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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Bqmuharrlr ve umum! nqrlyat mUdOril: 

HAKKI OCAKO(;LU 

ABONE ŞERAiTi 
DEV Alil Y.ODDE'n '!Urkiye için Hariç için 

1400 ıtOO s.,............... 5' ııso 

Alll awMc ••••••••••••••• 7 
Günü 2eçmit nüshalar (25) kun14tur. 

• 

L TELEFON: 2697 

• l"yet kabul etmez. Din •Ünderecatmdan gazetemız mesu ı 

heyecanlandıran 

Daladye Gam/enle görüıtü 
Paria, 29 (ö.R) - s.,.,.elüJ Daladye bu .Udi 

Hariciye komiayonu reisi ve ba,kamaadan ~ ..... 
ral Gamleni kabul ebnİftir. 

·-------' Y eai AMI Matbaumda s..ı....-. 

hldise ... Dünyayı r ........... ;fi;~·~ ... ;;~ ..... ~~ ..... s~·~·y~·t ..... R~·;y~ ..... ·~~ii'Şt~;;k ..... bi; ...... ~~'t~ .... ii~ .... 1;:;~·~;~ ..... V~ ............ i 
1 Jngiltereyi hali harbe nihayet vermeğe davet ettiler... ! 
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• 

Stalin Molotofla 

Dost devlet erle müşterek gayretler yapacaklar 
Gayretleri muvaffakıyetsiz kalırsa harbın devamına 

l{arşı müşterek konsültasyonlar yapacaklar.u 

Lon r e ariste 
Moskova 29 (A.A) - B. Fon Rıbhent

rop Krcınlindc dün akşam şerefine ve
rilen bir ziyafette bulunduktnn sonra 
Operaya giderek bir bale temsilini sey
retmiş ve müteakiben görüşmelere ye
niden devam olunmustur. 

Moskova 29 (A.A) - D.N.B. bildiri
yor: 
-Almanya hariciye nazırı B. Fon Rih

bentrop ile Sovyetlcr birliği hükümeti 
reisi ve hariciye halk komiseri B. Molo
tof ve B. Stalin arasında Almanyanın 
Moskova büyük elçisi Schulenburgun 
da iştirakiyle yapılan görüsmeler bu gc-

ce nihayete ermiştir. Bu görilşmelcr ne
ticesinde aşağıdaki anlnsınnlnr imzalan-
m~tı~ • 

1 - Alman hükümetinin ve 
Sovyetler birliği hükümetinin 28 
Eylül 939 tarihli aşağıdaki dekla-
rasyonu bugün imzaladıkları bir 
anlafma ile Polonya devletinin 
tasfiyesinden doğan meseleleri 
kat'i curette halleden ve bu suret
le şarki Avrupada devamlı bir 
sulh için emin bir eıas yaratmış 

• 
ıa 

• 
1 ler 

bulunan Alman hüllümeti ve Sov
yetler birliği hükümeti bir taraf
tan Almanya ve diğer taraftan ln
giltere ve Fransa arasında mev
cut hali harbe bir nihayet verme
nin bütün milletlerin lıakiki men
fa!ltine uygun olduğu lihrini müt
tefikan izhar ederler. Bu suretle 
iki hükümct lüzumu takdirinde 
dijjer dost devletlerle anlaşma ha
linde bu hedefi m ümkün olduğu 

- SONU G iNCi SAHİFEDE - St.alin Ribbentropla 

Birgi nahiyesi büyük bir 
sel f eliketile karşılaştı 

·········~~~~~~·~·········ı 

Tayyareleri 

Heligolantta Alman 
ha111 filosu üzerine 
bombalar yaldJı'clılar: 

V on Bibbentrop 
Moskovada hariciye ve
kilimizle görüşemedi •. . . 

Bozdağdan ınen sellerle ça y taştı. Bir çok binalar 
erkek ve bır kadın boğuldu 

--o- • 
Londra, 29 (Ö.R) - İstihbarat ne-: Pari• 29 (IJ.R) - Fran•ız ga- bu mülakatı temin i~in miimlriin 

• ~reti tebliğ ediyor : : I · · d 'ki h I 

yıkıldı dört : Ingiliz tayyareleri H eligoland sula·: zete erının ver ı eri aberlere o an her gayreti •ar/ettikleri ıala-
Ennda bulunan Alınan harp gemileri- : göre Mo•kova müzakereleri hak- min edilebilir. Fakat Mo•kovatlan 
: ne h ilcum etmişlerdir. Şiddetli tay- : kında dikkat uyandıran bir nokta son gelen telgra flar mülakatın 

Evvelki
. gün ve gece ynğan_ yağmur- dı ağnçlara tırmanmak suretiyle canla- ödemiş merkez knznsına bağlı Avul- h are dnfii ateşine rağmen tayyareler : ıudur: Bu •abah Sovyet hükümet vukubulmadığını teyid etmekte-

rını kurtarabilm~lerdir. Hükümct kona- cuk köyünde sellerden 15 ev harap ol- • 1 ak w (f k lrn • k l farın tahribatı bilhassa ödemış mınta: d d . . d k" d f t : n ç tan uçmnga muva a o uş- • er aniy e muhtelif muhavereler- dir. 

--~~--~~~--~ 

3-ı:ısında bilyük bir fcH\ket hazırlamış, ğındaki ve jan arma . ~ıresı~ e ı c - muş ur. d 1 11 : Inrdır. Düşman gemileri üzerine bir: den sonra saat 12,40 ta Sovuet FRANSIZ GAZJ<..'TELERIN1N TAH-
11\ k~ l k lmış beş terler ıslanmış ve zayı o muş ur. Birgi hükümct airesi >asan se er- E çok isabetli bombalar atmışlardır. :. " 
bir çok evler ve dük an ar yı ~ . ' h' Telefon direkleri kumilen tahrip edi- den harnp olmuştur. Dükkfm ve han gibi • B 1 ı hükümet m erkezinden ayrılan M1NLER1 ö 1 mişin Bırgı na ı- ik . b • azı tayyare er henüz üs erine nv- : Pnris 29 (Ö.R) - Frnnsız gazeteleri, 
kişi boğulmuştur. c e . tafsil~ u- }erek telefon santralına sa· a ısa et et- binalar da yıkılmıştır. Altı ev de harap :. det etmemişlerdir. : R ibbentrop Moskovada bulundu· 
Yes"ın'ın karcı}nr::tıg-ı felaketin utı ş •· d öd miş hl'ıdiseyi an 1 b" 1 d d • Türkiye hariciye vekili Şükrü Saraçoğ-

·:. .....,. miştir. Bu yuz en e . '. . - o an ınn ar arasın a ır. :. Londra, 29 (Ö.R) - Alman başku- : g"" u m üddet •arfında Tu··rk harı"cı·- 1 
dur· k c-ı- sabahleyin haber alabılmıştır. S bahl . öd · k ak 1. d n1 • • unun Moskova göriişmelerine bliyiik 

2
·
8 

• 
29 

gece•i devam eden ço . aA a eyın ernış aym amı, par 1 : md an a ığı Heligolanttaki Alınan : ye vekili B. Sararog"lu ile görüşe- alfika göstermekte devam ediyorlar. 
Lt lKtNCt TELGRAF ve belediye reisleri, jandnnna komutn- bo b d 1 • ;ı- U 

fl"ddetlı· yag"murlar akıam valR ı • onanmasının m ar ıınanına a tı • memiRtir. Bazıları, aynı zamanda mumiyetle izhar edilen kanaat, Türki-
ar D B

. "d l "kı'ncı· tel nı ve alfıkadar memurlarla ilk vasıta ile :.· İngiliz tauuarcsinin jcl;rak ctıı·gın-· 1·, .: T • So R l k k tl • daLi rayı taıırmıı ve atı ün ırgı en ge en ı - n S''"' Moskovada bulunan iki hariciye ycnın vyet usyn i e ço uvve i 
o cıvar " ;ı- l t N l - d Birgi nahiyesine gitmişler ve icap eden : fakat tanrruzun hiç bir netice ver- : olan dostlugunu muhafaza altında bu-
etraf a yayılmağa baş amış ı. a- gralta fU ma umat var ır:.. . . ilk yardımı hazırlamışlardır. Fclfıketze- : mediftini bildirmektedir. : vekilinin m ülakatta bulunacakla- Iundurmakln beraber F.ransa ve tngıl-
hiye merkezinden geçen.kç~>';~ g~- Sel Birgi çabrfll!!" odl~kı°.. rbı delere ekmek ve snire tedarik edilmiştir. .. •• 11

•••••
11 

••••••••••
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•.............. rını larzetmişlerdi. Almanların, _ SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE _ 
. d ""i ağaçlar mevcut ı ı 1<opru- kaplamıı ve ütun u an arı ~~----:::: ...... ----~~-..... ~--: ...... ~~ ..... ~~!!!!!!!!!!!!!!'!"!!'!!'!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!"'...,""!""~"""!"!!!!!!!!!!!!!-...;,..~ .... ~~~--.....;.:..._...:;;.:;.~.:...:.:.:.:.;~:.:;:.:.:;:.::;:,::~:,_ 

tı~ '~ek gözlerini kapatmış, Bular tahrip etmiıtir. Birgi çayının mec- s h b 1 t 1 d 
k~=rüleriyıktığı.gibiüç.kolla.ay- rası •elin•Ürüklediği kayalarla ar avzası oşa 1 1 

l k nahiyenın ,arşısıy e ıan_- ka,;.ilen dolmuı ve çay sağlı, sol-
rı ara h··k·· t b · · d k kt b l n 
d karakoluna, u ume ı- lu kasaba ıçın en a ma a u ". -

arma · · d ma ç n temız h .. cum etmı,, ıan ar muştur. ayın mecra•ını .. -
na~ına. . " h .. k ··met konağını ıel- lenme•i çok uzun aylara mutevak-
daıreıını f}e " " kJ olduğundan, acil tedbir olmak M 
ler basmıştır. . .. korku içinde üure ~ayın yakınınJaki evlerin ozelde mevzı•ıA bı·r taarruzda 

B u sırada h~lk btiytıkurmasına intizar tahliyesine baılanmqtır. 
bekleşiyor, yagnıurun u 

a ğ Birginin bütün bahçeleri ve mezru? 
ediyordu. le gelen Boz a B" · nh" merkczın 
Yağmurlardan. busu k ini k..nlayın- harap olmuştur. ırgı n ıye .. - F 1 h 
1. d B ' . ---'-:ye mer ez .. r de dördil erkek ve biri kadın ~lma~ u~e- • • • f f k t • 

se ı e ırg~ nan• ötünnÜŞ, ça!Şl• kiş" ... ldükleri tesbıt edılmış- ra n sız arın mu ım ova a e 
ca birçok bınnlan nlıp hg gibi binaları rt~ bBe~ır rıa~nınp va~dır. Şimdiye kadar iki m 1 y 1 
daki bazı dükkan ve an ır. o b"lm;.,.ı; ,. 

kişinin cesedi buluna ı ~-· 
~ıkmıştır. . d rma karakolu era- · : :=----- -------

Birgi halkı ve ı:ın a --

Dikilide yer sar~ıntısı 
hali devam edıyor 

Sarbrulı düşerse Slgfrld hattı sarsılacGlı.. Al· 
mımıarın il'lı müdafaa llattındalıi bütün ıstih· 

lıamcılıları harap oınuııtur-

Paris 29 (lJ.R) - Havas ajan· 
ıı bildiriyor: 

-- ----:-.=-::::=----;:-;-(- k za merkezinde evvelki gece 
d 

.. Çeşme a d d şid 
b hı Dikili e uç 18 05 te beş saniye evam e en -

Ren ve Mozel cephesinde •üku
net devam ediyor. Fransız kıtaatı 
tarafından Mor.el nehrinin tam 
şarkında Mersveler k öyünün şi-

28-29 gecesi ve 29 sa
2

-4a :ınive devam saat. · t 20 de 4 saniye devam eden 
defa zelzele olmuş ve s • detlı ve saa t 
etmiştir. Zarar yoktur. 

18 05 
hnfif iki zelzele vuku bulmuş ur. 

Çeşme kaza merkeuı;:de d~;;ezeız~ıe' -:.,. •••• -.......... r ..... İ .... 8 .. ··ı··· .. e··:·· .. ··_&······· .. ı····a······r· .. ··m·· .. ······•··•··· 
18,45 ve sabah 6.14 te uç • 
kaydedilmiştir. bah sant 

Evvelki ~ece saat 10;~5 v~:tı olm~-
6.!5 te Izmirde iki bafu sa 

tur. . faaliyete k • f t J • p • 
Dikilideki fırın diı_n a~ği çıknra- Alman eş1 ayyare erı arıse 

geçmiştir. Bu sabah ılk c 

··~~~ D;ki!iye 200 çad>' daha gelmiştir. yaklaşamadan geri dön d Ü le r 
Bunların tl'vziine b~tanmıştır •. .l am 

B .. denberı oev 
ergamnda bir kaç gun Doğancı 

e~eı_ı. ~elzelelerdcn _Turanlının duvnrları 
koyu iL.iyar heyeti odasının ail ılksÖ
~tlamış, Pnşa köytinde de Ism J{ursallı 
z~ . evinin bacası yıkılrnıştır. atlamış 
kboyUnde zelzeleden duvarları ç 1 şid-

ulunan binalardan b ir inin duvar 
detli y~ı;......urlardan yıkılmıştır· d 

.,,_ -0"' . de bir u-
~ uranıı nahiye merkezinde ktur 

"8r '71ltılmıştır. ln.!anca zayiat yo · 

ÖR _ Bu sabah saat 11.20 de diidüklcr tehlike işaretini 
PARİS, 2~ (B . ~ 1 saat 11.50 ye kadnr devam etmiştir. DU~man tayyare- . 
verml.Şlerdir· b' ~ . npayitahta yaklaşamamış ve Paris halkı htç bir top sesi : 

• lerind"en ~ç irlSl : 

: işitmem~· . . tin1Q sebebi sarih olarak hilviyeti tayin edilen bir Al-: 
: Hava tehlikesı 1~ Fransız 'arazın üzerinde göriilmesi idi.. Tayyare, : 
: an keŞif tayyar r · '" · de cok yüksekten ucrnustur : .m __ .,.;sinin bazı hava ~~ı .. ~ .... i ................. i ................... . 
: Fransız ~:;; .................. . ........... , 

malinde yapılan taarruzların mu
vallakıyetli olduğu leeyyiid edi
yor. 

Mevzii olan bu hm ekct FF"ansız 
kumandanlığının bazı tabiye 
prensiplerini yoklamasına imkan 
vermi,, düşmandan esirler alın
mıştır. 

T aarnı:w:n cereyan tarzı, geçen 
harpten alın.an tecr(ibelerden mü
kemmelen iıtilade edildiğini gös
termiştir. 

Fransız taarruzunun hede fi 
olan küçük orman çok ıiddetli bir lngiliz ba,kumandanı ve erkanıharbiyeai garp cephesinde 
topçu hazırlıg'"' ı ile bombardıman tında yaralılarını orada bırakmış- sinde sef berliğini ikmale muvaffak ola 

tı. mıyan Polonyadn seri bir netice nlabil-
edilmiftir. Buradaki Alman kuv- SARBRUK DÜŞERSE mişlerdir. Gnrptc Almanlar böyle bir nc-
vetleri o kadar fedid bir ateşe ma- Parls 29 (Ö.R) _ Askeri mütnhassıs- tice nlınak hayalı beslemek şöyle dur
ruz kalm11lardır ki, mevkilerin- }ara göre P olonya harbından çıkarılan sun, hnrbın bidoyctindenbc.ri kaybettik
den çıkarak büyük ihtiyatla iler- askeri netice, en iptidai müdafaa terti- leri yerleri istirdnd etmek kudretini gö~ 
liyen Fran•ız aıkerleri ormana batı ile hazırlanan istihkumlnr arkasın- tcreıniyorlar. Fransız ordusunun terak
girdikleri :uıman ora•ını bomboı d a bile Polonyalıların Almanları tevkife kisi yavaş ve sistemli bir şekilde devam 
b l l J z· J•• • muvaffak olduklnrıdır. Almanlar ancak ediyor . 
. ". muı ar ~r. ıra .• uım"...n mevki- motörize kuvvetleri ve tayyarclcriylc Sarbrukun şarkında ve garbındaki 
ını terltelmlf ve obu• yagmıtTu af. kütle halinde yaptıkları hücumlar saye- _ SONU 4 t)NCO SAllİF EDE _ 
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Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu Hi P. ~~KTıtn.uu· ABERLE • 1 
.................................. .:m .. ı:m ..... • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk 

'Güzellikten 
gelir 

zar 
mi? Haberden 

Naklen -38- Yazan 
Rahmi Yağız 

Ingiliz erkanıharbiyesi bu noktayı göz Said bey her şeyi anlamıştı. Cemal pa-
önünde tutarak kendi memurlarının ver- şa henüz Mısır kapılarına vardığı meş
diği bu habere aldırış etmiyordu. kO.k bulunan kuvvei seferiyenin mu-

Şam.da, birinci kanal kuvvei seferi- vaffakıyetine önceden inanıyor ve bu in~ 
fesi adı verilen Mısıra varacak kuvvet- nışa istinat ettirdiği fikir ve tertibatla 
ter ihzar edilmişti. Bunlar bir piyade fır- meşgul olmak hatasını, hatta gailetin~ 
kası ile bir topçu bataryasından ve is- işlemekten çek.inmiyordu. 
tihkam, muhabere müfrezeleriyle bir Tam Cemal paşanın parlak projelerle 
köprücü kolundan ibaretti. Şamdaki mevlevi taburunu Mısıra doğ-

Kuvvei seferiye erkanıharbiyesinde ru yola çıkaracağı su·ada Medineden ge
vazife alan Alınan zabitleri ile beraber len bir telgraf işin feci safhalarını 4üncü 
öeğerli Türk erkanıharbiyeleri de vardı. ordu kumandanına anlattı. Telgraf kı
Bu meyanda eski Faris ataşeıniliteri er- saca şunları muhteviydi: 
kanıharbiye binbaşısı Ali Fuat bey de Şamda, dördüncü ordu kumandanlığı-
bulunuyordu. na: 

Kuvvei seferiyenin hazırlıklariyle biz- Kanal kuvvei seferiyesinin harekatı 
ı:at Cemal paşa meşguldu. harbiyesi neticesi, kanalı geçiş sırasında 

Paşa, Tıh sahrasını 22 günde geçecek düşman kuvveterinin denizden ve kara
ı>lan kuvvetlerin susuzluk mahrumiyet dan müştereken yapılan taarruzlarile 
ıve sıcakta devamlı yürüyü.şlerle hırpa- nihayet bulmuş, kanalı geçmeğe muvaf
lanacağım hesaplıyacak yerde kanal ön- fak olan iki taburluk kuvvetimiz dli§
lerine varılınca yapılacak hareketleri öl- manla müsademeye tutuşarak imha veya 
f;ilyor, kendi fikrine göre, şöyle bir ta- esaretten birini tercih mecburiyetinde 
11arlay1şla muvaffakıyeti şimdiden elde kalmıştır. 
etmiş gibi davranıyordu. Kuvvei seferiyenin mütebaki kısımla-

Kuvvei seferiye çölden geçecek, ka- rı Medineye ricatle emirlerinize munta
ııal önüne gelecek müdafaasız bulunan zır bulunmaktadır. Berayi malfunat key
kanalı geçecek Mısıra girecek. Mısırda- fiyet arzolunur. 
ki halk Kahirede teşkil edecekleri mü- Kuvvei seferiye kumandanı namına 
selJ.Ah kuvvetlerle kuvvei seferiyeye il- Bu telgraf, Cemal paşanın haftalar-
tihak edecekler. Bir anda Mısır yarım danberi sürüp giden neşesini bir anda 
asra yakın bir ayrılıktan sonra tekrar sünger çekti. Hiddetli nazırın kaşları ~a
Osmanlı imparatorluğuna fiilen avdet tıldı. Lüzumsuz bir asabiyetle etrafında-
etmiş olacaktı. kileri haşlamağa koyuldu. 

Bu parlak projenin tatbikatına girişil- Tabii artık Mevlevi taburunun hare-
di. Mevlevt taburu Halepten Sama geti- "Yetine lüzum kalmamıştı. Tabur kuman
rildi. Kuvvel seferiye de Şam<ian mera- danına taburu ile birlikte İstanbula ha
ııimle hareket etti. Fakat hedefe ulastık- reket etmesi bildirildi. Fakat Uşaklı 
lan vakıt susuzluk sebebiyle faz1al~şan Mevleviler gitmek istemiyorlar, harbe 
hastalık ve çöl yorgunluğu kıtaları yıı:; iştirak etmek için ısrar ediyorlardı. Pa
tatm1$, hırpalamıştı. Fakat her şeye rag- şanın müsaa8.esiyle 90 kişi kadar bunlar 
men 1:fu'k ırkına hb azimk~lık ve cen- ayrı bir bölük halinde Şamda kaldılar .. 
M~verliğln bUyiik bir. tecellisi say~cak Diğerleri ise Medineden Muhtar dede 
l;>ir muvaffakıyetle nihayet Hazıranın ve arkadaşlariyle birlikte döndüler. 
,lik günlerinde kuvvei seferiye kanal Sinan dede de Uşaklı Mevlevilere il-
ıc>nüne geldi. Mısır kapılarına dayandı.. tihak tmi ti 
Kahire bayram yapmağa hazırlanırken D' w e Mş 1·· ·ı 9 haziran· 1915 t 101 
(n ·ı· k tl · kum d d .1 ıger ev evı er e 

gı ız uvve erı an anı a geçı - gilnl .. k Şam f · d H darp 
mez sanılan Tih sahrasının Türk ordusu u se erm en ay aşaya 
tarafından geçildiğini hayret ve dehset- döndüler. . .. .. .. .. 
le görmüş, elindeki zayıf kuvvetle Mısı- UŞAK MEVLEVi BOLUliUNUN 
ra yapılacak taarruzu karşılıyamıyaca~- GAZASI ... 
nı kestirerek feryadı basmı.s, kanal ağ- Cemal paşa, Mevlevi taburunun avde-
zında bulunan Akdeniz donanmasına tini emretmekle beraber Uşak Mevlevi-
1ınensup ve Mısırı muhafaza için bekli- !erinin gösterdiği gaza ısrarına için için 
'&ren iki kruvazörün silah endazları da memnun olmuştu .. 

1piyade kıtalarma ilhak edilerek muka- •• BJ'l'MEDİ •• 
vemete hazırlanmıştı. 

Dikili ___ ..... __ _ 
Hareketzedeleri 

iane listesi 
• 

Lira K. 
10 Belçika konsolosluğu 

Belediye un fabrikası me-
• mur ve işçileri 20 

Bir hayır sahibi 50 
Abdullah Ömer ve ortak1an50 
Sinto Santiyel 15 
Jak B. Elyazer 25 
Nesim B. Krespin 15 
Sabatay Santiyel 10 
Izahor Leon ve mahdumları 10 
$imon Nonmaz K.Ş. 7 50 
Yusef Herah 10 
J . Bencuya ve mahdumları 10 
Vital Moyis Salim Levi ve 

• ortakları 
Tramvay ve elektrik 
şirketi 
Emlak ve eytam bankası 
Bedri Akgermen 
Umdal d0 niz acentesi 
Geor,gin P. Corsini 
Cemil Atlas 

12 20 

300 
750 
40 
10 
10 
25 

Iş bankası 
Iş bankası müdürü Haki 
Izmir mebusu M. R. 
Mimaro<tlu 

3000 
20 

Feleme~\ konsolosu 
Mecdi Çobanoğlu 
lzak Kuruda 
Bohor Perera 
Hayım Şikar 
Y. Saul, oğlu Aleksandr ve 

• kardeşleri 
Rafail Arditi 
7.o7ef Esturogo 
Bohor > > 
Sükrli Altın oğlu ve 
HuH\'.';i özdemir 
G. D. Giras 
S. Alazaraki oğlıı Refail 
Enrico Fondra, Tirveste 
Yusef Gabay ve ollu 
Aynen teberruda bulunanlar: 

20 
10 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

10 
5 
4 
5 
5 

M. Hulftsi Muhtar oğlu ve ortak
ları bir çuval makarna 43 kilo, Mi
tat !nan iki çuval pirinç 233 kilo, 
Sunhi Ergin bir çuval pirinç 115 
kilo. 

• 

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

* Şamda Cemal paşa mevlevi taburu 
kumandanı binbaşı Said beyi yanına ça
ğırttı. Said bey onun sualleri üzerine ta
burun harp edemiyecek vaziyette oldu
ğunu itirafa mecbur kalınca Cerıial pa
şa binbaşıya tenbih etti: 

Glorius tayyare gemisi 

- Yarın ordu karargahındaki erkanı
harbiye içtimaına siz de fevkalade olarak 
iştirak edeceksiniz. Şimdi, ordu levazı
ı:nmca ihzar edilen konak mahalline ta
buru yerleştirin. Mühim ve uzun bir yol
culuk için taburun nelere ihtiyacı varsa 
onları tesbit ederek levazıma bildirin. 
Dd hafta sonra sizi Kahirede, Hidiv sa
rayında kaymakam olarak karşımda gö
receğim!. 

lngiliz amiral/ığı bu 
Q/duğu haberini 

. . 
gemın•n 

tekzip 
batırılmış 

ediyor 
L Jndra 29 (ö.R) - Alınan radyosu şimal denizinde hıgiliz filosuna karşı 

yapılan Alınan hava hücumu neticesinde Gloryos tayyare gemisinin batırıl
dığı hakkında bir Amerikan beyanatı neşretmiştir. Bu haber katiyen asıl
sızdır. Hiç bir İngiliz harp gemisi hasara uğramamış, hiç bir gemici ne ölmüş, 
ne de yaralanmıştır. 

Premzel şehri askeri merasimle 
Ruslara teslim edilmiştir Tuhaf bir azametfüruşlukla söylenen 

ve adeta denizde balık pazarlığını andı
ran bu sözlere ilk duyuşta bir mana ve
temiyen binbaşı terfi vaadine teşekkürle 
mukabele etti: 

Roma 29 (Ö.R) - Berlinden bildirildiğine göre hudut anlaşmasını tatbik 
mevkiine koyan Alman kumandanlığı harbı umumide Ruslara karşı devamlı 
mukavemetiyle meşhur olan Prerozel şehrini Rus ordusuna merasimle teslim 
etmiştir. 

. . . 
• • 

incirleri Danimarkada Fransa 
beğeniliyor... ile yaptığımız anlaşma-
Yunan incirlerinin revacını temin için ya ait döviz işleri •• 

ciddi teşebbüsler yapıldığı haber veril- Türkiye - Fransa ticaret ve tediye 
rnektedir. Amedka hariciye nezareti anlaşması hakkında şehrimizdeki alaka
yakın şark mtidürlüğünden Yunan hü- darlara aşağıdaki maİfunat gelmiştir : 
kümetine gelen cevapta Türk incirleri- - Anla~ma 1 eylı'.11 940 tarihine ka
nin nefasetçe Yunan incirlerine tercih dar muteberdir. Ticari mübadeleler 
edilmesinden dolayı Türk incirlerinin münhasıran hususi takas yoliyle yapılır 
Amerika piyasalarında yüzde 25 fazla- v~ Tüık im·acatı bedelinin yüzde alusı 
sına satıldığı bildirilmiştir.. Türk incir- B. Serbest döviz hesabına geçirilir. İt
leri Nevyorkta toptan 18 sent, Yunan in- halat bedelleri Fransada Faris ticaret 
cirleri 13 senttir. odası takas ofisine Fransız frangı ola--*- rak, Türkiyede Merkez bankasına Türk 

K ı d lirası olarak yatırılır. Türk lirası ve em 3 paşa a Fransız frangı, günün kuru üzerinden 
tahvil edilir. 

Bir adamı ağır Hususi takas bakiyeleri yeni hususi 
surette yaraladılar takas muamelelerinde kullanılır.. An-

.. .. ko"- cak yüz lirayı veya muadilini geçmiyen 
.Kemalpaşa k~asının Kızıl ~ ve muamele yekununun yüzde beşini 

yti~dc Hasan ~~lu Mehmet ~· Omer tecavüz eylcmiyen hususi takas bakiye
Dagdelen, Abdul ve karde~ Mustafa lcri hususi bir hesaba geçirilir ve tarih 
Bulut aras~da ~l.acak ~eselesınden kav~ sırasiyle alakadarlara ödenir. 
ga çıkmış, uç kişı demır çengel ve kasa- Fransız rejisi 20 milyon franga kadar 
tura ile Mehmet Aliyi ağır surette ya- serbest dövizle Türk tütünü mübayaa 
ralamışlardır. edecektir .. Gerek Fransanuı ve gerek 

-- Hindi Çininin mübayaa edeceği afyonla-
Doktor tayinleri rın 10.4 milyon franga kadar olan be-

Aydın memleket hastanesi cildiye mü- deli serbest dövizle ödenecektir. 
tahassısı Dr. Fuat Bayraktar 70 lira asll - *-
maaşla İzmir Eşrefpaşa hastanesi cildi
ye ve efrenciye mütahassıslığına, Adana 
hükümet hekimi İbrahim Ünal İzmir 
memleket hastanesi hariciye asistanlığı
na, Gaziantep merkez sıhhat memur'.! B. 
Hamdi Alsan İzmir merkez sıhhat me
murluğuna tayin edilmişlerdir. 

-*-BALK İŞLERİ 
Ehemmiyetle 
takip edilecek. .. 
Dahiliye vekaletinden vilayete gelen 

bir yazıda halk işinin her şeye tercihan 
zamanında takip ve intaç edilinesi, va
tandasın ve devletin zararına olarak vu
kubul~cak teahhürlerden alfiltadarların 
mesul tutulacağı ve haklarında takibata 
tevessül olunacağı bildirilmiştir, --YAŞ VZÜM SEVKİYATI 

Mersin 
Vapur seferleri 
başlıyor-
Türkiyenin umum Akdeniz limanları

na uğrıyarak İstanbul - Mersin arasın
da işlemek üzere haftada bir vapur tah
sis edildiği Denizyolları umum müdür
lüğünden şehrimizdeki alakadarlara bil
dirilmiştir. İlk sefer 6 birinci teşrinde 
başlıyacaktır. -*-EKSPRES 
Teahhürle geldi 
Dün sabah saat 5 te Karakuyu istas

yonundan İzmire ge1mesi beklenilen 
ekspres Nazilli ile Atça istasyonu ara
sında seylap yüzünden yolun bozulma
sından ancak gece İzm.ire gelebilmiştir .. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i Gel'!nler, Gidenler E 

-*-Tabiatın verdiği güzelliği söyle 
İstediğimi elbette tahmin edersiniz. 
kiden, tabii güzelliğe ehemmiyet ver· 
ken, gelinlere duvak takılacağı v 
<çirkinler talihine> dediklerine göre, 
türlü güze11iğin olsa olsa, talihsizlik za 
rı olabilir. 

Zaten, tabii güzeWğin modası çokt 
geçmiştir. Simdi güzel olmak her ka 
mn kendi elinde, daha doğrusu, ken 
ile kuvafürün, manikürün, bir de pe 
kürün ellerindedir. Bazı zamanlarda, 
kimler de mesela lüzumsuz kıllan dü~· 
mek için elektrik.le yahut röntgen ış 
lariyle güzellik işine kanşırlar. Tabia 
haksız olarak yaphğı biçimsizliği düze 
mek Üzere operatörlerin de İşe kanşt 
lan vardır. 

Benim söylemek istediğim de mode 
olan her kadının yapmak ve yaptırın 
istediği medeni güzelliktir. Bunun - m 
lesef - arada sırada zararlan görülüyo 

Bu zararlann en ~oğu saçlan kıvır 
kuvafürlerden gelir. Kıvrılmış saçlara 
tı aylık ondile denildiği vakit ne kad 
çok zarar görülürse, onlara perman 
denildiğindenberi gene o kadar zar 
~örülmektedir. Zarann en hafifi - b 
kimlik bakımından - saçların birden 
re dökülüvermesidir. iş bu kadarla kal 
takma saçla telafi etmek müuılciin ol 
Halbulı:i saç kıvırma ameliyatının mene 
jit hastalığı yaptığı arada sırada işi ' 
Sebebi saçlan kıvıran yük.sek 
midir, yolı:sa harareti h8sıl eden elek 
midir, pek iyi bilinmezse de o ha.stah" 
akıbeti hiç de bayırh sayılmaz.. Saç 
vırmanın o kadar tehlikeli işler açm 
nadir olsa da, elektrikli aletin saçlar 
birlikte başı yaktığı, başa kan hücum 
mesine sebep olduğu daha çoktur. 

Saçlara sürülen ve hiç parlamaz de 
len sulardan bazılannın birden bire pa 
lamalan da başka bir tehlike.. 

Fazla kıllan dü,ünnek için kullanıl 
(asetat dö talliyam) çocuklar için p 
zehirli olduğu halde, çocuk olmıyanla 
bazılannı pek ziyade zehirler. Gene 
İf için tatbik edilen elektrik ile röntg 
ışıklarının da cilt üzerinde çirkin lekel 
bırakbklan vardır. En ziyade can 
cak şey, bu lekelerden bazılarının sonr 
dan kanser yapmasıdır. 

Sadece cımbızla, ka.şların koparılın 
sından bile cild üzerinde acayip lekel 
kaJdıih olur. 

Alman piyasasının kapanması yüzün
den bu mevsimde Bulgaristan ve Yuna
nistanın yaş üzüm sevkiyatı, geçen se
nelere nisbet edilmiyecek kadar az ol
muştur. Yunanistandan Avrupaya 312 
bin kilo Sultaniye üzümü, Hanıburga da 
1430 sandık Sultaniye gönderilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muğla mebusu B. Hüsnü Kitapçı, 

Muğla mebusu B. Sadullah Güvey, Kon
ya mebusu B. Ali Riza Türel An.karadan 
gelmişlerdir. 

Pudraların İçerisine hazan ren.itli to 
lar karışır. Bunlara dikkat edilmez d 
her hangi bir sebeple derinin arasına ' 
rerlerse girdikleri yerde adeta dövme 1 

Kayseride 
--.&-

Bu sene pastırmalıJı 
JO fJin hayvan 
lıesilecelı.-
Kayseri, 28 (A.A) - Vilayet ve be

lediye teşkilatının sıkı sıhhi kontrolleri 
altında yeni sene pastırma imalAtınm te
miz ve nefis şekilde yapılmasına devam 
edilmektedir. Vali pashrma imalathane
lerini bizzat teftiş ve kontrol etmekte
dir .. 
Şimdiye kadar sekiz bin inek kesil

miştir. Bu yıl pastırma yapılmak üzere 
kesilecek hayvanların sayısının otuz bi
ni bulacağı tahmin edilmektedir. 

keleri bırakırlar. 
Manikür ve pedikür pek dikkatle y 

D • b k d pılmayıp da derinin içerisine ik.roplar ' 
l Yar a 1 r a rerse çıban tehlikesi olur. Bilhassa man 

kürde, mikroplar tırnakların etrafmd --*-- nokta nokta küçük çıbanlar hasıl ederle 
Selden ÜÇ Jıişl boğuldu Tırnak cilaSlnı silmek için kullanılan as 
Diyar.bakır 28 (A.A) - Evvelki ak- ton, tırnakları gevşetir, tırnak tabaka ta 

şam yağan şiddetli yağmurdan husule baka dökülür, yahut uçları kırılarak dil 
gelen seller Kulp - Diyarbakır arasında- şer. 
ki Sa:kiran köprüsünün ayaklariyle ah- Saçları boyamak için kullanılan oks' 
şap kısmının üçte ikisini söküp götür- jenle suyun saçlan nasıl sertleştirildiğ' 
milştür. Üç kişi de boğulmuştur. tellerini nasıl kırdığını herkes bilir. K 

-+-- nı evlendiren bir kaynananın düğünde 
bir gün önce saçlarını oksijenli su ile b 

Balkan oyunlarına yattıktan bir kaç saat sonra - yeni da 
iştirak edecek madın talihine - tekmil saçlarını bird 

a tletler;_;_ •ttile kaybettiğini de belki duymuşsunuzdut 
-·-- gı r Kit ' • • d b •• llik L-

1--"" nısının e u guze vasıwuarıµ 

Ankara, 29 (Telefonla) - Onuncu Bal- dan zarar görmek için hususi bir isti - Teşekkür ederim paşam, sağ olun! 
Paşa bir müddet sonra tekrar Said 

beyle görüştü: 
- Ne zaman yola çıkabilirsiniz? 
- Ne zaman emir buyurulusa efen-

diın. Amerika umumi efkirı 
kan oyunlarına iştirak edecek olan at- dı bulunur. Mese!A saç boyalan dokun 
le.tle~ b~gün ~man~ vapuru ile dukları yerde ekzema, dudak ruju du 
Pıreye gıtmişlerdir. Aynı vapurda Ro- daklarda iltihap yapar, irisli pudra bil 
manyalı atlerler de bulunmaktadır. ciltlerini tahriş eder .. 

---/:r-- Bunlardan dolayı, güzel olmaktan 
Belediye ve hususi geç.iniz~ tabiatın verdiği kadarla kanaa 
•darel · • kadr 1 ediniz, demek şüphesiz medeniye · · 

Senatör Pitn.an'ın projesinin ayanda 
kabulü üzerinde müessir olacaktır 

1 el'UI O aft olur. Her kadın gençliğinde beğenilm 
Ankara, 29 (Telefonla) - Barem ka- için, sonra da kendisinden kaçanlar ol 

nunlarma göre belediyeler ve hususi ida- masın diye gilzel olmak ister.. Bun 
relerce hazırlanan kadrolar dahiliye ve- mahzur çıkıyorsa : 
kAletine gelmeğe başlamıştır. Vekalet - Hekimlerin vazifesi.. O mahzurlt~ 
yaptığı tetkiklerde bu kadroların bazıla- ra çare bulsunlar!.. 
rında maaş zam1an görmüştür.. Vekfilet Demek hakkınızdır. Vakıa hekimler 
bu kabil kadrolan eski vaziyetine uyan de o mahzurlara çare anyorlar... Bit 
şekilde yeni bir para tanzim etmektedir. gün, elbette, çaresini bulacaklardır .. O 

- Öyleyse dinle binbaşı: Yarın kuv
vei seferiye kanal önüne varmış buluna
cak, ufacık bir müsademeye bile lüzwn 
kalmadan Mısıra girecek, Kalıireyi işgal 
ederek bize de hu zaferi, bu mesut neti
ceyi telgrafla mlijdeliyecektir. Maama
fih, Mısırlıların gönüllü olarak iştirak 
edeceği ve bir ihtilalle kuvvei seferiye
nin işini kolaylaştıracak bu harekata ar
kadan göndereceğimiz 12 inci kolordu 
ile Mısırda tertibat almak, dli§manm 
muhtemel bir ihraç veya Libya - Habeş 
yoliyle karadan sevkiyat yapmasına kar- Paris, 29 (Ö.R) - Vaşingtondan bil- rikada büyük ekseriyet bitaraflık kanu- çok daha kuvvetli olduğunu, çünkil 100 
şı koymak için oraya göndereceğimiz diriliyor : Ayan hariciye encümeninin nunun leh ve aleyhindeki jüridik mü-

---k- vakite kadar gi.izelJ.ikten zarar gören 1-' 
Fransız :ı-anlardan özür dilemekten başka çare 

yoktur .. • 
Parlamentosunda 

bu kuvvetler yarın yola çıkacaklar. Bu Pitman projesini kabul etmesi pa7.arlesi talaaları değil, Hitlerin Polonyayı işgali bin ihtiyat zabitine malik bulunduğunu 
meyanda, Mısırlılara cihadı mukaddesin günü ay~ heyeti .umumiye~in~e başlı- ve tahtelbahir harbi ile meşguldür. beyan etmiştir. G.A. 
şümulünü, ve ne geniş bir telakki ile ~acak .. muz~kerelerın .çok m'!8ait olaC8;- ~erika baş ~~ddeiumumisi, yaban- Vaşington, 29 (A.A) - Esliha ve mü-
zaviye teşebbüsleri dahi çöller aşmağa gını gosterıyor. Amerika efkarı umwnı- cı aıanların ve ığtişaş unsurlarının faa- bimmatın muhariplere serbestçe satıl
icbar ettiğini anlatmak için on ikinci yesinin tesiri albnda bazı infiratçı Ayan lıyetlerine karşı bütün tedbirlerin alın- masını her iki teşrii meclisin tasvip et
kolordu ile birlikte, hatt! ondan evvel !zalarının da fikirlerini değiştirdikleri dığını söylem.iştir. mesine intizaren B. Ruzvelt parlamen
taburunuzun Mısıra gitmesi, din kardeş- zannediliyor. Amerika efkarı umumiye- Vaşington, 29 (AA) - Harbiye na· to liderleri ve hazine erkanı ile harp 
lerimiz tarafından çok eyi karşılanacak- si Bolşevizm.in garbi Avrupaya doğru zın Voodring Amerik:anm askerlik ha- sanayii temcttüünü asgariye mdirmek 

Komünist gruba Fransız cümhur 
reisi cephede.. IApedUdL. 

Paris 29 (A.A) - Resmi ceride bir 
kararname neşretmiştir. Bu kararname 
mucibince mebusan meclisindeki komü

tır. Bilmem anlatabildim mi? inkişafından heyecandadır. Şimdi Ame- kımından 1917 senesinde olduğundan için icap eden tedbirleri görüşmüştür. nist grubu lağvedilmiştir. 

Paris, 29 (Ö.R) - Son tebliğ : Aske
ri hareketlerin mahiyetinin değişmedi• 
ğini göstennektedir. Reisiclimhur Leb
rün cepheyi ziyaret etmiştir. 

Karımdan 
hanım) adresini yazdım. Sonra sanki bu ve ekmeksiz falan atıştırırdm.. muş menek§eleri görünce gayri ihtiyar? kadar gelir. Fakat ondan daha evvel bat' 
mektup, üzerindeki adrese gitmiş de ora- - Biraz işim vardı da .. Urlaya kadar gözlerim doldu. ka bir misafirimizin de gelmesi muht&' 
dan postacıya Iclalin bulunduguw madam gittim. Orada da arkadaşlar bırakmadı- Bizinı ille aşkımızın temeline sahne mel ... 

l Şe B yukar d b aha l b ,_,, ü.k d b lı k - Misafirimiz mı'?. Muhakkak Url.a-Oespinanın adresi söylenmiş gibi yazdı- ar.. y.. en ı a iraz istir t o an u 2\.üç" o a acaba yeni aş yaca 
ğun adresi kurşun kalemle silerek altına edeceğim... Dalgınlıktan gece gelirken bir hayata da mesud bir ~ vazifesi gö- daki arkadaşlDlZl davet etmişsinizdir. 

sigara almağı unuttum... Sana zahmet recek mi idi! - Yook.. Gt!lecek misafir erkek de--
yine kurşun kalemle Kalyoncu kulluğun- olacak .. bana bir sigara alır tnJSın?. M di b dan b' ğil' .. Hem gelip gelmiyecegıw. de malOJıl 
daki madam Despinanın pansiyon ad re- 1 er ven aşın ır ses: d v il daha 
. . b il d eah - A.. Ev adım .. Zahmet te ne demek.. - Evladım. . . Sigaranı getirdim ve eg .. 

Glzledtrım Sır 
L .. -Yazan: Uc Yıldız 

JI 

shını acemi İr yazı · e yaz un ve t - Bir değil ... yüz paket alayrm... buraya koydum, diyordu. Ne de olsa Kadıncağız manalı manalı yüzUııl' 
üdlü olarak postaya verdim. Postanede Maksadım sigara aldırmak değil, onu eski terbiye görmüş eski kadın.. Merak baktıktan sonra başını sallıya sallı1' 

Kişe memuru adresin çizilmiş olmasına evden uzaklaştırıp yukarı çıkarak oda edip te yukarı çıkmamıştı. odasına gireli. 
biraz itiraz etmek istedi ise de yanımda kapılarının kilitlerini kırmaktı. - Peki .. teşekldlr ederl.ın, ben alı- •• Bİ!'MEDJ •• 38 -

Ben hem unutmak ve hem unuttur
mak istiyonun. Eğer, dediğim gibi ser
best İsen ve benimle hayatını birleştir
meğİ kabul ediyorsan ikimizde maziye 
ait kitabı kapar ve yaşadığımız müd
detçe artık bir daha onun sahifelerini aç
mayız. Cevabını bekler ve gözlerinden 
buretle Öperim.» 

hareket ettlın ve mektubun kenanna şu 
ilaveyi yazdım. 

başka zarf olmadığını ve hakiki adresi Söylemiştim ya .. Yanımda odaların rım... 1 11u11ııunnu11u .. ın 111 • n•nn••••: 
sonradan hatırladığım1 söyliyerek vazi- anahtarları yoktu. Biraz sonra merdivenin ilk basamak- Yakında bitecek olan •Kanmdaıl : 
yeti idare ettim. Anahtarsız gelince de bu emektar ka- larına koyduğu sigaramı ahnağa indi- gizlediğim sır11 tefrikamızdan sonra,~ 

« fclal... Postaneden çıktığım zaman üzerimde dının şüphelerini uyandıracaktım. ğim zaman Ayşe nine bana: onun kadar alakalı ve heyecanh: 
Seni lzmirde zannederek buraya gl- büyük bir ağırlık kalkmış gibi hafiAemi~ O gittikten sonra yukarı fırladım. Ka- - Kim bilir odalar ne kadar güf ve yeni bir tefrikaya başlıyacağız. : 

miştiın. Bir tanıdık kadını evinize gön- ve lclalin vereceği cevabın mutlaka müs~ pıları bir iki şiddetli sallama ile kiminin rlitubet kokmuştur, dedi. A • : 
derdim. Ablan ıenin lstanbula gittiğini bet olacağı sevinci içinde peşinen sevin- kilidini kırmak, ki.minin sürgüsünü oy- - Evet.. Bir adam tutalım da temiz- n nem) n ~ 
söylemiş ve adresini vermiş. l~e bu mek- me2e baslamıştun. natınak suretiyle açtun. letelhn, havalandıralım. 1 

tuhu 0 adrese yollıyorum. Mektubu postaya verdikten sonra doğ- Her şey yerli yerinde idi. - A ... evladım, dedi, ben hanımefen- s d • v • d : 
Verdiğim kararın ilk adımını teşkil ruca eve gittim. Emektar kadın Ayşe Sadece kapalı kalmış oldukları için dinin tabiatinl bilmez miyim hiç .. O eş- C V ) gı 3 3 m ,,,,: 

eden bu mektubu yazdıktan sonra sıra Hala 0 adresde misin bilmiyorum. nine beni görünce: odaların içini ağır bir koku kaplamıştı. yasına kimsenin el sürmesini istemez. 
Egv er Allah beni seviyor ve bizim saade- A dedi N · b l.ıı:dım D h 1 1 · t B · Yaln b 'tim d d B y · ha lı ~ t frikanın adı- : onu göndermeğe gelmişti. - · · · · urı ey ev a , nere- er a pençere erı aç ım.. enım ız ana ı a ı var ı... en sıvarrm enı ş yacagımız e .. ,, 
tiınizi İstiyorsa bu mektubum senin eline de idin .. Bir geldin bir kayboldun .. Gel- odam askere giderken bıraktığun paçaları .. Eyi kötü.. Gücüm yettiği ka- dır .. Yine ı Üç Yıldızn m sürükleytc:ı: 

Nereye gönderecektim~. geçer.» diğin gece geç vakıtlara kadar bekledim. gibi duruyordu. Masamın üzerinde Ic- dar temizlerim ... Sen hiç merak etme.. kaleminden çıkacak olan bu eser de : 
Saksağan barına mı) Allah saklasın. Sana kendi elimle zeytinyağlı yaprak lalin bana ilk gönderdiği resl.ın ve za- Yalnız hanunefendi çabuk mu gelecek diğerleri gibi hakiki hayattan aioı- 5 
MadamO~p~anın ~~emi) Üz~ Ve wnra ZM~n üu~rn·~e~~(F~ı~n~d~~~l~~~s!~~m~a~n~d!a1y~a~p~m~~~ı~m~.~B~il~ir~s~~~y~a~ .. ~K~il~-J~V!~~l~ı~a~n~n~e~~~·~~b~u~r!~~~~~2~~2~~af~ın~a~a~c~a~b~a~ .. _S~en~o~n~u~s~ö~y~~·~· ------~~-~~Lb~~·~~~u·~~-~~~~~~.~~' """'""' 'hi;t-ı;~ -1~-·- "'_1.,, ..... 1.-..l .. v, _ ____ n_ 1 .., - -'-"-- .... • ... .~ 



~ Sigfrid hattı etrafında 
Fransız ve lngiliz keşif tayyareleri 

çok mühim bazı keşifler yaptılar 
P 

. l 
9 

( ö R) _ Havas Ajansı bil- nan bir yerden diier bir yere hareketleri aruında. geçen harbin en ıiddetli topçu 
arıs, · rasat tayyareleri tarafından fasılasız ta- bombardımanlanndan aıağı kalmıyan 

taarruzuna karoı koymak olduğu söylen• 
mektedir. 

diriyor: r885ut edilm~tir. Amsterdamdan Havas bir topçu döelloııu haberi verilme'-t~dı'r, 
F 

lngiliz tayyareleri gece .. •· Polonyadan getirilmi'° olan bir çok 

S
. f r~dnshızattının arkasında Alman mev:zi- Ajansına gdcn bir habere göre Holanda Müzel boyunca topların tırakaın bütün .Alman kıtantının Sigfrid hattı yakınında 
ıg rı f1 d b h d d k d h • h' b' Al tepeleri yerinden sanacak kadar kuvvet• k '- ld ki h b 1 • .. . d çok mühim keti er e u- u u u arşısın a t•susı ıç ır man ·amp ıırnrmuı o u arı a er verilmek· 

1
en uzjnn v: hiç bir müşkülata uğrnma· tah,idah knydedilme:niştir. Eks la Şapel- lidir. Zannedildiğine göre Fransız, baı· tcdir. Bu kıtaat kamplarına gitmek üzere 
dunm;~ ·~ dönmüşlerdir. Fransız hava de hastane binalnn ve bir çok mektep- kumandanlığı bu mıntakada Alman tah· mütemadiyen Belçika hududu boyunca ah ;. 1irı?bu vesile ile Alman tayyare· ler tahliye edilmiştir. Ruhr mıntakasında şidatı yapıldığını öğrenmiştir. Alman top- yollarına devam etmiş olduklarından 

I
J1l9: a ıken 

1 
müttefik tayyarelerinin üs- bir çok yerlerde, dikenli demir tellerle lan müsavi bir şiddetle mukabelede bu· Aachen mıntakasında kıtaatın tahıid 

erme arf h b ·· t · [ ld k '- · b '- 1 1 lu 1 d d.l · ld w d • b' · d •. 
1 
.. w·• - bı'r kerre da a te aruz e tır- çevri miş o u ça onsıt ara .. a nr yapı· nmuş ar ır. e ı mış o uguna aır ır şayıa everan 

tun ugunu 1 A 1 ld w le d.) F ansız keşif tayyareleri Al· dığı görü mÜ§tÜr. n aşı ıgına göre Brüksel, 29 (A.A) - La Cazettein etmiştir. 
me tek ır ıer, rn hareketi hakkında de· bunlar Ruhr madenlerinde çalıştırılacak istihbarına göre Lüksemburg hududun· Belçika ntakamatı bu kıtaatın Aachen 
man ıta arını h • I • h d b 1 ferli malumat toplamışlardır. Fransız Le esır erme ma sustur. n 

1 
.~k unal (84) Aklman istihkam kıtnsı mıntakasında durmadıkları Moselle bo· 

tayyareleri müsavi kuvvet vaziye· •W .u sem >urgun arş.ısında kain mm· yunca Almanların garp cephesini takvi-
8.vd Almanlara karşı nüfuzlarını ispata Roma, 29 ( ö.R) - Fransız teLlıgle· takada bulunan Remich lcasabasında la· ye için sevkedilmektc oldukları anlaşılın· 

dtın e, t • lerdı'r rinin çok kısa olmastıJıa rağmen Lükscn• ğım tertibatı vücuda getirmektedir Bu- ca bu tahaıışüt haberini tekzip ctmi•ler-
evam e mış · b h d d d Al F zl • · . " .. 

P 
. 29 (ÖR) _ Alman kıtaları- urg u u un a man ve ransı ar nun scbebının Fransızların muhtemel bir dir. 

arıs. · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

......... S.Övyet - Estonya paktı Tebliğler 

Estonya hükiimeti Sovyetlerin bütün 
metalibatını kabul etmiştir 
Sovyet askeri Fenlandiya körfezindeki Estonya 25 bin 

adalarinı harbın sonuna kadar işgal edecektir 

._ 29 (A.A) - Sovyctler 
Mos.,;ova, d' 

Birliği yüksek Sovyeti. r~yaset 1 ıkvnnı ve 
. • ··mhuru ıkı mem e et nrn-Estonya reısıcu k . 

d b . '·-r•ılıklı yardım pa tı ımza· 
sın a ır ....,. " h . . d 

1.. lu bulmuşlar ve usus ıçın e-
sını uzum . . 
1 1 tayı·n etmışlerdır. ege er . 1. • . . h . 

H lk komiserlcrı mec ısı reısı ve arı· 
• ahalk komiseri Molotof ile Estonyn 

cıye S 1 d h 'ciye nazırı Doktor e ter arasın a 
~;:kovada 24 Eylulden 28 Eylule kn· 
dar bir karşılıklı yardım paktı ve bir ti· 
ı:aret anlaşması müzakereleri cereyan 
eylemiştir. . 

Bu müzalc.cıelere bir taraftan Stalın 
ve Mikoyan diğer taraftan da Estonya 
milli meclisi reisi Uluot~ ve profesör 
Piip de iıtirak eylemiştir. 

Sovyetler Birliği Estonya görüşmeleri 
28 Eylulde bir karşılıklı yardım pakb
nın ve bir ticaret anlaşmasının imzalan
ınasile neticelenmiştir. 

Moskova, 29 (A.A) - Sovyet. -.Es
tonya knr§ılıklı yardım pakt~ mucıbınce 
Sovyetler Birliği Estonya lımanlannda 
ve tayyare meydanlarında garnizonlar 

bulunduracaktır. S kh I d 
Lo d 29 (ö.R) _ to om an 

n ra, Es a 
bildiriliyor : Sovyet Rusya ve . lo~y 

··rü . bı'tmi•tir Sovyetler ıstedık· go şmesı y • E 
) . . elde etmi!llerdir. :.stonyanın 

derı~ı hava üslerinden bütün harp 
enız ve ild . •fad 

müddetince İ•tedikleri tek e ıstı e 
edeceklerdir. Molotof. Eetonya ad~lann· 
el 25 bin ltifi)ik bir Sovyet garruzonu· 
n:n bulunmuını istediği zaman Estonya 
hariciye nazırı Setler yerinden sıçnya-

rak: 
- Bu olamaz.. . 
Demiştir. Cörü,memizin dramat~k 

ıekli burada bitmiştir. Zira Sovyetlenn 

Ameri 

ısrarı karşısında Setler hükümetinden alakadar etmektedir. Zira Moskova Bal· 
)'eni talimat istemeğe mecbur kalmış· tık denizinde kuvvet taksimi paktındor 
tı. Almanyayn nispetle çok daha faik bi. 

Molotof dnha mıis:ıit bir hal şekli bul- mevki elde etmiş bulunmaktadır. 
mağn tnraftar görünmüştü. Faknt Stalin Kopenhag, 28 (AA) - Politiker 
bu hilelerde en küçük bir tndılat ynpıl- gaute.<ıinin Stokholm muhabiri bildiri
mndan kabulu üzerinde ı rarı Estonya yor : 
hükümetine teslihat mecburiyetini yük· Emin bir lsveç menabiinden ôğrenildi
lemiştir. Setler büyük bir tesir içinde ğine göre E.stonya heyetinin talepler' 
hükümetinin muvafakat cevabını bildir- Mosko•ada fena karşılanmıştır. E.stony~ 
miştir. Karşılıklı yardım paktı bu cevap -Rwıyanın her istediğini kabul etmek ıztı
üzerine imzalanmı tır. Nihai pakt Eston· ıarındadır, Gosscl ve Oago adalarınır 
ya topraklarından bir kısmı üzerinde Ruslar tarafından iş~ali pek yakında bir 
Sovyet himayesini tesi-ı etmi bulunmak· emrivaki olacaktır. Bütün Sovyet filosc 
ta, Estonyayı hem siyasi hem de • tabir seferber edilmiş olup harekata hazır bu
caizse • askert istiklalinden mahrum et- lunmaktadır. Yine aynı gazetenin Mos
mektedir. kova muh birine göre Danzig umumi 

Moekova, 29 (ö.R) - Sovyet R us-- valisi Forııterin de Moskovada bulunuşı 
ya ile Eatonya araıımda imza edılen an· Ruııya ile Almanya ara•ında bir Polonye 
Ja,ma mucibince her iki taraf, büyük bir tampon devletinin kararJa~tmlacağına 
Avrupa devleti tarnfından karadan veya &.lamettir. Bu huııuata Foster çolı: kıy. 
denizden taarruz halinde mütekabilen metli mütnlaalarda hulunncak bir vazi· 
biribirlerine yardımı taahhüt etmekteair- yettedir. .. 
Jer. Londrn, 29 (O.R) - Estonynnın Rus-

Estonyn. kendi limanlannın ve Fin· yn ile ynpnmğa mecbur kaldığı Htifnk 
lımdiya körfezindeki Cossel ve Sogo bu memleketi on sene iç.in bir Sovyet 
adalarının deniz ve hava üssü olarak muhaınmiyc:;i hnlinc sokmuştur. 
Sovyet Rusya tarafından istimalini ve İki memleket diğer devletlerin tanr
ınezktlr adalarda harhin nihayetine ka- ı·uzu halinde birbirine yardım t.aahhü
dar 25 bin kişilik bir Sovyet ordıaunun dünü kabul etmişlerdir. 
bulunmasını kabul etmektedir. F~nya Rusyaya Ozcl \'C Dago nda-

Kwl filo Estonyaya ait Finlandiya lariyle sahllln dif1er noktalarında deniz 
körfezi koylarında yeni deniz ve hava üsleri vermiştir. Iki hükümet birbiri 
üslerine malik olacak ve böylece Rina aleyhinde ittifaklara girmemeği ve mil
koyunu kontrölü altında bulundurabile· teknbilen ekonomik ve sosyal rejimleri
cektir. ne riayet etıneği kabul ebnişlerdir. An-

Rusyanın bu suretle Baltık denizindeki lr?.Ş111n Rusya tarafından verilen ve ka
mevküni takviye etmesi yalnız F~tonya, rnda ve denizde kuvvetli nümayişlerle 
Letonya ve Finlandiya gibi Baltık devlet· teyit edilen bir Ultimat.om neticesinde 
lerini değil, nynı zamnnda Almanyayı da tahaklnık etmiştir. 

• a cevap v ıyo 

Ruzvelt, muhtemel bir sulh konferan
sına davet edilmeyi kabul etmiyor 

.. Hit1 rin sulh Vaşington, 29 (Ö.R) - Siyasi mahfcl- ıle mukayese ediyorlar. 
Vaşington. 29 (?.R) - rhal c vabını ler Rus. Estonya unktını hayretsiz kar- Arjantin umum! efkurının kanaatini 

ıııarruzuna Am.erıka deuhte ~e sulh cılamıştır. Fakat Rus emperyalist mak- hillilsa eden •Aksiyon• gnzctesl sulh ta
verıniştir. Aınerı~n ~cın:;.e ·vayct- ~tlnn endişe uyandırmaktadır. Demok- an-uzunun nkaınete mahkCtm olduğunu 
konferansına davetı ha cil . 1 rı alleri· rnsilere maddi yardım lehinde yeni bir yazarak diyor ki : Demokratik devletle
ler münasebetiyle g~e.~::; ~uzvelt c~reyan htısıl olmuştur. Bazılarını~ fik. r~n garanti ve hudutları Ren Uzerinde
ne verdiği cevap~ reısı beri olmadığını rince ise Alman - Rus mukareneti Al- dır. 
böyle bir ıeşebb~en ~ .. etinin böy- nıanynyı takviye edecek yerde Avrupa-
.. lemi" ve Amerıka hükurı:. . nnct· dnki frulliyctini tahdit edecek mahiyette- VARŞOVADA.N 

soy .., b 1 debUecegını za alılar t talitc ·d 1 ·u · le bir daveti ka ~ .e rik.a Avrupa· dır .. Amcrik 0 • r .~. eo OJ e?n Londraya giden 
mediğini söyleıniştil'· Am~ . e sUrUk· yeni dünyayı da tehdit ettıgı kana.atin· L 
da arazi kavgalaı:ının halli~ ette bir dedirler. Bu fi~irde .~lanlar Amcrıka}•ı efl fayyarecflerJ 
lenmck istcm~iğınden bu Da:Ct hnbe- müdafaa için hır .~Jıno hattı .Yal?~- Paris 29 (ö.R) '~-Dökti'z Polonyalı 
konferansa iştı.rak edenıezİüdilr • tansa Fransız ınaJınO hattınd~ ış g~rmc- tayyareci, iki yolcu tayyaresi ile Varşova 
rrıi~ta~ın:a::ml:=y~lc~h~ay~al=Jn=ahsu;;;;;;;:;;;iiii·İİ· lr);i;; nin müreccah oöldu&'U kıın;°tindetıırler .. Uıyyarc karargahım terkcderek Londra
- a •ı'XX~ Londra, 2!l C. .R~ - _ en~ue a g~- ya gelmişlerdir. Bunlar, Fransadn topla-
~.1-?JZ& ıw- • zcteleri mUttefiklenn g~dıkleri su- nan Leh ordusunda hizmet etmek niyc-

KARŞltAKA kOneti Aln1an~ranm, kendısıne bahnlıyn tindedirler. 
''aımr iskelesi karşısında 1 olan ve ağır fcdakfırlıklan istilznm 

,., ~ "~r2Z??L.7.Y?>J;ihdZ!ft- *SMCl.llı 

M e
" 1 ek s •. nema s.•. . edınaen yeni 'ıttifaklar a•amaktakı' "ıstin"lı' 

. d. tesadüf edılır snsas 
Bu ha ita mishne na . ır edi >; ÖZEL 

.ki {ilim takdım yor .. 
ı ADVERS 

B~·illnA~~:Vusanlıınna çevrilmiş • Yn uf Riza Okulu 
u "k rnan 

.
1
. buFR·yı~.;tc MARCtrn ANA VE İLK 

Mümcssı 1 : vusLAR ~ lltld 
! _ 3 AHBAP Ç~LENfnrOR Yeniden talebe kay~~a1 ~~ c~tı .en 

El~ itibaren ,.c derslere ıki nrıncı c rın· 

TÜRKÇ.E SÖZLÜ d' N de b:ı.,fıvncaktır. · b .. -k kome ı . ..., ~ f ESi 
Knhknhnh-Eğlencelı.. "J"~c 8.45 te KESTEL!. CAD~LEFON : 2'J14 
SEANS~&: He~~ 3.30 da ila\'e 1878) 
Cumartcsı, paz:ır 

seansı vardır .. 

Deniz 
GAZiNOSU 

Kıs tnC\'simi dolayısiyle her tarafı 
camin ÇC\Tİli \'e tamamen mahfuz bir 
lın1dc manzara letafetini ntC\'Siıne 
lmrşı da ınıılınfaza etmektedir. 

Fiatlerde hiç bir 
zam dmamı.ştır 

~~~fi6{..oGÜıl~ 

FRANSIZ 'J'EBLİGİ : 
Paris 29 (Ö.R) - Snbahki Fransız 

tt'?bliği : 
Umumiyeti itibariyle gece sakin geç

miştir. Temas unsurlarımızın, bilhassa 
Snrbrukun garbında faaliyeti. 

Faris 29 (ö.R) - Bugünkil nkşam 
tebliği: Sar'ın şark ınıntnkasında topçu 
ateşi bilhassa iki köprü ve Pirmasemin 
cenubunda, her iki tarafın keşif ve ta
ras:.ut tayyareleri faaliyet göstennişler
dir. 
ALMAN 'J'EBLİGİ : 
Berlin 28 (A.A) - Ordu kumandan

lığı tebliğ ediyor: 
Şarkta Alman kıtnntı çizilen hududu 

geçmiştir. DUn snğ cenahta San nehrinin 
şarkında Polonyalılardan 500 subay ve 
ve altı bin asker esir alınmıştır. Evvelce 
':ıildirilen 41 inci Polonya fırkasından 
bilŞka da bir general ile 37 inci ve 39-
.ıncu Polonya fırknlıırının kumandanlan 
da erkfı.nıhnrbiyelcriyle birlikte esir 
alınmışbr. 

OVYEI' 'll'EBLiOi : 
Moskova 29 (Ö.R) - Sovyct tebli~ine 

~öre dünkU harekat neticesinde Kızıl 
ordu kıtnları Maloviç, Prezmil, ve Ba
losteyl. işgal etmişler, beş sUvarl alayı 
esir etmişler, on beş top almışlardır. mU
tcaddit Polonya müfrezeleri dağıtılmış
tır. __, _____ _ 
Von Ribbentrop 

Mo•kovacla Ha. veki-
limizle görüşemedi 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHl1' .. EDE -
tereye knrşı olan dostluklarım da aynı 
surette muhafaza ettiği merkezindedir. 

Perti.nnks, Eko dö Pari gazetesinde 
yazdığı makalede diyor ki: 

cB. Şükrü Snraçoğlu Moskovaya gi
derken B. Ribbentropun da Moskovaya 
gideceğini bilmiyordu. Maamafih TUrkl
yenin Karadcnize, Balkanlara ve şarki 
Akdenize tealluk eden politikasında hiç 
bir değişiklik mevcut değildir. Fon Rib
bentropun, eğer mevcutsa, gayretleri 
Fon Papcnin gayretlerinden daha seme
reli olmıyacaktır.> 

Roma 29 (Ö.R) - B. Saraçoğlunun 
Moskovadan dönerken Bükreşte dur-
mnsı muhtemeldir. 

Moskovada 
Verilen ziyaietlerde
Lonara, 29 (Ö.R) - Tns njansı bugiln 

Fon Ribbcntrop tarafından verllen bir 
ziynfcttc Sovyet halle komiseı·lcrinden 
ırkan Yahudi olan Konoviç ve Abrrun 
Mosovskinin hazır bulunduğunu kayde
diyor ve ilk defa olarak bir Alman Na
zi nnzınnın mas:ısındn yahudilcrin bu
lunduğunu bildiriyor. -*-Romanyanın İngiltere-
den aldığı tayyareler 
Londra 29 (ö.R) - lngiliz istihbarat 

nezareti bildiriyor: Romanya hUkümcti
nin lngiltcredcn sntın nldığı 14 bombar
dıman tayyaresi Rumen pilotlnnnın ida
resinde Romnnyaya gitmiştir. 

Romanya Rumen petrolleri ınukabl
lınde 12Alman tayyaresi satın almıştır .. 

r ~ .. .-..-s:JW'.-WWWW 

Elhamra 
Sinemasında bugün 

2 Hnrikulfıdc filim birde°it 
-l-

A$KAVEDA 
Fransızca Sözlü 
Baş ı·ollerdc: 

Jon Grawfort - Robcrt Youug
Melvyn Douglas Margaret 

Sullevan 
-2-

Dansing Meleği 
Fransıcn Sözlü 
Baş rollerde: 

Siınone Simon - Don Ameche -
Robert Yung 

Ayrıca: Miki ve $ . 1\11. İngiliz 
kralının Amerika seyahati 

> 

St naslar. 2.30 - 5 - 8.30 da başlar. 
'/ZJ 7Z. :Z WrilZ.LL~:L'Q 6esm-

ş 

":s ·o N ···r ·H A.a·.~E R -. " 

Uzak Şarkta vaziyet 
Sovyetlcrin Çine karşı olan siyaset-

lerinde b~r değişiklik olmamış 
u~:r?ı:ı!9 g~~~~ek ~~e~ ~';'11:~m· ~!f>n.YJa ile Tiyençin

1 
hakkında mU-

ç k k k · . ~r. apon gazete eri Sovyetlerln 
an ayşe e arşı takip ettık1eri siyasette hiç bir değlı;:ikliğ. 1m' d ğ 

zıyorlnr. ~ ın o a ı ını ya-

Moskova 29 (Ö.R) - Japon sefiri Molotofu zi aret cd k J 
yet Rusya arasındaki munlll\k meseleler hnkk~da gör~Uş:~nya ve Sov-
Bcr1~ 29 (ö.R) - D.N.B. njansı Almanyanın Sovyet Rusya t~afından 

pılan hır tazyik neticesi olarak Japonlnrın Çinde tesis etlikleri hllkUm ti~
n~tmnğ~ nlcyhtar ~l~u&rulll! ve Ç~kayşek ile Jnponya arasında t.avass~t ~ 
~:~~~ fstcdiğıne daır Domeı ajansı tarafından verilen bir haberi tck-

B az J ücretli memurlar bu ay 
maaş alamıyacaklardır 

Ankara 29 (Telefonla) - Devlet dairelerinde Ucretlc çalışan ~cmurlnrd 
ba~ıları h~la ~uvazzaf bulunduklnrı vazi!clerden evvelki hizmetlerini tevs~ 
cttıremedıklerınden dereceleri ait oldukları Veknletçe tayin edilememi tl 
Bu sebepten bu ayın sonunda ücretlerini alrunıyncaklnrdır. Bu gibi mc~ r: 
lnra avans olarak. para vermenin kabil olup olmndığı Maliyeden sonılmuş ~e 
bu sorguya mcnfı cevap alınmıştır. 

Diin harp akadem1si mezunlarına 
merasirrıle verildi diplomaları 

Istnnbul 29 (Husu~i) - H.arp nkndcmlsinin bu eneki mezunlnrıııa dlpto
malım bugUn. mernsımle verildı. Akademiyi muvaffakıyetle bitiren ge.nç su
baylarımızn dıplo?1alarını bizzat akademi kumandanı dağıttı. Kumandan ge
nernl Fuad ~u !'"Unasebctle bir de nutuk söyledi. Bugiln aynı znmandn leva-
7.lm ınektebıni ıltınnl edenlere de diplomaları dağıtıldı. 

Boğazda, nıemnu mıntakada resim 
çeken Almanların muhakemesi 

lslanbul 2!l (Husust) - Boğazın Rumeli mıntaknsındnki memnu mıntaka
da fot?graf çekerken yakalanan iki Almanın nğırcez.adn gizli olarak muhake
melerıne ~aşlandı. Ayrı ayrı muhakeme edilenlerden biri hükümetimiz t:ıra
f ındnn mutah:ıssıs olarnk cclbedilmi olan Novatnidir. Diğeri de limanımıza 
selen Alman gemilerinden birinde Vilhclnı German adında bir tayfadır. Alel
ftde bir tayfa olduğunu iddia eden Kcrmnnın yilksek tnhsili olup çok güze) 
resim çizdl~i ileri silrülmektcd!r. 

Moskova anlaşması ltal· 
yahükümetine bildirildi 

Paris 29 (ö.R) - Moskovndan bildiriliyor: Alman hariciye nazırı Fon Rib
bentrop bu sabah saat 9,30 da Alman büyllk elçilik binasında ltalyan sefirinl 
kabul ederek bir gün evvel lmznlannn Rus • Alman anlaşmasından Italyayı 
haberdar etmiştir. 

Roma 29 (A.A) - öğleden sonra çıkan gazeteler ilk sayfalannda fakat hiç 
bir mUtalb llfıve etmeksWn Rus - Alman beyannamesi ile itilAflannm ve 
keza Rusya ile F.stonya arasında milnakit ttUfifın metinlerini ııcşrctmckte
dirler. 

Parls 29 (Ö.R) - Yeni Rus - Alman nnla.şmnsının neşri Ccnevrcde ve bU
tün JsvJçrcde hayretle karşılanmıştır. 

Alnıanyada kolektivizm, pek yakında 
Sovyet Rusyayı do geçecektir, diyorlar 

Kopcnhak 29 (Ö.R) - Alınanyadan gelen bitaraf mUşahiUerin anlattıkları
na göre Almanyada Kollektivizm o kadnr ı-ndikal blr şekilde tatbik ediliyor 
ki, pek yakında Sovyet Rusyayı da geçecektir. Her l.arnfta bir kollektif iaşe 
sistemi hazırlanmaktadır. Bu sistem perakendeci diikkAnlnrın kaldınlmaın 
ile ikmal olunacaktır. Büyilk mnğnznlnr, nasyonal sosyalist hayır ccmiyetlhl 
tarafından idare edileceklerdir. 

Dört Japon tayyaresinin ay ışığında 
yaptıkları bir hava baskını 

Tokyo 29 (A.A) - Dört Japon tayyaresi evvelki gece ay aydınlığından 
istifade ederek Tclıungkln Uzcrinc bir akın yapmışlardır. Bu Uıyyareler av
detlerinde Szcchvnn eynletiııin şark ınUntchnsında kAln Fingchln Uze.rinden 
uçmuşlar ve tnyynre limanını bombardıman etmişlerdir. Bir çok Çin tayya· 
releri Japonların bu akınıruı mukavemet etmek istemişkrse de biç bir mu
vaffakıyet elde edememişlerdir. Japon tayyarelerinin kaficsi üssülharekclc-. 
rinc avdet etmişlerdir. 

Macaristanda Naziler 
tehdide mi başladılar? 
Budapcşte 29 (A.A) - Havas ajansından: 
Parlamentoda nazilerin şefi B. Hubay tarafından hUkUmet aleyhine yapı· 

lnn şiddelli hUcwnlardan dolayı Macar slyas1 mehafillndc blr nebze huzursuz
luk hüküm sürmektedir. 

B. Hubay B. Telckiyi fırkalar mlitaı kc.c;iııe rinyet ebnemlş olmakla iUıam 
etmektedir. 

Mumaileyh lltiveten demiştir ki: . . , 
Naziler bundan böyle parJamcntonuıı faalıyellne ıştıriik ebnlyeceklerdlr. 

Zabıta Macnr naz.ileri hakkında zullim ve 1ğtisnfı reva görmektedir. Ve si
yasi u:Uumt nf bizim fırka mensuplnrınn tntbik edilmemiştir. 

Batırılan Alman tahtelbahirlerinin 
sayısı on ikiyi buldu 

Roma 2D (ö.R) - Padsten Italyan gazcteloruıc bildirlldiğine gore ~ımdl
ye kndar 12 Alman tabtelbahiri batırılmıştır. Bunların ikisi :Fransız deniz 
kuvvetleri tarafından batırılmıştır. 

• 
'fayyarP sine-nıası 

'l'ELEFO.' : 3646 
BUGÜN 

Daniell Darrleux'nun 
En son \'C güz.el fihni 

Şafaga Dönüş 
AYRICA 

.METRO JURNAL • VE RENK-
Lİ MİK1 

Bugiin l'Umartesi, yarın ımmr 
Oyun saatleri : 

1-3-5-7-9 
Ynnn paznr 11 DE Hnlk matinesi 
Her yer (20) Çocuklara (10) .. 

V7ZL//Z7Z:IL.Jr:zzzzy~·.-~~--

~fZiP.:i"ll'JllllWlm'ZT'L77.Z..'Z22m• 

l...iseliler Yurdu 
1 - Lise ve Orta mektep ta· 

!ebeleri için gayet ciddi ve nezih 
bir terbiye yuvasıdır. 

2 - (Liseliler Yurdu) Erkek 
liseleri ve Tıcaret lisesi muallim· 
lerinin dnimi idare \'e nezaretleri 
ltındadır. 

3 - inzibat, müzakere ve ye
mek işlerine son derece dikkat 
olunur. 

ıırtl rı öğrenmek ve kayıt için 
her gün Birinci kordonda Alsan
cak deniz banyoları ve gazinosu 
k r ısındu 364 numarndn (Lise· 
tiler Yurdu} n mürncnat edilir. 

CALZ/ Z 77. Jz.. 3 
"Z7J1 D. l S 
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Cenabıhak, Musanın duasını ka
sadır oldu 

DALGA UZUNLUCU 
BUGÜN 
-~--

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
l S.30 Program ve Memleket saat ayarı, 
13.35 Türk müziği (Gelin havalarından 
ornekler) Sadi Yaver Ataman, 14.00 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri. 14.10 Müzik (Dans mti71-
ği - pl.) ~.5.00 - 15.30 (Şen oda mii1..iği : 

Londra radyosunda Al
man milletine hitabı 

üzüıu 
13.13 Üzüm Tarım 
1160 A. R. Üzümcü 
965 S. Paterson 
723 Ş. Riza Ha. 
463 K. Taner 
433 s. Erkin 
280 M. H. Nazlı 
231 Y. i. Talut 

6 11 50 
5 75 11 50 
6 50 10 
6 11 
5 75 13 50 
5 50 11 50 
8 50 14 

bul etti, hita hı ilahi 
cDaily Maib gazetesinden: 
( cDaily Mail> gazetesinin faşist te

mayülleri ile tanınmış ve şimdiye kadar 
Mussolini ve Hitler ile müteaddit müla
katları intişar etmiş olan muharriri Vard 
Price Londra radyosunun daveti üzerine 
geçenlerde Almanya halkına hitaben bir 
konferans vermiştir. Muharririn radyoda 
Almanlara işittirmek istediği sözlerini ga
zete ayrıca neşretmiştir. Bu nutku aynen 

- Ben getiririm .. 
Demiş ve Hindistana giderek Seren· 

C 
dipten Ademle Havvanm cesedlerini ge
tirmiş. Nuh da ona: 

- Senin ömrün uzun olsun .. 
Demiş.. Hızırın daima ya~arnası hak

Jundaki rivayet buradan geliyor. Bir baş
ka rivayete göre Hızır, (lskender Zül
karneyn) in askerleri arasında imiş. Is
kender Zülkameyn cAbıhayat>ı arıyor• 
muş. 

Onu daha evvel Hızır bulmuş ve iç
miş .. Ondan ölınezmiş. Bu İskender Zül-

g karnel'll, tarihin meşhur İskenderun
dcn evvel gelmiş olandır. 

Hızırın adının cHızırn olınasına sebep 
P olarak üzerine bastığı taşın yürümesi ve 
va geçtiği yolların üzerinde çimen bitmesi 
n de gösterilmektedir. 

' lt Bir rivayet, Hızır Musanın kardeşi 
ı~~Hiru!lun oğlu olarak gösterir. Harunun 

~
oğlu Ilyas peygamberdir. İlyas hakkında 
olan rivayetler de Hızırdan aşağı olma-

i dığı için ravilerin bu iki ismi birbirleri
ne kanştırdıklan muhakkaktır. 

e Hızırın Yakup evlatlarından •Yehu
~ da• nın oğlu olduğu da söylenir. Fakat 
1 Beni İsrail onu kendi ırkından ve Ya-

kup neslinden kabul etmiyorlar. Onu İs
m k ve İbrahim Peygamber zamanında 
ka da yaşamış gösteriyorlar. 
h.a (:aızır ve (İlyas) hakkında en umumi 
rılf ·vayet şudur : Bunların ilcisi de hala 
tc yaşamaktadır. Fakat göze görtinmemek
tc te im.işler. Maamafih canları istediği bir 
ın kimseye görünüyorlarmış .. Hızır, deniz
hUjJere hakimmiş .. Denizde fırtınaya tutu
sul.Janıardan kurtulacak olanları selamet 
ın hiline çıkarır, ölenlerin ölülerini de, 

:namazlarım kendi kılarak yine sahile 
sevkedermiş... İlyas ise karaya, çöllere 

!:)tıükmedermiş.. Çöllerde yollarını kay
:lbedcnlere rehberlik eder ve ölenlerin 

llanµt7Jarım kılarmış ... 
Musa bnhsinde dolayısiyle adı geçen 

u efsanevi zatlar hakkında rivayetler 
h daha pek çok ise de üzerinde ittifak edi
o enleri bunlardan ibarettir. 
~L Tevratın ahkamı arasında, insanların 
~ıdükten sonra tekrar dirilecekleri ve 
kjaağlıklarında yaptıkları bütün fenalık ve 
s'yiliklerin hesaplarını Tanrı huzurunda 
n\rerecekleri kayıtlı idi. Nitekim ayni ka
~t İncilde ve Kuranda mevcuttur. Be
~i İsrail kavmi, zahiren Tevrat ahkfunı
<;na riayet eder görünüyorlar. Fakat ha
C'.kikatte ise içlerinde •şekD ve .. şüphe• 
\.aşıyordu .. 
( İşte bu sırada idi ki alelade bir cina
;ret Mdisesl Musa peygamberin yeni bir 
1Jnucize i7.harına vesile teşkil etti. 

Beni 1srail halkı içinde ihtiyar bir 
m vardı ... Bu adamın malı, mülkü ve 

parası pek çoktu. Fakat çok nekes bir 
adamdı .. Kardeşinin iki oğlundan başka 
~arisi yoktu. Bu iki çocuk açlık, sefalet 
~inde yaşıyorlar. Fakat amcalarından 
en ufak bir yardım bile görmiyorlardı. 

Bu iki kardeş kendi aralarında düşün
C!Uler. 

- Eğer, dediler, amcamız ölecek olur
sa bütün malı, mülkü miras olarak bi
ze kalacak .. O ihtiyardır .. Bugün ölmez
'se yarın ölecektir .. Fakat o öli.inceye ka-
klar da biz sefalet içinde kalacağız. İyisi 

i onun ecelini tacil edelim. Kendi öl
ezden evvel biz öldürelim .. Nasıl olsa 
akkımız ve helalırnız olacak malına bir 

An evvel konalım .. 

lbrahim Ozgür ve Ateş böcekleri. 18.30 
Bu kararı kendi aralarında verdikten Program ve Memleket saat uyarı, 18.35 

sonra amcalarının evine gittiler .. İhtiyar Müzik (Küçük orkestra) Şef : Necip 
adamı bir bahane ile evden çıkarıp tar- Aşkın ... 1 - Vilhelm Cacek : Marş 
laya götürdüler ve tarlada öldürdüler. 2 - Dohnanyi : Düğün valsı, 3 - Erich 

ölüsünü de tarlada iki büyük köy Trapp : Fiijisanın etrafında müzik ses
arasınaa bırakıp döndiiler. Ertesi giin lcri - Fantazi. 4 - Carlo Thomsen : Dua 
yine kendileri, sözde kabyolan amcala- 19.10 Türk miiziği (İnce saz fa<>lı - Uş
rını aramağa çıktılar ve yine sözde şak Faslı) Safiye Tokayın iştirakiyle 
adamcağızın ölüsünü tarlada bularak ağ- Celal Tokses 20.00 Memleket saat ayarı 
]aştılar. Kimse de bu ihtiyar adamı kar- 20.00Temsll. 20.41) Ajans ve meteoroloji 
deşinin çocuklarının öldürmüş olmasına haberleri. 21.00 Türk mli7Jği Okuyan : 
ihtimal vermedi. Köy halkı, kendi arala- Muzaffer hkar .. Çalanlar : Vecihe Dar-
rında oirinin böyle belirsiz kimseler ta- al R E 

1 d 1 
y , eşat .rer, Ruşen Kam .. 

rafından kate imiş olmasından rnütees- ı _ Küçük Osman bey : Müstear peş-
sir doğruca kalkıp Mısıra geldiler ve rcvi .. 2 _ Müstear beste : (Gönül ey 
Musa peygambere arzuhal ederek Tev-
ratın hükmü dairesinde adalet istedi- mahı ru a~kınla aram etmede geldi.) 

1 3 - Müstear şarkı : (Görsem seni ben 
e;,evratın hükmü şuydu: ey derdi rana) 4 - Dede - Müstear şar-
cEğer bir yerde maktul bir adam bu- kı : (Gönlümü bendetti ~Jn:ıah) 5 - Re~ 

lwısa ve katili kimdir bilinmese o köy şat Erer - Keman taksımı 6 - Rahmı 
halkından elli kişiye sorarlar. Bunlar bey - Müstear şarkı . (Gel ey saki şara
yemin ederek kim öldürdüğünü bilme- bı tazelendir) 7 - Rahmi bey - Müstear 
diklerini ve görmediklerini söylerlerse şarkı (Beğenirsen al yanına)) 8 - Şa
maktwün diyeti bütün köy halkı üze- kir ağa : Müstear şarkı (Ey tuti) 9 -
rine olur. Eğer maktul iki köy arasın- Müstear Yürük semai : (Sana dil ma
da bulunursa bulunduğu yere hangi köy hıtabanım) 10 - Küçük Osman bey 
yakın ise diyet vermek o köyün üzerine Müstear saz semai.-;i. 21.40 Konuşma 21. 
düşer. Eğer iki köyün arası aynı ise dı- 55 Müzik (Ecnebi dil1erde) 22.30 Müzik 
yet her iki köye de vacip olur.> Ihtiya- (Dans müziği - pi.) 23.00 Son ajans ha
rın ölüsünün bulunduğu yer ki köy hu- berleri, ziraat, esham, tahvilat, kambiyo 
dudunun tam üzerinde olduğundan Mu- r.ukut borsası (Fiat) 23.20 Müzik (Caz
sa peygamber her iki tarafa da diyet bant - pl.) 23.55 - 24.00 Yarınki program 
hükmetti. Bu karar, iki köy halkı arası- -:---

veriyoruz:) 
Ben Alman halkını tanımak ve sev

mek için bir çok fırsatlara nail oldum. 
Hatta bir çoklarınız icımime belki de ya
bancı değildir, çünkü Hitler, mareşal 

Göring ve Almanya hükümetinin diğer 
liderlerile yapmış olduğum mülakatlar 
Alman gazetelerinde de intişar etmiştir. 

Bütün lngiliz gazetecileri arasında Al
man hükümetinin noktai nazarını lngil
tere halkına izah ve tefsir hususunda en 
fazla hizmet etmiş olmak iddiasında bu
lunabileceğimi zannediyorum. Ve bu hiz
metimi bütün samimiyetimle ve adilane 
ifa ettim. 

Bugün yine aynı ruhla Almanya hal
kına hitap ediyorum. Bugün nasyonal 
sosyalist hükümetinin mütecaviz hare
ketlerinin neticesi olarak size karşı silaha 
0anldıibmız şu anda vatandaşlarımın ha
leti ruhiyecıini tıpkı lngiliz karilerime Al
manya hakkında verdiğim malumattP 
olduifo gibi, aynı samimiyet ve aynı dü
rüsti ile sizlere bildireceğim. 

na fitne soktu. 

Alman halkına hitap ederken kalbim
de büyük bir hüzün ve keder duymak
tayım. Bu kederim kendi memleketim 

Sar havzası hesabına değildir; çünkü o kendisine ic
bar edilmiş olan bir beliye dolayısiylr Pitman projesi 

halılıında. •• 
Vaşington 29 (A.A) - Amerika bir

leşik devletleri ~yan hariciye encümeni
nin bitaraflık kanunu projesini tasvip 
etmesi üzerine Pitmann kongrede müs
bet neticenin dört veyahut beş haftada 
alınacağını söylemiştir. 

Annam imparatoriçesi 
Fransadan ayrıldı 
Paris 2!) (ö.R) - Annaın imparato

riçesi, veliahd ile beraber Marsilyadan 
Hindiçiniye hareket ehni~tir. Imparato
riçe hareketinden evvel müstemlek!it 
nazırı Manderle bir teşekkür telgrafı 
göndermiştir. 

tiç Norveç vapurunu 
daha batırdılar .. 
Roma. 29 (Ö.R) - Daha üç Norveç 

vapuru batmıştır. İkisi kereste ve kağıt 
hamuru yükü ile İngiltereye giderken 
tahtelbahirler tarafından batırilmıştır .. 
Ücüncüsü mayne çarpmıştır. 

Y~ni Rumen kabinesi 

boşaltıldı harekete ~eçmiş bulunuyor. Asıl teessüf 
etti~im ve hüzün duyduğum cihet 

--~- sulhperver bir Almanyanın insaniyetil" 
_ BASTARAFl 1 lNCİ SAHİFEDE _ heyeti umumiyesine ne kadar faydalı hiz

metler ifa edebileceği meselesidir. 
hareketlerimiz tam bir muvaffakıyetle 
terakki etmektedir. Dün Mozel cephe- Führer, kendisi ile yaptığım bir çok 
ı::inde dört kilometrelik bir sahada as- muhaverelerde harbin önüne geçmek ar
kerlerimiz 1500 metre ilerilemişlerdir. zularından kaç defa bahsetmisti. Buna 
Büyük toplarımızın yeni işgal E'dilen rağmen. 1914 le on cıenelik ademi teca
yerlerde yerleşmesi Almanları 0 kadar vüz vadinde bulunduğu <ıulhperver kom
endişeye düşürmüştür ki, şimdi biiti.in ~usu Polonyaya 1 Eylulde ani olarak ta-
Sar'ın tahlivesini tacil etm"ktedirJn. arruza geçti. 

Sarbruk, iki cenahtan ihata Halbuki Hitler, Alman olmıyan halk~ 
edilmiştir. Almanların ilk müda- karşı hasmane niyetler ta"lımadı~ını is
f aa hatlarındaki bütün Fortinler pat yolunda bana da:ma Polonyaya ver
tahrip edilmiştir. Muhasamatın diği garantileri mi .. al f"Ö~tr. .. ;-,ıi. Son defa 

- ' • ., ı. bu garantilerden bahsettii?i 
b~~'!yetlindde?lbe_ri. elli AAllman kö- de Avucıturya ile Anşlusu ilan ettiği gün 
yu ışf!a e ı mıştır. manların idi. 
mukabil hareketleri bazan çokı O ~ün Linz şehrindeki weinzinger ote
şiddetli oldu~u halde netice ver- l!ndeki istir~hat salonunda matbuat mü
memistir. ônümüzdeki günlerde dürü Dictr:_ch "'!yaveri Schaubun yanın· 
bu hdreketin artaca~ı muhakkak- da Führer şöyb demi~ti: cŞimdi artık 

Z• S b k F d bir hasım devreııi gelivor. Bu devre zar-
tır. ıra ar ru un ransız or u- f d ç k h"·k·· t. s d t ı · · · 

d 
. z • b .. .. s , ın n e il ume 1 • l1 e mese esı ıçır 

BU taraf tn an ışga ı utan ar ı şayanı kabul tekliflerle bize müracaat 
Londra, 29 (Ö.R) - Yeni Rumen ka- t hl.k d" .. k s· I .d e r eye uşurece ve ıg rı edecek olur"a fena olmaz. E~er Alman-

binesi B. Arjentiyano tarafından kurul- hattı sarsılacaktır. vanın sulhperver niyetlerini gösteren de
muştur. B. Arjentiyano bir liberaldir ve Fransız bas. kumandanlıg"ı, Sar- lil arıyorlarsa Polonvaya on sene icil" 
tanınmış bir İngiliz dostudur. Al 1 d 1 brukun ve bütün Sar'ın ihatasını vermicı oldu0um vaadı hatırlasınlar. Po-

man arın evam 1 asgari zayiatla temine çalısmak- l~nya g~bi 33 mil"..onluk ~ir milletin de-
yafanfarını telırar d G h . d b .. :. nıze dogrudan dogruya hır mahrece sa-

lı • ta ır. arp cep esın e utan le- hio ol ak ihtiyacını tamamile takdir 
te Zlf'

9
••(•ö R) Ingiliz' • ihb sebbüs Fransız ordusunun elinde- ederim~ Bu mahrecin Alman nüfusunur 

Londra 2 . - ıst arat d' h~,_. ld w kl d • 1 l 
nezareti amirallığın şu tebliğini neşredi- ır. aAlm ~ ugu topr.'.1 . . a~ ~n zarurı 0 ~r~ · 
yor: ':ecmesı Almanya ıçı~ ık~hamı zor ~ır ış-
Almanların inkar eden ve devamlı ya- İngiltere • Sovyet Rusya tır, fakat. be~ .hu va:r.ıyetı kabul .. ettım. ':e 

!anlarına karşı amiralhk hiç bir İngiliz ticaret müzaJıereferi Polonya ıle ıyı ve ııulh?erve.r munasebat-
harp gemisine Alman tayyareleri ile Londra 29 (ö.R) - Sovyet sefiri Ma- ta dev3m etmek ~:r~ındeyım.> .. 
harpte hiç bir isabet vaki olmadığını, iski Ingiltere _ Sovyetler arasında tica- işte 19 3.~ senesın?n. Mart ayı~da F uh
bir destroyeri bombalamağa çalışan Al- ret müzakereleri açılması hakkında In- rer bana bovle dem~şt~ .• Bun_'.l ragmen 18 
man tayyarelerinin buna da muvaffak giliz hükümetinin telkinlerine hüktimeli av sonra Polonyayı ıstıla ettı . Bu hareke
olamadıklarını bildirmektedir. tile dünyanın Almanya haricindeki ef

metbuasının cevabını vermiştir. Bu cc- kan umumivP.cıini kendi aleyhine sefer-
\'ap müsaittir. Fakat Ingilterenin mühim 

B. Ribbentrop dün tay
yare ile Berline döndü 

k d 1 1 ', n etmiş oldu. 
re i er açmağa amade o masını ve ge-

niş mikyasta Sovyet ihracatına müsaid Bu yalnız Almanya için değil, bütün 
bulunması lazımdır. Avrupa medeniyeti için feci bir fela

kettir. Bugün Alınan milletinin önünde, 
-.ınıı!lll:l--l!m!'••••••••- Nazilerin Avrupadaki şiddet politikala-

rını nihayete er irmeğe azmetmiş o an 
Asabiye mütahassısı silahlı bir kitleye karşı (Hem de geçen 

şiddet politikasının tatbiki ile tehdit 
edilmektedirler. 

212 Esnaf banası 
211 S. Gomel 
226 j . Kohen 
161 N. Üzümcü 
144 P. Klark 
108 M. Beşikçi 
106 Nazım Kaptan 
97 M. Gür 
60 Nuri Beşikçi 
51 Abdullah Fesçi 
49 İstiklal şirketi 
43 Albayrak 
42 M. Kayhan 

5 6 
6 625 12 
7 10 50 
4 75 5 25 
5 25 9 25 
5 ll 50 
5 50 6 25 
7 9 
6 25 7 
7 625 7 75 
5 625 5 25 
9 50 10 25 
6 25 14 
9 75 9 75 

Siz fikir ve vicdan hürriyetinizin ida
resini Nazi partisi şeflerinin eline verdi
niz, çünkü onların Almanyayı, içinde 
daha iyi yaşanılabilecek bir ülke haline 
getireceklerine inandınız. Sizin bu iti
madınıza karşı onlar ne yaptılar? Onlar 
propaganda vekaletlerinin uydurduğu 
hayale dahi sığmıyan bahanelerle Po
lonyayı istila ettiler ve sizin başınıza da 
galibiyet ümidi olmıyan bir harbin fe
laketini ve sefaletini doladılar. 19 M. Portakal 10 10 
Eğer Almanya için Polonyadan bir 

kaç yüz kilometre murabbaı toprağın il
hak edilmesi mümkün olsa dahi, hiç bir 
Alman ferdi bu yüzden biraz daha refa
ha kavuşmuş olacak mı?.. Bilakis bu 
toprakları istila için yapılan masrafı 
kapamak için vergiler arttırılacaktır. 

16 Akseki bankası 
7 H. Uyar 

7 7 75 

5 P. Paci 
13 25 13 25 
12 50 12 50 

Halbuki katiyetle malfun olan bir şey 
varsa o da Nazi hükümetinin Polonya 
topraklarından elde ettiği kısımlardan 
bir hektarının dahi kendi elinde kalmı
yacağıdır. 

Ben İngilterede çıkan gazetelerde ve 
kitaplarda Nazi rejimi hakkında çok ya
zı yazmış bir adamım.. Hatta İngiltere
de sol cenah münekkitleri ekseriya beni 
Nazi taraftarı olmakla itham etmişler
dir. Ben, zannedersem, Alman menabii
ni ve Alman ruhunu İngilterede pek çok 
kimseden daha iyi tanırım. 

Buna rağmen sarsılmaz kanaatim şu
dur ki bu harbi Nazi rejimi yıkılıncaya 
kadar ve onun yerine serbest bir Alman 
hükümeti kaiın oluncaya kadar devam 
edecektir. Bugün İngilterede görmekte 
olduğum azim ve sebatı şimdiye kadar 
hiç bir memlekette görmedim. 

Bugün kadın erkek İngiliz milletinde 
yakınen gördüğüm haleti ruhiye, büyük 
bir orman yangını gibi umumi bir tehli
keyi bertaraf etmeğe kalkışan insanJar
daki haldir. 

İngilizlerin kalplerinde siz, Almanla
ra karşı nefret hisleri yoktur; billikis 
üzerinize büyük felaketler getiren sert 
bir idarenin kurbanları olınanız dolayı-

7125 Yekun 
97807 ! Dünkü yekCın 

104932 l Umum} yekiin 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

lNciR 
3257 Tütsü ile incir 
1672 Şerif Remzi 
1050 Esnaf bankası 
653 Şerif Riza Ha. 
419 M. H. Nazlı 
109 B. Franko 

63 Y. N. Benmayer 
46 A. Papagno 
36 B. S. Alazraki 
l 1 Hakkı Şeşbek 
7 F. Solari 

7323 YekUn 
67417 Eski yek\in 
76740 Umu.nll yekUn 

ZAHİRE 
151 çuval Arpa 
15 ton Bakla 
40 kilo Çam fıstık 

100 kilo fıstık 

5 50 
7 
7 
6 50 
7 25 
6 50 
7 50 
7 
8 
7 

12 

Para Borsası 

6 25 
6 7S 
8 25 

10 25 
14 

12 
13 

9 75 
14 
10 
9 
7 75 
8 25 
8 
7 

12 

2 95 
3 25 

75 
60 

CfiMIIURİYET MERKEZ BANKASI 
KLEARiNG KURLARI 

siyle sizlere karşı merhamet hisleri taşı- Sterlingten rayrisi bir Türk lirasının 
maktadırlar. Fakat bu merhamet, Nas- mukabilidir .• 
~ona! sosyalist hükümeti iktidarda kal- Alış Sabş 
dıkça bu harbe devam etmek azmini ha- Sterlin 521. 524. 
lddar etmiyecektir. Dolar 77.10 77.55 
Uzayıp süren bir harbe dayanmak siz- Belga 4.53 4.56 

den ziyade bizim için kolaydır. Sizin li- Fransız Frangı 33.75 34. 
derleriniz size daima havai bir tanda Pezet~s 7.6577 7.6993 
yıldırım harbinden bahsetmişler ve size Florin 1.444 1.453 
kolay ve ucuz zaferler vadetmişlerdir ... İsveç Frangı 3.3969 3.4165 
Belki hatırlarsınız : Alman imparatorlu- isve~ Kronu 3.2251 3.2437 
ğunun veliahdı da, gec.;en harbin başlan- Norveç Kronu 3.3778 3.3973 
gıcında size •Neşeli ve parlak bir harp• Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
ten bahsetmiş ve bugün Doorndaki Dinar 35.22 35.40 
menfasmda yaşıyan babası da ordusuna, Leva 64.86 65.22 
1914 sonbaharında yapraklar dökülme- Ley 82. 83. 
ye başlamadan evvel evlerine ve yuva- Rayşmark 1.97 1.98 
!arına dönmüş bulunacakbrım \•adet- Liret 14.84 14.92 
mişti.. Drahmi 103.97 104.50 

Kayzer ile oğlu Veliahdın, mağlubiye- Zloti 4.2159 4.2373 
tin acısını çekmek işini millete bıraka- Pengü 3.6807 3.6984 
rak kaçmalarını, müteakip çekilen aç- ANKARA BORSASI 
hğı ve sefaleti Almanya halkı daima ha- Londra • Sterlin 1 
tırlıyabilir. Her hangi idare altında olur- Nevyork - Dolar 100 
sa olsun, liderlerin kendi yaptıkları ha- Paris - F. Frangı 100 
talar yüzünden en ziyade sıkıntı ve ezi- Cenevre - İsviçre frangı 100 
yet çekenler arasında bulunmaları en- Amsterdam - Florin 100 
derdir.. Brüksel - Belga 100 

Sizin için bu harp ziyadesiyle zor bir Stokholm - İsveç kronu 100 
~ olacaktır; bizim için iş o kadar müş- ESHAM VE TAHVİLAT 

5.24 
130.3475 

2.97'15 
29.7725 
70.1475 
22.29'15 
31.3775 

kül olmıyacaktır. Donanmamız sayesin- 1933 Türk borcu 1. Peşin 19.30 
de, dünyanın her tarafı ile yaptığımız 1933 Türk borcu II. Peşin 19.275 
münakalat sekteye uğramadan devam -*-
edecektir. Siz bir tarafta iktısat ede ede 5 
açlıktan ölürken, öt~ tarafta biz dün- M 1 1 R D A 
yadaki bütün memleketlerin menabiini Kambiyo kontrolü 
emrimize amade bulacağız .. Bugün ve- Roma, 29 (Ö.R) - Mısır hükUmeil 
rirninin ve malzemesinin en zengin za- kambiyo kontrolü tesic; etmiştir. 
manında bulunan Almanya, harp devam 
ettiği müddetçe günden güne fakirleşe
cektir. Bizim harp imkanlarımız ise 
günden güne, hem de muazzam bir sü
ratle, artmaktadır. 

İZMiR 2 inci ASL1YE MAHKEMESl 
HUKUK DAiREStNDEN: •wwwwww ecr 1 d 1 

D k 
harptekinden daha kötü şartlar altında) 

Roma 29 (ö.R) - Ribbentrop tayyare ile Berline dönmÜ§ ve Führeri der- O for çarpışmak gibi elim bir vaziyet vardır. 
hal ziyaret ederek Moskova seyahatinin raporunu vermiştir. Moskovadan lsm aı· ı z,· ya 1 Bu şiddet politikası, gayet iyi bildiği- Amerikan lejiyonunun 
JıarekeUnden evvel gazetecilere c:u beyanatta bulunmııc:tur: niz ve"hile, evvel~ bizzat Almanlar üze- yeni cef.!1• ki ~ -.. ~ ~ ~ M• 

1 · günde epey iş gördük. Başlıca neticeler şunlardır: ıinde tatbik edilmiştir. Komünistler, ya- Şikago 29 (A.A) _ Raimon Kelly 

Knrşıyaka bostanlı köyünde yalı so
kağında 38 sayılı evde lbrahim kızı An
karalı Hacer tarafından Kemeraltında 
boşnak hacı Osman ağa nezdinde ahçı 
Ferit oğlu Mustafa aleyhine acılan bo
şanma davasına mütedair müddeialeyh 
namına çıkarılan davetiye ve dava arzu
hal sureti Izmirde 26 Temmuz 939 tarih
li Y. Asır gazetesiyle ilanen tebliğ edil
diği ve tahkikat günü de bildirildiği hal
de müddeialeyh tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunmamış ol
duğundan hakkında muamelei gıyabiye 
icrasına ve tahkikatın 9-10-939 pazartesi 
saat 10 na talikine karar verilerek bu 
bapta tanzim kılınan gıyap ihbarname
si mahkeme koridoruna asılmış olduğun
dan müddeialeyh tayin kılınan gün ve 
saatte hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde bir daha mah
kemeye kabul edilrniyerek gıyaben hü
küm verilece~i tebliğ makamına kaim 

1 - Almanya ve Rusyanın dostluğu artık kat'i olarak teessqs etmiştir. Memleket hastanesi eski miitahassısı' hudiler, katolikler, sosyal demokratlar, Amerikan lejyonunun yeni şefi intihap 
2 - Şarki Avrupa için iki millet hiç bir müdahale kabul etmiyeceklerdir. 1 Her gün sah.ah 9 dan itibaren akşam protestan papasları hepsi bu rejimin dar- edilmiştir. Mumaileyh bu tayini kabul 
3 - Almanya ve Rusya, Ingiltere ve Fransanın Almanyaya karşı harbı tatil 6 ya kadar lkinci ~eyler sokağı No. besini yemişlerdir. Hatta nasyonal sos- etmekle Amerikayı bir harbe sürükli-
etmelerini istiyorlar. 4 - Eğer Ingiltere ve Fransada harp taraftarları hakim 25... TELEFON Evı : 2505 yalist partisi azalan bile başlarında bu- yebilecek her türlü tuzak kurmak te-
Jcalmağa devam ederse Almanya ve Rusya kendilerini nasıl müdafaa edecek- Muayenehane : 4178 lunan büyüklerin tecviz etmiyecekleri şebbüslerinden vazgeçmeği taahhüd et-

~l~e;:;;rın~· ~i~b~i~lir~l_,e_r_. ;:,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;-.,;--..;:a=iliiiıı--..ı;;s==;;;;;;;;;;;:;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. .;;;,;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;o;;;;•-ı;;;-...;. ,;;;.•;;.;; ... ;;.WW;;;;;; c p~··~ bir harck;-tt~_b_ulun:ak _ ol_ur~_larsa ayni meI;.ted_ir_. 
// / /" / /" ' '/ / • '7Y/././,,VL/../Y./Y.////; vermişti : taşıyan uşakları da etrafında olduğu hal- sabah gelecek zannediyorduk.. Fakat o 

DEMiR MASKE 
-Heyhat... Bu o kadar kolay ve ça- de yeğenini karşıladı. Yanında yabancı sabahı beklemeden on iki saat evvel gel

~ buk olmıyacak.. bir adam görünce evvela kaşlarını çattı. nıek suretiyle her ikimizi de memnun 
~ - Neden yavrucuğum? .. Sen on altı Fakat genç kız yolda uğradıkları taar- etti. 
~ yaşına bastın ... (O) da seni seviyor ... ruz hikliyesini anlattığı zaman sadece Sonra genç kıza döndü : 
~ Hem sana peşinen haber vereyim ki bi- homurdanmakla iktifa etti. _ Sevgili yeğenim, dedi, Dük d\, .ı...a 
~ zim şatodaki hayatımız hiç te tatlı geç- Arabadan indiği vakit Faribol derhal Tur ayni zamanda Sesyö ve Pasaj kon-

miyecek.. Zira dayın kendisini sevdir- ~yrılmak için matmazel Vrinyesten mü- tu, Montekaras ve daha bir çok yerlerin 
mesini ne kadar bilmezse korkutmasını saade istedi ise de genç kız buna şiddet- baronudur. 
o kadar bilir.. le muhalefet etti. 

·--
tarih Büyuk macera ve romanı 

Kendisi ne kadar zamandır sizi gör
olmak üzere ilan olunur. 

3597 (1997) 

(IK ıN c l KISIM) Bunu duyan Faribol bermutat bir - İmkanı yok olmaz .. Dedi .. Gecenin 
•Kuyruğu kopsun• savurduktan sonra : bu geç saatinde sizi kat'iyyen bırakmam. 

- Tamamen benim patronumun aksi Hem bakın .. Yağmur da yağmağa baş-

mek, muazzam servetini ve şerefli is---------~------
mini emrinize vermek için sabırsızlan

bir tabiatte .. Demişti.. ladı .. Bu gece burada istirahat eder, ya-
VUI lnzla ihtiyar süt ninenin karşısında la- Matmazel Vrinyes, (Yüzbaşı Lui) nin nn yola çıkarsınız.. Bu sözler genç kızı ani surette sarart-

f ARİ BOLUN BAŞINA GELENLER lif bir yolculuk yapmıştı. Süt ninenin çok sevimli, nazik bir asilzade olduğu- Bu ısrarlar karşısında Faribol kabule tı. Bütün vücudunu hummaya tutulmuş 
Madögafrelde bu toplantı olurken Fa- ismi Dezire idi. Matmazel Jan dö Vrin- nu, elbette onu her kesin seveceğini söy- mecbur kalmıştı.. gibi ateşler kapladı, kendini tutamadan 

ribol da mükellef bir odanın muhteşem yes yolda kendisinin on bir aydan beri lemiş ve her kadının müptern olduğu Bir uşak onu geceyi geçirmek üzere bağırdı : 
karyolası içinde uzanmış dostu ve tale- yetim kaldığını, Dezire kadının süt ni- merak illeti ile nerede oturduğunu, evli kendisine tahsis edill!n odaya götürür- - Fakat dayı ... Bu nasıl kabil olur? 
besi Mistufleyi hatır1ıyarak şöyle mırıl- nesi ve ayni zamanda oda hizmetçisi ol~ mi bekar mı olduğunu öğrenmek iste- ken kont dö Servas ta yeğenini elinden Jan dö Vrinyes bu adamın çok ihtiyar 
danıyordu : duğunu, Servas şatosu sahibi kont dö mişti. tutmuş, şatonun büyük ve bol ışıklı bir olduğunu ve esasen kendisinin kalbini 

- Kuyruğun kopsun Mösyö Mistufle. Servasın hem dayısı, hem de vasisi bu- Faribol, Monsenyör Luinin çok güzel salonuna doğru götürmüştü. başka birine verdiğini söylemek istedi 
Şımdi bu şatoda, bu rahat döşek içinde lunduğunu ve şimdi artık hep onun ya- ve çok temiz ahlaklı bir kadının kocası Salonun ortasında, altmış, altmış beş ise de utandı .. 
;\!e benim yerimde olmak için neler fe- nında kalmağa gittiğini anlatmıştı. ve yumuk yumuk bir oğlanın babası ol- yaşlarında ihtiyar fakat dinç, fasulya sı- Esasen kont dö Servas bu itiraza kar-
ea etmezsin.. Dezire kadın, genç kızın : duğunu, Servas şatosuna dört fersah rJğı yutmuş gibi dimdik duran bir adam şı : 

Filhakika Faribol, Servas şatosunun - Al'tık hep orada kalacağım sözü mesafede Madökuryak denilen çiftlik vardı ... Bu adam, matmazel Jan dö Vrin- - Ne demek! .. Diye bağırmıştı .. Bana 
ı&il7.el bir odasında \'e geniş, ipekli bir üzerine lafa karışarak : evinde oturduğunu söyledi. ~esin önünde hürmetle eğilirken Kont itiraz ha! .. Şunu bil ki Dük Dö La Tur 
yatak içinde uzanmış, uyumak üzere - Evet .. Demişti .. Fakat evleninceye Böylece ve tatlı tatlı konuşarak şato- dö Servas ta şu sözleri söyledi : cenapları senin zevcin olacaktır ve çün-
.bulunuyordu.. kadar ... Daima değil... ya vasıl oldular... - Dük cenapları, size yeğenimi tak- kü bu ~-ajP.1-~umdur .. 

Ara~Jn.Jsıkıd üze]. ve minvno_hi-r. r..- .. Jor.. .~o!il~J-· " ' · bu k • ~dir Ve hiçbir hususi manayı tazem- ;eketini bilhassa kaydediyorlar. 
hattının arkasına düşmektir. Fakat bu yaptığı bazı hareketler arann n · 

maktadır. - 48 --
f7Mn? SULH HUKUK MAHT<FMF.,.. 

Stl\TT)l<'N: 
D 0 vlet dem;rv0lları vekili P'\Tlıkaf Mu

rat Cmar tPt'"'fınrhın lnnlrcl" !l iin,.ii bev
lo-r ı::nh•/;oıncfa mukim Nıırl Ah•vlıinr- ac
tıih f:ızla maac: m"h•l7U rta""'"'"'" car) 
JT'ııhakemec:hıcl<> TT';;..l..l"l"'l"'vl-ln ilr::ımet
..,ahınm rnP~hııl k111.1ıaırııl::ın hn1r11lı:- nsu
lü rnııhakem"l"ri krmıınunıın 1il.1 ;nd 
m::ı,:l..ln~i nııır;hince ila,,,..n tn'hliıtat lFası 
mii.1~ ... ; vp'lrHi Uırı>fmdıın falan "rlllrnl~ 
ve talebi vaki m11hik rıöri.ilmüc: "lm;-ıkln 
;lanı-n tebliıuıt if:>ı=ına 1'arar veri1mis ol
n1ıv11ntl"!n mi.idtl<>iıı levhin Tn"htıkPfYU>flİn 
""''" ı111ı.. h11 hıııtlıı/111 d-ı n_cıo:ıo farlhine 
müsadü carsanıhıı ııünU ""'"'+ 10 ;ı., ı .. 'llir 
cnılh hukıı\- mahl·onıpdıı~"' haZJr hulun-
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l;: F. Henry Van der Zee SPERCO VAPUR 

Ve şürekası ACEN'J'ASI . ~~~ 

AMERİCAN EXPORT LiNES İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
N E V Y O R K Dİ NAVİGAZYONE 

N E V - Y O R K İÇİN: D t A N A Motörü bugün bek-
EXCELLO vapuru 29 eylôle doğru lenmekte olup Venedik ve Triyeste li-

bekleniyor. manları için yük alarak hareket edecek-
EXERMONT vapuru 1 ilkteşrine doğ- {ir. 

ru bekleniyor. CİLİCİA motörü 7 / 10/ 939 tarihinde 
EXMOOR vapuru 3 ilkteşrine doğru beklenmekte olup Napoli, Cenova ve 

bekleniyor. Marsilya limanları için yük alarak ha-
EXECUTİVE vapuru 9 ilkteşrine reket edecektir. 

doğru bekleniyor. iTALİA S. A. Dİ NAVİGAZİONE 
ARMEMENT DEPPE, ANVERS CONTE GRANDE motörli 17/ 10/ 939 
~ERS İÇİN : tarihinde Ccnovadan Orta Amerika li-
GIRONDE vapuru ilkteşrin başlangı- manları için hareket edecektir. 

cına doğru bekleniyor.. N O T : 
D. T. R. T. KUMPANYASI İlandaki hareket tarihleri ile navlun-

BUDAPEŞT . iN. !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-
TUNA LiMANLARI IÇ . TİSZA il.kt · b langıcına mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

doğr b klva~uru eşrm aş tafsilat için İKİNCİ KORDOr--TDA FRA-
u e enıyor. 

DUNA vaptu'U ilkteşrio başlangıcına TELLİ SPERCO vapur acentasına mü-
ooğru bekleniyor.. racaat edilmesi rica olunur. 

SERVİCE l\IARITİME BOUMAİN TELEFON : 200.V2005 

UMDAL 
BUCAREST 

PİRE - KÖSTENNCE - GALAS VE 
TUNA Li:MANLARI İÇİN 

DUROSTOR vapuru 30 eylôlde... -- !...--
KÖSTENCE • GALAS VE TUNA UMUMİ DENİZ ACENTALIGI LTD. 

LfMANLARI İÇİN UELLENİC LİNES LTD. 
BUCAREŞTİ vapuru 4 teşrinievvele PATRAİ vapuru eyHll nihayeti veya 

Cloğru bekleniyor. teşrinievvel iptidasında beklenilmekte 
'SOCİETE COMMERCİALE BULGARE olup Rotterdam ve Anversa limanları 

DE NA VİGATİON A V APEUB için yük alacaktır. 
V A R N A BALKANLAR ARASI HATTI 

BAİFA - İSKENDERİYE VE PORT "LOVCEN• 
SAİT İÇİN Lüks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar 

BOURGAS vapuru 13 ilkteşrine doğ- günü Köstenceden avdet edip 9 teşrini-
111 bekleniyor. evvel 939 pazartesi günil saat 12 de : 
l>EN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE Pire - Arnavutluk limanları - Kotor-

0 S L O . Dubrovnik - Split ve Triyesteye hareket 
NORVEÇ UMANLARI İÇiN edecektir. 

BALKİS vapuru 10 ilkteşrine doğru GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
bekleniyor.. PİRE 

Vapurların isim ve tarihleri hakkında •NEA HELLAS• 
lllç bir taahhüt ahnmaz. Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

Vapurlann hareket t.arihlerlyle nav- N k h ttı 
luniar 

•L uL.
1 

evyor a ... 
dald de~üuuuerden acenta me- Pir N k hat lidd ti 12 ün suıı kabul e • evyor seyıı rn e g 

yet etmez. N k fuan . . h .. fi tl 
Daha fazla tafsillt için ATATÖRK evyor -. ıçın ususı .a. er .. 

ı:add · V Pireden hareket tarihi 
esı 148 No.da W. F. Henry an Der 131101939 18//11/939 

Zee ve ŞsL Vapur acentalığına milraca· Gerek vapurların muvasalat tarihleri, 
flt edilmesi rica olunur. gerek vapur isimleri ve navlunları hak-

TELEFON: Z007/200B kında acenta bir teahhilt altına giremez. 
Daha fazla tafsilAt almak içm" Birinci 

=··········································· : OLİVİER VE şOREKASI LTD : Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
E VAPUR AÇENTASI · 5 umum! deniz Act-ntalığı Ltd. müracaat 
li ATATÜRK CAD~F..Sİ Rees binası 5 edilmesi rica olunur. 
E TELEFON: 2443 : Telefon : 4072 Müdilriyet 
• • 5 Londra ve Liverpol hatlan için ; Telefon : 3171 Acecta 
5 piyasanın ihtiyacına göre vapurla- 5 
11 rımız sefer yapacaklardır. : & •••..••....••••...••••••••........•••••••• : 

T. BOWEN REES VE 
şürekası 

Messageries Maritimes FERN LiNE c~NLEY AND 
--+-- EGER OF OSLO) 

KUMPANYASI FERNLANE motörü ayın nibayetin-
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 de beklenilmekte olup Nevyork ve 

ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece Amerika sahilleri limanları için yük ala
J:stanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya- cakbr. 
~a hareket edecektir. Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, 

Der türlü izahat ve nıalfunat için Bi- isimleri ve navlunları bak.kında acenta 
tinci Kordonda 156 numarada LAU- bir teahhilt altına giremez. Daha fazla 
ımNT REBOUL ve ŞERİKİ vapur accn- tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. 
bsıııa müracaat edilmesi rica olunur. nın 2353 telefon cumara.mna milracaat 

TELEFON : 2 3 7 5 edilmesi rica olunur. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Muğla vilayeti Nafıa müdür
lüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla vilayeti. merkezinde Muğla hü
kümet konağı inşası. 

2 - Bu i~~aabn keşif bedeli 64872 lira 49 kuruştur. 
3 - Bu ınşaatın 14872 lira 49 kuruşu 9.39 senesinde 50000 lirasi 

da 940 senesinde tesviye edilecektir. ' 
4 - Bu inşaata ait eVTak şunlardır. 
a-Proje 
b - Keşif cı>t' 
e - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
d - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
e - Kapı işleri umumi fenni şartnamesi 
f - Hususi §Mtnanıe 
g - Fenni şartname 
r _istekliler bu işe ait evrakı 324 kuruş bedel mukabilinde Muğla 

nafıa müdürlüğünden alabilt:ler. .. .. 
5 _Eksiltme 13//Teşriruevvel/939 Cuma gunu saat 15 de Muğla 

naha müdürlüğünde mütefelclcil k?misyon huzurunda yapılacaktır. 
6 _Muvakkat teminat 4493 lira.63 ku~~ş!ur. . . 
7 _ lstiyenlerin eksiltmeye girebılmelerı. ıçı~. bu seneye aıt tıcar~t 

od 
·k ·ı keiltıne gününden en az sekız gun evvel resmen Mug-

ası vesı ası e e 1. 'k "b ı · ı 
1 

'I" · .. caatla alacakları eh ıyet vesı asını ı raz etme erı a-
a vı ayetıne mura d I 
zımdır. Aksi takdirde eksiltmeye iştirak e emezb':r. )' k- -'- -

8 - Teklif mektupları yukarıda yazllı şartt~n ır s8:"t evv~ ıne ~ 
M 

-ı ')"' · fı üdür)ügv ü odasında muteşekkıl komısyon reıs-
ug a vı ayetı na a ID p ·ı .. d ·ı k ktu liğine makbuz mukabilinde verilecektir. os~ ı le gon erıdıece rr;.e ~ 

1 be 
. . ddecl lı saate kadar gelmış o ması ve ş zar n mu

ar şmcı ma e yazı l r dır Postada vaki olacak 
hür mumu ile iyice kapatılıııış oması Wm2 l 3534 ( 1968) 
gecikmeler kabul edilmez. 27, • • 

~--------~~----

i .. alıJr 
8 

Ay<lında 1 kahvehane 
nci işletme D. O. Yoı drı 

komisyonundan: 
il . d Kanara köprüsü yanında hattın KLM. 

iz mir c::mrü Baş •• mu ürlüğünden: IZMJR BELEDln.:51NDEN: _...., 
913 sayılı sokaktaki 49 eski 89 yeni 

n~maralı dükkanın yıklırılması alana 
aı~. olnıa.k . üzere enkazının satışı baş 
muh7ndislıktek1 keşif ve şartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen edeli 14 lira olup ihalesi 
11. 10 .. 939 çarşamba günü saat 16 da
dır. I.ştırak edecekler bir lira beş kuruş
luk te~inatı iş bankasına yatırarak 
makbuzıle encümene gelirler. 

Kapların Kıymet Siklet 
T.N A Nevi Marka No. A.S.N L. K. 

Kilo gram Eşyanın cinsi 
69 1 s. H.A.A 203/3 396 150 00 71 500 Jilet pıçağı 
68 80 )} F.J .A 406/ 86 215 55 4450 000 Pencere camı 
97 1 » G.C.O 79016 403 150 00 85 500 (Şerit halinde fi-

ren balatası) 

.. Yekun 515 55 4607 000 
Yukarıda mufredatı yazılı eşyalar 9/ 10/939 Pazartesi günü saat 15 de açık arttırma sur tı"l d h"I rL".&~7../7.77Z77T/7?/77ZZ:4'1Clr7/J 

27, 30, 5, 10 (1967) 

l kt B .. d · · k k · 1 e e a ı e satı-
aca ır. u .muzay~ eye ıştıra. etme ısteyen er 939 yılına ait maliye ünvan teskerelerini hamil olmak V'e OPERAröa 
% 7,5 hesabıle nakdı pey akçesı vermek lazımdır Bu müzayedeye ba ""d"' ı··" b "] • h lA 

d k
. l · · şmu ur uge ag ı at a at gümrüg" Ü DOKTOR yanın a ı evazım ve satış servisinde yapılacaktır. 

Bu dairede müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 30, 7 3520 (2002) Cevdet Mustafa 
Gönenden 

D o K r o R N l\~e"_llcket hastanesi Baş Tabibi 

K 1 O 
İkincı beyler sokak fırın karşısı 

em a S m 8 0 No. 25-. Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

Bozkurt ~ TELEFON No • 3125 

Bayanların mahrem tuvaletlerinde kgJJmna· IZMİR MEMLEKE'J' ~rz7zr..///L/7.//7/.r././.T///.Lz/z7'!J 
cağı gayet sıhhi, el çaantalarında bile taşı· ffA.S'J' AN ESİ Kız:~A~~~~~ SULH Hu-
nan ve en ince elbiseler altında belli olmıyan Asabiye mütahassısı Sayı: 939-60 tereke 

VÜCUda bütün serbestiyğ veren gayet kulla: 1 MUAYENEHANE : İkinci Beyler · ölU paskal pctriça karısı polina pe~ 
ft1$h adet bezleridir-FEMİL VE BA "'-.. ARI sokak No. 79 dn hastalanın her gün <l~:: terekesi emvali gayrı menkulesin-

VAI kabul eder. 
her eczane Ve büviik mag" azalarda bUIUDDr- 1 - . Karşıya kanın kurtul~ sokağın-J • v iıııı-llZll!Blm:m:i!Dı~oml!l~Oi5·:;ı•E:IJMBl~Wll11 da .22 cı ı:ı;f tanm 75 ci adasının 22 ci par-

1 
, ---------~~-- selınde kaın ve Izmir tapu dairesinin k~-

Sirkecide 
OSMANiYE OTE:J_I 

~ Bu her iki otelin müsteciri 45 sendik otelcilik mütf!b:tcom bay Ömer 
NLütfü BengÜ'dir. 

Bristol oteli elli odalı her odada ıoğuk ve sıcak akar suları, banyoları 
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ili.veten fiyatlar rekabet kabul ebni
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü BengÜnün idaresindedir. Bir defa :ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iaticannda 
bulunan otellerde bulu,urlar. 

•W"'~-· 

Devlet ha~·a yolları 
müdürlüğünden: 

umum 

2 Teşrinievvel 19 39 tarihinden itibaren itarı ahire kadar tayyare 
lerimiz aşağıda yazılı saatlerde hareket edecektir. 

(Pazardan maada her gün) 
Ankaradan hareket Iatanbula muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 
14 00 16 00 

lstanhuldan hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

14 10 

Adanadan harele.et 
Saat Dakika 

9 00 

Istanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 20 

lzmirden hareket 
Saat Dakika 

14 os 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 
il 30 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 
16 20 

Ankaraya muvaaalBt 
Saat Dakika 
ll 10 

Lı:mire muvasalat 
Saat Dakika 
11 10 

lstanbula muvasalat 
Saat Dakika 
15 55 

izahat almak için acentalara ve meydan müdu''rl'"kl · .. 
ed ·1 · (4900) u erme muracaat 

ımesı 30, 1, 2, 3 3595 (1996) 

FOÇA ASLlYE IIDKUK MAHKE- nunuevvel 341 tarih ve 854 sayılı tapu 
MEStNDEN: senedine bağlı ve 196 metre murabbaı 

Foça hazinei maliyesine izafetle veki- arsa üzerinde müesses dört oda bir mut-

li 
bak bir çamaşırlık, bir abdes~e ve bir 

' Enver Seyman tarafından Foçanm mik bah 
Rahmi bey mahallesi 59 nolu hanesin- tar çeyi müştemil 23 numaralı 
d 

k l k bir bap hane mahkemece takdir ettiri-
e ayıt ı i en 336 senesinde gaip ola- len kıymeti 1400 türk lirasıdır. 

rak. hayat ve mematı meçhul kaldığı id-
dia kılınan malik oğlu 1288 doğumlu Er- 2 - Karşıyakanın talat hey sokağın-
girili Raif kahyanın gaipliğine hüküm da 23 cü paftanın 81 ci adasının 13 cU 
verilmesi istenilmiş ve 23 Ağustos 939 parselinde kfün ve Izmir tapu dairesi
tarihinde ilnnen yapılan tebligat üzeri- nin 20-1-930 tarih ve 965 sayılı tapu se-

n mahk 
.. t t . ld ncdine bağlı ve 155 metre murabbaı ar-

e cmeye muracaa e rnemış o u-ğundan Raif ldhyanın hayat ve mema- sa üzerinde müesses üç oda bir mutfak 
tından malumatı bulunanlar ile müdde- bir çamaşırlık bir abdesthane ve yanile 
ialeyhin bulunduğu takdirde vereseleri- arkasında bir miktar bahçeyi milştemil 

· 12 lül 7 numaralı bir bap hane mahkemece 
~ ey · 1940 günü saat 10 da Foça takdir ettirilen kıymeti 850 türk lirası-
asliye hukuk mahkemesinde hazır bu-
lunması lüzumu ilan olunur. dır. Yukarıda evsafı kaydiyeleri yazılı ölü 

3596 (1998) polina petriça terekesi emvali gayrı men
kuJesinden iki bap ev mahkememizce 
açık artırma ile 3-11-939 tarihine mü.sa
dif Cuma günü saat 16 da satılacaktır. OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Teklif olunacak bedel muhammen 

kıymetlerinin yüzde 75 ~inden noksan 
bulunduğu takdirde ~atıs 20-11-939 ta
rih pazartesi günü saat 16 ~ra talik olu
nacaktır. Aı1ırınaya iştirak etmek isti
yenforin muhammen kıymetlerinin yüz
de 75 şi nisbetinde pey akçası veya her 
hangi milli bir banka teminat mektubu 
ile tayin olunan gün ve ~aatte izmirin 
fevzi paşa bulvarında kfıin bahçeliler 
hanının üst katındaki ahkamı şahsiye 
sulh hukuk mahkemesine gelmeleri ilAn 

Ata kam 
MEML)!:KEr HASTA· 
NESİOPERA!'ÖRU 

Hastalarını her gün üçten sonra 
'Birinci Kordon 312 numaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder. 

TELEFON : 3537 
ıu ~ olunur. 3594 (1995) 

iz ~· İr Defterdarlığından: 
Defterdarlık tahsilat ve varidat servisleri merkez ve mülhakabnda 

münhal bulunan memuriyetlere 3656 sayılı kanunun 1 7 ci maddesine 
tevfikan müsabaka imtihanı ile memur alınacağından memurin kanu
nunun 4 cü maddesindeki evsafı haiz olan taliplerin yedlerindeki ve
saiki. müetashiben vilayet makamına ınuhavvcl istidalarile 5/ I0/939 
akşamına kadar defterdarhğa müracaat etmeleri ve 6110/ 939 günü 
saat 1 O da yapılacak müsabaka imtihanına gelmeleri ilan olunur. 

30, 2, 10 3602 (2001) 

lzmir Ateş kulübü başkanlı
ğından: 
4/ 10/939 Çarşamba günü akşamı saat 20 de kulübümüzün senelik 

kongresi yapılacağı ilan olunur, 3600 (2000) 

Balıkesir Yilayeti 
meninden: 

daimi 

üç senelik muhammen 
No. Mevkii Hektar Resim nisbiyesi 

8 Ayayorgi 20 3000 
66 Mandıra 2S 1500 

Büyük 

•• cncu-

Teminatl 

225 
113 

L. 

,. 
> 

maymun 11 9000 675 » 
10/8/939 tarihinde ihaleleri. yapılacak iken talipleri çıkmıyan Er

dek ka:as~~da hulunduklan mevki1eri yukarıda yaT.ılı üç parça granit 
t~şocaııı ... uç sene müddetle işle~ilmek üzere yeniden açık arttırmaya 
I.onuldugundan ~/ 10/939 tarihıne rasthyan Perşembe günü saat f 5 
ele pazarlık suretıle ihaleleri icra kılmacağı ilan olunur. 

26, 30, 3540 ( 1960) 

lzmir tramvay ve E ·ektrik 
Türk a oonim şirketinden: 
~ebek~de Y~.pılncak ameli.yat dolayısiyle, llkteşrin 1939 ayı zarfı d 

aşagadakı sektorlerde: n a 

da~:- 1 - 15 ve 29 llkteşrin 1939 Pazar günleri saat 9 dan 15 e k.a-

V - Çarşı 
VI - Bahribaba 

Yii - Karantina 
Vlll - Cüzelyah 

X-Konak 

Xl Gazi Bulvarı 
Xll Mezarlıkbaşı 

Xlll Asansör 
XIV Gazi bulvarı 
XVI Gümrük 

Aydının O~ta rnaJ_ıa es_ın ke bvehane müştemilatile birlikte üç sene 

130X900 de ıdaremıze aıtrı a k"raya verilecektir. ihalesi 16. 10. 939 Jzmir Ct kşam kız San'at 0kul 
müddetle açık artuma u~u 1 ~ I ~emiz binasında komisyonca yapıla- U 
günü saat 15 de Alsanca ta ış ekir (600) liradır. d • k • •• } •• .., 

2 - 8 ve 22 llkteşrin \ 939 Pazar 
l - Darağaç 
ll-Tepecik 

Hl - Alsancak 
1V - Basmaha 

__,.,,,....,, 
Kar'6lak 1 

Burnova 
Buca 
Krzılçullu k O lik 

uhammen ası . l (e ... or u .. d 
ca tır. ç sene 1'!1 . t akbuzlarile muayyen vakıtte ko- ' .. g n en: 

İsteklilerin 45 lıralık dtemS1a t m mesi isletme kaleminde ve Aydın Ok l 
misyona gelmeleri lazım ı:·. ·ar na · u um uz talebe kayıtları 25 T · · l 
istasyon sefliğinde görülebılır. 3517 ( 1958) ed~nlerin her gün saat 9/ 12 v l /30e~ınıevve e kadar 

~ ?f.. 30. 4, 10 resme müracaat etmele . 'l"' el an 4/ 30 za ka 
------~--~---------_:_..::.:.:..:::~~~~~rn_ı ı an o un 

\X - E ... ,,_;/ece{ıi sayırı 
11ın • 

halkımızcn bilinmek o~ 
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Moskova anlaşmasının akisleri ... 
Paris ve Londra Moskovada yapılan 

olmıyacak bir •• • 
uzerıne 

• • 
tesırı 

teşebbüsü harbe 
hadise telakki 

devam kararları 
etmektedirler 

Resmi mahfillerin kanaati Alman ordusu Varşovaya 
Çemberlayn Pazartesi günü teklifler 

hakkında beyanatta bulunacak 

Ribbentrop p,, .ııc Moskovc 
hava istasyonunda 

Paris, 29 (Ö.R) - İngiliz başvekili 
B. Çemberlayn pazartesi günü AVAM. 
Kamarasında Moskovada Almanlar ve 
Ruslar arasında imza edilen vesikalar
dan anlaşıldığına göre yapılacak Alman 
Rus teklifleri hakkında beyanatta bulu
nacaktır. Bu münasebetle, en son beya
natında B. Çemberlayrun Moskovadaki 
müşterek Alman - Rus nümayişine ade
ta evvelden cevap vermiş olduğu hatır
latılınaktadır. Başvekil ilkönce şu cihe
ti kaydetınişti ki Rusyanın hareket hattı 
İngiltere ve Fransanın hedeflerine va
rıncaya kadar harbe devam azim ve ka
rarı üzerinde asla müessir olamıyacak
tır. 

Sonra şu ilD.ve edilmektedir : Bir ta
raftan İngiltere ve Fransa ile diğer ta
raftan Almanya arasındaki harp vaziye
tinin halli için b!işareler telkin eden 
Moskova anlasması, Moskovada Lehis
tan hakkında kararlaştırılan şekli tesvi
yeye her müdahaleyi reddetmektedir. 

Keza şurası şayanı dikkattir ki Bcrlin 
ve Moskova arasında imza edilen pakt 
harbin devaını halinde isti'!"reler yapı-

yoruz. Fakat bizim yüzümüzden bir fe- anladığı bir vaziyeti hiç değiştirmemiş
Iiıket çıkmasını istemeyiz. Sulh fırsatı- tir. 
cın kaybolmasını istemiyoruz. Sulh için Ekonomik bakımdan yeni paktın Al
çok ağır bir fedakarlık istiyorsunuz. Fa- manyaya evvelkinden ziyade ilk madde 
kat sulh kıymetlidir .. Almanyayı sulh- temin edeceği farzedilemez. Keza Rus
çu olarak aramızda görmek için buna yanın Almanyaya yapabileceği yardımın 
katlanıyoruz .. • da, ilk pakttan sonra tahakkuk etmiş 

•Almanyaya verilen fırsat en modem olan fiili yardımdan daha müessir olabi
ır.illet kabiliyetiyle umumi nizama hiz- leceğini farza imkan yoktur.. İngiltere 
met etmesi ve muazzam teşktlfıt kudre- ve Fransa sulh müzakeresine girişme
tinden umumi menfaat için istifade et• dikleri takdirde Rusya ve Almanyanın 
mesi fırsatı idi. Bu sabah Stalinle birlik- istişare tehdid kadar bir korkuluk
te imza edilen anlaşma bilakis Alman- tur .. Ne İngiltereyi, ne Fransayı ürküte
yanın istikbalini mahvettiğini teyit et- mez... Pari5ten alınan haberlere göre 
mektcdir. Bu zaten mah1mdu. Alman- Fransız hükümctinin vaziyeti de İngi
yanın 1000 senelik azametinden ve on J;z hükümetininlti gibi, değişmemi~tir .. 
seneden beri iddia ettiği faziletlerden Paris radyosu Fransız hattı hareketinin 
bir şey kalmamıştır. Almanya şimdi en tarnaıniyle ayni kaldığım bildirmiştir .. 
modern ve en te~kilatlı millet kudretini Şunu da ilave etmiştir ki : Alman - Rus 
barbarlığın hizmetinde kullanmaktadır, ademi taarruz paktının akdi harbin ilu
İngiltere ve Fransa işte bu felakete kar- ı:ına takaddüm etmişti ve o vakit müt
~ı kalkınmışlardır .. • tefiklcr vaziyetin bütün ihtimallerini 

•Moskova anlaşması tehlikeyi tasrih esasen gözönüne almışlardı.• 
etmiştir .. Fakat yeni bir sey öğretme- •Almanya ve Rusya yeni bir sulh ta
miştir .. Şark için meşum olan bu 29 ey- arruzuna atılmışlardır. Fakat bu taarruz 
lCıl tarihi İngiltere ve Fransanın azmini şimdiden suya düşmüş sayılabilir.» 
değiştirmemiştir.• Londra, 29 (Ö.R) - Muhtelif mem-

Londra, 29 (Ö.R) - İngiliz gazetele- Iekctteki tefsirler, Hitlerin sulh taarru
ri diyorlar ki : •Hitler yeni bir tehditle, .una karşı İngiltere ve Fransarun takın
İn<>ilter~ ve Fransayı Lchistana karşı clığı tavrın müzaherete mazhar olduğu-
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lacağını derpiş etmekte ise de bu istişa- Alman - Sovyet proıesine göre taksim edilen Polonya 
reler ancak Almanya ve Rusya ara•ında yapılan tecavüzü kabule, sevketmek nu göstermemektedir. 
)lapılacaktır. Yani Almanya, Rusların hülyasındadır. Bu sabah, Almanya ve Mısır gazeteleri İngiltere ve Fransa
muhtemcl bir askeri yardımını, diğer ta- Rusyanın Leh meselesini halletikleri ve nın Nazizmi imhaya karar verdiklerini 
vizlerle ödemek mevkiindc bulunacak- her müdahaleye birlikte karşı koyacak- ve İngiliz tabiatini bilenlerin, artık ver
tır.. !arı ilan edilmiştir. Eğer İngiltere ve miş olduğu sözden İngilterenin asla 

Alman - Rus anlaş~asında •Dost dev- Fransa Almanyaya karşı harbe devam dönmiyeceğine emin olduklarını kayde
lctler» den bahsedilirken kimın kasde- ederlerse ve müttefikleri olan Lehista- diyor. 
d~ldiği malfun ol.maki.~ beraber, bir ç~~ nın imhasını kabulden istinkaf eylerler- Londra, 29 (Ö.R) - Moskova ve Ber
bıta_raf devletlerın ı_nutasavv~r_ ~şebbu- se, Almanya ve Rusyanın müşterek ha- linin zannınca Leh meselesini •Kat'i 
se '".tırak e~p etmiy~ekle~~ı. onced_en reketine maruz kalacaklarnuş... olarak• halleden pakt hükümleri, Lchis
tahmın .etmeK mumku~ degildır ... Z~~ •Londra resm! malıfellerinde beyan tanda ilti emperyalizmin hudutlarını 
böyle hır hareket, Le~starun taksımını edildiğine göre yeni Alman - Rus anlaş.- çizmiştir. Hudut hattının şarkında ko
tasdık etmek veya hiç olmazsa mazur ması İngiltereyi tarnamiyle lakayt bı- münist, garbinde Nasyonal sosyalist re
görmek demek olur. rakmıştır. Londrada Lehistanm Alman- jimi tatbik edilecektir. Halbuki bu iki 

İngiltereye ve müstemlekelerine Rus ya ve Rusya arasında taksim edildiği ve rejim mazide birbirini yemekten hiç ge
~trol sevl;tiyatının kesildiği hakkındaki bir •Tampon• devlet mevkiinde bile bı- ri kalmamışlardı. 
haberden lngiliz ekonomik mahfelleri rakılmadığı kaydedilmiştir. Bu bir sulh Bu taksim bütün Ukranya ve Beyaz 
endişeye düşmemişlerdir. Petroleun Bo- esası olabilirmiş!. Rusyayı ve Rusyanın hemen hemen bü-
ardın resmi bir mümessili Pres Asosye- İngiltere ve Fransadan şimdi hakima- tün eski Leh arazisini Rusyaya terket
şine beyanatında Rusyanın 1938 senesin- ne bir tavırla, Almanya ile sulh yapma- mektedir. Galiçya petrol menbaları 
de Rusyadan ancak 280 bin ton petrol lan talep ediliyor ve yapmadıkları tak- Rusyaya kalmaktadır. Fakat bir kaç gün 
ve müştekatı ithal ettiğini ve umum pet- dirde, alınacak tedbirler için, Almanya evvel Moskova radyosu bu menbalarm 
rol ithalil.tında bu yekCınun ancak yüzde ve Rusyanın istişare edecekleri tehdit Lehler tarafından tahrip edildiğini ve 
2 ve 4 nisbet_İ!lde olduğıınu söylemiştir. nıakamında ileri sürülüyor. Almanya ve bir seneden evvel işletilemiyeceğini ka-

Paris,2 9 (0.R) - Fransız istihbarat Rusya arasında ticaretin tevessüü için bul etmişti.. 
komiseri Jan Jirodo yeni Rus - Alman de notalar teati edildiği bildiriliyor. Nihayet yeni hudut hattı Almanyayı 
anlaşmasını Rusyada şu suretle tefsir •Londrada resmi mahfellerin beyana- Romanyadan ayırmış bulunmaktadır. 
etmiştir : ona göre İngiliz hilkümetl Fransa ile 

Kanada 
•Bugünkü 29 eylCılde Almanya ve bu anlaşma hakkında istişarede bulun

Rusyanın şefle':İ .~_!<ta s~un . temini muştur .. Bu münasebetle, harp gayesi 
ıçın bırleştiklerını ilan etmışlerdir. Par- hakkında, Çemberlayrun beyanatı ha
çalanan Lehistanın cesedi üzerinde im- tırlablmaktadır : •Maksadımız Avrupa
za edılen bu anlaşma komşu küçük dev- nın hayatını layenkati yeniden canlanan İlk seter kuvvetini 
!etlere vazıyet edildiğini göstermekle Alman taarruzu korkusundan kurtar- hazırlıyor ... 
kalmıyarak büyük devletlere karşı da mak ve Avrupa milletlerinin istiklal ve Londra, 29 (Ö.R) _ Kanada milli 
bir şantajdır. Fakat Hitler 29 eylulün hürriyetlerini muhafaza etmelerini te- müdafaa nazın Rocers Kanadanın ilk 
bır yıldönümü olduğunu unutmuştur .. min etmektir., sefer kuvvetini teşkil edecek olan birin-
B.ir sene evvel Münihte dağdağalı bir şe- •Fransız hükümeti de bir "Ok defa bu- f k h k !el d ' ci ır anın, er mıntakadan muayyen bir 

ı_ .': _tin.~aya sulh vadettiği tarihin yıl na mümasil beyanatta bulunmuştur .. Bi- nisbet dahilinde alınacak askerlerden 
donumudur, bunu biz de unutmuştuk .. naenaleyh hi" bir şey iki müttefik mem- 1 · A ' müteşekkil o acağıru bildirmiştir. Ingil-
vrurın ve ayni zamanda Almanya için lcketi çizdikleri hareket yolundan çcvi- tere ile yapılmakta olan müzakereler 

Mo~ko,·a anlaşmasının manasını anla· remez .. Ortaya atılan tehditler hır· er k neticesinde ehemmiyeti tayin edilecek 
ma üzere Münihi hatırlamak lazımdır .. korkuluktur .. Böylece İngiltere ve Fran- teknik ve muavin kıtalar da buna iltihak 
O v .. Almanyanın bu anlaşmayı ne sanın arasını açmak veya her ikisini edecektir. İkinci bir fırka ihtiyat mevki
fıatle odedıg at>laşılır. korkuya düşürmek ümidi besleniyor.• inde kalmak üzere hazırlanacaktır. Ka-

İtalyanın tavassu U · Münihe gitmiş Deklarasyon şu suretle devam etmek- nada fırkaları 15 _ 20 bin neferden iba-
olan İngiliz ve Fransız müm · eri Al- tedir : rettir. 
manyaya demişlerdi ki : . •Moskova anlaşması ne kadar mühey-

•Avruparun felaketlerinin bu kıtada &örtinürse görünsün, tetkik cdildik-
size layık olduğunuz mevkiin verilme- ten ~?. ünya vaziyetini hiç değiştir
mesinden ileri geldiğini iddia ediyorsu- medıgı anlaş tn~lle-re harbi ilan et
nuz. Bohemyanın Almanlarla meskOn ıiği zaman Alına~ ~ .. adomı taarruz 
arazisinin Almanyaya terki halinde bu paktı imza edilmışti. Duş•Ülllrıı.l< 
tehlikenin zail olacağını söyliyor ve bu- dur k i o vakit dünya vaziye · bütün 
cu bir harp meselesi yapıyorsunuz. Öy- unsurları nazarı itibara alınmJ . Mos
le olsun .. Biz tehdit karşısında gerilemi- kova anlaşması Londranın çoktan ~ 

-*-Romanyanın siyaseti 
değişmiyecek-
Bükreş 29 (Ö.R) - Yeni başvekil Ro

mnnyanın harict siyaseti hakkında be
yana · mevcut dostluk
lara sadakat ve bitar u

ğıınu söyleıni§tlr. 

Pazartesi günü girecek 
Leh garnizonu şehri tahliyeye başlamıştır. Silahların 

üç günde ikmal ed ilecek teslimi i şi ancak 
Paris, 29 (Ö.R) - Lchistandan yeni 

hiç bir haber alınmamıştır. Varşova ve 
Modlinin teslimi için müzakerelerin ce
reyan ettiği Varşova müdafaa kuman
danlığının son tebliğinde bildirilmişti.. 
Bunlardan başka hiç bir tebliğ alınma
mışbr. 

Kızılordu erkfinıhaı·biyesinin bu sa
bahki tebliğine nazaran Kızıl kıtalar Al
man - Rus fasıl hattına süratle yaklaş
maktadır .. Cenupta Lublin civarına gel
mişlerdir. Ayni zamanda Karpat dağlık 
mıntakasına da girmişlerdir. 

Berlin, 29 (A.A) - Alman umumi ka-, 
rarg5hı, Alman kumandanının dün Rus 
Alman hududuna tevfikan Przmusli 
nus kıtaatına teslim etmiş olduğunu bil
diriyor. 

V arşovanın silahları alınmış olan gar
ııizonun tahliyesi bu ak'!"m başlıyacak
tır. Bu tahliye işi ihtimal ilti üç gün de
vam edecektir. 
Alman1arın Var.şovaya girmeleri tari

hi iki ilktcşrin olarak tesbit edilmiştir .. 
V arşovanın sivil ahalisinin iaşesini te
min etmek ve bu ahaliye sıhhi yardım
krda bulunmak için icap eden tcdbir
lorin tatbikine başlanılmıştır. 

MODLİN TESLİ!\1 OLDU 
Berlin, 29 (Ö.R) - Varşovanın tes

lim olması üzerine Modlin kalesi de ka
yıtsız ve şartsız teslim olınağı kabul et
miştir .. Modlinde 1200 subay, otuz bin 
a'ker ve 4000 yaralı vardır. 

.. Londr~, 29 (Ö.R) - Alman tebliğine 
gore teslim olan V arşovayı Leh garnizo
nu hu akşam terke başlanw;tır. Bu tah
liye 2 - 3 gün devam edecektir. Alman 
kıtaları Varşovaya pazartesi gü.nü gire
ceklerdir. 

CEHENNEMDEN BİR NÜMUNE 

Kopenhag, 29 (Ö.R) - Lehistandaki 
Norveç sefiri buraya gelmiş ve demiştir 
ki : •Cehennemin nasıl olduğunu bil
mem .. Her halde, hareket ettiğim esna-

KAHRAMANLARIN HATIRASI 
Londra, 29 (Ö.R) - Londra gazetele

ri, V arşova müdafilerinin kahramanlığı
na sahifeler ayırmışlardır. Taymis, baş 
makalesinde diyor ki : Varşova müda
fileri Leh milletinin şerefini çok yük. 
sek tutmuşlardır. Bu müdafaa Lehista
nın büyük ve hür milletler arasında 
ebediyen yeralmak hakkını meydana 
koymuştur. Varşova, yalnız Polonyanın 
hürriyeti için değil, dünyanın hürriyeti 
icin harbetmiştir. 

Deyli Herald gazetesi diyor ki : 
Hiç bir medeni insan V arşovayı ve 

unun eşsiz kahramanlığını unutmıyacak-

Münih olan Varşovadan bir manzara 
d? Varşovadaki vaziyetten daha müthiş tır .. Nasıl ki Belçikayı unutmamıştır .. 
b!r ~ey ."~a gerek ... Tay~~eler şeh- Boyun eğınckten ise kadınları ve ço
rı_n uzerıne sınek bulutlan gıbı yayılmış cukları ile şeref sahasında ölümü tercih 
bmlc.rcc ton bomba atıyorlardı. Varşo- eden bir milletin fcdak:Arlıklan boşa git--
vada sağlam tek bir ev kalmamıştır, ıniyecektir. 

Dünyayı heyecanlandıran hadise 
- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -
kadar çabuk elde etmek için mÜf
terek gayretler yapacaklardır. 

iki hükümetin gayretlerinin mu
vaffakıyetsiz kalması takdirinde 
lngiltere ve Fransanın harbın de
vamından mesul oldukları keyfi
yeti subut bulacaktır. Harbın de
vanu takdirinde lüzumlu tedbir
ler bahsinde Almanya ve Sovyet
ler birliği hükümetleri aralarında 
mü~terek konsültasyonlar yapa
caklardır. 

2 - Alman - Sovyet hudut ve dostluk 
anlaşması eski Polonyo devletinin tasfi
yesinden sonra Almanya hükümeti ve 
Sovyetler birliği hükümeti bu arazide 
sulh ve nizamı tesis etmeyi ve bu arazi
de oturan milliyetlere sakin ve etnik 
hususiyetlerine mutabık bir hayat temin 
eylemeği kendilerine vazife bilirler. 

Iki hükümet bu hususta aşağıdaki 
maddeleri kararlaştırmışlaroır: 

Madde 1 - Alman hükümcti ve Sov
yetler birliği hükümeti melfuf haritada 
çizilmiş hatlı sabık Polonya arazisinde 
iki tarafın imparatorluk menfaatlerinin 
hududu olarak tesbit ederler. Bu hat ay
nı zamanda mütemmim bir porotokolda 
da tayin edilecektir. 

Madde 2 - iki taraf birinci maddede 
tesbit edilmiş olan iki taraf imparator
luk menfaatleri hududunun kat'i mahi
yetini kabul ederler. Iki taraf bu anlaş
maya üçüncü devletlerin her türlü ka
rısmalarını reddeyliyeceklerdir. 

Madde 3 - Birinci maddede tesbit 
edilmiş olan hattın garbındaki arazide 
lüzumlu yeni siyasi rejim Alman hükü
meti tarafından, bu hattın şarkındaki 
arazide S'>vvct hükümeti tarafından te
sis edilecektir. 

Madde 4 - Alman hükümeti ve Sov
yet hükümeti yukarıdaki sureti halli iki 
millet arasında dostane mlinasebetlerin 
artan bir inki~afının emin bir esası ola
rak tell\kki ederler. 

Madde 5 - Bu anlasma tasdik edile
cek ve musaddak suretler mümkün ol
duğu kadar çabuk bir zamanda Bcrlin
de teati olunacaktır. Bu anlaşma imzası 
tarihinden itibaren meriyct mevkiine 
~irmektedir. 

NOT: Bu anla<mada bahis mevzuu 
edilen harita bilahara matbuatla neşro
Iunacaktır. 

3 - Sovyetler birliği halk komiserleri 
meclisi reisi ve hariciye halle komiseri 
Molotof, Almanya hariciye nazırına aşa
ğıdaki mektubu göndermiştir: 

B. Nazır, 
Görüşmelerimlzle alakadar olarak şu

rasını size teyid ile kesbi şeref eylerim 
ki, Sovyet hükümeti, elde ettiğimiz si

ast anlnşma esası ve ruhu üzerinde Al-
et birliği ara~ında. ticaret 

ve eşya mübadelesi münasebetlerini bü
tün vasıtalarla inkişaf ettirmek azmin
dedir. Bu maksatla iki taraftan bir eko
nomik program tesbit olunacaktır. Bu 
programa göre Sovyetler birliği Alman
yaya iptidai maddeler verecek ve Al
manya bu iptidai maddelere mukabil 
uzun vadeli endüstri teslimatı yapacak
tır. iki taraf bu ekonomik programı Al
man-Sovyet eşya mübadelesini mazide
ki azami hacmine vardıracak bir surette 
inkişaf ettireceklerdir. 

Iki hiikümet yukarıdaki tedbirlerin 
temin edilmesi için lüzumlu emirleri 
derhal verecekler ve müzakerelerin 
mümkün olduğu kadar çabuk bir suret
te başlanıp bitirilmesi için her şeyi ya
pacaklardır. 

HUrmetlerimin kabulünü rica ede-
rim, Bay nazır. 

imza 
V. M. Molotof 

Almanya hariciye nazırı B. Fon Rib
bentrop ta B. Molotofa bir mektup gön
dererek Sovyet halk komiserleri reisi 
ve hariciye halk komiserinin mektubu
nu aldığını bildirmekte ve B. Molotofun 
beyanatım aynen tekrar ettikten sonra 
mektubunu aşağıdaki cümle ile bitir
mektedir : 

Alman hükümeti namına ve Alman 
lıükümetinin emriyle bu deklfuoasyonla 
mutabık olduğıımu bildirir ve Alman 
hükümetinin kendi tarafından bu husus
ta lazım olan her şeyi yapacağını size 
2rzederim. 

Hürmetlerimin kabulünü rica ede-
rim .• 

İmza : Fon Ribbentrop 
İki numaralı vesikaya ek protokol : 
Hudut hattının tarifi : 

hat arkasında şimdi siyasi bir hat çizil· 
miştir. V arşova ve Foburgu Almanlara 
bırakılmıştır. Hitler, Danzig nutkunda 
Alınanyanın hedeflerinin mahdut oldu
i;unu söylemişti. Şimdi bu mahdut keli
ınesinin manası anlaşılıyor. 

Bir Polonya devleti için yer bırakıl
maınıştır. Polonya istiklalinin tahribin
de asıl kazançlı olan Rusyadır. Şimalde 
ve cenupta kendi programında yapbğı 
fedakarlığa mukabil Almanya ne kazan
mıştır .. 

Fransa ve İngiltereye karşı yapılan 
tehdide Rusyanın iştirakinden başka bir 
şey değil. Eğer bu tehdit muvaffak ol
mazsa kıyasıya bir harp tehdidi yapılı
yor .. Almanya şimdiye kadar Versay 
diktatine karşı milletlerin kendi kendi
lerini müdafaa hakkına dayanarak pro
testoda bulunuyordu. Ayni Almanya 
şimdi bir yağma •iyaseti takip ediyor .• 
Avusturya ve Çe'..oslovakyanın Alman
yaya ilhakını şidd~tle protesto eden Sov
yet Rusya da p . .Jonyarun taksimi bah
sinde Almanyay• tasvip ediyor. 

Fransız siyas 'i bir takım rejim tesa
nütlerine ve d, hill sebeplere müstenit 
değildir. Frans ' Avrupa medeniyetinin 
dayandığı büti l milletlerin hürriyetle
rini müdafaa diyor. Yapılan anlaşma· 
nın mahiyeti ı ' olursa olsun ı\hnanya
nın müşkülat ı baki kalacaktır.. Sovyet 
Rusyanın Alr nyaya arzu ettiği yardı
mı yapabilmesi için vasıtaları yoktur .. 
Sovyet Rusya ancak kendisine kifayet 
eden bir mem'ekettir, Bunun için ablo
ka Almanyaya karşı bütün tesirini mu
hafaza edece! .ir. 

MUVAK'.:.AT DOSTLUK 
Paris, 2~ (Ö.R) - Havasın Moskova 

muhabiri l ldiriyor : 
Ecnebi ı ılıafilinde Sovyet Rusya ile 

Almanya " ·asında teşriki mesainin ara· 
zi ve iktL<at bakunından Sovyetlerin Al· 
manyadan koparacakları menafi tüke
ninceye kadar devam edeceği kanaatin· 
dedirler. 

Sovyet propagandası, Alman propa
gandasına uyarak Fransa hakkında ta
vizkar olmaktan içtinap ettiği halde İn
giltereye ateş püskürmektedir. 

Hudut hatb Litvanyanın cenubi nok
tnsmdan başlar, buradan Auğustovo şi
malinde umumiyetle garp istikametinde 
Alman hududuna kadar gider ve bura
dan da Pisia ırmağına kadar Alman hu
dudunu takip eyler. Hudut hattı bu 
r.oktadan Astrolenkaya kadar Pisia ır
mağını buradan Krystnopola kadar Bug 
ırmağını takip eder. Sonra garbe döner 
ve Rpvaruska ve Lubaczovun şimalinde 
Şan ırmağına kadar gider .. Nihayet bu
radan da munsabına kadar San ırmağını 
takip eyler .. 

Moskova, 29 (A.A) - Alman harici- SİYASI HUDUTLAR NEREDEN 
ye nazırı B. Fon Ribbentrop pek muh- GEÇİYOR? .. 
temel olarak bugün Moskova saatile sa- Berlin, 29 (Ö.R) - D. N. B. Ajansı 
at 12.30 da hususi tayyaresiyle Berline Polonyada siyasi hududun Litvanyanın 
hareket edecektir. cenubunda Avgustoftan başlıyarak Tiz-

p ARİSTEKİ TEESSÜR ya nehrine kadar ve oradan Ostrolama-
Paris, 29 (Ö.R) - Moskovada imza ya ve Bug nehrini takiben garbe tevec

edilen Sovyet - Alman anlaşması hak- cüh ettiğini, Nevaroskada (San) nehrl
londa siyasi mahfellerin kanaatini şu ni takiben Sasofa kadar imtidat ettiğini 
suretle hülasa etmek kabildir : bildiriyor . 

•Bu anlaşma, Polonya devletinin in· Bu hudut Varşova şehri ile Foburgu 
hilllli esası üzerine bina edilmiştir. Fasıl Almanyaya bırakmaktadır. -ı-- ....... ~o.ııa arzwndur 


