıala hakkında 
dört maddelik bir kanunun derhal kabulünü istemif ve bermutat bu 
talebi kabul edilmistir .. 

Hitler dem ittir ki : Buraya ukeri elbisemi giyerek geldim ve zaferi 
bzanmadut bu elbiaeyi üzerimden çıkamuyacağıın ! ! 

A'91'111Pay1 ve dünyayı felakete ıürkliyen bu kanlı kanr Rayif
tağ meclm tarafından ıuursuz tezahüratla kaqılanmııtır.. Bütün Al
maa radyolan Almanca ve muhtelif 1iRnlarla bu karan teblii elm~ 
Lt=diır-

Ankaıa, 1 (Telef0tt&) - Gece Hitter 1 eyliil tarihli beyannamesiai 
Alman onhmma hitaben ne§lel!nip. Bu beyannamenin hiliıne f'I" 
dur : 

«Polonya devleti arzu ettiğim dmtane kamtuluk münuebetlerini ve 
ihtiliflann muslihane bir surette he11ini reddetti.. Polonyalılar silaha 
r;ıüracaat etnıektedirier. Polonyadalô Almanlara karşı kanlı bir tedhit 
hareketi ta!rip ediliyor .. Almanlar yurdlamdan kovuluyorlar .. 

cBüyiik bir c!evlet için müsamaha edilmiyecek bir ıürü hudut ihti
lülari Polonyahlana Almanyanm hudutlarına arbk riayet etmek iste
i!=!ediklerini ifade diyor. Bir y~~h~a nihayet vermek için hiddete 
hiddetle mukabele etmekten ba§!.a elimde bir çare kalmamııtır. 

cAlman ordusu çat'JJI!at:aktır !ı. 
tLK HARP HABERLEt 
Ankara, 1 (Tlefonla) - Polonya ajansı V ar,ovadan bildiriyor : 
1 Eyliil 939 tarihinde ıafakla beraber Alman liükümetinin müsellah 

kunetleri Polanyaya ku§ı muhasamata başlamıflardır •• Polonya hu
dudu gerek ıarki Prüşya cihetinden, gere'.ae aaıl Almanya tarafından 
hiır ~ yalacle ..,a. ·ıtir.o ~ latmtı O..-. w V ~a ca.e
ti-J a Pııılı ,.. sw • h- tr ıw•f"it' ee de llıiitiiıa ._ tawım 
lu püakürtülmüstür .. 

· Alinan .... fifal.ı LWı ei ~ ,.ı.n. Slez:ı rk ki Eaer, Br.dao ve 
büyük diğer tehirlere kar!• müteaddit hava hücumlan yapmıtlar ve ._ 
fdaideri hm ... ...__ etmiıılerdir- Pol-..ya tWiı tayymıe lllaluyalan 
tiddetle mukabele ealı:els uwd-. mi zayiMa ..... , ........ _ Hmk 
ba .... twruzlıııırw lniyük bir sülômrt ft • IGjvkleehW.1. kaqda-
llllfbr .. 

Bu taarru7, Berlindeki Polonya büyük elçisi ıghz idwai ......... 
.anda tJ11i1i:ı hiilgjjwptiıün yapttit pyretle kartı-da Pelonyamn al
cliit hayB'lııal:ime t..m üwa lriilırihneti.e biWireljlrtep bir ~ Mat 
IOIB'a~. 

e. .. ede ...- ...... it olan ... twriaa Wrriyelini, J..W..Jm.n 
v~ terefini sonuna kada!' müdafuya e::maet!nif olıua IMiliin Pelonya mil
letinin müdafaa aşlôyle karıılallDllfbr. 
Ber~ 1 (ö.R) - Rayiftağ mediainde Danzi&in ilhakı hakkında 

kabul edilen kanun Föraterin Danzig valisi oldnirmu bildirmektedir ... 
Hitlu Danzia Nazi ıefme telgrahnda illıak kanununun derhal tatbiki
ne r,eçiJdiğini bi1dinni§tir. 

FRANSA VE fNGtL TEREDEKI AKlSLER 
Parie, 1 (ö.R) - Danrlİgin Almanyaya ilhakı Te Alınan «dulan

auı dört noktadan Polonya arazisine tecavüzü üzerine Fransız kabinesi 
fevkalade bir içtima akdederek vaziyeti müzakere etmiı ..-e fevkalade 
kararlar almıştır. 

Londradan gelen ilk haberler• söre İngiliz kabine.i ele bu aal>all ,..,. 
kalide olarak toplanmııtır. 

Romadaki Fransız ve lngiliz elçileri ltaJyan hariciye nazın kont Ci
ano ile 20 dakika kadar görü,miitlerdir. 

FRANSADA ASABtYET 
Pariı, 1 ( ö.R) - Alman orduswun bu sabah müteaniz yaziyete 

geçerek Leh topral:larına tecavüz ettiği hakkındaki ilk haberler bütün 
Fransada asabiyetle brıılannuftır. Gazeteler fevkalade nüshalannda 
Alman taarruzunun gizlenemiyecek bir halde olduğunu Ye Almanya
nın silaha müracaat etmek suretiyle büyük facianın bütün meauliyeti
ni yüklenmiı bulunduğuııu yazıyorlar. 

POLONYA TEBUGt .• 
Varıova, 1 (ö.R) - Polonya hükümeti nep-ettiği tebliğde Alına. 

Jarm ilanı harp etmeksizin, müzakereler deTam ettiği bir sırada ansızın 
harekete geçmekle Polonya ahalisi arasında bir panik uyandırmak mak
saclmı takip ettiğini, fal:at Polonyalıların bana tam bir disiplin Te so
ğukkanldılda mukabele ederek taarruza b.rJı müdafaa azmi gösterme
leri karJısında bu manevranın muvaffak olamadığını kaydediyor. 

BELÇJKADA 
Brülılael, 1 ( ö. R) - BelÇik kabinesinin dün alqamki içtimaından 
~ ıu tebliğ nqreclilmİflİr : 

«Seferberliğin B. safhuma geçilmesine brar Tetilmqtir .> 
HtTLF.RlN NUTKU 
Berlin, 1 (ö.R) - Hitler Ra:riftai mecliaindeki nutkunda hül&

saten ıunlan eöylemi§lİr : 
cBiz açık hir ·oyun oynadık. T eldiflet iıuizi bildirdik. Lehistanm hu 

tekliflere cevap vermesini iki gün l.ekledim.. Fakat l:.elrNtan ceYap 

•erecek yerde umumi seferberlik ilin etti. Ekaltiyetlere lmrJı taahhüt
lerini tutm.lt •• Nihayet gece lngiJiz bq.ekili Lehistanm tekliflerimizi 
müzakereyi belki de kabul etmiaini ümit ettiğini hildirdi. Bu hir red 
~evabı idi .. Lehistanın ilk hareketi umumi seferberlik, bunu müteakip 
te tedhi§ hareketlerinin artması oldu. 

Lehistana ayni lisanla mukabeleye mecbur o1dum. Biziinle garp de.
leri arasında bir şey yoktur .. İtalya da bu davada bitaraftır .. lngikereye 
tekrar tekrar dostluk teklif ettim. Fakat bir tarafh mullabbet olmaz 

SOVYETLERLE MONASEBAT 
cSovyet Rusyaya gelince onunla ademi taarruz paktı akdetb°k ve 

birbirimize karıı hiç bir zaman harekete geçmemeği taahhüt ettik. Bu 
pakt karıılıkh istİfUe ve müzakerelerin de devamb ımette yapwlman
nı ihtiva etmektedir. Almanya ve Rusya büyük harpte çarpl§llll§lar
mr ... Fakat bir daha asla çarplflDIYacaklarchr. 

ALMANY ANIN lSTEDt~t 
latediklerimız üç nolltaduı i>arettir. Bqta Danzig, ikincisi koridm

dür .. OÇiindkü : Lllaimala denmla ıulh içinde yapmamm mümkün 
.... el bir yuiyel iWM .imek .. Mı devamh ıulhu garanti elm9k. 

ALMAN TARZINDA SUl.R 
l..ehi.lan hilaimeti .._ 1111 plwiaım ..... etı ali. Ş..tr hu.tat'"" 

....- ...........ır .._ fula ••==edemezdi.. Artık fal'kta •••• ia
c:lai lazaııwt._ 

«Alman,,. ..... um 8-ılara lııaqa harp etmek ar:aUN&ıda dıliilfir ... 
Hava lruvvetlerine ancak ahri liedefleri hemlJardnwan .....ıerW 
btı olarak emıebni!fir. Fakat cliifm .. Mtlm •ak wı,..._ iliz de 
ayni swetfe hmelcet ecfeceğiz .. 

«Bmnbalara boınt.r.rlB, zeltirli ıazlua zehirli pzlula _....vere
ceiiz.. Milletime bu harekete ~eje Mkknn e1dajaau ı...- ede
rim .• Ben kendi bndilne tahlil etmediğim hiç bir leıWiirlaiı mille~ 
me tahmil etmek istemem ve Alınaa,..- lairinci Mimi ı! I; .mıin
deyim .. Oniformayı ancak zaferden sonra bırakacağım.. 

HITI..ERIN VEUHA n.ERt 
cŞayet barut bir teY oluna ilk halefım olarak Feld -...,.ı Cöringi 

ıösteriyorum.. Şayet marepıl Göringe de iııir f9Y ...._, ilöaci ludefim 
Qlarai nazır Rudolf Heui gösteriyorum •• Şayet nas Rudolf Hesse de 
bir teY olurıa Alman mı11etinin cfığer bir reia intihabı ifiD cli.iplia için
de reyinin alnunaslDl istiyorum.. 

«Rayştağ izalan, hepinizi, nerede olursanız olunuz, tuifeaizi ifa .. 
ya davet ediyorum. Millet için hana kU11 ınesulaunaz.» 

Hitler zafer kanaatini bildirmiı ve AlmRn milletirıden diliplin bek-
lediğini söyliyerek sözlerine nihayet venniftir. · 

Dün gece Londrada bü- lngiltere gibi Fransa da 
tün ışıklar söndürüldü Almanyaya ihtar etti 

Londra l (ö.R) - Londrada n bütün lngı1terede ıŞlklar tam ola
rak söndürülmüştür. Sokaklarda •e meydanlard'a hiçbir tenvirat yok
tur. Ancak milli müdafaayı alakadar eden hallenle ı~k kuDanılabilir. 
Bu takdirde de en kısa bir müddet içinde söndürülmesi ~in tedbir alı• 
nacaktır. OtomobiMer faıerlerini ~ kat sarı kağıtla sararak ışıklarını 
gizliyecel:lerdir. 

lorMlıa l (Ö.R) - lcmclra'da Te diğer büyük §ehirleule bütün ışık• 
lar. söndürülmüştür. Yüzlerce bal~cbn miliellep barajlar bu şehir
lerın etrafına gerilmiştir. Bu te~ılat hava müdafaasına tam bir tesir 
vadiiinden lngiltereye karıı bir bava hücumu tehlikeli ve :zaraıh 
olacaktır. 

LODdza 1 ( ö.R) - lngiliz parlamentoeu Kraliyetin müdafaası. m.. 
zamın muhafazası ve harbın müeasir tekilde idaıesi için (SOO) milyon 
lngiliz liralık tahsisat kabuf etmİ§tir. 

Londra l (Ö.R) - Yeni Zelancl umvmi valisi Yeni :Ulaad milli 
müdafaasının cenup denizlerinde olduğu kadar ıimal deDizinde ve bü
yüle Ol:yanosda olduğunu beyan etmİftİr. 
. Lon~ ·' .(ö.R) - Ba altfmM kadar Londradaa 400 bin kiti tah

lrye edılmışttr. Baş-irca merkezfeıde taJıliyeler devanı edecektiz. laail· 
terenin bütün şark kısmı tayyare uçuşlarına menedilmiştir. 

Almanyadaki talebelerimizin hepsi 
de memlekete dönüyorlar 

L.taubul l (H\&auai) - Almany.ıda bulanan Türk laıebenin hepsi 
Almanyayı takcbllif6r. Bupa a1r.,_.. doğra Batia talebe nriifet,. 
tişitnizden almaa malUmat:a p Alamn,..ı. aa kacl. talebe' kalmış
tır. Bun1ar da bagiin ak§mn& kati• Almanyayı re.ketmiş bul..nacak .. 
lardır. Dönen ta1ebemize Maarif Yd:Aleti tarafından yardım edilmif
tir. 

Lehisfana karşı taarruzdan vazgeç
mezse Polonyaya yardım edecek 

Paris 1 (ö.R) - Fransanın Berlin sefiri Kolandr da Alman hükn
meti nezdinde lDgiliz aefirmin tqebbüsüne mümasil bir teşebbüsde 
bulunarak Lehiıtana kar§& Alman taarruzu derhal kesilmediii ve Al-
1\lan kuvvetleri hemen Leh topraklarından geri alır.madığı takdirde 
F ransanın Lehistana kar§l teahhüdlerini tamamile ifa edeceğini ve 
sefirin pasaportunu istiyeceğini bildirmi~tir. 

Paris 1 (ö.R) - PariS<k nn1li nıüdafaa ile veyö şehrin hayati İ§I~ 
riTe alakadar olmıyan Jcimselerin tahliyesi devam ediyor Taşrada yer• 
leşecell: bir yeri olmıyan kimaeler hükümet 'Vaaıtaaile tahliye edilerek 
yerleştirileceklerdir. 

Mogol - Mançu hududunda Japon· 
lar mukabil taarruza geçtiler 

Tokyo 31 (A.A) - Moaol-Mançu hududundan gelen haberlere 
göre. düa "1lalca nel.rinin sai cihetinde Sovyet .. Mogol kıtalan fa .. 
rafinda 15,000 kişi ile yapılan asi:erf harek~ta karşı Du sabah Japon-
1\tı:mıca topça •e piylldeai tarafından mukabil taarruza ba~lanmıştır. 

Tokyo 31 (A.A) - Japon kıtaatı, l<endilerini ffiata: etmeğe teşeb--
}>9 m.it olan düpnanın menevraemı Mfa çılCarmış ve düşmanı ağır 
pıyiaa uira&mlf'Y. Mulluebe, devam emı:ektedir. Bazı japon maha
lili, bu. muharebeyi mevzii bir hadise addetmekte iseler de 29 Ağus
ıos tarihine kadar Kholka nehriniR sağ sahilinde bir tek fırka bulun- · 
durmuş olan Sovyetlerin şilndi bu mıntakaya bir çok takviye kıtaatı 
sevketmiş olduklatı dikkate şayan görülmektedir. 

• 



YE ASIR umartes 

Anka~-.xRadyosu ( a o R s A j lzmir Lise ve O tao u lar satıiıalma komisyonu başkanlığından: 
Muhammen ilk 

DALGA UZUNLUCU ÜZÜM 
BVGUN 

Azı 
Kilo 

Çoğu 
Kilo 

Beher kilosu bedel teminat 
Lira K. Cinsi K. L. K. Ait olduğu okul 

-~- -- - -----------1639 m. 183 Kcs../120 Ww 
'I. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

473 Üzüm Tarım 
187 Albayrak tica. 
170 K. Taner 

8 75 
10 

16 
10 
14 

Birinci nevi ekmek 73340 83000 1 O 8300 00 622 50 Kız, Erkek Liseleri ve Sanat Ok. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 140 Ahmet Tabak 
104 İnhisar idaresi 

10 50 
9 50 
7 

11 25 
« « « 72864 92080 1 O 9208 00 690 60 Buca orta ve Kızılçullu öğrebnen 

13,30 Program 13,35 Türk müziği 

Okuyan. Mefharet Sağnak, Çalanlar Ve
cihe Daryal. Reşat Erer Ruşen Kam) 
1 - hüzam peşrevi 2 - Musa Süreyya 
hüzam şarkı - (Sen sannı baharın gülü
sün) 3 - Y esar1 Asım • hüzam şarkı 
(Gı::ne kalbim taşar ağlar) 4 - kanun 
taksimi - Vecihe Daryal 5 - Dede-kar
cığar şarkı (Girdi gönül aşk yoluna) 
6 - Şevki bey - uşak şarkı - (Esiri zül
fünün ey yüzü mahım 7 - uşak saz se
maisi 14,00 Memleket saat ayan ajans 
ve meteoroloji haberleri 14, 10 müzik 
C:lans müziği) 15,00 - 15,30 müzik (Şen 
oda müziği - lbrahim Özgür ve ateş bö
cekleri) 13,30 program 18,35 müzik 
'(küçük orkestra Şef: Necip Aşkın) 19, 1 O 
Türk müziği (ince saz faslı) 20,00 mem
leket saat ayan 20,00 temsil 20,40 ajans 
ve meteoroloji haberleri 2 J ,00 Türk mü
ziği: Okuyanlar: Müzeyyen Senar, Sadi 
Hoşses: Çalanlar: Vecihe Daryal, Reşat 
Erer, RU§en Kam J - hüseyni peşrevi 
(Andon) 2 - Refik Fersan - hüseyni 
ıarkı-(Kimin mecburu hüsnü ansın) 3 -
Refik Fersan - hüseyni şarkı - (Sabah gü

neş doğarken) 4 - Suphi Ziya • muhay

7 50 
12 

Koyun ve kuzu eti 14300 17500 39 6825 00 511 88 Kız, Erkek Liseleri ve Sanat Ok. 

48 Y. İ. Talat 
35 Hayim Kori 
31 P. Klark 

10 « « « 12100 16000 39 6240 00 468 00 Buca orta ve Kmlçullu öğrebnen 
11 12 Sadeyağı 12148 14947 98 14648 06 1098 61 Bütün yablı okullar 

Yukarıda cinsi, miktan ve muhammen bedelleri yazılı yiyecek ihtiyaçları kapall zarf usulile eksiltmeye konulınu§tur. 15 EylUI 1939 '1 
24 Öztürk Şirketi 
20 Sabri Gulbay 
19 D. Arditi 

10 25 
13 

10 50 
14 50 
13 

Cuma günü saat 15 de ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri her gün Kültü.-direktörlüğünde görülebilir. 

18 Suat Öktem 
12 50 
10 75 

12 50 
12 25 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 32 inci maddelerine göre bazırlıyacaklan teklif mektuplannı 15 EylUI 1939 Cuma günü saat 
14 de hükümette Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyon bqkanlığma makbuz mukabili te.lim e~eleri ve bu saatten sonra 
verilecek veya postada geçikecek mektupların kabul edilmiyeceği ilan olwıur. 

30, 2, 8, 14 
1269 YekUn 

20091 Dünkü yekUn 
21360 Umumi yekUn 
No. 
No. 

7 
8 
9 

8 
8 '75 
9 50 No. 

No. 
No. 

10 
11 

1175 .. 
15 50 ~ 

İNCİR 

827 Tütsü ile incir 
145 M. j. Taranto 
10 Hayim Levi 

982 Yek1in 

8 
10 75 
8 

1 Bayanların mahrem tuvaletlerind.· · e kullana· 
14 50 "" 1 d b"il t 11 75 cağı gayet sıhhı, el çaanta arın a e aşı· 
8 nan ve en ince elbiseler altında belli obnıyan, 

vücuda bütün serbestiyi veren gayet kulla· ı 
nışh adet bezleridir- FEMİL VE BAOLARI 
her eczane ve büyük mağazalarda bulunur. 

15852 Dünkü yekUn 
16834 Umumi yekUn 

ZAHİRE 
15 Ton Buğday 6 50 
10 ton Susam 14 

Para Borsası 
yer şarkı - (Titrer yüreğim her ne zaman CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI 
yadıma gelıen) Sadeddin Kaynak - mu- KLEARt:NG KURLARI 

hayyer şarkı • (Sürmeyi göz öldürür) Sterlingten gayrisi bir Türk lirasının 
6 - Zeki Arif - suzinak tarkı • (Sevdim 

k 
mukabilidir .. 

seveli) 7 -kanuni Necmi. suzinak şat 1 

(Saba candan sözlerim var 8 - udi Ah· Sterlin 
met - kürdili hicazkar prkı (Ey nazlı gü- Dolar 
zel) 9 - Refik F eraan - kürdili hicaz- Belga 
kar şarkı - (Gözlerin mavi mine} 21.40 Fransız Frangı 
konuşma ( dıo politika hadiseleri) 21,5 5 Pezeta 

Satış 

555. 
75.72 
4.3930 

Alış 

552. 
75.32 

4.3695 
31.58 
7.78 
1.3730 

" ,, -~···· ···:' . '· . . . 

FUAR MÜNASEBETİYLE FEVKALADE UCUZLUK. .. 
J75 KURUŞA HEZARAN SANDALYE .• 

HASAN 
HiÇ YILMAZ 
MOBİLYE 

KARYOLA 
SANDALYE 
MEŞHERİ 

YENİ KAVAFLAR ÇARŞISI No. 11 
FABRİKASI: 

neşeli plaklar • R. 22,00 hahalık posta rorin F 
kutusu (ecnebi dillerde 22,30 müzik ~=~ ~ı:; 
'(dans müziği) 23,00 ıon ajans haberleri Norveç Kronu 
ziraat esham ve tahvilat, kambiyo • nu- Çekoslovak Kronu 
kut borsası (fiat) 23,20 müzik (cazbant Dinar 

31.75 
7.83 
1.3804 
3.3062 
3.3062 
3.48'73 

3.2883 Yeni müzayede Bedesteni civan Ak 
3.2883 Eken sokağı No. 34 

22.88 
35.42 
68.84 

3.4685 İ z M j R 
22.76 Mağazamız dahilden ve taşradan hususi 

Pi.) 23,55 - 24,00 yarınki program. t:va 
35.40 sipanş· ler kabul eder .. 
68.47 

OPERALAR VE OPERETLER M.;;k 
83. 
1.98 

82. YENİ K.AVAFLARDA 11 numarada HASAN BİÇ YILMAZ MOBİLYA 

22,05 Paris (P. T. T .): La Boheme. Liret 
1.97 müessesesi : 20 ağustos 939 dan itibaren bilfunum mobilya eşyası ve bilhassa 

22,05 Varşova: Franny Elssler. Drahmi 
15.16 
97.30 
3.8949 

15.08 müessesenin kendi mamulitı olan sandalye çeşitlerinde rekabet kabul etmez 
96.83 derecede ucuzluk yapmağa ve beher sandalyede yirmi beş kuruş iskonta etmek 

BOYOK KONSERLER Zloti 
16,30 Hamburg: Alman bestekarlan- Pengu 

nm eserleri. 

3.6984 i:~~~~ suretiyle iki liraya satmakta olduğu sandalyeleri 175 kuruşa satmağa karar 
verdiğini sayın müşterilerine beyan eder ... 

16,35 

19,05 

19,35 

19,35 

19,35 

21,05 

21 ,35 

Brüksel il: Rossini, Ibaert, Meu- IZMiR TiCARET MAHKE-
Iemansm eserleri. MESJNDEN: 
Londra (Regional): Beethoven, lstanbul limanına bağlı Tan va-

Çaykovski ve sair bestekarlann puru, kömür hamuleıiyle Zongul
eserleri. daldan lzmire hareketle 3~939 
Ooyçlandzender: Mozart, Hay- tarihinde karadenizde zuhur eden 
dn, Veber ve s~ir bestekarların rüzgarın tiddetlenmesi yüzünden 
eserleri. gemiye giren dalgalar gemideki 
Frankfurt: Beethoven, Veber, kömürleri hasara uğratmıt oldu

Lisztin eserleri. ğundan bahisle Deniz ticaret ka-
Leipzig: Bach, Beethoven, Si· nununun 1063 cü maddeıine tev

belius ve sair bestekarların eser· fikan tanzim kılınan raporun 
leri. okunma günü olarak ~Eylül 939 
Londra (Regional): Vagner, Pazartesi günü ıaat 15 te tayin 

Rossini, Paganini ve sair beste- kılınmıt olduğundan o gün ve sa
karlann eserleri. atte gemi ve hamulesiyle alakası 
ner, Brahms ve sair bestekarların ve zararlı bulunan kimselerin ra
eserleri. por alınırken mahkemede hazır 
Strassburg: Çaykovııki ve Stra- bulunabilecekleri adı geçen ka· 

vinskinin eserleri. 
21,50 Lüksemburg: Brahmsın eserleri. 
22,35 Milano: Bulgar musikisi. 

nunun 1065 ci maddesi hükmüne 
tevfikan ilan olunur. 

3269 (1827) 

23,25 Lüksemburg: Mozart ve Çay
kovski. 

ODA MUSiKiLERi 
15, 1 5 Droitvich: Purceli, Haydnin 

eserleri. 
16,05 Brüksel 1: Haydnin eserleri. 

SOLiSTLERiN KONSERLERi 

IZMIR sıcu~ TiCARET ME
"ıtlTR f...UölJND.AN: 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Ke§İf, §artname ve planı mucibince idaremizin Düzcede yap

tırdığı tütün bakım ve if leme evi kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
mu§tur. 

2 - Keıif bedeli 258, 147, 58 lira muvakkat teminat 14157, 37 li
radır. 
· 3 - Eksiltme 5/9/~ Salı günü saat 15 te Kabata§ta levazım ve 
mübayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her' gün levazım ıubesi veznesinden ve Ankara, 
lzmir baımüdürlüklerinden ve Düzce memurluğundan 1291 kurut 
mukabilinde alınabilir. 

5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarım kan1Dt1 
veşaiJde % 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubu ve tarl
namenin «f» fıkraıında bildirilen vesikayı ihtiva edecek olan kapalı 
zarflanru ihale saatinden bir saat evvel mezkôr komisyon bqkanlığma 
makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. 

20 25 28 2 3038 (1731) 

CS"'..L'ZT'.L.2ZZZE 

Operatör Doktoı 

Sami 
KULAK, B 

'RVN HAS 
MÜ'J'AH 

Kulakçı '~ 
~ OGAZ, BU·~ 

!'ALIKLARJ~ 
A.SSISI ~ 

irinci beyler No.42 ~ 

1 , PARIS FAKOLTESINDEN' 
diplomalı 

Dtş TABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

KemaiÇetindağ 

3232 (1810) 

Emlak 
dan: 

ve Ey· tam Bankasın-

Kiymeti Depozit0111 
Esas No. Yeri No. ıu Nev'i TL TL 

D. 6 ödemiı camii cedit Aziziye 7 No. 
sokak sinema binan ve müttemili.b 
Apare daireainde projektör makineıi 
ve Ernemon Zayıko ve koltuklar satıp 

Sinema 10,000 2,000 
binası 

dahildir. 
Lilir. 

Yukanda izalıah yazılı gayrimenkulün aatıf bedelinin dörtte biri 
petin gerisi yüzde 81- faize tabi olarak üç ıenede ve üç miisavi taksitte 
ödenmek üzere 18. 9. 1939 tarihine müsadif PAZARTESi gün saat 
ONDA açık arbrmaya konulmuıtur. 

lıtekli olanlann depozito akçesini veznemize yabrarak arbrlllaya 
gjrmeleri ve yanlannda birer fotografla nüfus tedcerelerini getiame-
leri. 3265 (1829) 

Emlak Eytam Bankası ve 
MERK.EZI: ANKARA 

ŞUBELERi : istanbal, tzmir.-

A ja n )arı: Bursa, lzmit, Adana, 
Eskişehir, Zonguldak 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatandaşlara milm'kün 
olan kolaylıkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 

Ekspertiz 

Faiz senede % 8 i tur .• 

Ayne?a komisyon almaz •• 

ücreti (1.000) liraya kadar ...• 

İstekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde bir 
liradan aşağı olmamak üzere aynca lira başına on paradır .. 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve tahvilit rehni karşıhğında Banka 
ınuam.eleleri yapar .. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır ... 

lzmir Defterdarlığından: 
Muhammen B. 

Satı§ No. 

280 1 inci Aziziye M. 1090 No. lu Sinekli Cad. 60 eski 
78 taj numaralı hane. 

281 1 inci Aziziye M. 954 No. Karakapı Cad. 143/1 
eski 129 taj No. lu 1604 ada 3 parsel sayılı hane. 

282 Mirali M. Dere sokak 43 eski 47 taj No. lu hane. 
283 2 inci karantina çeşme sokak 14 taj No. lu 17 49 

Lira K. 

80 00 

350 00 
175 00 

12 93 
19, 5 O Brüksel 1: Piyano konseri. 
19,55 Königsberg: Schubert ve Brahm-

ıın eserleri. 

Y akup Abuaf ticaret unvanile 
lzmirde Şükrü saraçoğlu bulva
rında 16 numaralı mağazada her 
türlü mahsulatı arziye üzerine ti
caret yapan Y akup Abuaf'ın işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2568 numa· 
rasına kayt ve tescil edildiği ilan 

Muayenehane B 
T 

Evi : Göztepe 
ELEFON : 2310 ts 

Tramvay Cad. 992 ~ 
ada 1 O parsel 129 ,25 metre murabbaı arsa. 

Bastalannı her gün sabah saat 9 284 2 inci karantina Mısırlı Cad. 216 kapı 288 taj 
dan başlıyarak Beyler • Nwnan za- No. lu 1752 ada 1 parsel 84,50 M. M. zeminli hane. 300 00 20,40 Oslo: Piyano konseri. 

Kundura sergisi 
Viyanada ckunduracılar mektebi> 

muaJlimlerinden Ludvig Şimit Avustur
yanın yüksek tarihi şahsiyetlerine ait 
kunduralardan mürekkep bir sergi aç
mıştır. 

Camekanların birinde, imparatoriçe 
Elizabetin süslü iskarpinleri, terlikleri 
görülmektedir. Bir başka camekanda da 
İmparator F ransova Jozefin öldüğü za
man ayaklannda bulunan çuha terlikler 
teşhir olunmuştur. 

olunur. 3253 (1830) TELEFON : 3668 ~ 
:Z.Zf!Y~ .... .. _ .. _ 

RDOKTOR 

t Cemil 

'"'2f•t W t ;:-r;ı:~~WM 2 2 t~ı ------
DOBTOR OPERATO 

Ismail Hakkı Ahme 
ral 
hastanesi 

Akarçay O 
Fransız ~ 

~ DallUi ue tena$ül has· 
~ talılılar mütahassısı 
~ Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 
~ Kordon-Alman konsoloshanesi 

Ope ratörü 
Her gün öğleye 
nesinde öğleden 
sokağında.. 

No. 4,2 

kadar Fracsız hasta-
sonra Birinci Beyler 

TELEFON 2310 
r. 

de . 21 numaralı muayenehanelerin- 285 Çorak kapı M. Firkat sokak 25 taj numaralı hane. 300 00 
de kabul ederler.. TELEF.g:: 392!z, 286 Göztepe M. Mısırlı cad. 262 taj No. lu 838 ada 5 

rz7,J~Z7i3Wm"B!Plıllltmll8i .. lll!mlll~ 

Doktor 
Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalıkları 

parsel 206 metre murabbaı zeminli hane. 100 00 
287 Abmetağa M. Mutaflar sokak Nısıf hiasesi hazi-

neye ait 11 O taj No. lu dükkin. 400 00 
288 Darağaç Şehitler M. 1506 No. lu Banyo sokak 3 taj 

No. lu 297,33 metre murabbaı arıa. 237 86 
289 3 üncü karata§ tabakhane deresi ve Burhaniye so

34 2() kak bili No. lu 669 ada 2 parsel 171 M. M. arsa. 
290 2 inci tepecik 1148 No. lu kızıl ırmak sokak 118,67 

M. M. 20 taj No. lu hane. 175 00 
291 2 inci tepecik 1148 No. lu kızıl ırmak sokak 12 

eski 16 taj No. lu 34,50 metre murabbaı zeminli 
hane. 100 00 

292 Şehitler M. Azim sokak 3 e.ki 7 taj No. lu harap Sergideki ayakkabıların en küçüğü, 

meşhur dansöz. F anni Elslerin pembe at
las iskarpinleridir. Bunlardan başka Ar
şidük Salvatorun, prenses Polin Metter
nihin ve daha bir çok meşhur adamların 

arkasında ) 206 Numaralı mu
"! avenehanesinde her giln saat 
~ 13 den itibaren hastalannı ka
~ bul eder. 
~ TELEFON : 3458 
tF.L~7.T~'/rJ':77Z;.r'n77flllj 

Birinci S ınıf Mütahassıs 

Ur. Demir Ali 

~ 
J 

mütahassısı 
Londranın The Hos· 
pital For Sick Child· ~ 
ren ve Viyananın St. ~ 
Anna, Unive Kinder ~ 

1 
Sp •• nam hastanelerinde etüd yap-~ 

~ mıştır.. ~ 
~ Her giin Birinci Beyler sokak 42 ~ 

numarada 12 den 2.30 ve 5.30 dan~ 

Ev. 100 00 
293 2 inci karantina köprü Türkoğlu sokak 354 ada 1 

parsel 7 4 7 metre murabbaı arsa. 
294 Güzelyah M. Poligon sokak 13 taj No. lu 188,72 

M. M. hane. 

186 75 

50 00 ayakkabıları te~hir olunmuştur. 
ııı---

Diln-Yanın en büyük 
saati ••. 
Stokholmdeki merkez telefon binasın

da 70 metre yükseklikte bir kule yapıl
mışhr. Kulenin tepesine yedi ton ağırlı-

DOrTOR 

Celal Yar~m 
ğında gayet büyük b ir saat yerleştirilmiş- . 
tir. Yelkovanları 3,5 metre uzunluğun- İZMJR MEMLEK~~ 
da olan saatin yüzü Neono şuası ile ay- ffASr ANESJ DAHiLiYE 
dınlatılmakta olduğundan büyük şehrin MVT AflASSISJ 
her tara fından gayet vazih olarak görül- 'fU'fOS .ıaı.tag papq : auuqauaA'.un:w 
mekted"r 

1 

• 

KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tenasül has~an 

VE 
Elektrik Tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. 
İzmir - Elhaınra Sineması arkasında 

Sabahtan akşama kadar hastalarını 
kabul eder.. TELEFON: 3479 

8 ze kadar hastalarını kabul eder. 
~ TELEFON : 2310 
N (1768) ~ 
r/ZL./Z7Z7Z7~~ff~/aıf'/.V~ ... 

DtiZELTME 
Gazetemizin 25 - 30 ağustos 939 tarihli 

nüshalariyle neşredilen İzmir belediye
sinin mezbaha buz havuzu ilanının ihale 
tarihi 11/ 9/ 939 olarak neşredilmesi la
zım gelirken sehven 11/ 8/ 939 denmiştir. 
İhalenin 11/ 9/ 939 tarihinde yapılacağı 
tashihcn ilan olunur. 

295 2 inci karantina M. Arap Hasan çe§mesi Mızraklı 
yolu üı:erinde kain 21 / 2 tajlı 1701,75 M. M. hane. 50 00 

296 3 üncü karatq M. Hilal sokak 48 tajh 663 ada 
9 parsel 87 metre murabbaı hane. 2S 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 30. 8. 939 tarihinden itiba
ren 16 gün müddetle açık artbrma usulile müzayedeye konulmuttur. 
ihaleleri 14. 9. 939 tarihinde pel'§embe günü ıaat 15 de milli emlak 
müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin
den yüzde 7 ,5 depozito akçesi yatırarak milli emlak müdürlüğüne 
müracaatlan ilan olunur. 

3227 (1832) 
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T. Bovven Rees Oli ~ier ve Umdal Messageries Deu sche Le· Sperco 
Ve şürekası Şürekası ~Dimz Maritimes vante Li ie Vapur Acentası 

- - ACE TAJ,,ICI LTD. -*- -....,t...-
CVNARD LİHE BİRİNCİ KÔRDON REES HELLEN1C LtNES LTD. K U M P A N Y A S 1 DEN NORSKE HJDDEL• ROY ALE NEERLAN 

UVERPOOL VE GLASGOV HATrı BİNA J 'J'EL. 2443 HELLAS vapuru 315 eyl<U arasında THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 ffAVSLtNJE, OSLO DAİSE KUMPANYA.il 
BACTRİA vapuru eyl<U bidayetinde LONDRA _ HULL HA'ITl beklenilmekte olup Rotterdam Ham- ağustos 939 da sa~t 16 da gelerek ?ece BOSPHORUS motörU 30 ağustostan ULYSSES vapuru clyevm limanımız-

~cllp Glasgov, Svnnsea ve Liverpooldan ESTRELLANO Yapuru 27 ağustosta b A 1' 1 . . ' ilk 
1 

İstruıbul yollyle Pı:e, Napoll, Marsilya- 1 eylôle kadar Diyep ve Norveç liman- da olup Rottcrdam, Amsterdrun ve Ham· 
al ık aktır . urg ve nvcrsa ıman arı ıçın Y a a- ya hareket edccektır. lan i ·n mal nlncnktır burg limanları için yük almaktadır. 

ın ~~!.c · . . gelip 2 eylCıle kadar Londra ve Hul içın caktır.. Her türlil izahat ve maltimat için Bi- çı . ·• . HERMES vapuru 519/ 939 da gelerek 
Bvıru-uA vapuru 20 eyl<U tarihinde yük nlacak.tır.. B E L G t 0 N 14 E ır..ıd . . da LAU (Bu vapur Norveç limanları !çın ancak ilkUnU b altı B V K" . vapuru y u e rıncı Kordonda 156 numara - v • • Y aş r.. urgas, ama ve os-

gellp Llvcrpool ve Glnsgov içın mal ala- LIVERPOOL HATTJ bekl nilm kt 1 R tt dam H ŞER._,., 31 agustosa kadar tahmil edecektir.) tcnce )imanlarına yük alarak hareket 
'L•--'-- e e c o up o er , am- RENT REBOUL ve uu vapur acen- BALKİS 25 ı11.'d 28 I""- d 
~- 30 ~ k d b A ı· nl . . yük' ala . . . i 1 vapuru ey w en ey u c er. 

k l vasa16 
tarih} ..ı OPORTO vapuru agustosa a ar urg ve nversa ıma an ıçın • tasına müracaat edılmesı r ca o unur. 1 k d D' DUrik k N li HERMES l8/ 9 tarlhind Gere vapur arm mu cıt eı., . • .. kt • e n ar ıeppe, er ve orveç - vapuru e ge-

ıpunıert ve navlunları hakkında acenta Liverpool ve Gıasgov ıçm yük ~=tır. caH~LLANDİA va uru 
22 

E lfild TELEFON· 
2 3 7 5 eıanları için mal alacaktır. lerck ~tterdnm, Amsterdam ve Ham· 

Pir teahhUt altına giremez. Daha fazla DEUTSCHE LEV ~ - • bekl ni1m kt l p Rotterd \Y H e BOSPHORUS motöril 25 ilk teş- burg lımanlan için yUk alarak hareket 
tafsilat almak için T. Boven Bees ve Şr. DELOS vnpuru 23 agustosta Ham- e e e o u~ :un·. am- H. Whittall ve rinden 28 ilk teşri.ne kadar Diyep DUn- edecektir. 

Ur caılt burg Bremen ve Anversten gelip yük burg ve Anversa limanları ıçın yilk ala- k k N ,, ___ ,__ i . ~u .. ala 
nm 2353 telefon numaruına m a • kt .. k "" er ve orveç .uıııwı-..ı çın ,, ~ -
edilmesi rica olunur. çıknracak ... • ca ır.. 

1 1 
şure ası caktır. Svenslıa Orfent Linlen 

BatOn resimleriniz 
bOyle olur 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan daima 

Güzel, net ve detaylı resim 

8 

Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 
"VERi KROM" muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzoları 
"VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
"VERi KROM" aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
11 VER1KROM '' la muvaffak olursunuz 

Poz mOddetinde aldanmışsanız 
"VERİKROM" hatanızı dOzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vak1a kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 
11 KODAK VERIKROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELİR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

s poz da gOzel 

#ısam.-a;mm;DSZamıEa=.Jsz:a:ır.=::=m~ü~~~~~, 

eker hastalığı o a a a ~ zl a-•r.·-anlıktan 
ş· ayet e:len e e: 

Enmiyctlc kul
Innnbilcceğiniz n 
Biltiln tanınmış Eczane, Ecza 

l\lüstahznrlan 
piyasaya çıktı 

büyük bakka ·yele e : 
Kanzulı G üten Elıme "i • aıazulı Glüten gev
reği ( ısco tes) - Kanzuh Glüten alıarnası 
Ka zuJı GI ·ıen e r· e i · anzu!ı Glüt n 
Pirinci • anzulı lü en iy .. • . • • '!nzuh 

Glüten Kııshusu çeş ~ıer nıı ıs ey nız 

Kanzuk Glüten müs ahzarları, iennin en son 
terakkile ine ve taba e i .. r erine uygun 

ıar k baz a ştır. 

anzu 

iZM 

A T H N A vapuru 30 Eylfilde D T n T BARDALAND t" ·· 1 lima-
bekl nilmekt 1 R TELEFON • 3120 . • n. • mo oru e yevm 

• c e o up otterdam, Ham- • SZEGED f"rU Ağusto nlanna nımızda olup Rottcrdam Hamburg ve 
burg ve Anversa limanları için yük ala- 'J'HE MOSS·ffU'J'CffJSON d ğru bckl ~o 0 

Tun lim:n:: 1 . Skandinavya limaiılnn i~in yUk almak.-
caktır.. LİME LJMl'J'ED o cnıyor. a çın tadır. 

BALKA A mal nlacaktır. BORELAND motörU 12/ 9/ 939 tart-
., ARASI LİVERPOOtL • GLASGOV VE DUNA motörU 7 cyl<Ue doğru bekle- hinde gelerek Rottcrdam Hamburg ve 

HATTI BR STOL hattı · · ı alacak . ' 

ZETSKA PLovm
. BA İB ICtld r Li niyor .. Tuna lımanları içın ma - Skandınavya ve Norveç limanları için 

ETR vapuru 4 ey e ge ıp ver- tır ,, ,_ 1 k h k t d kt" . .. yı.uı: a ara are e e ece ır. 

A. D. TOR pul ve Glasgovdıın yiık çıkaracak ~e SERVİCE MARİTİME 
nLOVCE » ayni zamanda Liverpul ve Glasgov lçın ROUMAİN FİNSKA ANG. A/B. 

L .. k 1 mal alacaktır. DURO O 2 l"'d bekl u s vapuru 9 ey C\l 1939 cumartesi ST R vapuru ey uı e e- SAİMAA motörU 4/ 9/939 da beklen-
gtinü Köstenceden gelip 10 cylı11 1939 is rand sen • Moller niyor. Köstencc, Kalruı ve Tuna liman- mektc olup Anvers ve Finlandiya liman-
paznr günü saat 12 de : Line: • Nevyorlı lan için mal alacaktır. lan için yük alarak hareket edecektir, 

Pire ·Arnavutluk linıanlnn - Kotor- HAİF,A. tSKENDERİYE - NEV-YORK DUROSTOR vapuru 30 eylfilde bek-
Dlıbrovnik - Split Vcnedik ve Triestcye pHiLADELPHIA P.ATI'I leniyor. Köstcncc, Kalns ve Tuna liman- E VJCE MARİTİME 
harek et edecektir. w 1 içi al 1 k R f K • ÇERTRUD 1.rapuru agustos nilıayeUn- an n m a aca rtır. OUnlCI n ıırnpanyası 

AHG ~G · de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Ne~ork JORNSTO V ARREN PELEŞ vapuru 1 Eyl<U 939 tarihinde 

İRE İL iL L İ ve Philadclphin için mal alacakb.r. Lfiıi'ES LTD. beklenmekte olup Malta, Cenova ve 
P MARS YA ve P RE B~'YRU'l' t CEM R ıı1-.,,,.. Mnrsil limnnların HAYFA _ İSKENDERİ h GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 N O E vapuru 27 a6 ..... ~osta ya a yük alarak hare-
·CAİRO ctTY. ı.tJ'KS v~~Ua~e eylÔlde gelerek Hayfa, İskenderiye Nev- Burgaz, Var.na, Köstcncc, Sulinn ve Ka- ket edecektir .. 

l\larsilya için Beyrut-Hayfa-İsken- york ve Philndclphia için mal alacaktır. lruı için hareket edecektir. 
hareket tarihleri deriye için hareket Gerek vapurların muvasnlfıt tarihleri, Vapurların hareket tarihleriyle nav- Hollanda AvusturaJya 

tarihleri isimleri ve navlunlnn hakkında acenta lunlardakf değişikliklerden aceuta me- Hattı 
7/ 9/ 1939 1/ 9/ 1939 bir taahhüt altına giremez. Daha fazla suliyet kabul etmez. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/9/939 

21/ 9/ 939 15/9/ 939 tafsilat almak için H. VHİ'ITAL ve Şsı. Daha fazla tnfsilAt için ATArtrRK tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelnn· 
5/ 10/ 93!) 29/ 9/ 939 3120 No.lu telefona mUracaat edilmesi cnddesl 148 No.da W. F. Henry Vnn Der da llınanlnrı için yük alarak hareket 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. nca oıunur. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mllraca- edecektir. 

PİRE et ed.Jlmcsi rica olunur. 
uNE ELLASn TELEFON: ıoo112oos NOT: 

Ltiks transatlnntik vapuru ile Pire 
N k h ttı D F d 

İltındakl hareket tarihleri ile navlun-
cvyor a ... t 

Pire - Ncvyork seyahat mliddeti 12 cün e Ofene e lardaki değişikliklerden dolayı acenta-
Nevyorlt - fuarı için hususi fiatler.. • • mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

Pireden hareket tarihi UnJen Dampskibs • Selskab ıafsıHit için tK1Ncİ KORDONDA rnA-
~ Eyl<U 1939 --~- TELLİ SPERCO vapur acentasına mü-

Gerelc vapurlıınn muvnsalAt tarihleri, Doğum ve Cerrahi Kadın COPENHAGEN rncaat edilmesi rica olunur. 
gerek vapur isımled ve navlunlan hak- haıtalıklan Operatörü ON BEŞ G'ONDE BİR MUNTAZAM TELEFON : 2004/2005 

kında acenla bir teahhilt altına giremez SERVİSLER 
Dah ı • taf 'Ult 1 k i · 13. 1 . Her giln hastalarını saat üçten son-~ Nt 

a ,az.ıa s1 a.ma çın ır ncı ra AtatUrk caddesi aEski Birinci A?l!"VERS • ROTJ'ERDAM • DA. • Doktor Kordonda 152 numarada •UMDAL• · vt 
umum! deniz Acrntalığı Ltd. müracaat kordon• 222 numnrnlı muayeneba- MARKA - BALTIK - SKANDINA A 

d·ı 1 · ı !l.. ı nesinde kabul eder. 5/s. ALGARVE Ağustosun son 
e ı mes nca o unur. 1,. 

T l f • 4072 M""dilri t TELEFON : 2987 haftasında yUk alacaktır. 't e e on · ı,ı :Y• fz7d:i'...zzr~.JZZZ;;czı:ZZ!!74t°7.;I rm"'rlS motörµ" Eylô.lün birinci hafta· 
Telefon : 3171 Acenta ,.. µp_.ı 

183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

• • o • 

ı e ~ıy ı - zm r 
Yatılı ...... E G E E R K E K L t S E S t .. ... . Yatısız 

Ana, ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
Kayıt muamelesi ba§ladı. Karantina Köprüde 141 inci sokakta 

Lineye müracaat edilmesi. 
Telefon: 

Lise : 2920 Tel: lzmir Ege Lisesi 
Ana, tik : 3947 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3267 (1828) 

Denizyolları et um 
Ür öğünden: 

1 - idaremizin 31 Mayıs 1940 tarihine k dar kömür tahmil ve 
tahliye ve aktarma işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel 60 bin liradır. 
3 - Eksiltme 18. Eylul. 939 tarihine müsndif pazartesi günü saat 

15 de Deniz yollan i letmesi umum müdürlüğü alım satım komisyo
nunda yapılacaktır. Muvalckııt teminat 4250 lir dır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen komisyondıın parasız olarak 
alınır. 

5 - İsteklilerin bu i~e ait teklif mektuplarını tayin olunan günde 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
Iazundır. 

6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet olduklanna dair bu se
neye ait vesika ibraz ebneleri §ilrltır. 

2. 5, 10, 15 3245 (1831) 

sında yük alacaktır. 
SİCİLİEN motöril Eyl<Uiin üçiincU 

haftasında yük alacaktır. Sinir laastaJıJılcırı 
miitahıusısı 

BROHOI.µ motörU ilkte,Şrinin birin
ci haftasında yUk alacaktır. 

Fazln tafsilfit için Fevzi pnşa buh:nrın
da No. 7 (Osmanlı Bankası ittisalinde) 
İ J. NAHUM acenteliğine müracaat 
edilmesi .. 

Her giin nt fiçten sonra Şamlı 

sokak No. 19 dn Hasta kabuJilne 
haşlamıştır. 

TEL. 3559 

TELEFON : 3301 
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Genel Acentası: /ıJeczp Sad-ık Damlapinar 

B UfJ!.AR CAD. HO. 2J!l 'l'ELEF N : 3045 
SATIŞ YF..Rİ : SAMAN İSKELE lCARD!ÇALI HA • 'O. 12 

FUAR : SERGİ SAUAYL.. 
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Müessesemizin 75 lira ücretli marangoz öğretmenliği münhaldir. 
Şartlar: (Sanat mektebi mezunu olmak, çalıştığı yerlerden iyi hiz.. 

met vesikası getirmek Askerliğini yapml§ ve tam sıhhatli olmak, te
kellümde kusur göstermemek) dir. 

Bu şartları haiz isteklilerden Izmirde yapılacak ameli ve nazari im
tihanda muvaffalc olan alınacaktır. 

15 Eylul 93g tarihine kadar lazım kağıtlarla müesseseye müracaat 
edilmesi ilan olunur. 

29, 2 3199 (1799) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~-



insanlık Namına Yükselen istimdat! 
• Bay Ruzvelt'in Almanya, Polonya, lngiltere, Fransaya son mesaıı 

"Açık şehirleri ve sivil halkı bombardımandan içtinap 
. 

etmeği taahhüt edeceğinizi bana derhal bildiriniz" 
Ainerikanın vaziyeti 

Ruzvelt'in bu mesajına alacağı ceva
ba göre taayyün edecektir 

Amerika kongresi müstacelen jçtimaa çağrıldı 

ifşa edilen manevra 
Lehistana karşı Alman taarruzu 

taamın üden hazırlanmıştır 
Paris, 1 (Ö.R) - Almanya taarruza 

geçerken diğer taraftan bermutat ilk r . 
taarruz mesuliyetini karşı tarafa yükle-
mek teşebbüsünden geri kalmamıştır .. 
Alınan başkumandanlığı tarafından neş-
redilen ifü tebliğ Alman kıtalarının Leh ""~ 
siddetlcrini durdurmak için mukabil ta-
nrruza geçtiğinden bnhsetmektedir .. Bu 
tebliğde Katoviç cihetinden bir Leh ınü
rellah cetesinin taarruzundan bahsedile
re1ı;: Alınan taarruz hnreketi için bir 
müdafaa, daha dof,rrusu vesile aranmak
tadır .. 

UYDUR1' Ç~ TAARRUZU 
Va.rsovnd n ~elen haberlere göre Leh

lere isnat edilen bu çete taarruzu haberi 
yale!ldır ve taarruzun han[>',i taraftan 
geldiği ha.kkındn dünyada kimsenUı şüp
hesi olamıyacağı ilave edilmektedir. 

TAARRU?; TAAMMÜDEN 
llA?IRLl' •. NMIŞTIR 
Alınan tnnrruzwıun tnammüden hazır-

• lanmış olduğunu, B. Ccmberlaynın nut-
kunda ifşa ettiği diplomatik manevra Varşovadan hır manzara 
pek güzel göstermektedir. Alman hii- sefirine bile resmen tevdi etmemiş ve lfıkki ettiğini beynn ettiği dakikada bu 
kümeti Leh hükümetine tekliflerini ka- vaktin gecikmiş olduğunu ve Lehistanın müzakereler filen henüz başlamamıştı!. 
bul etmesi icin tayin ettiği müddetin hfıla miizakere için salahiyetli bir dele- Bu bir kaç hakikat anlaşıldıktan son
geçtiğini iddia etmistir .. Hakikatte Al- ge göndermediğini vesile olarak ileri ra Varşovadan gelen şu telgrafı nakle-

Son sistem bombardımaıı tayyareleri manların ileri sürdiikleri tekliflerle Leh sürmüştiir .. Yani Almanya, verilen müd- delim : Leh hükümeti bir deklarasyon 
Londra, 1 (Ö.R) - Reisicümhur Ruz- cnktır. kesinin bir emrivaki haline gelmesi hükümeti tarafından ancak dün gece detin geçtiği iddinsiyle, Lehistnnn asla neşrederek maruz kaldığı emsali görül-

velt Avnıpa harbine kan.~mnsı mulıte- FRANSANIN CEVABI üzerine mütnsavver olduğu gibi kongre- radyo vasıtasiyle öğrenilmiştir .. Leh hü- tebliğ etmediği tekliflerin reddedildiği- memiş vahşiyane taarruzun bütün Leh 
mel hükümetlerc bir müracaat yaparak Paris, 1 (Ö.R) - Bu sabah Amerika- yi fevkalade içtimaa çağırmıştır. kümeti Berlin sefiri B. Lipskiye dün ni beyan etmiştir. Binaenaleyh Alman- milletinin kat'i azim ve iradesiyle kar
sivil ahalinin ve müstahkem olmıyan nın Paris büyük elçisi Vilyam Bullitti Ruzvelt kongreye bitaraflık kanunu- akşam saat 19.40 ta Alman hariciye na- !arın red<lcclildiğini iddia ettikleri teklif- şılanacağını ve Polonyanın hürriyet, 
§Chir]c.rin bombardıman edilmemesini kabul eden :Fransız hariciye nazın bay nun derhal tadilini teklif edecektir. zırını görmesini ve İngiliz muhtırasına )erden Lehistanın filen haberi olmamış- hak ve istiklalini, mazide Almanyaya 
talep etmiştir. Bu talep bu sabah Alman, Bonne açık şehirlerin ve sivil halkın Faris, 1 (Ö.R) - Sivil aha1inin ve müsait cevap vereceğini bildirmesini tır .. Alınanlnr 30 ağustosta müzakereye karşı bir çok defa emsalini gösterdiği 
Leh, İngiliz, Fransız ve İtalyan bükü- bombardımanından içtinap taahhüdünü nçık şehirlerin bombardıman edilmeme- emretmişti. B. Lipskiye bu talimat veri- salahiyetli bir Leh delege~inin gelmiş ayni azim ile müdafaa edeceğini bildir· 
metlerine tebliğ olunmuştur. istiyen Amerikn cümhurreisi Ruzveltin si hakkında Reisicümhur Ruzveltin da- lirken Fon Ribbcntrop Alınan teklifleri- olması lazım g~diğini temin ediyorlar .. misti!'. 

Reisici.imhur Ruzvelt derhal cevap talebini Fransanın kabul ettiğini bildir- \etine Fransa hükümeti şu cevabı ver~ ni henüz bildinnemisti ve ancak saat 20. Halbuki bu tarihte asla son bir tarih Leh rcisicümhuru B. Mosiski de bi'r 
verilmesini talep ederek şunları beyan miştir. miştir : 30 da Almnn radyosu saat 21 de mühim olarak gösterilmiş değildi.. beyanname neşrederek Leh milletinin 
ediyor : Sivil ahalinin ve açık şehirlerin Amerika hariciye nezareti Avrupa ile •Fransa bu teşebbüse ilham veren bir tebliğ yapılacağını bildirdi . Bu teb- Leh sefirinin Alman hariciye nazıriy- taarruza, Leh - Alman münasebetleri 
son muharebelerde görülen bombnrdı- daimi temas halindedir. Amerika ordu duyguyu takdir eder ve Alman taarruzu liğin ne mahiyette olduğu mallımdur. le görüşmek üzere talimat aldığı ve fon tarihinde emsali mebzul olan şerefli bir 
manian insanlığın vicdanını derin bir ve donanma şefleri beynelmilel vaziyet- sebebiyle harbe mecbur kaldığı takdir- Alman hükümeti bu teklifleri İngiliz Ribbentropun müzakereleri kesilmiş tc- cevap vereceğini ilan etmiştir. 
§ekilde darbeJemiştir. Eğer bu şekil bar- ten hariciye nazın vasıtasiyle haberdar de muharebeyi harp kaidelerine uygun 
barlığa müracaat edilirse dünyanın bu olmaktadırlar. olarak idare etmek ve sivil ahaliyi mo-
anda geçirdiği feci devrede harpten as- AMERİKANIN . .V AZİYETİ dem harbin ıstıraplarına maruz kılma-
la mestti ohnıyan ve muhasamatla uzak- Vaşington, 1 (0.R) - Ruzvelt Po- mak niyetini teyit eyler. Şimdiden bü-
tan bile alakası bulunmıyan yiiz binler- lonya şehirlerinin havadan bombardıma- tün müsellah kuvvetlerinin kumandan
ce masum cilüme mahk(ım edilecektir. nı hakkında Amerikan sefirlerinden ge- lığına sivil ahaliyi ve açık şehirleri bom-

Ruz\•elt biitün insanlığı alakadar eden len telgraflar iizerine son mesajına Al- bardıman etmiyerek münhac;ıran askeri 
bu sualine açık ve mlistacel bir cevap mnnyanın cevabını bir an evvel verme- hedeflerle iktifa etmeleri emrini vermi!?-
verilmesini istemektedir. sini istemiştir. tir .. Fakat tabiidir ki Fransnnın havn 

Bu mesaja verilecek cevabın mahiye- KONGRE TOPLANMAÖA DAVET kuvvetlerinin harekatına vazettiği tah-
t i Amerikanın Avntpa buhranında itti- EDİLDİ.. didata hasım ayni suretle riayet etmez-
hnz edeceği \'aziyet ve yeni dünya umu- Vaşington, 1 (Ö.R) - Reisicümhur B. se, Fransa icap eden tedbirlere müraca-
mi c!kan iizerinde büyük tesirler yapa- Ruzvelt umumi bir Avrupa harbi tehli- at hakkını muhafaza eylemektedir .. • 

ltalya ne vaziyet alacak? 
Roma haberine ~Öre ltalya seferberlik 
yapmıyormuş. Askeri hiç bir teşeb
büste bulunn.amak kararını vermişler 
Hitlcr, Mussoliniye gönderdiği telgrafta "Almanyanın 

askeri yardıma ihtiyacı yoktur,, diyor 
Roma 1 (ö.R) - ltalyan nazırlar miştir. ltalyanın iktısadiyatına ve ticare- ma giinleri satılacak ve lokantalarda ve-

tine ait daha bazı tedbirler alınmıştır. 
Roma 1 (A.A) - Resmi Tebliğ: 
ltalya bütün askeri tedbirleri ittihaz 

etmiıtir. Fakat bu tedbirler münhasıran 
tedafüi mahiyettedir. ltalya hiç bir aske-

meclisi öğleden sonra saat ikide Musso

lininin riyasetinde toplanarak ltalyanın 

son gayretine rağmen tehaddüs eden 

muhasemat vaziyetini gözden geçirdi ve 
tamamen ihtiyati mahiyette ve mahdut 

ri harekete kendiliğinden tevessül etmi
olan askeri tedbirleri tasvip etti. Ayni 

yecektir. 
zamanda bugünkü karışık vaziyetin lü-

Roma 1 (A.A) - Hükümet halkın 
zum gösterdiği iktısadi ve içtimai tedbir

iaşesini temin için günde yalnız bir defa 

rilecektir. 
mek vazifesi Alman ordusunundur. Bu
nun için Almanyanın askeri hiç bir yar
dıma ihtiyacı yoktur. Mazide bütün yap
tıklarını ve istikbalde Faşizm iJe Nasyo
nal Sosyalizm uğruna yapacaklarına te
şekkür ederim.> 

« Adolf Hitler » 
Roma 1 ( ö.R) - Italya iaşe madde-

leri aldı. 
ekmek pişirilmesini furunlara emretmiş- lerinde vaziyetin icap ettirdiği tahdidata 
tir. Et, haftada yalnız perşembe ve cu- tevessül etmiştir. Pirinç ve ~eker vesika 

Danzig nasıl ilhak edildi 
Försterle Hitler arasındaki telgraflar 

ve Hitlerin orduya emri • 
yevmısı 

• 

Danzig 1 (A.A) - Förstcr Danzig 
milletine bugün aşağıdaki beyanname
yi neşretmiştir: 

Danzigin erkek ve kadınları, 
20 senedenberi beklediğiniz saat çal

mıştır. Danzig büyük Almanyaya ilti

hak etmiştir. Adolf Hitler bizi kurtarmış
tır. Gamalı haç taşıyan bayrağımız bu-
gün ilk defa olarak resmi dairelerimiz 
ve aynı zamanda Polonyalı rnüessesat 
üzerinde ve limanın her tarafında dalga
lanıyor. Eski belediye dairesinin ve Sa
intc Marie kilisesinin çanları bu kurtu
luş anını çalmaktadır. Versailles dikta
tının zencirlerinden bizi kurtarmak kud
retini Führere veren tanrıya şükürler 
olsun. 

Biz Danzigliler, daha bu andan Alman 
vatandaşı bulunmakla bahtiyarız. Bu ta
rihl saatte toplanalım ve büyük Alman
yamız için bütün kuvvetlerimizle çalı
şacağımızı Führere vadedelim. Yaşasın 
kurtulmuş ve Almanya ile birleşmiş 
Danzig, yaşasın büyük Alınan vatanı
mız, yaşasın Führerimiz Adoli Hitler. 

Danzig 1 (A.A) - Förster Hitlere 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 

Führerim, 
Danzigin Almanyaya avdeti hususun-

bikine değin, anayasa hariç olmak üze
re Danzig kanunları meriyette kalacak-
tır. 1 Eylül 1939 

FöRSTER 
Führerim, 
Danzigin ve onun halkı namına dev

letin bu anayasasını tasvip etmenizi ve 
bir kanunla Danzigin Almanya ile bir
leştiğini isdar etmenizi rica ederim. Dan
zig sadakat ve şükranla size bağlıdır. 

Yaşasın Führer .. 
Danzig 1 (A.A) - Förster Hitlere bir 

telgraf çekerek, Danzigin Alman devle
tine ilhakına dair esas kanunu meriyc
te vazettiğini bildirmiştir. 

Berlin 1 (A.A) - Führer Danzig 
Gauleiteri Förstere aşağıdaki telgrafı 

göndermiştir: 

Danzig serbest şehrinin Alınanyaya 

avdeti hakkındaki beyannamesini kabul 
ediyorum. 

Gaulieter Förster, size ve uzun sene
lerdenbcri ibraz ettikleri hulustan doln
yı Danzig erkek ve kadınlarına teşekkilr 
ederim. Büyük Almanya sizi heyecanla 
ve yürekten selfunlar. Ilhak hakkındaki 
kanun derhal neşrolunacaktır. Sizi Dan
zig arazisi mülki idaresinin funiri nasbe
diyorum. 

da aşağıdaki kanun layıhasını imza edip Imza 
meriyete koydum: ADOLF HİTLER 

Danzig milletinin ve devletinin çok Varşova 1 (A.A) - Leh - Alman ve 
feci vaıjyetine bir nihayet vermek için Leh - Slovak hudutlarında yeni hadise-

lar geri çekilmişlerdir. 
Hududun diğer tarafında Polonya ara

zisine el bombaları ve fişenkler atı~ 
tır. 

Danzigten bildirildiğine göre kadınlar 
ve çocuklar şehri tahliye ederek şarkt 
Prüsyaya gitmektedirler. 

Berlin 1 (A.A) - Hitler bu sabah 
orduya hitaben bir emri yevmi neşreı.
miştir. Bunda şi:yle denilınektedir: 

«Polonya dev!cti, Führerin arzu ettiği 
muslihane sur" J tesviyeyi reddederek 
silaha müraca; t etmiştir.> 

Emri yevmi .:e §unları ilave edilmek
tedir: 

• Bu dc1·ce tahrikatn nihayet 
vermek üzere §İmdiden kuvvete kuvvet-
le mUkabele t mekten başka benim için 
yapılacak bir şey kalmamıştır. 

Alman orC:usu Alman milletinin şerefi 
ve bayati h~ :ları için büyük bir azimle 
çarpışacaktı~. 

Her askc .. den büyük ananeden ve 
ebedi Alm:ın askerlik zihniyetinden il
ham alarak sonuna kadar vazifesini yap
masını be'.derim. 

Konsey Italyanm askeri b ir te§Cbbüs
de bulunmaması hakkındaki karan teyid 
etti ve Italyan halkının gösterdiği soğuk 

kanlılıkla sükuneti takdir etti. 

aşağıdaki teşkilatı esasiye kanununu ler cereyan etmiştir. 

Paris 1 (A.A) - Umumi iş konfede
rasyonu, Alman işçilerinin vicdanına 

ve sulh arzusuna hitap eden bir beyan
name neşretmiştir. Beyannamede A vru
padaki muhtemel haksızlıkların bir sulh 
havası içinde, beynelmilel serbest mü
zakerelerle tamir edilebileceği kaydedil
mektedir. K 1 d k t • isdar ediyorum· Leh - Slovak hududunda kollarında 1ZI or un un u vve 1 Madde 1 - Danzig serbest şehir ana Gamalı haçlı bozubentler bulunan 100 

yasası biH\ mühlet mülgadır. kişilik bir grup Szacada bir Polonya tre- Bir yolcu 
Roma 1 ( Ö. R) - Mussolini Hitler

den aıağıdaki telgrafı almıştır: 

cDüçe, Almanya ve onun hakl ı da
vası İçin yaptığın diplomatik yardıma ve 

anlayıp kalpden teıekkür ederim. Şim

di Almanyanın hakkını tahakkuk ettir
usulüne tabidiT. Meyva ihracah menedil-

•• • I • tt ld Madde 2 - Teşrii ve icrai salahiyeti nine taarruz ve telefon hattını tahrip uç m ıs 1 ar ırı 1 münhasıran devlet reisi icra eder. etmiştir. h d d Ik taBeryylın" ' 83lre(Asi.A)parçaBerlinl~nHdıanovr 
Madde 3 - Bugünden itibaren Dan- Leh - Alman udu un a evve i ge-

Paris 1 ( ö.R) - Sovyet harbiye k o m iseri Voroşilof yen i askeri zig serbest şehri bütün topraklariyle ve ce saat 23 te bir Alman devriyesi Polon- Köln • Londra gece seferini yapan D. 

k ta 'b" ·· bet"l · d t t ·~· b" t kt 'k " ed halki 1 Al -1--- bi .. ya hudut muhafızlarına taarruz ederek Afop posta tayyaresi Hanovrden kal-anunun svı ı m unase ı e ıra e ıgı ır nu u a fU son ı ı sen e ye manyanın ayrlllııcu r cuz- karken yere düşmüş ve parçalarunı.ştır .. 
Kızıl o rd u ve Kızıl donanmanın kuvveti üç misline çıkarıldığını söy- ünü teşkil eder. makineli tilfenk ateşi açml§tır. Muha- İçinde bulunan altı kişi ölmüştür. Poe-
lemİftİr. Madde 4 - Alınan kanunlarının tat- fızların mukabele etmesi iizerine Alman.. tuun da bir k:mnı yanm•fh". 
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