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Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdUrO.: 

HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 
oEV Alıl MODDETt Türkiye için Hariç içiıı 
s......... ... . .... l 400 29'00 
Al'h ayftfc •• • • • • • • • • • • • • • 7 50 J 650 
Günü geçmiş nüıhalar (25) kuruttur. t::: T E L E F O N : 2697 

I~ münderecatından gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

Fuarımızı 
13 Günde 

295.877 kişi gezdi 

·-------' Yelli A.. Matbaaamda Ba·h·ı•. 

Cihanın hürriyeti ve mede
niyetin istikbali tehlikededir! 

Mareşal Smigli 

Lehler Almanların 32 bombardıman tayya
resini düşürdüler ve 100 tank tahrip ettiler 

Leh · t,a)ryareleri Berlinde ... 
Almanlar Berlinin bombardımantnı tekzip ediyorlar 

Leh müdafaa hattı 
Hiç bir noktadan yarılmamıştır 

Almanlar, açık şehirleri bombardımanda .devam ediyorlar 

3 MiL YON Fransız askeri A.lmiın 
hududuTıda toplandı 

Harekete geçmek içın enıİİ" bekliyor 
1J k j PARİS, 12 (Ö.R) •• Var$ovada öğleyin neşredi·/ 
CJ.QfP QSlT• lensontebliğegöre,Silezyada Virun . şehr~e 

kar$• Almanların yaptığı hücum esnasında yuz • • d Alman tangı tahrip edilmi$tir •• Bu saate kadar gasl lCln e Lehlerin tahrip .ettikleri Alman bombardıman 
' • • tayyarelerinin ~dedi 14 tür ... vaziyetlmlZ Tebliğ şunları da ilave ediyor: Katoviçte ya• 

pdan şiddetli muharebede ~eh bataryaları bir 
'1:r tN Alman zırhlı trenini tahrip etma$tir. Danzig acı· 
şEVKET BtLG ğındaki küçük Fersterplatz adasında bulunan 

küçük Leh garnizonu üç Alman taarruzunu mu· 
vallakıyetle püskürtmü$tür- Danzig mıntaka· 
sında Polonyalılar bir Alman zırhlı trenini zap• 

TAYYARı 
HUCUMU 

~ ... ALMAN 
. TAAROZU 

Dünyayı izhrap ve felaket dalga
lan içine gömecek mahiyette olan 
müthiş facia artık emrivakidir. 
Aklın ihtirasa galebesini temin için 
aarfedilen gayretler ani bir darbe 
ile tarumar olmuştur. Şimdi Avrupa 
25 sene evveline dönüyor. O kflran
lık günlerin facialarını tekrar ediyor. 
Bütün insanlık nereye kadar uzana
cağı, ne gibi neticel:r d?ğu~acağı 
tahmin ed.ilemiyen hır felaketm te
siri altındadır. Böyle nazik zaman
larda milletlerin hayatiyeti yılgınlı
ğa yer bırakmıyan soğukkanlılıkla-

tetmi$lerdir.. - SONU 8 İNCİ SAHİFEDE - Fransız b<l§vekili Daladiyc 

r··soN···HA'fjE'i~··ı 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lord Halifaks Bildiriyor 
rile ölçülür. Milli birliğin, muhtemel ltalya harbın .· dur"durlmasını ve bı·r 
her tehlikeye karşı saahlann en kuv-
vetlisi ve en keskini olduğunu hak· 

kile anlıyan milletlerdir ki harbin Beşler konferansı' Dl tekıı·f ettı• sakınılmaz iztıraplarma başkaların-
dan daha cesaretle mukavemet eder-

ler. BU TEKLJF 1 ·ı h . Türk milleti, bu şuurlu vahdetin • • 
örneklerini vermeğe alışmıştır. Dün- ngı iZ arıcı y.e nazırı, 
ya ahvalinin nezaketi karşısında her RŞISJNDA L 
Türke düşen milli ve vatani vazife- KA ehı.stan · ı·stı·ıa"" ya 
ler vardır. Bu vazifeler, devletçe alı- maruz 
nan tedbirlerle muvazi olarak uya-

o 
ıQ 

Alman t4 arruzunu gösteren harp haritası 

B. Daladiye 
parlamentoda tarihi 

nutkunu söyledi 
FRANSIZ BAŞVEKiLi DEDi Ki 

Lehistan, haksız ve kaba bir taarruza 
uğramıştır- Alman ya kuvvetlerini çekmezse 
Fransa taahhütlerini yerine getirecektir 

"Bu saatte Avrupanın mukadderatı 
kararlaşıyor. Fransa, bize oğulları

sesi ile hitap ediyor. Fransa, nın 

hürriyetini, 
müdafaa 

hayatını, istiklalini 
aya klannııştır •. ,, • • 

ıçın 

-
Efendiler! 
-Kumanda eden ş1mdi Fransadır. 

nık, fedakar olmaktan, mesaimizin kaldıkça konferans olamaz dı·yor Paris, 2 (Ö.R) - Fransız mcbusan kim olmak için yeni bir se)Tidir .. 
randımanını arttırmağa çalışmaktan, meclisinin fevkalade içtimaında bir pu- cAlmanyanın Leh arazisine karşı mi.id· 
milli mukavemet ve servet kaynak- tuk söyliyen başvekil B. Daladiye Fran- deiyatı en büyük Almanya haritası üze-
larını gözetmekten, hükümetimizin .. •. .. • . . sanın sulhu muhafaza hususunda sarfet- rinde çoktan beri kaydedilmişti .. Fakat 
ic atına canla baş1.ı müzahir olmak- Londra 2 (O.R) - T~ _20 da- ltalyan h"!kumetı muhasematın Harıcıye nazırı şu sözleri ilave et- tiği mesaiden bahsettikten sonra demiş- bir kaç sene, daha kolay fütuhat temini 

t 
ra "b t" y . t l" dise- kı"ka evvel saat 9,25 de, harıcıye na- kat'ını ve lngiltere, Fransa, Lehistan, miştir: tir ki: için bu müddeiyat gizlendi.. Lehistanla 

an ı aret ır. ersız e aş ve en . ' k.. . b"" .. Alın 1 1 d 1 1 . Al ÜNY SULHU İÇİN kd ıc· kt k a· . nI . 
lere kapılmadan hükümetin aöster- zırı Lord Halifaks hü umetın udtukn anya v~ ta ya e ege erı arasın- « man kıtaları Leh arazisinden DE" A _, b 1 d ~ Al att.:. ıg~.dpda t eAnlrnısıne mbe aatldtem~.n 

·v· . . · · '"' _ ·· b rsızlıkla beklenmiş olan e - da derhal bır konferansın toplanma- geri alınmazsa lngiltere ve Fransa "•ger mıuıare ~.er urursa, eg~r · c .. 1~! mu e çe anya u Y
0 

. a Y\;1-
dıgı basıret, emnıyet ve ıtıdale uy gun sa ı L dl k d t klif tın• f ""d h l ed ki d" Al h"" nıan taarmzu kesılır ve serbest muzake- rudu .. Fakat hegemonyasının seyrıne bır 
mak boynumuzun borcudur. Milll larasyonunu or ar amarasın a aını ~. .~ .. 1~ ır: ~~ a .a ~ ece er ır.. ma!1 u- reye yol açılırsa yine bu mesaiye ll:tira- engel olunca onu feshetti. . 

l 
y dl . · t k.l eden okumuştur. lngılız hukumetı ltalyanın bu gay- kumetının kıtaatını gen almaga ka- ke hazırız .. Fransa, bugün bile, dünya- ALJ\olANYANIN SOZLERI 

var ıgımızın mesne erını eş ı b I k d.. l · · t kd. d B I b . d•v· ... v k · · h k k im l Her Hariciye nazırı söze a~ ar en un ret erım a ır e er. ununa era- rar verıp verme ıgını ogrenme ıçın ~fl sulh fikrinin muvaffakıyeti namına •Bugün diyorlar ki : Eğer Alman 
erseye ıs anc o aıyız. « • •. d . b L h" . ·1A k Idık k k d b kl k hi b' f . ..dd. t . dil" Alın 

Türk maddi, m~nevi varlığını ınu- alqaın Alman hükümefüıe ~on en- er,L eh ısth~lıs~ıbayabmaruz a d'l- en .. gekç .. ne va vte akar 
1

e emek çFırkagta~e ı :;r1getlme~. ukadd t md.~ . eıyabı. tabetmdı? ulhe ıtrse ... tanyha 

k dd 
. . :]. B l ih · a» henüz bır cevap ça e şe ır erı om ardıman e ı - mum un olacagını arar astırma " a eger e erm m era ı un} aya ır e ı s emmını aa -

a es vatanın emrınde hı ır. u- en« tar mesaıın l h·' d"k' D . b .. "dd .. . . I .1. h""k.. . F ~ hük" .. kuvvetle halledilecekse Fransa bütün hüt edecekmiş! ... 
l 

.ft.h d 5 .. .. ··n de- aı._....:.;.adıgı" nı ve bunun ita yan u- ı çe ve anzıg ce ru şı ete rous- ıçın ngı ız u umetı ransız u- taahh."tl . ·. . ti kt" B .b. IAfl b.1. nun a ı ı ar e er. ,. ozunu lllllIJ b .d b. fi b. h l . . .
1 

. . h li ded. u erını ycnne ge rece ır. u gı ı a arın manasını ı ıyoruz 
ğişmez hakikat Qldu~unu <Yösterme- kümeti tarafından Y~P~! olan a- tem ır tara ı ır a. ve t~;ıyenın metı e ıstışare .. a 11 ır.» l\lcselc sadece Alman - Leh ihtilatın- 30 mayıs 1937 de Almanya Avustury~: 

_ SONU 2 İNCİ sA.HiFEDE - zı tekliflerden ileri gelmış olmasının mevzuu kaldıkça lngıltere ıçın kon~ Londra 2 ( O.R)_ -· Ayam kama- dan mı ibarettir? Mesele, Bitler dikta- nın dahili işlerine müdahale etmemeği 
~EVKET · İN .. ..n olduğwıu söylemittir• feransdan bahsetmek imkansızdır.> - SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE - törlüğünün Avrupaya "e dünyaya ha- - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -



HABERLERİ. B. Daladiye ŞEHi 
~------------------.................. ~ ................ -----_....--........ 

HaTpkasır
gası icinde 

Siyasi vaziyetin piyasa- v.aziy~timiz parlinientoda tarihi Havacılıl< 
---.~---

nutkunu söyledi 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - dafaaya hasretmis ve daima bu idealle 

Baltasında Hava 
kurumumuza 7ardım 
eden yurddaşlar .,.._ 

taahhilt etmişti Halbuki 11 mart 938 de yaşamış olanlar için c:ıebrü .şiddet teşeb- Gençliği kartallqtınnak azmile çalı
lUmm ordusu Viyanaya girdi.. Kemle- büslerine karşı kuvvet i~ za.rur~- şan Mert ve cömert bir millet için hava 
ketinin istiklalini müdafaa cesaretini tinde kalmak acıdır. Harbm medhıyesı- tehlikesi mevzuubahis olamaz. 
gösterdiği için şansölye Şuşüg hapse ni yapacak hükümet reisi ben değilim ... 
attldı.. Bugün hala akibetinin ne oldu- Ekseriniz gibi ben de harp ettim... Biz ( 30 Ağustos Tayyare ve 30 Ağustos 
tın- sahih Olarak kimse söyliyemez. burada müzakerede iken Fransızlar • 5 Eylul ) havacıldt haftası müna~ebetile 
Fabııt an1ma bakılırsa gQya Şuşnigin aU.ylanna iltihak ediyorlar. Hava Kurumuna yardımda bolanan 
•T81wikleri» vatanının istili ve esaretini •Hiç lNrinin Ahnan milletine brşa ki- yurddaşlar. 
m.uciı> olmuş... ni yoktur. Hic biri 1bu daveti bbol eder- Mehmet Ali Bayraktaroğtu. 
Çf3CLERİN BAŞINA GELENLER kcn ttbrü "ddet aliinii göster:maniştir-
•12 eylOl 1938 de Hitler Südet mese- Vazifelerini siikiınetlc ve kusursuz bir Rifat Bayraktaroğlu. 

leı.1nin Bohemyadaki ~kalliyetlerle Çe- Yicdanta !"8Pfftağa hazmlwlar. Tütün tüccarı Sabri Fetvacı. 
koslovakya arasında dahili mahiyette bir •Fransız milletinin hissiyatını siz bi- Küçük Laz hanı Veli ve llyas. 
li olduğunu söyledi .. Bir kaç gün sonra lirsiniz. Daha dün halle. arasında idiniz.. Büyük Laz hanı Salih. 
lıtirMlannı örten maskeyi atarak bun- Bilirsiniz ki Fransızlar sullıu sever M t t-"· h"L' H y 10~ ı.-·-: . . eserre o eu sa ıoı aaan azıc g-
lann ~ tarafından tatlik edil~ a~··· ~~ • ....,,.-:uyetını r: ve lu 
pddet ve tazyikler sebebiyle meşru hır hurrıyetını mudafan ıçın her fcd.akarlı• · . . . . w 

mahivet aldığıru iddia etti. ğa hazırdırlar. Seferberlik dtıvetıne tc- lbrahım Hılmı Menemencıoglu ve Ha-
•26 eylıll 938 de Südet arazisinin Av- recldütsüz ve mırılbsız cevap verdiler .. san Avni Onay. 

rupada Almanyanın en son arazi müd- Zira hepsi hissediyorlar ki Fransanın Hü eyin ve lbrahr.n Porteçin. Demir 
deiyatmı teş!lrll ettiğini söyledi.. Fakat mevcudiyeti tehlikededir_ ticarethanesi. 
14 mart 1939 da Çek reisicümhuru Hasa FRANSA SEitGÜZEŞTE /\hmet 
Berlinc davet edilerek en sert bir tazyik SÜRÜKLENMEZ Keçeoi.letde 634, numarada 

Hamdi Ak. altmda bir ültimatom kabulüne mecbur aSiz her kesten iyi bilirsiniz ki Fran-
edildi. Bir kaç saat sonra ve~ olan ~. bir sergüzeşte sürüklemek için, se- Hilal eczanesi sahibi Kemal Kamil. 
snder istihkar edilerek Prag işgal edn- ferbcr edebilmek kimsenin yedi iktida- Hasan Itriyat deposu Hatice Hasan. 
dL. Burada da, münhamaıa mütearnza nnda değildir. 1Fransıı:lar hiç bir zaman Etcktrikçi A. Zifer. 
alt olan mesuliyeti, kurbanlan üzerine bir ecnebi toprağını istila için ataklan- !Riza bey ıhanı Ahmet Kadri. 
dlsilrmeğc çalıştılar.. matlar. Onlann kahramanlığı fütUhat w 

EES SENE EVVELKİ PAKT k:ıhraman1ığı a~il, müdafaa kahraman- Kcmeralb ~~ ma~azası. 
•8 kanunusani 939 da Hit1er, beş sene lığıdır. Fransa bugün ayaklaruyorsa, de- Kcmerılltı ıtutun ve pıyango b... 1 Ali 

enrcl Lchlerle imza ettiği ademi taarrm mek ki tehdit altında olduğunu hissedi- Ke.-na! Benii. 
paiktuu müthüsena etti. Bunu gerçekten yordur .. Ayaklanmıs olan yalnız Fransa Kuru yemişçi M. Hilmi. 
lmrtancı bir anlaşma gibi selamladı ve da değildir. Bayrağımızın himayesi al- Kartal makarna sahibi Ismail Hakkı. 
bmıuw tıUkümlerine riayet etmek husu- tında yaşıyan bütün muazzam impara· Jbrabim Sırrı demir tüccarı. 
surıdaki kat't niyetini teyit etti. Ne\ice- torluğumuT.dur- Dünyanın her l«>şesin- Yako Saul. Demir tüccarı. 
siai. biliyoruz.. de bu imparatorluktan ana vatana yeni 
Oİ'l'LF.RİN SÖ.ZI..ERINE DEliiL, sadakat teminatı gelmektedir. Milletimi-
llAREKETLERİNE BAKIUR zin birliği, deniz aşırı topraklarda hima-
cl:Iitlcrin söilerine değil, hareketleri- yemiz altında yaşıyan milletlerin birliği 

Kuru yemişçi Ali Şan. 
Jozef Bencuya. Hırdavatçı. 

Sinto SaltiyeL 
J. B. Hvazcr. Hali!nağa çar:ıısında. 
Jozcf Bt-nmayor tüoc.ar 
Şişeci Essear 

c 
c 

larımızda- yaptığı tesir ~EVKET a•l.GIN 

Siyasi vaziyetin piyasalarımızdaki te- §ılaşmıştır . 
siri, diğer memleketler piyasıllanndan UMANDA iliyiz. Kuvvetli, zinde bir ideale .ahip 
daha az olmuı ve işler normal 1Ckilde Liınantmu.da mevcut .iki lngiliz Yapu· olan milletler istikballerindcn ltork-
ccreyan eylemi§tir. Bununla bcrahcr ih· rundan biri mal iükliyerelc hareket et- mazlar. Biz bu kuvvetli ideali varL
racatçılar arasında cesaretli işler yapıl- miştir. Diğeri de dün mal almıştır. ğımızda bulan milletiz. Kemalizm 
ması imlcam henüz pek azdır. Hüküme· Haber verildiğine göre lngiliz ticaret kalplerimizin 8Önmiyen aıepdir. Bu 
timizin enerjik ve pyanı takdir kavra.)'1· gemileri, lngiliz donanma Amiralhiının sayede Milli Şefin etrafmda bir ço
fİ}e ller tütlü ticari Ye t10Syal faaliyetler, emrinde. hmol gemilerinin himayesin- ilikten kal'a teşkil ediyoruz. Dünya 
normal seyrini ta.Jcipde devam ediyor. de .eyrüdere deYam edecekler ve iz- ahvalinin inkişafını sükfuıet ve em

Dün Borsada üzüm ve incir satı~larına mirle lngiliz ve Fransız limanlan arasın· niyetle tak.ip edebiliriz. 
devam olwımuştur. da ticari nakliyat işlerinde çalışabilecek· 

Diğer maddelerden bilhassa maden lerdir. c Fenl yok. Millet ftl' > eöziinün 
sat.tılan külliyetli idi. ALMANY ADA hakiki minasile canlandığı gün)crde-

lş" arı ahire kadar lzmir - ista.nbul cle- Türkiye - Almanya ticaret Ye klearing yiz. Milli menfaatlerin üstünde men-
niz yolculuğu ve lstanbul • Mersin - Is- anlaşmalannın müddeti 31 AğustOtı ta- faat olamaz. Hcrıey, bütün varlıklar 
kenderun vapur seferleri tatil olunmuş- rihinde nihayete ermiş ve anlaşma yeni· milletin :eelameti, onun kuvvetle ..e 
tur. Bu muvakkat bir tedbirdir. Marmara lenmemiştir. Bu itibarla 1 Eyhilden iti- şerefle yap.ması halinde kıymet ila
ve Karadcnizde faalzyet, eski seyrini ta- baren Türkiye ile Almanya arasında ti- de ederler. Şu balde hasis mcnfaatle-
kip edecektir. cari mübadelder durmuştur. rin hayatımızda hiç yeri o1mamalıchr. 

Almanyada bulunan lzmirli sitajiyer Dün keyfiyet ticaret müdürlüğüne ve Hadiseleri milletsumul ve vatanşu-
ve talebelerden 54 ki-,ilik bir kafile Se- merkez bankasına tebliğ olunmuştur. mul cepheden düşünmeğe, onlann 
Uınik yolile dün lstanbula ge1miflerdir. Bir Alman Kuryesinin Ankaraya gel- icaplarına uymağa mecburuz. Mem
bu talebelerden velilerine telgrafla malu- diği, yeni bir ticaret anlaşması akdi için leketin emniyeti ve müdafaası bah
mat gemiştir. hükümetimizle temasa başladığı dün sinde kahraman Otdumuza bağlanan 

Halen Almanyada 21 talebe "Vardtt ki Anlcaradan abedeıı bir baberdcn anlaıd- ümidlerimizin tamamen tahakkuk 
bunların lzmire avdetleri müşkülle kar· mıştır. etmesi için disiplinli olmağa, fedakar 

Fuar lcupası 
Dünkü maçı, 2 ye 

Ankara Muhteliti 

maçları 
karsı S le 
kazandı 

Bugün Ankara - lstanLal karşılaşıyor 

ve feragatli olmağ-.ı ihtiyaç olduğu
nu biliriz. 

Avrupayı saran harp tehlikesine 
karşı vaziyetimize gelince, hüküme
timizin sükü:netle takip ettiRi basi
retkar siya.et vazih olarak kendini 
gösteriyor. Biz harbi insanlık ve me
deniyet icin bir sea.met sayarız Onu 
ancak memleketimizin müdafaaa 
mevzuubahs oJduğu Zt&maD ihtiyar 
ederiz. Kenclilerine karşı açık teah
hüdlere giristiğimİ- dost memleket-

ne bakılır .. Bizim, Leh rnüttefilde!"imi- ile tamamlanmakta ve tehlike anında 
ze ka?'$1 vazifemiz budur. Lehistana kar- bunlar aa kol ve kalplerini bizim tiir.
ŞI 921 ve 1925 muahedeleriyle taahhtit- metimize tahsis etmektedir. Keza Fran
ler kabul ettik. Bunları gecen 11 mayıs- sada ycrl~iş olup tehdide maruz hür
ta. mebusan meclisi kUrsUsünde teyit riycli mMafaa için gönüllü olarak Fran· 
ettim.. sanın hizmetine girmek cesaretini gös-

« Fuar kupruıı maçlarına, Dün Ankara • sandık.. Fakat ikinci denenin '9Gft .deki- ler vardır. Bu teahhüdlerimizin en 
Nisim B. Krispin « lzmir muhtelitleri arasında yapılan ve kalan ve Ankaralılann ilk devrede at· küçük zaafa uğramadığını burada 

Rahmi Sen 

VERİLEN GARANTİLER teren ecnebileri de selamlamak: isterim .. 
B . Bekin Lorıdra seyahati ve İngilte- Vazifemiz arlık cebrü şiddet ve taarruz 

re ile Lehistan arasında bir mukabil ga- teşebbüslerine l.ıir nihayet vermektir .. 
ranti taahhütnamesinin imzası münase- Bunu, eğer hfil:l mümkünse, sulh yolun
betiyle teyit ettim ve müttefik milletin da bir tesviye ile, fakat eğer mütearrız· 
a.<iilline hareketine istirnk eoerek ittifak lnrdan her nhltık mefhumu ve her akıl 
muahedesinin derhal tatbiki icin Jazım zerresi kaybolmuşsa, o vakit tc kuvret 
ge1en tedbirleri alacağımızı bildirdim_. istimaliyle temin edeceğiz. 

Muz.affer ııişe ticart-thane.i « 2-5 Ankaranın lehine neticelenen mü· tıklan üç şutu istisna edereelc, oyan ıgeUti i,aret etmek lazımcLr. Hadiselerin 
Midillili Abdullah ömer ve ortakları. sabaka ile başlandı. i:Üzel ve zevksiz oynanmıştır. bundan sonraki ir.ki3afı hakkında 
Nuri Knvala ve ort1;ıklan. 15 d k"k d F dd ·· ı b" <>İmdiden tahminlerde bulunmayı Sahaya evvela misafir takım ve biraz inci a ı a a ua an guze ır .. 
B. A. Prera. Yemi,., rarc:ısında al 5 · 1 · • 'Ik '- .:ı t fayd,. .. z go""rme'-L-"'lZ.. " " sonra da l%mir takımı ha.llıcuı alkıtları pas an aıt zmınn ı sa}'Dım ~ayoe - ..... ıue,, 
Tütün ve Pul bayii Neıet. Yemiş çar- orasında çıktılar. Mutad merasimden ti. ~e buna Ankara1tlar 2 7 inci dakikada Son söz olarak 'karilerimize tavsi-

şısında. k ı 1 • · ı k kil Hakkının ayag~ile yaptıkları golle muka- yemiz, hükümetimizin kararlannda-

Bütün ıparlfunento ittifakla bu siyaseti •F..ğer tanhhiitlerimizi iıiktır ederek 
taS\rip etti. O vakitten beri. gerek diplo- Lclıish\nın ezil\}lcsine müc:aade edersek. 
matik müzakerelerde, gerek umumi be- bir knç ay, ~ki bir kaç hafta sonra ta
yarıatta bunu te'krar etmekten geri kal- nmız ~~~ekctı tct:;nr ~ran~aya ~tevel"
madık .. Berlin sefirimiz HitleT ve me>c;a1 dih ettı•:ı uımnn yıne hız:m~tc çagıraca
nrbdasiarlyle mü.15.katlannda. Lehi~- ız ler ··thi~ tehi!it karşısında 
rın karşı bir taarruz halinde 1 temmuz }alııız Jreld!kfannı hlı:scıdcrck bugiin 

k ~-- • 1• h • Şe sonra ta ım ar yer erını a ara şu §e -
Mu avva =ıtu ımc. at anesı v- ·d I d I bele ettiklerinden devre 1-1 berabere ki isabeti düşünerek müsterih ol-e srra an ı ar: 

ket. Yemiş çarşısında. b"ıtti." maktır. Ahval ne ~L)e mrerse girsin Ankara Mubtellti: ~ ...,~ 
Moız Rozamis. Yemiş çar§ısında, ikinci devrede Ankaralılar nefes kabi- Türkiye Claima kuvvetli, daima sar-
R-"- · F k y · da Hilmi, Şev:ket, Nuri, Nusret, Hasan, l b" kal' } k '--1 kt ıınamım mn ° emış çarşwn · liyctlerinden istifade ederek daha güzel sı maz ır a o ara lOi aca ır ... 
il.il ff K k" vı Ke..l!, Orhan, Hacıim, Hakkı, Arif Salih. ~EV-KET B .. G •. N muza er es ınog u c c i" " yer tuttuklanndıuı ayı adedioi b~ çı- ~ 'r IS&. 

lzmir Muhteliti: karmağa muvaffak oldular. Izmirde Fu· --17---·-tarihli taahhütlerimizin süratle tatbik kendilnrini cr>nlandırnn emniyeti belki Zabıta Haberleri : 
edileceğini bildirdi. Paıiste de hariciye kaybederler. Bu santtc Avrupamn mu- ••••••• • • ..... .. 
nazırı Alman sefirine l..chistana karşı lmddcratı knrnrlaşıyor.. Fransa bizo 8 . • . k rd nd y ralı d" . B n-_ " ıı · le r· hal"nde ınnaı o o a ans ışçı . "Od 
sarih taahhütlerimizin mevcut olduğu- Ob'll faednn:~ s1c,.5ıy .. ~ kuzbumu . ı la 

1
cn ifin yanında kalfa Hullisi oğlu Naci, Da-

nu hatırlattı. Binaenaleyh son h5disele- c:-cn a~r 1:..rı u;s ·a ul etmı o n a- h-stanl ~1 Bek" • d"L1.~---d · k" 
• .11 h"t ccı· Fra tarihi & ı og u nrın u.Khilluu a ıç ı rin netle-esi derhal Lelıistaııın yanında r SCS'l:\'ıe ı ap ıyor. • nsa, o . __ ,___ k d" · aştı 

b. 1. d r ı t .. d . uh ·ı ıc~ı en ısıne ar rma meınuru mevki almamız olacaktır. ır cotı. e a nr euı ur c en aynı r ı c •. _ • kalanmıştı 
hiirri~·ctini, havatını, istiklfılini müda-ısusu Fvennardış vCenıile Y:1 ~ı.. kr. 116_,__ t 

l..clıic;tnn en hak öt'E ''e eft hayvani bir f • • 1 la tır Em . ti .. - u a og..u co ey .mcuunu 
tanmtza maruz kalmıştır. Onun istiklil- deaal ıçınt n~·kat: nBmı 

1 
• 'b n~~·cı e nıucda· Arkan, sarhoş olarak gürültü çıkarmış, 

lini gnranti etmiş olan nıiUctlcr onu mü- c Cl ece · ır.. ey ar, ugun ·unıan a Lunaparktaki birahanede Halil oğlu 
dnfaa üe mükelleftirler. oocn Fnmsadrr ... • Ahmed taba kmiştir" . Ö İ . . c nca çc . 

aİnMltcre ve Fransa imzalarını inkiir Parıs, 2 ( .R) - ngıltercden Berlin V'A_.h b• • t 
eden milletler deifülcrdir. 1 eylıll akşa- büyük elçisi Nevil Hendersonun Alman ~ ır zıyare 
mı. İngiliz ve F~nsız :sefirleri Alman hnriciye nazın fon Ribbentrop vasıta- Fuarda Polonya pavyonunda bir vaıc::a 
hiikümeti nezdinde müşterek bir teseb- siyle Hitlcre tevdi ettiği İngiliz, Fransız olmuştur. Mustafa adında 14 yaşında bır 
btis yaptılar ve fon Ribbentropa Fransız notalan!'ıa. henüz Almanyanın cevabı çocukla ~daşlan Sermet ve~~ 
hilktimeti tarnfından hazırlanan şu teb- gelmennstir. pavyonu zıyaı:t ederken, ~~ ıçın
liği verdiler : Londra, 2 (A.A) - Lord l:Inlifaks, de bulunan dort kumaş albumunu çal-

Al,,1\tANYAYA VERİLF.N TEBLili I..ordlar kamarasmda beyanatta bulun- dık}arından yakalanmışlardır. , 
Bu sabah Alman şansülvesi orduya hi- ~ııştıır .. Bu bcy21nnt A~ kıımarnsın- BJr kız lıaçır.ma vaJı ası 

Uıbeıı 'bir kyannnme neşrederek LeJıis- aa B. Çenı~r~•nın yaptıgı bey.an.ata Kemalpaşanın Ansızca köyünde Ah-
tnna hiicunı etmek üzere oldu~unu :u;ık- ben~emektedır. • .. . met kızı 16 yaşında Güllü Çetin, ayni 
ça -ıöstcnli_ Keuı ~liz ft Franstt l\ü- Bır. kaç Loro nskerı ~~onnalannı köyden Ali oğlu Ömer Ertekin tarafın
klimetlerine gelen haberler Alman kıta- geymış olduklaı, halde ıçtunada hazır dan zorla kaçırılırken köy bekçisi tara-
Jannm hududu ~eçtilderini ,.e Lehista· bulunmuSJa~ır. . . fından yakalanmıştır. 
na 1 arşı hiicumlarmuı devam cttii!ini Lor~ Hnlıfoks. der~ndcn g~~en .~ır s~s- KAC K TÜTÜ 
~ö~termcktedir. Bu !'Crait dahilinde İn- ıe ... fot . t aı.-ık bır hsanla soz soylcmış, • . . 

· · F hfk.. ..t, · · k mutt<'fihm ve hararetle alkışlanmıştır.. Bayındırda Yenıce mahallesınde otu-

tg_ rz Al 1 ~ki-
1 utimt ,e;ıtnın an:ınl • Muhalefet sefleri hükümetin siyasetini rruı Yusuf km 35 yaşında Fabna Bur-

n.-e man nı ımc .1cıııc; nna mrsı . . . 1 Ahın k Arü 500 k 
• t"kI"J" • ~-1 d"t d k ·ı k t tasvıp dıru<=lC'rdır. gu u ve et ızı e, gram a-
ı ını ıı.cl ı c ece şc ı c UV\e k ı··ı·· 1 ,_ ı şl dır 'D'-- •1-= 
"sfi ali ı d tah ı kuk _.u: • 'd Lorldar ka:r.arcr:;ı a:±erl mükellefiyet ça u un e yaKa anma ar • .ucc uu 
ı m ;a~ mı a < • ll;lurmı O• u- . . k d h kı- d k"ba b 1 
v d b h""kü tl · Leh" •- ve ordu tabc:ısatı kanunlarını tasdik et- a ın a eun a ta ı ta aş annuşb.r. 
gun n n u mc crın ıs .... na yar- . . sı· R ~ iNi 
dım taahhütleri tatbik cdilecc..1rt"r. mıslerdir. .. a .. 

Binaenaleyh ekselfinsınıza bildiririz ki Nevyor~. 2 (0.R) - ~~:.ikada _Av- YARALADILAR 
ulıi~tnn knr.ı;ı ta:ım.ızi hareketi dur- 1:1.P~. harbıne. .knrşı. bu:runku vazıyet, Ödemişte Adagümc ki)yündc 15 yn
clureı ,,. ve Leh arazi indcld kuV\ctleri- buyuk harp ıçındekı ll 916 ve l917 sene- şında E · A a·· b'" kız 1---d ~ıft-· 

~ d k" · eı· "d" B ~k"' h mır yşc ur uz, Nıı- e~ı 
ni siiratlc ıreri nlınnk hususun a Almmı- n e ı vazıy . ın aynı ır. u u a- 12 yasında Hafize ve Süheyla ile Oğlan 
"'a tatminkar t'cminat \'enl1CZSC İnırilte. yat o zamankı hayattan farklı snyıln- kardec:i M h t G"" b'" b" ta 1 1 "' " Hifi k eh· le · .sivil hal "" e mc ur uz, ır r a yo u 
re ~c l''rn1!5a tn:ıhhüflerini bllii tereddüt ;na\ bte:d açı ş di~r rın ~eh · meselesinden 18 yaşlannda Safiye Kö-
3 erme gchreceltlcrdir. 11 ~n >0ı~ n~ ıman ~ mcmesı akkında- mürcü adında bir kadını dövmüşler ve 

Bunu yanmakla iki devlet yalnız .şe- ki R~ız~ el~n mesatına hfi~~e~a~ ver- taşla muhtelif yerlerinden yaralamış:lar
rcfkrmi dC"~il. ayni zamanda hayati memL<:tir. u ccva ın gecı · esı eyeca- dır .. Suçlular ~dliyeye verilmiştir. 
menf,.,.,tl rini korumuş olacaklnrdır. Zi- 01 arttırmaktadır. 
ra imzamızı ini r edecek olsak yarın ---o----

c e ·ıer mü t hk~r, yalnız. müttefik.siz, ümitsiz 
ve bir taarruz halinde kendi halimize 
bırnkılını olac<ı,ğız. lstanbul (Hususi) - Polonya ile Al-
•Alnınnvamn Çekoslovak.yaya. Lehis- manya arasındaki ihtil"flarm hnrp yo

fu ;:ı v rdi i ~antilerin iııkanndan son- luyla hn11i cihetine cid"lmesi hakkındaki 
ra bizim ş:ırk hudutlarımız, Alsas ve haberler şehrimiz ecnebi mahfillerinde 
Lor n hakkındoki g,arontinin ne hükmü beyccsnln karşılanmıştır. 
kalır? .. Ji'tltuhatiyle bir kat daha 1md-
ıctlenm biitün kuvvetiyle Fr:ınsaya dö- Memleketimizin muhtelif yerlerindeki 
nccektir .. Binaenaleyh, ~ef.imiz bugün Alman tebaası ~ehrimizde toplnnmıyn 
cmn· e 'miı.in de t€'min:ıtıdır. başlamı lnrdır. Diğer yabancı memleket 

F NS !'\. I T SER ·Fİ tebaaları da kafile halinde ~ehrimizi ter-
0 n· inı crcfimiz, fütuluıtçılıınn ccbrii lcetmcktedirler. 

siddetlcrini mazur ~(" tennek için ileri B d R b d -' .n___ b 
.. d""'·l · f d ~·ıd· A k I .. • u nra a omanya an ıraıı venra -sur u11. crı re egı ır. nen ıurrı- . _ . 

Jel , c hayatlan n:ımına ıniicadcleye atı- ya vapuru ıle de dun kalabalık bir ~rup 
lan s lhse\cr milletlerin şeref ve IuQ·· limanırruzn terketmislerdir. lstanbulda
si~ etidir. F ~er serefimizi feda ederek ki 7 bin kadar ita!) an ve bu arada, ltal
gilnl""k bir sulh lmzruunak istersek, ya- yan bıınka ve mÜCS5CSeleri memurları 
n!1 di"~r milletlerin hürmetini. kaybet- da yolculuk haZ1rlıklarını ikmal ctmi§ler-
1111s sefıl ve csarelc mahkfun hır millet . • . 

FUARDA 
s Bel diyesi 

Şehir· Tiyatrosu 

SAAT 2J.i0 DA 
Arzuyi mnumi üzerine 

Yan ışlıklar 
Komedyası 

Komedi 3 perde 
DİKKAT-: Tiyntro Sergi sarayının 
nrkasmdadır" oluruz, Fransada bu {ikri kabul edecek dır. Bunlardan bır kısmı tren ve bır ku-

tck bir adam yoktur. mı da deniz yo1uyla ltalyaya dönmekte- ••mrnmialiilS.ZiiD".:iliCll:lma::E2! 
• •$Uphcsiz, bütün hayatlarını sulhu mü- dirler. 

Nejad, Reşad, Ali, Nurulta1', -ÖRM!rı adın ayağile ikinci sayısını yapabildi. Zeytindfifı teffrifderi 
Fehmi, Hamdi, Mazhar, Sait, Namık, Bu devrede lzmir ıtakımı, hemen bnş- İzmir mıntnknsı zeytincilik mütahns-
Fuat. tan bap bütün hatlannda aksadı. Ve sısı B. Ntizım Kılıç dün Karaburunn git. 

Hakem: Multafa Balöz. oyuncuların çalıf?11amı~ oldukları aşikar miştir. Zeytin mahsulünü ve çalışmala-
Oyun saat 1 7 de Ankaranın ıbir vu

nıı:ile başlandı. 

ilk dakikalarda her iki takımda da gö
rülen durgunluğu, ilk unların heyecanı 

bir eurette görünüyordu. iki cenah hafı 
bir türlü tutunamamııı, forvet hattı cln 
Sait de dahil olmak üzere muvaffak o1a-
mam1şlardır. 

······=-························ ... ·················································: 

Mübadil ve Muhacirler okusun: 
tZMIR ASKERLiK ŞUBEStNDEN: 

. . . 
• . . . . . . 

Muhacir ve Mübadillerden bir çoğu ıubede kayıtlarını yaptuma-§ 
:cLJdan bu defa yapılan incelemelerden aıllaşılınıfbr. E 
: Şimdiye kadar kaydını yaptırmamıı bu kabil Muhacir ve Mübadil-: 
:lerin kayıtlarını yaphrmak için nüfus hüviyet cüzdanlan1e ve bir ve-: 
:ıika fotoğrafıle hemen fU}>eye gelmeleri ve tarihi ilandan itibaren bir: 
:hafta içinde fubeye müracaatla kaydım yaptırmıyanlar haklarında: 
:kanuni muamele yapdacağı ilan olunur. : . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ir yolcu tay;,aresi 
ıJıesirde bir 

nahiye~e ittd!.-

Anfıarada hava pa if 
ıı rımma tecrüJJeleri 
31apı!acafı ••• 

Balıkesir (Hususi' ·- Devlet hava Ankara 2 (Hususi) - önümüzdeki 
yollnrına nit lzmir - Istanbul arasında günlerde şehrimizde hava pasif koruma 

işliyen yolcu ıtnyyaresi mümanaatı hava denemeleri yapılacaktır. 

dolayısile salı günü Çağış nahiyesine ya· J2 31a ında b•I' ÇOCUJı 

rını mnha11inde tetkik edecektir. --Ticaret kulübü 
binasının inşası 
tehir edildi-
Şehrimiz Ticaret odasının Birinci kor

donda yaptıracağı kulüp hinnsı için ilfuı 
edilen münakasa tarihinin müddeti iki 
cyluldc hitam bulmuştur. Fakat dün sa
at ona kndar müteahhitlerden ahval ve 
vaziyet dola~'lSiyle hiç bir mfiracaat ol
madığından Ticaret odasında toplanan 
komite, :kulüp inşaatını .şimdilik tehir 
etmiştir. -·4·-
İzınir Alman konsolosu 
Ticaret odaSlllda 
Şehrimiz Alman baş konsolosu J cu 

D. Stephanon başkatıôi Aristidcs A. İk· 
lades ile dün Ticaret odasım ziyaret 
ederek umumi katip Turgut Türkoğlu 
ile ba7.I ticari vaziyet etrnİında görüş
müş ve malUmat altnıstır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gel4!nler, Gidenler E ........................................... 
İzmir mebusu B. Nazmi İlker Ankn

radan, Dr. B. Mustafa Ben"isu Ödemiş. 
tcu, Aydın mebusu Dr. 'Şukir Şene:ı 

kın bir yere inmek mecburiyetinde kal- arhadqını Öldürdü Aydından gelmiş1erdir. 
ınıştır. içinde '4 !k~i ibwunan tayyarenin Balıkesir (Hususi) _Tuzakçı köyün· Mani a mebusu B. Rıdvan. Nafiz Ed· 
yolcu3u gönderilen bir otobüsle Balıke· den Ali oğlu 12 yaşlarında Ismail. ara- güre İstnnbula gitrn~_·_. __ 

sirc gelmişlerdir. larında çıkan bir kavgada arkadaşı 14 

~ayyare çarşamba günü lstanhula ha- yaşlarındaki ahmedi biçakla yanılıyarnk 
ıreltet etmi tir. öldürmiiF. Katil yakalanmıştır. 

l\füjde ....... l\lüjdc ....... l\Iüjdc. ... . .. 
Bir a •dan beri yeni sezona hazırlanmaktn olan 

ELHAMRA 
iDARESiNDE :MİW KÜTÜPllA!\"E Sİl\"El\JASI 

'BUGÜN büyük bir programla sayın İzmirlilere 
knpılanm .açıyor·-

1 - K'.AlfilAMAN ÇELİK ORDUMUZUN 

TRAKYA MANA VRALARI 
Türkçe sözlü • 1500 metre tekmili birden 

METROPOL BARI 
F.RANSIZCA SÖZLU 1 

OYNIYANLA& : üDON roVEl?-LORl:.'lTA YUNG-ADOLF MENJU 
SEANSLAR: 2.31- 4..30 - '1- Akşam 9.30 DA BAŞLAR 

-

Beri in Büyük elcimiz , -·Vaz·fesi başına gitti 
İstanbul, 2 (Hususi) - Berlin büyük 

elçimiz B . Hüsrev Gerede Bcrlinde va
zifesi başına iltihak etmek üzere bugün 
şehrimiz.den ayr~. 

-*-DÜZCEDE İR VAK'A 
lstanbul (Hususi) - Boludnn Niyaı:i 

Özoguz imza.siyle yazılan bir mektupta 
bir maç yapmak üzere Düzceye giden 
Bolu llporculannın sahada domates, ka· 
bak ve saire atılmak ve (Yuhal) diye 
bağrılmak suretiyle karşılanaıklan yazıl· 
maktadır. Bu mektupta deniliyor ki: 
~- Bu hal devam etti. Bu yüzden bir 

gol yapmış olmamıEa rağmen, 11ahayı 

terkettik. Fakat sokaklarda da ayni hale 
maruz kaldık. Otomobilimize 'tenekeler
le çamurlar atıldı. 

Bunun jçin bir sebep tasavvur edemi· 
yor ve bu hale akıl erdiremiyoruz. Çok 



3 E Y L (J L P A ZAR 1939 

Ruzveltin insani mesajına 

Istanbulda 
Liman boşalıyor .. 
Piyasada ylyecelı bol 
milıdarda mevcuttur 
İstanbul, 2 (Hususi) - Limanımızda 

pek az ecnebi vapuru kalmıştır. Bunlar 
arasında ekseriyeti İsveç vapurları teş
kil ediyor. Bir Amerikan, bir Rus ve bir 

• de İngiliz vapuru ihraç mallarımızı yük-

ıf r a11sa, in gıl tere, Polonya kabul ceva- ::\~~f!;;;f~;bol-
bı verdiler Almanya cevap vermedi 

Italya bitaraf kalacağımdan 
yok,, diyor 

''Ben harpte 
cevaba lüzum 

Bu tanınmış 
Jıulübümüziin ismi 
de deği~tirUdL. 
Ankara, 2 (Telefonla) - Şehrimizin 

tanınmış bir spor yuvası olan Ankara
gücü kulübü dün toplanan umumi kon
greleri karariyle ismini As. Fa. Gücü 
olarak kabul etmiştir. As. Fa. Askeri 

V . gton, 
2 

(A.A) _Fransa, İ:?gilte- İt~~a hükümetinin bir. te~ tevdi edil: ~jlan . fü~r~r t~dan layıkiy~e t8'k- Fabrikaları~.~ heceleridir.. Yapı~an 
v9;;;olonya hUkUmetleri, reisicümhur mıştir .. İtalya Avrupa ih~ halli dir edilmiştır. Führer, ~ya ile ht>r idare heyeti .ıntihabında um~ :.eıs~ğe 

~veltin bugünkü mesajına cevaben, için tavassutta bulunmagı teklif etm~k- çar~~e baş vurm~ hali J:talmamıştır. Askeri Fa~rıkalar umu~ muduru '!'um 
llçık şehirleri ve sivil halkı bombardı- tedir .. Fransa hükilmeti İtalyan teklifi· F~er, son dakika~? ~giltere hükil· general Eyıp Dur~, ıd~e .~~?'etı re
ınan etmiyeceklcrini bildirmişler, fakat ni tetkik ettikten sonra bu teklifi kabul m~tının tavass~t teklifini de. ~~ul et- isliğine silah fabrı~~ . m~d~ İlyas 
'ınuk.abele bilmisil haklarını mahfuz tut- etmiştir. ~tir. ~afih, WPolonya hükumetinin Fikret Karabudak, ikincı. ı:~liğme Yar
'ınuşlardır. Vaşington, 2 (A.A) _ B. Hitler, B. ı~az e~~ oldugu hattı hareket dola- bay İbrahim, umumi ~A~ıp~gıne ~a 

Paris, 2 (Ö.R} - Fransız orduları ~aş Ruzveltin sulh lehindeki mesajına ver- yısıyle butun gayretler semeresiz kal- gümrü~ ~esul muhasıbı. Hikmet Akgol, 
·kumandanlığı bütün Hava kuvvetlerıne miş olduğu cevapta Almanya ile Polon- mı~~· . . muhasıplığe askert fabnkalardan. İzzet 
ha bombardımanlarını sırf asker! he- sında muslihane bir surette hal· Hitlerın B. Ruzveltin mesajına vermiş Girişen, veznedarlığa asker! fabnknlar-

va · ya ara ld w b kli hi.ik.. 1 A} • tiha edilmi' 1 
defiere inhisar ettirmelerini emretmiş- ledemiyeceği hiç bir mesele mevcut ol- ~ ugu ceva ın şe . urne~ mahafi- d~ Kema .n tunay ın p ş er-

tir b'ld' · b'"t'" __ ,, . linde ve e!kan umumıyede hiddet ve dır 
.. • ) S"vil ahalin' madığını ı ırmış ve u un me:sWJyeti infial tevlit t ..... ı .. tir Bilh Führ' . .M. UAMEw 1C' VERGİSi" Vaşıngton, 2 (A.A - ı ın p 1 .. _,__:, et ..... :..+>.. e ... ~ ·· assa erın ~ 

. ltin o on yaya w=llil ~ ....... • Am rik · · ümh' bonıbardımanı hakkındaki Ruzve B H'tl . b ::~ft..:ı-:1 h e a reısıc uruna cevap verece- Ankara 2 (Husust} - Muamele ver· 
• • • • A • • ı erın ceva ı m~u.u..ue na- W• . • . . . notasına ltalya scfın ~ahi bır cevap A1m lAh t .. H Y Tht> gı yerde Alman maslAhatgilzan vasıta- gisi kanununun beşıncı maddesıne tev-

vererek, İtalya hUkümeti ihtilif. bari- mınatar n:°W:asB ~~ :;ı5 edilı ı:n- siyle .Amerika hariciye. nazırına cevap fikan sanayi mliesseselerinin vergi m.ilc-
clnde kal~ olduğu için R1;1~~ltn;1 ~a- ~~n a · a ev nış- vermış .olduğu ehemmıyetle kaydedil- dannı tayin etmek üzere hazırlanan 939 
lebi İtalyayı alakadar etmedigını bJlclir· ·· .. .. . . . . mektedır. mali yılı iptidai maddeler tenzilat nis-

Dl
• tir •Hukumetimin vermış olduğu emırle- Bundan başka B. Hitlerin B. Ruzvel- betl . · "'steren cetvelin tenzillt nis-
ış · bildir"ldi"' t fik · · tanızla Am 'k tin t 1-1 =.ı: · • edd k erını go ' Pari!'I, 2 (A.A) _Resmen w ı P: re. e~ an, sızın vası , . en ~ .. eAW.1?ı r . et;me için vaziyetin ta- betleri bugtinden itibaren satılacak ma-

ne göre diğer hükümetlere oldugu ~~~ reısi~~uruna şunu ~yan ed~~ ki m~ gayrı kab~. bır hale ge!mesini bek- mulMın vergilerine tatbik edilmek üze
f'ı'ansn hiikümetine de perşembe gunu kendisının 25 ve 26 agustos tarihli me- lemış olduğu soylenmektedır. re, 1 teşrinievvel tarihinden itibaren 

rueriyete konulması 938 cetvelinin Teş
rinievvel kadar mer'i tutulması İcra 
vekilleri heyetince kabul olunm~. Alman rejimi aleyhinde Bu hususta kararname ve cetvel bu
günkü Resmi gazete ile neşredilmiştir. _,._ 

Galeyan Almanyada gittikçe artıyor 
Cepheye gönderilen asker trenlerinin önlerine çoluklu 

çocuklu kadınlar kendilerini atı.yarlar 
Paris 2 (ö.R) - Almanyada rejim 

aleyhindeki propaganda yer kazanmak
tadır. •Siyah cephe• tarafından beyan
nameler dağıtılmış ve bu harbın Alınan 
milletinin harbı değil, Bitlerin harbı ol
duğunu bildirmiştir. Askeri şeflerin nü
fuz ve kudreti arbnaktadır. Himler ve 
general Kabiyel arasında ihtilaf çıkmış-

tır. Almanyaya mecburi ~ için gönderi
len 100 bin Leh amelesi sabotaj yapıyor-
lar. Bu sebeple mahsulün toplanması 

tehlikeye düşecektir. 
Bir Tutokholm gazetesinin Berlinden 

istihbarına göre seferber edilen asker
ler şenliğe gitmediklerini söyliyerek ve-

rilen çiçekleri reddediyorlar. Bir aske
ri trenin hareketine mani olmak için 
raylar üzerine yatan kadın ve çocukları
nı kaldırmak için polis kuvvetleri cebir 
kullanmışlardır. Tahşid kamplarında bu
lunan yahudi doktorlar ordunun ihtiyaç
ları dolayısiyle tahliye edilmiş ve ordu 
hizmetine alınmıştır. 

Lord Ha lif aks Bildiriyor 
ltalya harbın durdurlmasını ve bir 
Beşler konferansını teklif etti 

Japonya 
Müstaıııı bir siyaset 
talılp edecelı ... 
Tokyo, 2 (Ö.R} - Japon başvekili 

beyanatta bulunarak, Japonyanın müs
takil bir siyaset takibine karar verdik
ten sonra Japonya için Avrupa hadise
leriyle alnkadar olmanın bir külfet ol
duğunu beyan etmiştir. Japonya Mdise
leri yakından takiple iktifa edecektir. 
Almanlarla Lehler 
arasın a m hasamat 
dur a ıştır ... 
Paris, 2 (Ö.R} - Leh sefareti Al

mnnlarla Lehler arasında muhasamabn 
durduğu haberini tela.ip etmiştir. Harp 
hareketleri cephenin bir çok noktalann
dn inkişaf hnlindcdir. 

Pnris, 2 (Ö.R) - Kabine konseyi sa
nt 20.45 c kndnr deva metmiş ve beynel
milel. vnziycti trtkik etmiştir. 
BiTLERİN 
Prensiplerine göre ... 
Varşova, 2 (Ö.R} - •Gazetta Polska• 

yazıyor : Son güne kadar Almanyayı 
idare edenlerin insanı hislerine itimat 
edenlerin ümidi suya düşmüştür. Mede
niyeti felfikete sürükliyecek hareketin 
müthiş mesuliyetini kabulden sakına
cnkları beyhude yere ümit edilmiştir .. 

_ BAŞTARAFI ı iNCi SAHİF'EDE - ile halline yol açılacaktır. Tabii bu- Rayştagının kararı hukuki bir mahi- Hitlerin prensiplerine göre her millet 
rasında B. Çemberlayn ve Lordlar nun esas şartı l.ehistanın hayati yeti haiz deRildir. Bu hareket beynel- nnc:ık Almanyanın hayali müddeiyatma 
kamarasında Lord Halifaks tarafın- menfaatlerine riayet edilmesi ve ka- milel teahhüdlerin bir taraflı olarak boyun eğmekle yasıyabilir.ı 
dan yapılan müşterek beyanatın son bul edilecek şeklin beynelmilel ga- inkar edilmesinin cıon bir tezahürü- Milletler Cemiyeti 
kısmı şudur: ranti altına alınmasıdır. Eğer Alman- dür. Danzig senatosu ancak müza- Asamble ictimaı 

« Eğer Almanya Leh arazisinden ya ve Leh hükümetleri bu müzakere- kere yolile tadil edaebilir.» tehir edildi 
askerlerini geri çekmeği kabul ederse lere üçüncü bir devletin de iştirakini Paris 2 (Ö.R) - Ihtilafın müza· Paris, 2 (Ö.R} - 8 - 12 eylöl arasın
lngiltere vaziyeti hududun geçilme- arzu ederlerse ln$1;iltere bunu kabule kere yolile halli için Italya tarafın- da toplanacak olan Milletler Cemiyeti 
sinden evvelki gibi telakki etmeğe hazırdır. Sunu tekrc\r ederim ki lngi- dan yapılan teşebbü:s Fransız kabine k?ns;_Ykl~f~ 1asah~bd~es1i İndgiliz1' h~eti-

k 
· y · ih '}"fi ı· h"'k"" · O · · 'Ih k k · f d k"k I l nın ...., ı ıv e a ıse er o ayısıyle sene devam edece tır. am tı a ı me- ız u umetı anzıgın ı a ının mu- onseyı tara ın an tet ı ve ta yan sonuna kada t hir dil · t' K 
d d 

., Al b ld ., k b l N h"'k"' . . ki r e e mış ır.. onsey selelerin doğru an ogruya man- te er o ugunu a u etmez. e u umetının te ifine müsait evap reisinin muvafık reyinden sonra bu ka-
ya ve Lehistan arasmda müzakere Danzig senatosunun, ne Alman verilmesine karar verilmiştir. rar. ali\kadar devletlere bildirilecektir .. 

İsvıçre hükümeti milletler cemiyeti teş-

Harp mı? sulh mu? 
bugün belli olacak 

Londra 2 (Ö.R) - lngiliz başvekili B. Çemberlayn yarın (bugün) 
toplanacak olan avam kamarasında harp mı veya sulh mu olacağını 
bildirecek vaziyette olacağını söylemiştir. 

Leh Başkumandanı Mareşal Smig-
li'nin Leh ordusuna beyannamesi 

Vnrşova 2 (ö.R) - Mareşal S~igli Ridz Leh ~rdusun.a ~u b~~a~
nameyi neşretmiştir: Askerler, Lehıstanın. ~evcudıyet ve ~stıkbalı ıçın 
mücadele ediyorsunuz. Düşman Leh arazısınde her atacagı adımı ka
nile çok bahalı ödemelidir. Her biriniz davamızın ad.al;t. v~ hakkani
yetine kani olarak harp ediyorsunuz. Vazife ve şer;fmızın ~cabını ya
pacaksınız . Harbın devam müdeti ve sebep olacagı fedakarlıklar ne 
olursa olsun nihai zafer bize ve müttefiklerimize ait olacaktır. 

Parisin tahliyesi devam . ediyor şe-
hirde herkes ırıaskesile bolaşıyor 
Londra 2 ( ö.R) - Parisin tahliyesi devam ediyor Şe~irden çık~

rılan ahali hususi trenlerle taşraya nakledilmektedir Parısde otobus 
servisleri çok azaltılmış olmakla beraber şehrin umumi manzarası de-

ğişmemiştir. . 
Yalnız yollarda bulunan ahali için gaz maskelerini üzerlerınde taşı-

mak mecburiyeti vazedilmiştir. Polis memurları da zehirli ga~ ma~
keleri Üzerlerinde olduğu halde ve çelik miğferler taşıyarak vezıfe g~ 

F M l 
• , kilt\tının, sözlerinde ve hareketlerinde 

TQnSlZ eC lSı bitaraflık esaslarına riayet şartiyle Ce-
nevrede ikametlerine müsaade etmeğe 

Fevkalade harp devam edeceğini bildirmiştir. 

kredisini kabul etti Varsov ı 
Paris 2 ( ö .R) - Mebusan meclisi • Q n n 

hü~ümetin talep ettiği fevkalade kredi- Tahliyesi devam ediyor 
len kabul etmiııtir. Harbin iki ay müd· Varşova, 2 (A.A) - Varşovada ka
detle idaresi için kabul edilen tahsisat ~ı!11arın ve çocukların şehri tahliyesi 
umumi bütçeden 17 milyar 173 milyon, ıc.ın. tedbirler alınmıştır. Diğer cihetten 
hususi tahsisattan 2 7 milyar 8 7 7 milyon Sıdvıllerde. bı.:lu~an bütün silahlar xnil-

h .. . sa ere edılmıştır. 
ve tea hudle~ hesabmdan 24 milyar kı Varşovn civarından avdet eden gaze-
ceman 69 mılyardır. teciler bombardıman esnasında ölen ka--*- dın ve çocuk cesetlerinin fotoğrafını 
Sovyet 2azetelerinin çekmislerdir. 
necriyatı Bu hadise bundan evvel bahsi geçen 

~ trene tayyareler tarafından yapılan ta-
Londra 2 ( ö.R) - Sovyet gazeteleri arruz.a ve bir hastanenin bombardıma

Alman - Leh harbine ait haberleri kayde· nına ilAve edilecek olursa Alman tayya
derken Sovyet - Alman ademi taarruz relerinin ne derece taarruz azmiyle ha
paktının Rusyayı da h rb .. -kl k- reket ettikleri nnlasılır .. 

ı. a suru eme M'"t ız1 Hitl . .. 1 d• W• 'b" t k t d w 

1 
u earr ar crın soy e ıgı gı ı 

en ur ar ıgmı yazıyor ar. yalnız k ri h d fi h'" tın dik as e e e ere ucum e e -
mLANDA ıerini de göstermektedir. 

Bitaral kalmak istiyor L h · t f · · 
Doblin 2 (ö.R) _ lrlanda hükümeti e lS an Se lrl 

mümkün olduğu kadar bitaraflık muha- B l • l k tt • 
fazasına karar vermiştir. er l n l er e ı 
Belçik~dan Fransaya .Berlin, 2 (Ö.R) - Lehistan sefiri B. 
gelen Jtalyanlar Lipski bu sabah Berlini terketmiştir .. 
Brüksel, 2 (A.A} _ Ü bin İtal an ~efare~in diğer memurları henüz Ber-

Belçikadan Fransaya g lın~ tir y lındedırler. Almanyanın Varşova mas-
Bunlar Fransız mak:ma~ ~afından IAhatgiluın d3: ~ükümet namına pasa-

M .. h k portunu istemıştır. 
aJıno attı mınta asından uzaklaştırıl- Var 2 (ÖR) _ D · Mill t1 

mışlardır. . şo:'a, . ·. anzıg e er 

T
.. ki . p . • cemıyeti kornıserı Burkhard Kaunasa 
ur yenın arıS Sefiri gelmiştir. Försterin kendisine iki saat 
Paris, 2 (A.A) - Türkiye sefıri Bay içJnde şehri terketmek emrini verdiğini 

Behiç Erkin bu sabah meçhul asker Ahi~ ve Kaunasta talimat bekliyeceğini söy-
sine bir enk ko uştur. lcmiştir. 

ihraç mallarının 
Çek ve poliçeleri satın alınıyor 

Istanbul 2 (Hususi) - Ticaret vekaleti alakadar ticaret müdürle .. 
rine mühim bir tamim göndermiştir. Vekalet riziko şanjını önlemek 
üzere, ihraç edilen mallann çek ve poliçelerinin Merkez bankası ta .. 
rafından derhal satın alınmasına ve ihraç muamelesi tamamlanıp ta, 
henüz ihraç edilmemiş olan malların da senetleri üç imzalı olmak ~· 
tile Merkez bankasınca satın alınmasına karar verilmiş ve karann der
hal tatbikine geçilmiştir. 

Manifaturacılar birliği, Ticaret vekaletinin ithalatçılara da Merkez 
bankasından büyük muavenet temin etmesini istemişlerdir. 

Ziraat ve lş bank.alan, tüccarın malları mukabilinde kendilerlno 
kredi vermeğe devam etmektedirler. Yalnız konşimento evrakı ~rl 
ne bankalarca avans itasına nihayet verilmiştir. 

Eden ve Çörçil 
lngiliz kabinesine dahil oldular 

, •ı 

Londra 2 (Ö.R) - cPres Assosyeşin> in diplomatik muhabiri L~ 
diıiyor: Eden ve Çorçil kabineye girmeği kabul etmi~lerdir. Bütim 
lngiliz nazırları başvekili serbest bırakmak için ona iıtifalannı gön• 
dermişlerdir. Başvekil kabineye dört yeni nazır almağa karar ve~ 
tir. Eden ve Çorçilden başka amele ve liberal muhalefet partileri lide1"'! 
lerine de teklif yapılmıştır. Amele partisi teklifi red ctmiıtir. Faka.I 
hükümete müzaharetine devam edecektir. 

lngiltereden harice gönderilen muhaberata aansör vazedilmi§tir. 

ltalya Bitaraf kalacak 
To ymis "ltal yanın bu kararı inşiraA 

ve memnuniyetle karşılanır,, diyor 

Lonclra 2 (A.A) - Taymis gazetetıinin Roma muhabirinin bildir· 
diğine göre Italyanın bitaraf kalacağına dair verdiği karar ile Hitleriıı 
bu husustaki telgrafı muhtelif şekillerde tefsir edilmektedir. 

Mütahitlerin büyük bir kısmı ltalyanın bu beyanatı ile usulü daire.o 
sinde bitaraflığını ilan etmiş olduğu ve bunun Fransa ile lngilterenin 
Almanyaya karşı muhasemata başlamalarına mani olmadığı kanaati--
ni izhar etmektedirler. · 

Böyle olması icap eder. Çünkü, ltalya, lngiltere ve Fransanın noi .. 
tai nazarını bildiği halde ve lngiliz parlamentosunun içtimaından e..
vel kararını vermiş bulunmaktadır. Şu halde ltalyanın demokrasileri 
taarruzuna uğradığımız takdirde Almanyanın yanıbaşında harbe g~ 
ıemiyeceği tahmin edilebilir. 

Kaldı ki diplomasi mahafilinde demokrasilerin ltalyaya tecavüz et .. 
meleri hesap haricinde tutulmaktadır. 

Diğer mü~hitler ltalyanın daha şimdiden mihver siyasetini henii% 
terk etmiş olduğuna kail bulunmamakta ve ltalyanm yapmış olduğu 
beyanat ile bir açık kapı bırakmı§ olduğunu ilave etmektedir. 

Diğer taraftan Hitlerin, ltalyanın istikbale muzaf olan müzahareti 
hakkındaki fıkrası manasız addedilmektedir. ltalyanır., Arnavutluk v~ 
Libyndaki askeri hazırlıklarını ikmal etmek arzusunda olduğu ve bu 
sebepten dolayı müsterih bulunduğu mütalaası aerdedilmektedir. 

Bu mütalaaların hangisi doğrudur) Bu bapta bir şey söylenemez. 
Fakat ltalyanın ittihaz etmiş olduğu karar inşirah ve memnuniyetle 
karşılanır. 

Bitaraf devletler 
Seferberliklerini kuvvetlendiriyor 
Bulgaristan d~ bitaraf kalmağa karar verdi 

Llzbon 2 ( ö.R) - Partekiz dört ihtiyat sınıfı silah altına çağmnit
br. Kısmi seferberliğin icabında umumi seferberliğe tahvili için bütün 

tedbirler alınmıştır. 
Stokholm 2 (A.A) - Kabine müdafaa tedbirlerini takviyeye karar 

vermiştir. Bazı ihtiyat sınıfları yakında çağınlacaktır. Parlamento ağ .. 
lehi ihtimal gelecek hafta fevkalade içtimaa davet edilecektir. 

Lahaye 2 (A.A) - Bütün Holandada haliharp ilan edilmi~tir. Aı .. 
keri makamlara alelade zamanlarda, sivil makamlara ait olan bazı aa• 
]ahiyetler verilmiştir. Hiçbir hususi tayyarenin Hollanda topraklaıj 
üzerinden uçmasına müsaade edilmemektedir. 

Kaunas 2 (A.A) - Yüksek müdafaa komitesi toplanmıştır. 
Sofya 2 (A.A) - Gazete müdürleri dün ak§8111 matbuat müdüri-

yetine davet edilmişlerdir. 
Gazete müdürlerine Bulgaristanın bitaraf kalmak hususundaki er· 

zusuna uygun tam bir bitaraflık dairesinde hareket etmeleri hakkında 
talimat verilmiştir. 

Oalo 2 (A.A) - Şimal hükümetleri mÜ§terek bir beyanname net
rederek harpte bitaraf kalacaklarını beyan etmişlerdir. Finlandiya, la
veç ve lzlanda arasında imza edilen 27 Mayıs 1938 tarihli mukavelş 
ile vazedilen bitaraflık kanunları bu suretle meriyete girmiş oluyor. 

Lahaye 2 (A.A) - Alman hükümetinin Talebi üzerine Holanda 
hükümeti Polonyadaki Almanların Diplovbk ve konsolosluk menfaat
lerini himaye etmeği kabul etmiştir. 

Bütün İngiliz İmparatorluğu Bü
yük Britanya etrafında birleşti 

Londra 2 ( ö.R) - Bütün lngiliz imparatorluğu büyük Britanya 
etrafında birleşmiştir. Şimali lrlanda başvekili demiştir ki: B. Çember
laynın azimkar, ulvi nutku bütün lngiliz vatandaşlarının hissiyatıni 
göstermektedir. O ister ahalisi geçirdiğimiz bu vahim saatte en fay
dalı olmak çaresini arıyacaktır. ~ 

Avuaturalya başvekili demiştir ki: lngiliz kabinesi esaslı kararını 
vermiştir. Alman kıtaları Lehistandan çıkmazsa lngiltere silaha san· 
larak verdiği garantiyi yerine getirecek ve medeniyeti müdafaa ede
cektir. Bunun ne kadar cana ve iztıraba mal olacağını bilmiyoruz. 
Fakat lngiliz milleti tek şahıs halinde birleşmiştir. Tek Kral, tek baY,· 
rak ve tek dava formulü ile lngilterenin yanındayız. 

Yeni Zeland başvekili lngiltere ile en sıkı iş birliği vaadinde bulun
muştur. Hint prenslerinden daha 18 i lngiltereye sadakat ve yardım 
kararlarını bildirmişlerdir. Bu suretle yardım kararını bildiren prensle
rin harp halinde tamamile lngiltereye hizmet edeceklerini bildirmiş
lerdir. 
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Recyo afallamıştı 
Ona kumandan öldü ve onu sen öldürdün 
diyorlardı. Onun bir şeyden ·haberi yoktu 

Recyo, odaya gırer girmez Dimitri
yos onu güler yüzle karşıladı: 

- Gel bakalım eski dost.. Saraya siz 
girersiniz de ben gireme-z miyim .. Hem 
de böyle tepeaen inme ve baş olarak ge
lirim. 

Recyo, Dimitriyosun bu sözleri kal'
şısında, onun nasıl olup ta böyle bir im
kanı elde edebildiğin:i bilmeruği için, tc
reddü tlü ve ihtiyatlı cevap verdi: 

- Evet, görüyorum .. Tebrik ederim. 
lnşaallah daha yüksek :meVkilere çıkar-
sınız. 

onun işini becermeği 'tasarladım. Bu 
maksatla doğruca odasına gittim. Oda 
boştu. Nöbetçi ise içeriye senden baş
ka kimsen1n girmediğini :ve kumandanın 
ıdı an çıkmadığını söylemişti. Bu sebep
ledir ki onu temizlediğine hükmettim 
ve üphclcri senden uzaklaştırmak için 
nöbetçiyi evve15. bir bahane i.le uzaklaş
tırdım ve sonra geldi~i zaman ona ku
mandanın imparatorun yanına çıktığını 
söyledim. 

Recyo, gözlerini hayretle Dimitriyo-
sun üzerine dilemişti. 

- Doğru mu söyliyorsun? 
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Ankara Radyosu 
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Musiki du ygu..;u 

-*-YAZAN: Dr. G. A. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
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• 
12.30 Progrnm - .Musiki duygusunun dereceleri oldu-
12.35 Türk müziği : (Ankara radyosu Ve tekrar uyuyabilmek · • l'd ld' M"1'c1 b • ğu şüphesizdir. En başta musikide dahi 

küme sazı ve karışık koro) b L __ ır.. '''n ı. e A ge ı. u 'J·e.,· enbı?' ken daa- sayılanlar... Fakat musiki dahilerinin 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve yor~anı daşımd a çeREreR duoar mımı v~ ~n aevazgun .. ır ız ır. başkn işlerde deha göstermiş büyük 

meteoroloji haberleri tarUTına ön iim. Bana batan sır!arını ıoyfer. O da ndnmlardan derin bir farkı vardır. Va-
13.15 Müzik (Küçük Orkestra, Şef : Merdivenden yukarı patır patır benim sırlarımı bilir. Hatta o ka- kın, her işte deha ilkin yaratılıştan kuv-

Necip Aşkın) Iikan biri oldu. dar ki bugün rizinle buluş~ağı- vetli istida?a bağlıdır. Ancak, musiki-
1 - Drigo - Esmeralda 00.let sü- Annem hızla odadan i_seri gir- mut ıbile 6iliyorda. Merak etmiş den ~ka ışlerde deha pek çok emekle. 
iti No. 3 4· · · l · 'E d l l gayretle me.Ydruın çıkar. Halbuki mu ·• 
2 -Dohnanyi - Rapsodi Doma- ı. odn~n ıçındge ~~·b· .. v .e,ya nıbz o. kide dahi olanın gayreti, çalışması belli 

- Nuri .. Nuri .. lclal hanımdan ugıımuz ~n. vır ınm._ ız e ser. est- olmaz .. Kimisi henüz dört Y""ında iken 
jör.. mektup va .. _, k ilJ! L T b - lı d --. 
3 D · A_, .. k · mil •- çe onuaj ıR • .ıı a u ep .sız en - .Mozart gibi - cetin bir musiki pnrçası 

- rıgo - ..r:ı.no enın yon- lclaAlden me .... tup mu.' •• Bu ı"m- ır.. h tt'k I · .:1 l mn _Balet süiti No. 3 R ua se ı . çımae, an atamıyaca- yazar .. Bir çoğu hiç Y<>rulmadan, eğlenir 
4 _ Frans Lchar _ Şen Dul ope- kansızdı.. Ondan dün akşam ay- ğım bir his bana mütemadiyen si- gibi, ince operalar yazarlar. Mesela Ros
retinden potpuri. rdmıştım. Bu sabah postaya mek- zi rhatrrfatıyordıı. Malide benim sini, elbette dinlediğiniz o meşhur Giy
'5 - Vnltcr Noack - Kö., hikaye- tup oe:rı;e bile. ki '-!ç ,;;mı•t _._:_ b '--'' · ·· ;;_a• A V--d yom Tel operasını balık avlarken tertip 

,_., , lll - Ç&Hu rı ~ınn C"!--_·~: « .. nur eş, etmiştir. 
lc-_ri • yordam, bana ancak öğleye gelt> Jedı, en delı gıbi aşık olmuŞ&Un» Dahilerden sonra iyi 'maestro ~anl 
~ .-TDrigo - Esmeralda Balet sil· 6Uirdi. hakin da Vlll"dı.. Bugiine kadar On1ania da doğuştan musikiye

0 istiC:t 
ıti No. 2 J 1~1'1 d · ... ·ıa· ._ ,-..~ . .1 J-~'d' .D.--:: b' -~ b 14.15 _ 14.30 Müzik (Melodiler) - c a ?en .egı ır o meRfup ooy&e a~u ım. ıu~Z.n ır,aen ire büyüktür ... Fakat bu istidat pek çokça-

18.30 Progrnm anne, dedım. Yıne o avukattan değiştim. Yoksa bana büyü mii bşmn ile, pek çok emekle ve zahmetle 
lS.35 Müzik (Pazar çayı. pl.) Ol.acak. .vaptınız Nuri bev .. Ben böyle şey- meydana çıkar ... ~unların arasında da 
H>.05 Çocuk raati - A vallahi ldôlden oğlum, fere inanmam. Fakat kendimde ıneş~u; kompozıtorler vardır.. Ancak 
19.SS Tilrk mu"'zi~i .· (F"''"Il heyeti) getiren kız söyledi.. 'L-- 2 ' • d __. ba ~ w• ~kl&W• hepsının eserleri UZUn1Sencleroe çalıştık-_,., ._ Rcnuımı e şatu ~an aegışı ıgı tan ve bir çok düzeltmelerden 
2~.10 Neşeli plaklar - R - Getiren kız mı? Demek 'bu neye hamledeceğim.i bilmiyorum. meydnna çılmııştır. sonra - Alny etme Recyo .. Anlıyorum. Ben

deıı şüphe ediyorsun_ Fakat emin ol ki 
Kocagh'b ğin oğlu babasının :velinimeti 
olan saraya ıve babasının çal~tığı mak
sada ihanet etmez.. Edemez .. 

Diye sordu. 
Dimilriyos, .Re~'O}'a 

20.15 Müzik (Solistler) mektup elden geldi. Hakkınız varmış .. Bana, insan is- Onlardan bir derece aşağıda .:musikiye 
"·akl:u:tı. Elini 20·30 Memlcket .. snat aya:ı, ajans ve Artık fÜp'heye mcihcil yofıtu. terse her aaat her dakika bile ynbancı bir istidat gösterenler .. Bunlaı: 
" ....,, meteoroloJı lıabcrlen 'H • 

Bu ısözler Recyoyu müsterih kılma'k 
kMi gelmişti. 

- Orası öyle ya Dimitriyos .. dedi. 
Sen nasıl oldu da buraya girebildin? 
lmpamtorun yüzünü bile görmediğini 
biliyorum. Meyhanenin te:z.g!hının arka
sından iblr yere çılanıyan sen nasıl oldu 
da Leonun bu..kadar büyük it.i.ın.adını ka-
zandın. 

- Sonra her ~eyi anlarsm. Şimdi asıl 
ınesele eV»cla seni tebriktedir. Aşk ol
sun .. Kaşla göz arasında kumanaaru yol: 
etmişsin.. 

Recyo hu sözlerden bir şey anlamn
C:ıı •• 

- Kumandanı yolc mu etml§im .. 
Diye sordu. Bu sözU : 
- Kumandanı kaçırtmışsın.. 

M5.nasma alınıŞtı .. 
Dimitriyos: 
- Benden saklama .. dedi. Biz kırk ld-

fiyiz, birbirimizi biliriz. Benim a~ıl me
rak etti~im herifi öldürdükten sonra 
l>lilSünü ortadan nasıl kaybettiğlni an
lamaktır. 

- Kumandanı öldürmUsler mi? Fakat 
Dimitriyos sen benimle alay mı ediyor
sun? Kumandanın imparator tarafından 
çağın1aığını ve onun yukan ..çılctığını 

aşağıdaki nöbetçiye sen ısöylem.edin mi? 

omuzuna koydu: 
- Dostum, dedi. Hiç üzülme .. Her"fi 

temiz.lemekte çok ıisabet gösterain. Y.al
nız en bUyük ihtiyatsızlığı masanın iize
Tinde o kağıdı bırakmakta yaptın., 

- Hangi kağıdı? 
- Işte şu ldl.ğıdı.. Bereket versin ki 

onu ben aldım. 
Dlmitrlyosun cebinden çikararn1c 

uzattığı knğıdı alan ve bir göz atan Rec
yo birden afaJladı. 

Bu ,kağıdın üzerin e lmzasız ve ta· 
nınmrunak için kaba yazılarla şu tek 
cümle y8%ılmıştı: 

cHainler! Kumandanın akıbetind~n 

ibret a1sm1ar1> 
- Nasıl Rccyo .. Bu kağıdı aldığıma 

eyi ettim ya .. Fa1tnt... Heri!in ölü5Vnü 
nereye götürdün?. Yo'kg onu saraydan 
diri diri çıkardın da ':bıı~ka bir yerde mi 
tcmizleain .. 

Reeyo hala susuyor ve düşilnUyordu .. 
Eğer Dimitriyos doğru söyliyorc:a .. 

Kumandanı girl rken odasında bırakh
ğından ve içeriye kimse de ~rmedi~e 
nnzarnn bu esrarengiz ölüm kimin eseri 
olabilirdi? 

:Recyonun ııldma birden .MariJıa gel
di. 

Bu ynman ve ~özü pek kız bu şi pck
tıli yapabilirdi Belki de kumandam ha
remde bir tuznğa çekmiş ve orada öldür
müştü_ 

Peki ama .. Eğer böyle o1sa idi o 1cen
disine bundan bahsederdi. Hnlbuki Ma-

20.45 T .. k .. ·~· emen annemın elinden me'k- mektup yaz.malı ~in mevzu ve~ mu~i~yi severler, her hangi bir musiki 
o~~a~:~ ~t Özdcnses, tubu kaptığım gibi ~mtiklıiun man balar demi.diniz. l,ıe -bakı- aletirii az ~k kolı:ıylıkla çalmayı öğre-

İlkar b . ld L._ ,L~ l · d' al-'A nirlcr. Musiki duygusunun tam ortasuı-
Muuıffer ır o u. na, uc:n ıvrı •ahr arı f1lll ı aa- da bulwıan kimselere zeld sahibi der-
CalanJnr : Vecihe Daryal, Rc,şat Eoet mektup ldô.ldentli. ede yemek rr..::sıuuwa mıwımban ler .. On1ara rnusiki :talim etmek kolny-
Ercr, Ruşen Kam Yazı onun yaz•sı. koku omm fıo- üstünde karalıvorum. Ablam 6ef- öır_ Fakat .nralarmda yeniden bir şey 
lL - Udi E~ef - Hüzzam peşrevi kasa .. Menekşe kokusuydu. Elim- metfen bitiriebilinem ne eyi .. A.d- tertip etıneğe muktedir olanlar udır" 
2 - Mahmut Celfilettin paşa d ı. · 11.. r, I b · al I l • • · M I d M _a_k lsalar da l 
II.. ,__ (u ~ 1 e~ı na. n zar ı ır la:' a ır ata- resınrzı ü i eye oerdim. M ektu- uvw.w. o eser erl iptida! :sa-

uz:uı.m şat"K& ~~em ey e :mes- k 'Lz b k v 1 
:tane ·ıl bir ınigfilı) Ta meRCu u o umaga Jaldım. '1a da ona vereceğim ve evinize yı 1~·· _ . 

3 - SclAhettin Pınar - Hüzzam o bıral>..acak.. Esasen size vakın ...ıu1:::.:1uennrece h~ahal ~gıdakil mbü~~ 
N • L_ A lw 1· d u Jo~ sa ıp o an ınsan ar tiın 

şarkı (Seviyordum onu) « urı oev.. oturuyor.. man.. pı ça 1n ı .• dünyada ekseriyeti teşldl ederler. Bun-
4- Lemi - Kürdili Hicazkar şar- «Kim bilir ne kadm f11Ştnİpı- Gel~ !".uhalıkalı '?~~!r. Bura- !ar iki musiki parçasını birbirinden nyırt 
la (Nazlandı bülbül) (Düşer mi nızdır. Evet.. Yanilmadını.z Nmi da lii.tirıyor:am. Sm 6zr an eovel ederler. Fakat ikiSinin de manasını nnlı-
la nazlandı bülbül) 1 b M "-t b 1 d B .. k · • L • - ı · 1 d ,_, d 5 _ Arü bey • Kürdili Hicazkar ey.. eR u u uen ya:; . un. ~ gorme ıştıyaRı ıçınueyun. nsa- yama tı..ıann an musiki dinlerken gcr-
·arkı (Düşer mi Fanına) kadar '!".bu~ yazmamın ıkı •ebebı nın böyle bir iki saat ayrılıkla bi- cekten bir zevk hissedemez1er. Operası 
6 - F.aik bey • Suzinak şarkı var. Bırı, sızden ayrılırken bana le göreceği gelirmis meğer .• Ne o~n~ mcmleke~erde op~rnlan, konserle
(Kuzucağım ne ikaC'arsın benden) gücendiğinizi. hür.etmem.. Di~ai .zaman ve nerede bulasacağımızı ::n~m=ı!:~det =l~çin, 
7 - Bimen Şen - Se!!filı şarkı de.. Bunu m'ii•aarle eJ~runfa si- ~e yi~e l!~ile 'ile ha'ber l'IJerİ- olduğu için.. se azım 
(Ben.c;iz ey güli güqen fileme ze söyliyeyim. Cünkii 'hislerimi rım. Ştmdılık Allaha ummladık. Musiki duygusunun en aşağı dcrece
ıney nuş eyl~mc bu kadar cabuk. ve açık ilaile Size zarlın içinde f,ir de resmimi sinde bulunanlar da başka başka iki mu
~t'kı Se(Cdea!t Ozh~P:S1k • .'.fi1~~.ı.m dersem beni ayıpla,..ınız. Dün J'(1llıyorum. Artık liiJJen kabul siki parçasını birbirinden ayırt edemi-
o•• eyı ıcr:ın e gon um yı- • ,. l.3 k ı ., d" OnJ . . L- 'ki . 
kilsın.) _, .. nen cııyrı czı .fon sonra eve t!el- eaersiniz.» yenıer ır. ar ıçın ut:r musı aynı 

9 - Ha!k türkiLtji (Bülbül tasta diğim zamC"n ablam evde değildi. Mektu6u nasıl bir heyecanla şeydir .. İşit~~leri parçanın makamını 
) ~ c;: • d. O ı· .L J k d .. "- OA kd• _.J • tınlamak d<ın-i.J, baska parçalardan fnrkı-

ne gezer ... euın ım. ge rnceye Raaar ye- o. u a~ taoıı ta ır eaersı- nı hile hissedemezler. 
10 - Hnlk türküsü (Karam) meği ıhartrlıyayım, biraz İ• lalan ruz. Hele aon aatalarun okuyun- Mu 'ki duygusu derecelerinin baska 

21.30 Mü7.ik (Riyaseticümhur Bandosu göreyim. c!e beni eve erhe'n dön- ca 'lıenilimi tutamadan bağırdım: islerde zeki\ ile münasebeti yoktur. Mu-
Scf : İhsnn K ünçcr) •· t · d ı • G k siki'd 
1 D . 1\ır _ _ • Mil' mvs zanne srn, eaım. c~ va ıt - Zari •• Zari nerede?.. e en yüksek duyguya sahip olanlar, 

- omenıco • :ı.v.ı.urc:ıa ıtare ld -' eJ 0 hatırı. dahi derecesinde sayı1an1nt' ara-
(l\farş) o n ,gCLm ı. 

O b hl ke JıaJ Mü ..,_ • sıniia başka işlerde çocuk gibi ka1anlar 
2 - Valdteufe1 - Çiçekler (Vals) nu e er nar aşım • •• n ... MED. •• bu1unduğu gibi musikide hiç istidadı bu-
'3 - C. M. Veber - aObcronı lunmıyanlnrdan, 'hatta iki p:ırçsyı lbirbi-

'Uverfürü Ko•• y k " t • ı •ki • rinden ayırt edemiyenlerden de baska 
4 - Mnsenct - Scenes Dramntik . a ıp 1 erıne işlerde büyük dirayet, hattt deh!\ gös-

a) Pre ude et Divertisscment tereriler vardır. Mesela NapolYon musi-
b) Meloclrame ·iden rahatsız olduğunu her vakit söy-
c) Scene finale Ü lem.iştir. Musikiye .karşı 'böyle iStidntsız-

22:20 Mfı··k ~Cazbant) Pt. kum UŞ köylü gençler alınacak hk soya cekse gercldir'ki yeğeni üçün-

- Söyledim, fakat seni kurtarmik 
için.. Onun komplocularla beraber ol
duğunu billyordum. Benim buraya gel
diğimi gördü. 
Arkadaşlanna vaziyeti ve tehlik~i 

haber vermesin ve yahut beni burada 

22.45 • 23.l'IU Son ajans haberleri ve cü Nnpolyonun da bir piyano kapağı 
rina dn Recyo ,gibi kumandanı impara- yarınki program açıldığı vnldt hemen kaşlarını çatarak 
torun yanında zanne~~i. -*- Ankara (Hususi) - Dahiliye vekfıle- küçülderine varıncaya kadar her yerin- rab.atsızlığını belli ettiğini rivavet eder-

bir tuzaga dilşürmesin diye ilk önce •• Bi'l'MEDJ •• 

Büyük ficia hakkında 
dünya matbuatı ne diyor 

Amerika Guetelerinin ne~riyah: vermiştir. 

Nevyork 2 (ö.R) - Alman taarruzu Matin yazıyor: 

D . ti, 'köy katipleri için bir tamim yapmış- de müstakil ktlüp .istihBamı mecburt ol- ler .. Dtiha garibi musı'ldye yılkın bir sa-
l s h car etim İz tır. Tamimde, köylerde hesap işlerini mndığı gibi buralardan talip bulunduk- nal demek olan şiirde yükselmi olan-

" yürütebilecekler bulundukça hariçten ça hariçten kfitip tayini de caiz değildir. !ardan bile musikide iki parçayı birbi-
Kı/ ar in g hesap/arına her hnngi bir sebep ve bahane ile katip l-Iükümetin köy ihtiyar heyetlerinden is- rinden ayırt edemiyenler bulunmasıdır. 

kullanılmasına imkan bırakılmaması ve tediği fCY. aldıklarını ve verd.ilderinl Musiki duygusunun 'bu dereceleri 
aİ l hüJaso. .)' l köy kanununun 39 uncu maddesine uya- ! mevzuata uygun ve mazbut bir şekı1de öteden beri tetkik edilmiş ve kitnplarda 

d • rak öğretmenlerle eğitmenler ve imUn muntnı..ıman defterlerine ge<;irmelc.ri. yeri bulunan ~l·lerdir. Fakat bizde ba-
n eş re t voruz olan yerlerde imamlarla katiplik 'UJDU- her ım hesap verebilecek bir halde tut- zılannın gösterdikleri garip bir musiki 

Ankara 2 11-r:etefotıla) _ T"" ,_, runun ~ürüt.ühnesi bildiriJdi"'i halde malan ve devlet kanunlariyle kendile- duygusu henüz tetkik edifomemiştir. Bu 
' urıuye 1 

- • a isten vukuat ilmühaberl • . d 
Cümhuriyet Merkez 'Bankasından a1ınan köylerde gene ağır ücretlerle ve dışarı-lrın en en _ _ A en. ra- garıp ~;:~ ~tı;1:ka musiki ile alafran-
hesap hül" • - 2 6 6 1939 

Wın vaki talepler tercih olunmak sure-llJOl'lan da
1 
~~ü gunune alaka1ılara te&- a musikiyı bırbırınden -ayırt etmemek-

- . . us~:anna gore . . ta- . , . w • lim etme eriair. :Bu takdir& bu :vazife- tir_ !Burada ikiSlııdeıı han iSinin i.iStün 
rıhındekı ldınng '1csaplan bakiyeleri: tll} ~dkatibclp kdullarulfdı_gıd,_,,bunla~ ken.di-jn.Uı mnlU.ınat ve hususat.a .aşina muhtar olduğu, tabii aranılacak d..:.:u:_ Yaln.a 

CETVEL erın en enen ay wan temın etme- Azalann b' · ..... _ı.._dan if da da ikis" • • ı,.ft~'·ft "'"OUU-U~. 
: 1 dikleri kaydedilerek denilmektedir ki : ! ve • • . ın uu:<Ullı asan . • .• ın~ ~. başka şeyler olduğu da 

Türkiye cümhuriyet Merkez banka- K" . . . ıkanuru manı yoktur. Ancak bu gıbıle- 'iuphesızdir. Nıtekim ruaturkn musikinin 
smda\:i kJi..m.,. h 1 b 1 b k' 11 

- oyd~~arelerını kanuna ayrılır r.ln köylünün her vakit yapabilecek- mnnasını anlıyarak ondan tam zev'lc du-
Amcrikan gazetelerince calçakca bir ta- Fransa ile lngilter~ iç.in Renin öbür ta· . ...... es.ap an orç u :ı ıye- surett.e san ııuar~ ~a vererek def-, teri mürn<'.aatleri aemal karşılıyacak su- yanlar alafranga musikiye tahammül 
arruu diye gösterilmektedir. cNevyork rafında hazırlanmış olan bu ödenmez ci- len: tcrlcnyle, dosyalar.ıyle arzuhalci dük- l rette çalı malan, lföy kanununun 33- edemezler .. Bunun aksi de görülür. Al f-
Herald Tribun> Alman iddialarınm ya- nııyetin neticelerinden korkacak bir şey Memleket Milt.mr T.L. .kfuılarında gezmekten kurtarmak ve üncü maddesinin üçüncü .fıkrasına göre ranga musilöden iyi mılı:vanlar da ~-
) l d __ L L" l kl d ·b ._ r-·L h. h&k• k"" Almanya mesuliyetten korumak maksadiyle za. 11 muhtarlık veya auılık sıfatını muhafa- turl---dan raL_..._z olur.·1--. an ann an 'Ve BAnte&ar ı ar an ı aret yoıı;hır. ~•n §a ıt ve a ıra mev ıın- l\G:Slll uaı..:sı :ı.ıır 

A hcaaplanndııki man 7-aman yapılan bu gibi tebligatını :a cılebflmek llzere de bu iş için ayrıca Gario olnn ikisinden de ayni dcrec d 
olduğunu :yazıyor. cNevyork Taymis> dedir. borcumuz 958.0JO mahallin icap ve zaruretine göre tatbik ucre.~ ~~mamalan l~dır. ~ zevk duyuyormuş gıôi görünmck:i/ 
cebir ve kuvvet siyasetine müracaatin Ekselıior yazıyor: cdilmeaiği görülmektedir. Halbuki ek- . Koyl~ arruımd~ ~ıp.b';11un~adı tak: Mesela bir dansingde l\lacnr kızlann~ 
Hitler rejimine mahsus olmadığını ve Kralın haberi olmadan Bisnıark tara- Almanya seri köylerde çoğalan okur yazar köylü 1 dırd11e, bırh ~aç ko~un Uıştı~~' ~~dud~ı çaldıkları cazbanda uyarak danscdip 
B 1. d ,._ .ı_ k'" d L---' b k f d d l 1 h Le B hesaplarındııki 1 • • ku -a • şar an aız ve uere en &7.cuıu ına ı -L nlann __ ,_.3_,_"-- • er ın e ııı;bWlr mev ıın e m•uı.-i Ü ü- ın an gön eri miı o an meş ur ms genç erın umumı r:>ıarda bu basıt va-

1 
nsm k tte ai v til.ipı d \'uııut gene o ~.<Uuuuan alafranga 

met bulunursa bulunsun. bu siyasetin tat- tdgrafından beri ıuullerde bir değişiklik alacağımız 8~8 600 1. 109.400 ~f~ için_ Y~~esi .. mümkün olduğu kati~~~lla~f~ası, ~:ıların ~:~:u: bir parçayı d.i.nleyip o ~usikiden zevk 
bik edildiğini hatırlatıyor. olmadığı görülmektedir. O zaman Bis- Belçika 75 3.200 gıbı bu idarelere aıt lcoy umur ve husu- ı olursa olsun nahiye ve kazalarda devlet duyduğunu göstermek uzere ellerinin 

Vilayet gazeteleri Franaa ve lngiltere- mark harbe sebebiyet vermek iç.in sefi- Çeko-Sloval:ya 3. 392.600 satını kendi bünyelerinden yeEşen ele-
1 
daireletlnde calıstırılmamaları ıaksine var kuvvetiyle alkışladıktan sonra, 

Finland:va 753.000 mnnla.rl_a teavir S'UT'etiyle idare kab_ili.·-
1 
hareketi görüleriler baldanda' k:uıım ayni kerev. et fuerine çıkan alatur. ka. bir 

ye ecmpatilerini gizlcmiyerck Amerika- rim.izin tahkir edildiO-ine dair asılsız bir .., eti de -~·•- her h d k ) ah b ° Fr.ansa ~ ~~ CLn.ıuu.=ast z.aman JÇm icaolarının derhal tatbiki ve köyle ala- anen en~n şar 1 annı Y ut ~r ınce 
nın bu iki demokrasiye yardım için bita- iddia serdetmişti. 3.222.900 kabildir. j kalı malfimat ve taminilere silratle ce- hanendenın şarkı]armı yılhut hır ince 
raflık kanununu terk etmelerini talep edi- Oeuvre yazıyor: Holanda 739.600 Esasen _gelirleri az olan köylerin en vnp ıverilnıed Uzandır... saz heyet.in1n uzun U%Un süren semaisi-
yorlar. Nihayet Führer bütün dünyaya mey- lnatiltere 1 1.815.500 ni dinliycrok bu .JDtısikiden ><le wvk 

Paria 2 (A.ıA) - Alınan tecaviaü dan okudu ve bunu en hafif tabiri içti- l.panya 276.600 Yugosla vua A K duyduğunu göstermek üze.re ayni kuv-
lsveç T V Q ffl Q ffl Q T Q S f vetle alkışlamak ... 

hakkında c:Jour• ~azeteal diyor ki: mai, belki aalceri vaziyeti teblikeli oldu- H ·- tetkik edil · l o. hesaptanndaki Türkiye orta elcili&iftl . enuz . emıyen, an aşılaını-
Fiten mevcut olmayan bir lngiliz - Leh iu bir anda yaptı. b.. .. . • _ l!i Pazar olmasına rağmen Y?11 musiki duygusunun bu garip kli-

- A'.lman müzakcrM ~kliııde Alınan ıiki Populaire yazıyor: borcumuz 3.123.800 Uyuk elçiliğe Çıkardı ttuaün de toplamyor dır.. G. A. 
yüzlülüğünün son taarruz hazırlıklarını Harbı bir tek adam istedi. Harbe bir lsveç Londra 2 (ö.R) - Yugoslavya Tür- L d 2 (K R' M ı· •Si d N'h 

A. h 1 d ı_ · k" . . on ra v. ' - a ıye nazın r e en ı at al h' 1 b nasıl ilerlettiğini anlamak için son üç gü- tek adam başladı. Hcı.rbin Avrupaya ve e P ann aıu ıye orta elçıliğini hüvük elçilik derecesi- C S ıkamar . k' d ey ıne açı an Of&n· 
nün vesikalannı bir daha okumak llzım- dü~aya yayılmasma henüz bir tek adam borcumuz S2 200 3.071.600 ne çıkarmıştır. Prens. Pol bu busustaki on a_:~en ~v~m ~~ın ~~ 1 m~ a~ıınm tahkikah •ırasında: 

lsviçre 803,200 • • · . . paz.ar cunu de ıçtmıa ecleceaını bildtmUI- Muddeıaleyhe çıkarılan davetiye 
mani olabilir. emımameyı ımza etmıstır. . B _,_-t ~-L • 

ltalya 2.671.600 y I fL it tir. aıvCJW ~ • ...,erl!IJ!l ba aqam a'l'lllD ıle da"t'a arzuhal sureti müddei-
Figaro yazıyor: Londra 2 (A.A) - Bütün partilere Lehhtan 91.IJOO en KGlftet fez ereJerf kamarasında beyanatta bulanaeakttr. aleyhin ikametgihuım meçhuJ'. 
Fransa. bir çok ihtimaller geçirmişti mensup gazeteler, makalelerinde başlı- Macaristan 1.819.900 Ist~nb~ ~Hususi) - Şehrimizdeki ~ıis ı (ö.R) ·- MeJ,asan meclisinin yetine binaen mübqir tarafında~ 

ve bugünkü fiiphesiz eskiden geçirdiği ynn mücadeleye milletin müttehiden İş· ::~ya 652.600 ecnebılerın ikamet tezkereleri dünden içtimamdan :sonra B. Dal.diye Lehistan bili tebliğ 'ade edilmia ve zab t • 
imtihanların en korkuncudur.. Bununla tirak etmek hususunda verdiği hnm te- S.S.C.I. 1.3:~:: itibaren polis dördüncü .fUhe v.aaıtaaile se.firiıü lh.bul etmi§tir. ca yapbnlan tahlDkatİa da &:. 
beraber memleketimiz buna da kıı.rJI ko- bnrüz ettirmektedirler. Yugoslavya 508.800 değiştiri.lmiye başlanmı~~r. Bu yenileme -*- metgihı tayin edilmemit oldu-
yacak. ve mukadderatı mevzuubahis ol- Times diyor ki: Yunaıüstan 281.900 meselesı bu ayın nihayetine kadar devam ğundan ilinen tebligat ifasına ve 
duğu zaman kendisinde hiç bir zaman içtinabı kabil olmıyan bir harbe girer- CETVEL: 2 edecektir. Dün 5 00 kişinin ikamet tez- Portekiz resınen bu baptaki tahkikabn 22--9-939 
k k 1 Muhtelif memleketlerin Merkez ban- k bitaraf.!lı&ını bild.ırdl e si o mıyan cesaret, ıoğllkkanlılık ve kcn millet hiç bir zaman bugilnkü kadar kalannda tutulan kliring hesaplarında- eresi deği~tirilmi~tir. Falcat dörClüncü ıı; flit tarihine rutlıyan Cuma pnü ıa-
eğilmez azmi ile bu sefer de muvaffak kuvvetli bir ittifakla şeflerinin lı:araitarını ki alacaklarunız: !u.b_e yevm .. iye bin kişinin tezkeresini de- Lizbon, 2 (A.A) - Portekizin İngil- at 10 na talikine karar verilmİf 
1 ak • tere ile ittifakı baki kalmak füere bita-

o ac tır. tasvip etmemiştir. Hiç bir §i!hsi menfaati- Memleket Miktar T.L. gıftinnelc uzere tertıôat &lmıştır. lkamet rnf kalacağı resmen bildirilmektedir. ve arzuhal auretile davetiye vara-
Petit Joumal yazıyor: miz olmadan Polonyanın yardımına ko- Estonya 9.600 tezkerelerinin değİ$tirilmeai için konso- ka11 mahkeme koridoruna aaılmıt 
Führerin arzusu felaketi uıhrik etti. §uyoru:z. t~;:y~. hesabı ]~~:~~~ loshanelcrden tabiiyet :vesikaaı alınması IZMIR 2 nci ASLiYE MAHKE- olduğundan mücldeialeyhin tayin 

Hitler tarihte emsalsiz bir mcsuliyet taşı- ,,,,_*_ Sovyetlerin Berlin icap etmektedir. Fnlcat ltalyan konso- MESI HUKUK DAiRESiNDEN: olunan gün "t'e saatte mahkemede 
yncaktır. M~ ika petrol kum• 1 .. ı.: de-. _ . 1oıihanesi, neslindeyahudi kanı olmadığı- Sayı: 939/1497 hazır bulunması, veya bir vekil 

Joumnl yazıyor: panyalarJ faaliyette e ~ gıştiril~ na dair vaftiz kağıdı getirmiyenlcre ta- lzmir Abdullah efendi mahal- göndermesi, aksi takdirde hak-
Mcsuliyetlcr dal"ası hakkında şimdi- u-ı-..n.. 

2 
Ö.R M k ·1ca ._ 

1 
a·Mosko

5
va, 2 tl<A,:A)'D--"lin!ub~"kSo~.e: bjjyet vesikası vermemektedir. leı·nde dere sokağında 58 sayılı kında muamelei giyabiye icra kı-

d hülC ril . . 25 ı ;n·ıe~AO, ( } - ~ sı_ pewo ıvanı, ovye erın ~ uyu eıçısı o·w f L h . b" ı-L d M f k M"' K l - 1>1·- k k . en u um ve mı tır sene evvc kumpan 1 tr 1 istib.sal"tmı arttır- Mereknlovu başka yere tayin t • e ıger tara tan ner angı ır mem cıı;.ete 

1 

ev e usta a ızı unevver uz- macagı te ıg ma amma aım 

ikinci Vilhelm ile olduğu gibi bugün de mağa vey~:a~a ~erine Fr:OSaya satış yerine Berlin büyük elçiliğinee ~tt!a:ı- gitmek istiyenlere de normal ekilde pa- bu1dan tarafından, aym Mah. ve olmak üzere ilan olunur. 
Hitlcr ile Almanya cBu hale> sebebiyet vapınai!a karar vermislerdir. sey getirilmiştir. saport verilmelctedir. sokakta ohırmAkb ilt',,.n ......... ,....,;;,... '>'>"'0 11 

O<'tn\ 

dır. 
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Fuarda Turyağ 
Mısır Gümrük Kimyahanesi 

Rafine Zeytin yağlarımızı 
çok üstün bulmuştur 

................................................................................................................................ 
• • 
i Memlekete senede 600,000 liralık döviz celbine muvaffak : 
• 

olan bıı müessese, memleketimizde nebati yağcılığı 
ihya etmekle şöhret kazanmıftıT. Bu pavyonda 

ambalajı yarın gece ucan • 
.. .. .. gorunaz 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 

Fuar mUes!eSilerinl tetlcik ederken 
Turyal pavyonu önünde ehemmiyetle 
duraklamak. çalışması ve ~ zihniyetiy
le Türk olan bu müesseseyi gözden ge
çirmek fırsatım buluyorw:. Turan Yağ 
.fabnulan mamullerini mim manşet
lerimiz altında Avrupanuı Ve Asyımnı 
on üç nJ.kesine ıihraç etmek suretiyle 
tnemleket ticaretini taVki)te ed:M. bu 
mUes.sese .şilpıbe ed~ :ki milli kuv
vetleriınlzden biridir. Rafine edilmiş ilk 
Türk zeytin yağlarını Tııryağ firması 
Avnıpaya ilk sevkeylecliği gün, nazar
lan üzerine çekmeye muvaffak olmuş
tu. 

Sonra. bu vesile ıile yeı:ıi bir hldise
clen bahseylemek ıistiyoruz. Geçenlerde 
1bu firmanın Jl..!ısıra sevkeylediği rafine 
edilmiş :,;eytin yağlarımız MlSlr gümrli
tunden geçe~ken, alelusiU. ~k ~
rabanesinde bir tahlil ~ı~. T~lil 
aponı çok pyanı .dikkattir. Muır gum
rüğü.~ şimcli_ye kadar Mısıra ithll olunan 
7ağlar arasında bu kalitede. bu kadar 
ilstiln bir yağ partisi girmediğini byıt 
edivor -ye müesseseyi takdir 'ediyordu. 

7°UT11•!J :fabrikasının med1wlli 
_ ...................................... '": vaffak ı0lunan ve gönderilen. nümuncsi 

°Ticari Waniyetlerin lnltinde 
memleket endifai7'e lıcırJ.el 
eden 6a miieuaeıtin •denberi 
Jq piyaaalmda ıg~diği iıntihan
far mernlelıel ticaretim~ lehi.ne 
parlalı neticeler~· . 

Bayan 
Gfizelliğini De sdaha· 
tini seuen pJı lıadın
ıarın ideal sabunudur 

Pertode nt Tury,ağ mliessesesının son hır sene 
içinde yaptı_ğı ihracat yekQnu 600,000 
liraya balij olmuştur. Yani bir Türk fir- Diı macunu, Avrupa· 
ması, memlekete 600.000 lira.lık döviz daki emsalinden 
girmesine, müspet çalışmalanyle sebep a:.....::.-...au·· 
~kil ey1emiş ve fırsatlar haı:ırlamı$tır. ... .. uuu 

PAVYONU GEZERKEN s t 
Tury~ pavyonu cidden güzel .. hazır- aç arın l z 

lanmıştır. Bu pavyon, alakadar muessese ...... ._. • ~ 1amp--an 
tarafından maddi fedakarlıklar baha51na • v. &4'&~ .. .,. 

esaslı bir teşhir. mükemmel bir stan~ fjlısatifleriyle t emiz• 
halinde yUkselrni§tir. Geçen sene, eyı lenil'ae p ll'll - ·- • 
teşhir yüzünden altın madalya hak ,_.,_ 
.eden bu pavyonun, yakmda faaliyete ~anar 
geçerc'k fuar jüri heyetince aynı şeknde . ................... . . ....... 11111 ...... .. 

taltif edileceğine şüphe edilemez. 
Pavyonda mevcut .'?trinler li~sinde 

ayısı yirmi beşe ba1ıg olan Turyag nıa
ımulleri bizi meşgul ediyor. Turyağ~n 
m@Shur sabunlan, parfümeri~kısmı: mü
teaddit cins ve eşkaldcki yaglan dıkk~
timizi üzerine çekiyor. Bu pavyonu ~~-
7aret eden1er, iher şeyden evvel. mu
kemmel !bir cahşmanın hazırladığı .~a
mulleri .zevkle .seyretmekten kend.isinl 
alamıy.or. 

BtR StmPRtz 
Si:ıe fJir nıal oarid olabilir : 
- Taryağ paoyonu neden en 

çoJı ziyaret edilen paoyonlar ara
aında yer al~ta? 
Cevabı basittir: 
- Çünkü Türkiye mamulleri 

eııuali araaında hepıiM laik biT 
dej!er ilade ediyor. 

Ba1ka bir sual: 
~ Neden Turyağ paoyonuna 

•iramak mecburiyetini hi11ede
t:e'kainiz? 

Sebebi 'basittir: 
- Çünlıü yarın gece bu pav-

70nda bir aürpri%le luırpQfDcak
•ınız. 

Eğer~ alakadar :müessesenin beni ma
zur görecejini tahmin etsem, bu husus-

ta bazı •tta bulunabilirim. B:ı pav
yonda ımühim bir tecrübe yapılacaktır. 
Bu tecrübe bir sırdır. Bu müessese, bil· 
yük bir iedak§.rlık bahasına bir esrarlı 
kabine, bir uçan ambalaj makinesi ge
tirtmiştir. 

Esrarlı kabine, her kesi merak ve all
ka ile teshir edece1rtir. Uçan ambalaj :si
ze elle tutmadan, gözle görmeden bir 
esrar kutusu açacak ve sizi meraklan
dıracaktır. Uçan ambalijı sizin de gör
mcn.W taYSiye ederiz. 

NEBAT! YAôLAR 
Bi:ı:de nebatı yağcılığın tarihi, Turyağ 

müessesesinin tarihi teSisi ile başlar. Ne
batı 7ağları ak defa, yerli ~ahsullcr?.en 
istihsal ve imal eden bu muessese, Turk 
mutfaklarına ıbunun geniş ölçüde glrme
sini temin .etmiştir. 

Sıhhatımızı muhafaza için tatlılan
mızda ve yeınelderimi:ı:de nebati yağlar 
kullanıyoruz. Yüzde yü:ı: saf ve sudan 
tama.miyle azade olan nebati yağl~, h~r 
türlü mide hastalıklarına karşı bır sı
gorta telakki edilebilir. Ha~ı gayet .ko
laydır, mideyi bozmaz, lzmir ~cledıye
si kimyahanesinin ibu husustaki raporu 
aynen §Udur: 

clzmirde Turan mevkiinde kain (Tur-
yağ) Türkiye yağ ve mamulatı sanayii 
limited şirketi fabrikaları tarafından 
memleketimiıde ilk olarak imaline mu-

tarafımdan <tahlil edilen (Turyag) nam 
nebati yağın kimyevi ve fiziki laboratu
var tetkikatı neticegne nazaran :tama
men saf 1bir nebat! yağın idrojene edile
rek serdeştirilmeSiyle elde edilmiş :tor
tusuz., kendisine mahsus koku ve :lezzet
te, htwnı kolay ve sade yağ gibi yemek
lik yağ olarak her hususta kullanıl abilir 
bir vasıfta bulunduğu ve başka yağlarla 
karışık olmadığı anlaşılmış olduğuna 
dair rapordur.> 

MüESSESENlN KURUT .UŞU 
Turyağ, Türkiye ya~ ve mamulUtı li

mited sirketi (OtL AND BYPRODUC
TS lNDUSTRlES OF TURKEY L TD) 
namiyle maruf, 1,326.00 Türk lirası ser
mayeli blr .müessesedir. 1934 yılı 19 Ha
riramnda (Eastem and Overseas Prod· 
ucts Ltd) sirketinin tasfiye ve devret
mesi üzerine lrurulmuş, tesisatını mo
dernize etmiı :ve randnnanmı iki .misli
ne çıkarmıştır. 

Bu müessesenin maksadı te~eld:ülü , 
yerli mahsulfittan istihs~l olunan yağları 
asitlerden ve sair muzır maddelerden te
mizliyerek ve tasfiye ederek bunları dft
hili ve hın-icl piyasalara sevk ve föra~ 
etmektir. Bu müessese, cidden nefis olan 
mamulatını (Made Of Turkey) .mımsı:-ti 
altında dıs piyasnlara sevkederken. hun
dan duyulan gurur hissesini hepimiiin 
avnı derecede paylaşmamız mümkün
dür. 

Fennin son tcrakkiyatına göre yapıl
makt_a olan Turyağ mamulatı Avrupanın 
ve diinyanın her yerinde tanınmı,, nı~
het IJ?Örmli:ş, beğenilmis ve benimcenmiş
Ur. Hariçteki rağbet, dahili istihlaki ba· 
zan geçecek bir yekUna baliğ olmuştur. 
Avrupanın başlıca sehirlerfade, ha\'

vanat icin cok nafi bir gıda olan TUR
y Aö küspeleri büyük :mikyasta ihrar, 
olunmaktadır. Bu .senev1 küspe ihracatı 
7500 tonu geçmiş bulunmaktadır. Ayrı
ca 600 tona baliğ olan tasfiye edilmic; ha
lis '!"ürk zeytinya~lan gelmektedir ki bu 
rakam ihraç edilen kısmı ifade eder. 

Fabrika senevt 25000 ton raddeSinde 
taassir kabiliyetine maliktir. Susam ya
ğı, pamuk yağı her türlü mevaddan ta
mamiyle tasfiye edilmiş olup yemekler
de tereyağı yerine kullanılmakta, 1eu:el 
nefaset ve bilhassa hazım ko1ayhğı nok
tasından tereyağına müreccah bulun
maktadır. Tamamiyle halis ve saf mad
delerden mürek\cep olan TURY AC sa
bunları cildi yumuşak tutması ve bes-

lzmtr Fuarındaki Italya. sergisinin cepheden göriiniı§i' 

=-'uarda ita 1 ya 
tal yan Ekon.omisi şubelerinin çok 

Bir sentezini teşkil 
karakteristik 

eden 
Bu pavyon, ltalyanın iktisadi hedeflerini tebaruz ettiriyor 

ltalyan pavyonu rağbet görüyor 
1 di • 1 
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• ••••: SEFAIN KISMI İyi iktısadi münasebetler tesis ey e · - • 

!iJniz İtalya kraliyet hükümetinin bu it al ya il : Sağdaki vitrinlerin Uz.erinde gayet a-
:cne İzmir Enternasyonal fu:ırına daha : rif bir vapur modeli İtalyan seyribefain 
":esif ve organik bir şekilde iştirak ey- p : k~yalarınuı :faaliyetini canlandın-
' emiş bulurunac;ı, muhitimizde memnu- a vyon u : yor •. İtalyan vapurlarının Avrupa tica-
1iyet uyandı.muşlır. Her gün fuarımm i ret emtiasını taşımak ve yolculuk hu-
~ien ~e dıştan ziyaret için İzmire ge- lzmir ~ ;.hpnd•n beri ital- E susundaki _~mnJy1 m1y~urdur. ben 
enlerin geniş ölçüde uğradıkları bu L... • :...ı:-ı. lüzuma aü- E Bun~ .ıtın .• ta an su ve~ .. yo 

l . · b" t" · l u- ~dlll - tıerııye ....-- şebirlerinhi ca:zıp man:ıaralan görülür ;ergi, ke ımenın u un manasıy e m tala da hulwaan İzmir İtalyaa Ti- : İtal . . 
mffak olunmuş iyi düşünülmüş, ince ! asuı _11 ... ~1 : Pavyonun dışında ise yan şuneı> 
. zevkin ~üdür. İtalya pavyonu, : carct oda~ h~dard etle ~f daarFuun. : clifcrler umum müdürlüğünün yerleştir--

:ıı.r • • Pek az bır mu et ur ın an d .•. d k vill' 1 ktr.k tr · 
i'aşist milll dl$ 'ticaret enstitüsür;-ün hkilin?': ~idare edenlerin metin teşel>biiSleri ıgı e Bo ı eti~k b~ enkıfldnazarBa çdnaar· 

r •le hazırlanmış ve bu yenı şe ı : . . 1 fuarla pıyor.. u, pra ır şe e re 
ne ı} • sayesinde Beynelmıle TID en treninin nasıl çalıştıg· ını gösteriyor w 
mlınustur. • he · tlil · d b. · olmuştur 

T h 'ben 70 ekspozan firmanın ma- : e mmıyc ~r!". en ~1. • , : tecrübesini de yapıyor_ 
a ı . . d t i1ı • Bu sene hancı tıcaret ıçın. mıllı Fa- ELEKTRİKI İ TRF.N 

nulilt ve masnuat.mı ıçın e op yan : . kiı~tın . la k . la • ~ 
' · · 600 tre murabbalık . şıst t~ w m cscrı 0 ra )apı n Millno ? Roma ve Napoli hattında ça-
talyan ~ısı. d hme • tt : : yeni pavyonda İtalyan iştiraki daha l•=n elektro tr,_;.. 1.15 mikyasındaki 
·r :sa'ıa uzcnn e ususı sure e ınşa : .. 1 lm b'" ..,,.... . .......... 
dil 

· d __ , b' d' Alıenktar . mu~ekkel ve vakar 1 0 uş ve oy-. modeli pavyonun dış kısmını kaplıyor_ . mış evuııuı ır eser ır. • İ 1it tı: ' 
1.oma mimari taniyle nazarı dikkati ! lece talyan . m~u v~":°e':.~: Bunu Societa İta1iana Emesto Breda, 

lbcaen bu pavyon fuanmızdaki kü- ' daha kollektif bir surette : Mntıno firması meydana g~. Bu-mc :ı g·n- tam' kar$ısmda yüksel- :~. . . : nun başlıca eorsafı 3000 voltluk ~ontiDI 
_ ..... ~ ı,yüku~ bir .betl ı.. ..... 1 : Pavyonumuzu zıyaret edenler Dil-: kuranla çalışan altı motörlü sert halin· 

"!11:.n.u: '\'e ıuu :rag e .n.cu ~ı aş- • • . 'ihin' •-'-d' • 
-•-&-.1. ,,,_ •• tal ka ,_,_ R _ ~~emwn son seneler tar m Lill\. ır: de muharrikler- Saatte 203 kilometre 
l~r • .-.unumon plSl l&I" u • ır· · b .. (iki n anh ener el ktri 
- en takı seklindedir ve ıüzerinde Savva : ~ •ı• ve 0~1n a• 

1 
r • c ehr v~ .,.,; E sürate malik bulunan e tren vasa.-

... llbi ve Facyonlann alameti ile .trA- :Jik adamlan 1 e 0 u 0 ç enm : ti olarnk lGO ki1ometre seyrebnektedir. 

.tA. kelimesi vardır. ;~lerini tamyalttlecektir.. : Uzunluğu 62.860 metredir. 100 kişinin 
Bu İtalyan l9el'gİ5İ 'bir tek alon 1bıe- : Dığer memleketlerle daıına. suDI: istiap effiti bu trenin ~ığı 119 ton

inde yilbelmi$ bulunuyor. Burada rl- :perv~rane (•l'f?'ama, WUIY~= dur_ Lokanta Ye büfe servisi vardır ... 
ant Jdmyası sanayii ve eczacılığı ala- : \'e tıcarc:t ctmenm he!' zaman ıçın : Soğuk hava tertibatı mükemmeldir. Bu 
ndar eden muhtelif maddeler, yarımda : memnu?ıyctle heveskarı olan ltal-: elektro trenin tecrübesi 20 temumzda 
lrj büyük camekandan sol tarafında kü- ! ya, İzın~r 1X .uncu Enteı:nasyonal ~u-: Flo.rnnsa He Milano arasında yapllm~ 
ük sanatlar milli ofisine (ENAPİ) bağ- : annda~ı ycnı pevy~u,,ıle her f'IUl: ve :116 kilometrelik bir mesafeyi bir sa-

l ı olan ticat·et evlerinin mamulatı, ıtri- :!era~ yoltmda h_uy~ aclımlaı;la: at 55 dakikada katetmiştir. 
ıcıt, Kofler ve Torinonun tuvalet e~ya- :ıl~y~ dost ve nuuf.rpenıer mil-: ROMA SERGiSi 
-ı, Rumianca Viset tm-a1et eşya~. Bel- : letı selamlar. : İtalyan sergisinin ~ sol kısmında 942 
'a - Vitanın şişe kaosülleri görünüyor .. : ital7an ha!! konsolosut : vılmda Romada acılacak beynelmilel 
-. • P A. BOSS • Ro ih · · · b' fisi d ::ıağ ıcamekanda Bosca su saatleri, Della : .......................................... : ma c an aergısuun ır o var ır_ 
'3ipienin elektrik cihazlar.ı.. Pastore'un takd' edilnii.ştk Bunun solunda bir vano üzeri (Medenl-
tomatik terazileri Milanodaki Ra5oüi- :ve ıtr 1 

• Yet olimpiyadı) kelimelerini ihtiva ecfl.. 
.. - . tli tra' ki 1 . B tt" l\lAK NE KISMI yor 
.ıonun emnıye ş ma ne erı, a ı Makine kısmı ltal ada makine sanayii- ·· 
'lrmasmın gözlUkleri ve göilük çerçive- . . • Y . • Ü ed M Metha1c1e sa~da Roma bankasıma w 
~ teşhi edilmektea· nm terakki hamlelerıru şa er. a- l{ommerclyale İtalyana bankın Türk:iye-

EIAne.:.aı ctB ır. kine kısmında Battaggion fabrikalannın deki faaliyetleri ifade olunmaktadır. 
Elektrik k~smmd~k yenilikler ha~ur ~a'ki~elerl, me;;::~ h1:1' oto~ Yine ayni pavyonun sol methalinda 

"e gü7.el teşhirlerle karşılaşıyoruz. Ga- ve istiri!ızator şayanı ul~ttirtında.. he- İtalyan dıs ticaret ofü;inin organize et.. 
. . . 'SOnra Villar Peroza marn a n tiği bir enfomta5Yon bül"OS'U vardn-. Btt

:Y et enteresan bır Branka elektroJen sap makineleri bankalar için kasa tes- rad he fı 1U 1Qmatı edinmek 
~rubu, bir Zarotti motörü, Marelli mo- cil makineleri ' S. A. D. A. mn teksir ~-· d~ t r l ma istihsal ihraç 
t~r1eri, Allochio ve Bacchininin elektrik makineleri Ollvettinin muhtelif çaptaki m dd un] • urh .. kkıtadyank.m 1A t ve ta 
cıha7.lan bilhassa tetklk '\"e örme·e _ . • . ma e crı a n a ı ma uma ve nur 
yandır. g g şa ~ azı makını;le~ı _ve ço~ sa~a!1ı dikkat .,,a imkfınlarını burada bulacaksınız .. 

i 
.,ıan Necclu dıkı~ makınelerının envaı ft.alyan tüccarları ile teması kolaylaştır-

RADY~ ~ HAZLA~ . ~örlilmeğe ve ~ makinelerinin tec- -nak, adresleri almak mümkün oluyor .. 
Markonının mer:ıleketi. radyo cihazla- -übelerinde bulunmağa şayandır. Bian- ftalva _Türkiye ticareti hakkmda bütO. 

rı.nd~. hatt! A~er!kad~ ems~lerinden :lıi bisiklet ve motosikletleri yo~rı:n:ız- maJfunatı Ye ~ürieri burada bulacak
bıle o?e gc~ bır vazıyettedir. Bolon- -da emniyetle seyrüsefere elverışlidır.. sınıL Fasist nasycmal enstitüsü tarafın
y.aaaltl S. A. c .. t. E. fırmasmm radyo -:;ize Pforantoni fınnasının çocuk araba- dan hazırlanan :Dir katalQğ da burada 
cıhazları, ~lektrık ve radyofonik cihaz- 1 nrını görmenizi de ehemiyetle tavsiye verilmektedir. 
lan ~cati de Bologna, Geloso De Mila- edmeriı:. TJMUMI c;ötrnş_. . 
no finnalanıun radyo ve elekbik teçhi- ztRAAT MAKİNELEld İtalyan ~ munffak bir eMlt"dlr 
~tlarını teşhir eden Stand gayet iyi- itaı • . . çok cazip ve .entere- ve iki memleket tiatıetinin iııkiafı için 
d_ır. Mila~odaki Cinemaccanicanın sesli 21\ J:~~ makineleridir ... iyi bir 1>a,ı..gıctır_ Buna mUkabele c»
;~nema ~ihazları çok alfika uyandıracak 3u abada bü ilk terakki eserleri göste- mak m.ere hiikümetimiz de 942 Roma 
otr mahiyet taşıyorlar. ~sasen yubnda Akdeniz {oD'lŞWllUZ İzmir fuanna sergisine aeniş ölçüde iştirak karannı 
~yı~ firmaların ~~ cihazlan Türkiye :1 .son ziraat makineleri modellerini vermiştir .. İtalyan ekonomisinin muht. 
~y ında çok ıyı smette tannwış ,öndermiştir. Tosi de Formigine ve 'Bal- Jif şubelerinin co'Jc karakteristı1c bit- sen-

·~rini de Sassuolonu'l hububat temizle- tednl teskil eden bu ekspozisyon İtalya. 
lemesi itibariyle savanı tavs.iyedir. -ne makineleri, makineli ziraate doğru daki mütennvi istihsala~ ancak 'bir 

TURYAC MAMULATI ·.uwetli hatVeler atan ziraat llemimiz.. oarcasmı göstermektedir. ltalyada aa-
Turyağ müessesesinin teşkilatı, Türki- 'e ehemmiyetle karsılanmıştır. Bir t:0k nayiin inkişafı yakın senelerde iki mem

yede mevcut sanayi müesseseleri tc;indt' 3ülverizatörler~ kükürt makineleri leke! tic~tinde kend~sini daha kuvvet
en geniŞidir. Elde eUiği ve dahilt hari- ' Bunlar Del Taglia de Signa, Casarotti le hi.ssettirect'k, Türkıye, İtalyan emtl
cl ~yasalara aevk ve ihraç ettiğl ımad- ~e Padova ve Zambelli, Vermorel _Ot- asını ~m alııca!ı gibi İtalya da man. 
deler §Unlardır: tavi gibi firmalara aittir) (!Ok dikkate rınuza kıymetli bir müŞeri olacaktır. 

1 - Yemek yağları.. :ın ,,. ---
A) Rafine zeytinyağı, Susam yağı, pa- ~~rri ~= ::.::;=. ft Bıtaraflılı lıanunJarı 

mukyağı.. ~ic.Ea ~ANAYİ Ka~nas. 2 (Ö.R) - Reisicümh~ mll-
2B)-TSade yağlan.. de 

1 
___ 

1
_ tı: dı ı..ı F Jete bır beyanname neşrederek Lttvan-

uryağ, Margarin yağl.. Burada kay Y'~ MAzım~ ..... er- yanın bitaraf1ığma k~1arm riayet 
3 - Bezir yağları.. ranianın fotoğraf ~lzemesi foto~f~- e<lecekleri hakkında teminat Yerildiğini 
C) lngiliz kaynamış açık, Ingiliz kay- lan ehemmiyetle a:ıakalandınr. Lutifıci bildirmiştir. 

namış koyu, Türk çift kaynamış.. De Teminin eantaları, Monza fabrikası- Helsinki 2 (Ö.R) _ Finlandi T _ 
4-Turan -m~~~ sabu lan - 13eJA ,.,__ ,_ • ..,.___ Donun ' ya ~ 

·r- .,-- n ·· nm um 11 nwııune.!C'n, .rn:-n - , histan - Almanya muhasamatında tam 
D) Sakarya sabunu, Turan çamaşır amy~t aksesvar~ kau~ anayı bitaraflık muhafaza edeceğini il~ et. 

sabunu, Marsüya sabunu, Haley sabunu fabrıka1arının cazıp mamullert, Verona mim ; 
Arap sabunu diğer clnc;leriyle birlikte, C b ·1-1 k kutulan Ka ' . a rııw arının~~ avva ve . • - Talin, 2 (Ö.R) - Estonya bitarafl...,_ 
Tu.~il çamaııır tozu, _Dokuma fabrikala- faro elektro '1Jlllk ve e1ektrık sosyete- na s1kı surette dık kala • ı.,1 ~~ 
n ıcın cubulc ve mav:ı sabunlar_ sinin haşerat öldüren madde1eri ziraat- . . sa cagını ·UUQAl'-

E) Turan banyo sabunu. Roz Mari, etlan ve müstahsilimizi alik:adar edebi· mi.stır. . 
Fatma, Verda sabwıu,. ilaçlı sabunlar, r Roma, 2 (Ö.R) - İsvıçre sefiri Kont 
Gliserin sabunları.. ır.. Cianoya bir nota vererek İsviçrenin bt-

F) Traş sabunu, traş kremi, traş to- MANKENLER taraflığım teyit etmiş ve muhasımlıtrm 
ru, ıper]odent diş macunu, Turyağ te- Standın sol kısmında Roa De MilAno- ıstıranlarmı nzalbnağa çalışacağını bil-
mi7Jeme tozu. mm manken1erini kadın terzilerine ve dirmiştir. 

G) Baronya kremleri .. (Bunlar üç ne- kız sanat enstitülerine tavsiye ~ylemek Londra, 2 (Ö.R) - Macar hükümeti 
vidir.) isteriz .. Bu kısım Maison Bernocchinin henüz baro halinin mevcudiyetini tas-

H) :urya~ p~ouvanı, tuvalet yağı, ~n .cyl~!ği nadide kumaşlarla tez- dik etmediğinden bitaraflık beyanatında 
Turyag saç fiksatifi.. yuı edilmiştir. bulunmağa lüzum gonnemiştir. 



YEHI ASJR 

lzmirin Sayın Doktorlarına 

Gölgede kaybolan adam! 
Marictte, ona ilk defa olarak plajda! dilcrini bütün gün beklemiş ve hlla bek- ı 

tesadüf etmişti.. O, kendisiyle aynı lemekte olan dostlarını bulmak için plaja 
otelde değildi. Yalnız kumlukta.ki kabi· gittiler. Evet, lngiliz oradaydı. Onlan gÖ· 
neleri biribirfoin yanında bulunuyordu. rünce hemen yanlarına yak)ll§b. Onlann 
Çok fazla rüzgar olunca o, kabinesinde gelişinden çok memnundu. F altat neden 

cıgara içiyor, güneşli günlerde kumlarda böyle gecikmiş olduklannı aorrnadı. 
saatlerce yatıyor ve hava nasıl olursa ol· Şimdi yanyana oturuyorlardı. Mariet· 

Avrupa ve AmeTika tıbbi neı· 
Tiyatında Ô•erin ( EuceTin) maJ. 
de•ine •ık •ık te•adül ediyornı
nuz. Biliyornınuz ki Ô•erin diğeT 
kimyevi mevadla (bilhaHa ma
yila) le me.zc kabiliyeti, cilde nü
lıu ha.utuı v.•. balumlardan fim
diye kadar al11tığunu vazeline, 
lanoline, acid .tearik kremlaine, 
( cire) e çok tercih ediliyor. 

sun muhakkak her gün banyosunu alı- tenin neşesi yerine gelmemişti. Bir ta· 
yordu. raftan da hiddetle kocasını dü:finüyordu. 

Mariette bu p)ajı hiç sevmiyordu.. j&kın bu kadar fazla çalışması bir müba

Çünkü dehşetli bir rüzgar hiç eksik de- lağadan başka bir ıey değildi 1 Elbet de 
ğildi. Deniz daima dalgalıydL O burası- kendi yerine bırakacağı bir adam bula
nı yalnız. Paristcn ancak üç saatlik bir bilirdi 1. 
mesafede olduğu için tercih etm~ti. Bu Bugün de gelmeyişi ıırf gelmek iste
auretle Pariste meıgul olan kocasını daha mediği içindi 1 O yalnız, işini düşünüyor
aık görebileceğini ümit etmi§ti. du 1 Yalnız işinin ehemmiyeti vardı. Hep-

F akat o, o kadar meşguldü ki, buraya ıi bul 

• Bundan bir müddet evvel, bil
haua bazı cilt miitehcu•uılarımı
zın tqviki ile li•erin problemile 
mefgul olmağa baılam11tık. Bu
gün Ô•erini elde etmif bulunuyo
mz. Badema laboratuvarlarımız.. 
da ihzar edeceğimiz pomat, krem, 
onguent Teçetelerinizi tav•iyeniz 
üzerine Ô•erin e•cuile hcızırlıyabi
leceği~. 

Dr. Kimyagf!lr 
Nejat Ferit Ec:ıacıbGJı da gelemiyordu. Kocasını ne zamandır Halbuki Mariette onu karşılamağa gi

gördüğü yoktu. Halbuki onun gelmesini derken neler düşürımüıtü l. Bu gece ko· 
o kadar çok istiyordu ki.. casiy)e gazinoya gitmeğe karar vermiıti. 

Mariette ek.seri günler, kabinenin için- O kadar severek hevesle yaptığı firuze 
de el işiyle meşgul oluyordu. Bu auretle rengi organdi tuvaletini giyccektil. Ko
açık kapıdan plljda oynayan yedi yaşın- casiyle danscdecekti. Bu elbiseyi ne bü
daki oğlunu gözü önünde tutabiliyordu. yük bir zevkle diktirmişti. 

Şifa Eczanesi 
• 

Küçük Marc plajı pek seviyordu. Hal- En aevdiği elbisesi bu idil lıte gene 

buki Mariette burada fena halde sı1tıh· bu gece giymek imkanı kalmamıştL Bu 
yordu. Kendini çok yalnız hissediyordu. elbise hiç giyilmeden dolapta solacak el
Hiç bir ahbabı yoktu. O eğlenmesini ae- bisclerdendil. 
ven bir kadındı!. Bütün manasiyle yüzde yüz bir kadın 

lzmir ticaret ve zahire bor· 
sası intihap encümeninden: 

Kaç defalar kabine komıusu olan bu olan Mariette için bu mavi organdi tu
adamla yüz yüze gelmiı olduğu halde valct mcııelesi pek mühim bir şeydi l 

dikkatle yüzüne bile bakmıı değildi. ilk ** 

Bona idare heyetinde açık iki azalık için yapılacak intihaLın S. 9. 
939 aalı günü sabah saat ondan öğleden sonra dörde kadar borsa za
hire salonunda icrası kararlqtınlmqtır. 

nazarda lngiliz olduiu belli olan bu lıte bunun için lngilizin davetini bilii 
adam plAjda denize taı atarken küçük tereddüt kabul etmişti. Aktam olduiu 

Seçmek hakkını haiz olan abonelerin bu saatlerde zahire salonun
da toplanarak reylerini kullanmaları rica olwıur. 

Mari ile doıt olmUftu. zaman, o: 
Dchtctli bir rüza'lr olduğu için başını - Madam, demişti, bu gece gazinoda 

renkll bir mendil ile aarmıt olan Mariette bir balo veriliyor. Eğer arzu edeneniz 
oğlunun yanma gidince onun kolll§uau oraya gidelim. Ben otomobille gelir aizi 

De beraber oynadığını görmilftü. alınm 1. 
- Aman yarabbi ne rüzgar! Nihayet Mariette o çok sevdiği elbi-

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
1 

lngiliz onun önünde hürmetle eiilerelı: sesini gİymeğe muvaffak o)muıtu, Marc'ı 
kendisini aellmladıktan aonraı uyuttuktan aonra otelden çıkmıştı. Şim· Sirkecide 

- Evet, demi§ti. Çok rüzgar var, bu di genç adamın yanında otomobilin için· 
kuvvetli rüzg!nn sizi rahatsız edeceği de oturuyordu. lngiliz otomobili kulla- OSMANiYE OTELi 
pek tabiidir. nıyordu. Mariette volanın üstündeki bu 

Böylece konuşmağa baılamışlardı. güneşten yanmı koyu esmer ellere bakı· ** yordu. 
Bu her iki otelin müsteciri 45 ıenelik otelcilik mütehanııı bay ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Bazı akıamlar beraberce kumlukta Bu elleri anki ilk defa olarak görüyor-

dolaşıyorlardı. Kendisile çok meıgul olan muş gibiydi 1 işte şu sağ bileğindeki derin 
bu adam, aon derece terbiyeli ve ciddi bir yara yerini şimdiye kadar hiç farket
bir kimseydi.. Saatlerce beraber konuş• memi ti. Belki de o, uzun seyahatleri es
maktan büyük bir zevk alıyorlardı. nasında yaralanmıştı. Sükutu bozmak 

Bristol oteli elli odalı her odada ıoğuk ve sıcak akar sulari, 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 Istanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Mariette onun ağzından lngiliz edebi· için sordu: 
yatı hakkında bir çok ıeyler öğrenmişti. - Elinizdeki bu yara yerini hiç gör-
Bu adam pek çok. seyahatler de yapmış· memiştiml Bir kaza mı geçirdiniz} 
b. O, derin bir uykudan uyanır gibi ir· 

Kırk yaşlarında kadar görünüyordu. kildi .. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul ebni
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehuaıaı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb iaticannda 

Mariette, hazan onun kabinesinde Ve tatlı bir tebessümle başını çevirip 
bıılunan oteJlerde buluıurlar. 

FF5H &E Mi ucu 
uzun bir ıeyler yazdığını da gi;irmüştü. Mariette baktı: 
Onun kim olduğunu bilmiyordu. Hatta - Nasıl> .• Bu sizi alakadar mı etti} kansının resmi idi. 
ismini bile bilmiyordu. Onun böyle ken· Bu yara yeri benim için bir hatıradır. Bu Bütün bunları, onu aeyrederkcn dü

dinden bahsetmediğini görerek Mariette yara yüzünden bir kaç ıene evvel pek şünmüıtüm. Çünkü ben bir muharririm, 
de kendi hayatı hakkında ona bir kelime mükemmel bir adamla tanı~mıştun. Bu böyle şeyler hiç gözümden kaçmaz. Sa-
bile söylemiş değildi. adam hakiki bir centilmen idil. baha karşı ona ismimi söylediğim zaman 

Fakat artık burada aıkılmıyordu. Gün· Zaten gayet ağır ağır inliyen otomo- gülerek: 
ler daha hot ve daha çabuk geçiyordu. bil şimdi büsbütün ağırlaşmıştı. Ve İn· - Böyle meşhur bir hastayı evime al-
Artık yalnız değildi. Pazarlar biribirini giliz daha fazla genç kadına bakıyor· mış olduğum için çok bahtiyarım 1. 
takip ettiği halde ha)a kocaııı Jak gclmi· du. Dedi. Onunla konuştuktan ıonra aon de
yordu. Marictte bu nazarlann karşısında kor- recede zeki bir adam olduğunu görüyor-

Pariste çok sıcaklar olduğunu ~ittikçe kuyordu. Ve sahte bir neşe ile gülerek: dum. Hayatımı kurtarmış olan bu adam. 
czavallı jah diye düşünüyordu. Marc - Bana bu hatırayı anlntabilir misi· Mariette, eliyle lngilizin kolundan tu-

babasına yazdığı kartlarda dostu lngi· niz}. dedi. Sonra da rica ederim bir az tarak onun sözünü kesti: 
}izden bahsediyordu. Mariette şimdi ko· daha hızlı gidelim. Gazinoya gitmek için - Bu doktorun evi neredeydi? diye 
casına: cBuraya alıştım Çok hoş ve çok pek sabırsızım. sordu. 
güzel bir yerb diye yazmağa başlamış· lngiliz cevap vermeden otomobilin - Eğer iyi hatırlıyorsam Emile - Zola 
tı. süratini arttırdı. Sonra gözleri yolun üs- caddesindeydi. Evinin altında bir çiçekçi * tünde yavaş bir sesle anlatmağa ba~ladı: dükkanı vardı. Bu dükkan hala gözümün 

- Ne güzel rüzgar madam! Oinleyi- - Adi bir kaza idil. Saat sabahın iki· önündedir. Fakat güzel madam bütün 
niz, ne hoı uğulduyor! si idi. Süratle giderken otomobilimi Gre· bu ıeylerin şimdi ne ehemmiyeti var. iş· 

Mariette, tadı bir ecnebt şivcsile söy- nelle tarafından bir kamyona çarptım. te geldik, inelim .• 

lenen bu fransızcayı büyük bir zevkle Sağ elim feci bir surette ezilmişti. Yarıl· lngiliz romancısı, otomobilin kapısını 
dinliyordu. Eğer ona bu şeyin tehlikeli mış bileğimden. dehşetli surette kan fıı· açıyordu. Mnriette: 
bir oyun olduğunu söylemiı olsalardı. kırmakta idi. imdat gecikiyordu. Kay· - Bu doktorun ıimdi ne olduğunu 
Buna hiddet edeceği muhakkaktL betmekte olduğum kandan artık vücu· öğrenmek istemez misiniz} diye sordu: 

cYalnız gezmiyorum ya, diye düşünü· dumda mukavemet ve kuvvet kalmamış- - Görüyorum ki hikayem sizi iyice 
yordu. Yanımda oğlum var. Sonra bu tı. Baıım dönüyordu Kendimi kaybe- kavramıı. Dikkat ediniz. Kıskanç olma
sırf bir ahpaplıktan ibaret!. Öyle terbi· decek bir haldeyim Nihayet beni oldu- ğa başlıyorum. 

yeli, öyle ciddi bir adam kil.> ğum yerden çok uzak bir hastaneye kal· - Eğer size bu doktorun şimdi Citie 
Mariette zaten kocasını seven bir ka· dıracakları esnada bir adam müdahale hastanesinde klinik şefi olduğunu haber 

dındı. Hiç bir şey olmasına imkan yok· etti. verirsem ne dersiniz}. 
tu. Şimdi jak burada değildi. Onu bu yal- Bu bir doktordu. Evi, bulunduğumuz - Çok şeyi. Bunu nasıl biliyorsunuz} 
nızlıkttın kurtaran adamın kendisiyle çok yerdeydi. Gecenin çok ilerlemiş o)m119ına - Nasıl bilmiyeyim. Bu doktor benim 
meşgul olduğunu, adeta kendisine hay- rağmen odasında çalı~ırkcn kazayı haber kocamdı ı. 
ran olduğunu görmek 1ıtenç kadın için almış ve aşağı inmişti Benim bu halde lngiliz muharriri bu ıözü işitir işitimez 
muhakkak surette büyük bir zevkti! Fa- hiilii imdadı sıhhi otomobilini beklemek· otomobilin kapısını kapamış ve hemen 
kat hepsi bu kadar!. liğime mani oldu. Beni hndi evine aldı otomobil ilerlemeğe başlamıştı. Şu hare-* ve hemen icap eden ıeyi yaptı. ket karııısında Mariette dehşetli surette 

Bir gün kocası jak telefon ederek ok- Kolumu diktikten sonra istirahat et· şaşırmış gibi idi. Adeta büyük bir mah· 
şama otele geleceğini kansına haber ver- mekliğim lôzımgeliyordu. Bana yatacak cubiyetle: 
mi ti. Mariette sevinçle: cNihayetl diye yer hazırladı, ve liıkıdı arasında evli ol- - Otele dönmek istiyorum! diye mı· 
mırıldanmıştı. duğunu da söyledi. Benden çok d aha nldandı. 

Bugün lngilizi unutmuştu. Oğlunun genç bir adamdı. Bu geçirdiğim geceyi lngiliz: 
elinden tutup treni karşılamak için gara hiç unutamam. Kaybettiğim kan bende - Nasıl arzu ederseniz madam. di· 
gitmi,ti. Orada müthiı bir kalabalık var- hiç kuvvet bırakmamıştı. Doktorun ken· ye cevap verdi, ve otomobili çevirerek 
dı. Nih yet tren gelmişti. Fakat trenden di eliyle yazı odasındaki sedirin üzerine otele doğru ilerlemeğe başladı. 
Jak çıkmadı. Mariette son derece asa· hazırladığı yatakta yatmıştım. Konuş- Sakindi. Bir söz söylemiyordu. Artık 
bileşmişti. Marc tn babasının gelmedi- maklığımı menetmiıti . Kendisi karşım- onun için Mariette bir macera değil, ha· 
ğini görünce suratını asmıştı. Ana oğul, daki yazıhanesinin başında hala çalışı- yatını kurtarmış olan adamın karısıydı. 

clele ve askın çehrelerle otele avdet et- yordu, ve arasıra bu yazıhanenin üstün· Mariettein gözlerinde yaşlar vardı. 

tiler. Orada bir telgraf buldular. Jak: de duran bir kadının resmine muhabbet• Yanındaki adamın tam manasiyle cen
cBu akşam gelmek kabil olamadı.> di· le bakıyordu. Hiç şüphesiz ıimdi yazlı- tilmen olduğunu hissediyordu. Küçük 
fordu. O zaman, ana oğul, bu defa ken- ğa, belki de uzak bir yere gitmiş olan Marc, dost intihap etmesini biliyordu! 

... -
~-----• F- a 

ilan 
MEMUR ARANIYOR: 
Sanatlar mektebinden mezun 

ve yahut in,aat itlerinde çalıfmlf 
veya ıürveyyanlık yapmıt olan
lardan, intaat İf )erinde ıürvey
yanlık yapmak üzere fazla mik· 
tarda memur alınacaktır. 

Talip olanlann 4 Eylül pazarte
ıi, 6 Eylül çartamba günleri, Ma
niıa ıu itleri üçüncü tube mühen
disliğine müracaat ederek liyakat 
derecelerini gösterir veıikalarını 
ibraz etmeleri ilan olunur. 

1-3 3228 (1818) 

İlan 
MEMUR ARANIYOR 

fıtimlik itlerinde çalı,mak 
üzere harita almasını bilen bir 
memur aranmaktadır. isteklilerin 
4 Eylül pazartesi 6 Eylül çarfam
ba günleri Maniıada Su i!leri 
3 üncü tube mühendisliiine mü
racaat ederek liyakat dereceleri
ni gösterir vesikalannı ibraz et
meleri ilan olunur. 

1-3 3229 (1819) 

Şimdi içinde tuhaf bir sükunet vardı .• 
iyice hissediyordu bu adamların ikisi de 
kendisinden daha yüksek, daha mükem· 
mel insanlardı. O, bu küçük bir ıeycik
ti l 

lngiliz muharririn de dü~ünceleti Mn
riettein düşüncelerini takip ediyordu. O 
da Mnriette gibi şimdi jakı düşünüyor 

ve hayatını kurtarmış olan o adamın bir 
nz daha ciddi, bir az daha zeki, bir az 
daha derin ruhlu bir kadın olmadığına 
teessüf ediyordu. 

Otelin kapısında Marietteden ayrılır· 

ken onun elini aıkmış ve son defa olarak 
bir mücrim solgunluğiyle mantosuna sa· 
nlmıı olan bu süslü kadına dalgın göz
lerle bakmıştı. 

Sonra sanki genç kadının düşüncele· 
rini okumuş gibi ona ıöyle söylemişti: 

- Evet mndam, sizi anlıyorum. Yük
sek bir adamın karısı olmakta hazan çok 
bir oeydirl 

3 E Y L OL P A Z A R 1932, 

Devlet Limanları lzmir subesi-, 
müdürlüğünden : 
1 - fnciraltında yapılacak bir ahp.p iskele inıaatı vahidi fiat esa

ıiyle ve kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - tıbu inşaahn muhammen ke,if bedeli 16253,52 liradu. 
3 - Şartnameler projeler ve eksiltmeye ait diğer evrak iz.mirde 

devlet limanlan ifletmeai lzmir ıubesi müdürlüğünden 90 kuruı .,_., 
mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltme 8 Eylw 939 Cuma glinü aaat ı 6 da deTlet ...,.nleri 
lfletmeai lzmir fuheainde yapılacaktır. 

5 - Ltekliler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar yapmq oldm· 
lan bu kabil iflere bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamele
de bulunduklanna dair vesikalarını koyacaklardır. 

6 - Muvakkat teminat miktan 1219,01 liradır. 
7 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale gÜntl saat 

15 e kadar lzmirde devlet limanlan ifletmesi lzmir ıubesi müdürlüi&
ne teslim edilecektir. 

Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat eT• 
veline kadar gelmiı ve zarfların kanuni tekilde kapatılmq olması la
zımdır. Postada vaki olabilecek geçikmelerden dolayı tubemiz mea..
liyet kabul etmez. 

23, 28, 31, 3 3028 (1711) 

Türk Maarif Cemiyeti - Izmir 
Yatılı •••••• E G E E R K E K L l S E S t •....• Yatıaız 

Ana, ilk, Orta ve Llae knunlannı havidir. 
Kayıt muamelesi bqladı. Karantina Köprüde 141 inci so-..~. 

Liseye müracaat edilmesi. 
Telefon: 

Liae : 2920 
Ana, ilk : 3947 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Tel: 1zmir Ege Lisesi 

3267 (1828) 

ALAŞEHiR H. HAKJMLtôtN- tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
DEN: 1 - Belediye havagazı fabrl-

Sabfm müstenidi: lzmir ıulh kuı tehir tebekeai için 20 Atmm· 
mahkemeıinin 28-7-939 tarih ve fer tazyika mütehammil ve fenni 
938-40 ıayılı izin ilimı. farlnameainde yazılı mUhtelif Jat. 

Satıtı iatiyen: iz.mirde mahcur turda 1300 metre dökme madea 
yakup bortaçıu vuiıi lzmirde dit boru ve teferrüabnın aabn ahn
doktoru Abdullah Naci hortaçau muı batkitiplikteki ,artnameıi 
vekili hıfzı ankay. veçhile açık eksiltmeye konul-

Satılacak gayri menkul: Mah- muttur. Muhammen bedeli 3712 
cur yakuba ait alatehirin kuabalı lira 75 kurut olup ihalesi 18-~939 
köyünde ova mevkiinde mart 934 Pazarteıi aiinü ıaat 16 dadır. it
tarih ve 24-32 No.lu tapuya mü- tirak edecekler 278 lira 50 kurut
seccel ,a. Mustafa oğlu ibrahim, luk teminatı it ban.kuma yabra· 
ga. ali pata oğlu (bacı) muatafa, rak makbuzile encümene gelirler. 
fİ. kemaliye yolu, ce. çay ile mah- 2 - Belediye mezbahaaı içia 
dut 8 hektar (2875) metre bir kı- karoseri ile birlikte iki kamyon 
ta tarlanın tamamı. taaesi ıatın alınmaıı batkatiplik-

Vaziyet evıaf ı: Hudutları tapu teki tartnamesi veçhile açık ekailt
kaydına uygundur. Tahminen meye konulmuflur. Muhammen 
(100) dönüm olup heyeti hazıra- bedeli 4800 lira olup ihalesi 18-
ıına (1200) lira kıymet biçilmif"' 9-939 pazartesi günü ıaat 16 da-
tir. dır. lttirak edecekler 360 lirahk 

Birinci artırma gün, teminatı it bankasına yabrarak 
Mahal ve saati: alaşehirde ad- makbuzile encümene gelirler. 

liye daireıi önünde 4-10-939 çar- 3 - 1382 sayılı ıokakta 10/14 
tamba günü ıaat (14) den (16)· sayılı ev ile 904 sayılı ıokakta 20 
ya kadar müddet içinde açık ar- ve 914 .ayılı sokakta 55/10 ve 
tırma ile ıatıt yapılacaktır. 55/12 ıayıh dükkanlar yola kalb-

-(ŞARTNAME)- edilmek üzere istimlak edildiğin-
ftbu tarla 4-9-939 tarihinden den yıkılarak enkazının satılma

itibaren açık artırma ile ıatıfa çı- ıı bat mühendiılikteki ketif ve 
kanlmıfhr. 1 ci artırma müddeti prtnameıi veçhile açık artU'Dla
(30) gündür. Şartname mabke- ya konulmuttur. Muhammen be
me divanbaneıine lizımgelen yer· deli 1100 lira olup ihalesi 18-9-
lere aaılmıttır. Gayri menkul üç 939 Pazarteıi günü ıaat 16 dadır. 
defa bağırıldıktan ıonra en çok lttirak edecekler 82 lira 50 kuruf"' 
iıtekliıi üzerinde bırakılır. Şu ka- luk teminatı İf bankasına yatıra· 
dar ki ıürülen bedeller (1000) li- rak makbuzile encümene gelirler. 
radan fazla olması tarttır. Bulma- 3-6-10-15 (1825) 
dığı takdirde arbrmaya ittirik Yeni yapılacak yollar ile tamir-
edenlerin koyduklan bedel üze- lerde kullanılmak üzere 50,000 
rinden taahhütleri baki kalmak adet granit paket ta•ı satın alın
tartiyle ıatıf geri bırakılır ve 2 ci ması bat mühendislikteki ketif 
artırmaya konur. ve fartnamesi veçhile açık eksilt-

2 ci artırma gün, meye konulmuttur. Muhammen 
Mahal ve saati: 2 ci artırma bedeli 6500 lira olup ihaleıi 18-9-

müddeti (15) gündür. Alatehir 939 pazartesi günü saat 16 dadır. 
adliye dairesi önündel9-10-939 ta- fttirak edecekler 487 lira 50 Jru.. 
rihinde perşembe günü saat (14)· rutluk teminatı it b:ınkasıa yatı· 
ten (16) ya kadar müddet içinde rarak makbuzile encümene gelir
açık artırma ile satılacaktır. Gay- ler. 
ri menkul üç defa bağırıldıktan 
ıonra en çok iıteklisi üzerinde 
ihalesi yapılacaktır. Şu kadar ki 

3-6-10..15 

Zavi 

(1824) 

bin liradan fazla ya talip çıktığı 
takdirde ıahlmaaı hükmü ilim ik
tizaıından olmasına göre ıürülen 
bedel bin liradan fazla olmuı 
tarttır. Aksi takdirde artırma ne
ticeıinde ihale yapılmaz ve ıatıf 
geri bırakılır. 

ı,bu gayri menkulde ilitikleri, 
hakları, irtifak hakları olanlar ve 
faiz istiyenler varsa tarihi ilan
dan itibaren (20) gün içinde ev
rakı müsbitelerile hukuk mahke
mesine müracaatları lazımdır.Bu 
müddet içinde müracaat etmiyen
lerin hakları tapu sicilile sabit ol
madıkca artırma tutarının paylat
masından hariç kalırlar. 

Tarla artırma neticesinde iha
le kararı verildikten sonra alıcı, 
istendiği zaman bedelini derhal 
vermeğe mecburdur. Vermediği 
takcHrde satılan tarla daha ön"ce 
pey koyan alıcıya, kovduğu bedel 
iizerinden alması teklif olunur. 
Kabul etmediği ve yahut evvelki 
müttcrinin koyduğu bedel üzerin
den başka bir istekli olursa onun 
üzerinde bırakılır ve aradaki fark 

T.C. Ziraat bankuı lzmir fU· 
beıine tevdi eylediğim mebaliğ 
mukabilinde mezkfuo tubesinin ita 
eylediği 2024 numaralı vade ta
sarruf tevdiatı bonoıunu kaybet
tim yeniıini çıkartacağımdan eı
kisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Karşıyaka izzet Çakın 
327! (1830) 

% 5 faiz ve zarak' vo.L. geçen müt
teriden hükme hace .. kalmaksızın 
alınır. Bir ve 2 ci artırma arasın· 
da ki farktan müşterii evvel aynı 
şekilde mesul tutulur. 

Tellaliye, tapu harçları alıcıya 
vergi borçları mal sahibine aittir. 
Artırmaya iştirak için % 7.5 nis
betinde depo akçası veya milli bir 
banka mektubu getirmek lazım
dır. Artırmaya ittirak edenlerin 
tartnameyi okumut ve lüzumlu 
malumatı almıt sayılırlar fazla 
malumat iıtiyenlerin alatehir hu
kuk hakimliğine müracaatları 
ilan olunur. 3270 (1826) 
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T. Bovven Rees O i ier ve Umdal Messageries Sperco 
ve şürekası üre a l UMUMi D~C-;;ALllll LTD. aritimes Vapur Acen 

Dcu ehe Le· 
vante L0 oie Si 

_ _,.+~- HELLEN1C ı.JNES LTD. * -- -- _..1 _ 

GUNARD LİNE eiRINcl KOUDO BEES BİNASI .HELLAS vapuru 3/5 eyliıl arasında KUMPANYASI ROYALE NEERLANDAİS DEN :NORSXE l\IİDDEUIAVSLİNJE 
LİVERPOOL VE GLASGOV HATI'I TELEli'ON: 2443 beklenilmekte olup Rotterdaın, Ram- THEOPHİLE GAUTİER rapunı 30 KUllP ASI . O L O 
BACTRİA vapuru eylQ.1 bidayetinde b A l'manlan ıı . ..r;k la ağustos 939 da saat 16 da gelerek g ~ UL YSSES vapuru elyerm lımanımız- BOSPHORUS motôrü 30 ağustostan 

U)ND • BULL HATEI urg ve m·ersa ı çın,... a - 1stanbu1 yoliyle Pire, Napoli, faniilya. da olup Rotter~, ~dam ve Ham- 1 -eylfile kadar Diyep ve orveç liınan-
gelip Glasgov, Svansea ve L'iverpooldan ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta caktır.. ya hareket edecektir. burg limanları içm yük a\ara1c ket 1 1 • tı 1 :kttr 
Jnal çıkaracaktır. . . gelip 

2 
eyi-Ole kadar LoOO.ra ye Hw için 13 E L G İ O N vapuru 14 Eylwde Her üir1ü ıiza.bat n~ marnmat içiD Bi· edccektlı:. an çın ma 

8 

aca " 
BOTHNİA vapuru 20 eylOJ tarihinde yük alacaktır.. beJdenilmektt: olup Rotterdam, 'Ham- rinci Kordonda 156 numarada LAU- SlmvtCE MARİTİME ROUMAtN (Bu vapur Norveç lim~nlan için.ancak 

gelip Li.verpool ve Glasgov için mal ala- LİVERPOOL HATTI burg ve Anversa limanlan için yük ala- ı>ı;-NT BEBOUL eo..:mhrt ~V~IPANYASI 31 a_ğusto1sa kadar tahmıl edecektir.) caktlr cakt ~ t"' ve~ ~apıır atea- ALBA JUJ....MA vapuru .30 e;10.l .1939 BAUK S vapuru 25 eylt'.i!den 26 eyl~-
- . OPORTO vapUTU 30 ağustosa kadar n-- tasma miiracaat edilmesi rica Olmmr. tarihinde gelerek Wta, Cenova e .Mar- le kadar Di~ Dünkerk ve Norv Ji-

Gerek vapurlann muvasal!t tarihleri, Llverpool ve G!asgov için yük alacaktır. HOLLAND1A vapuru 22 Eyltllde TELEFON : 2 3 7 5 silya limnnlarına yük alarak hareket manları için mal al ktır ~ 
isimleri ve navlunları hakkında acenta . . beklenilmekte olup .Rotterdam Ham- edecektir. aca · 
bir teahhüt altına giremez. Daha faz.la DEUl'SCIIE LEVAN1:_E - UNJE bırg v.e Anversa limanlan in ~ala- BOLI..ANDA AVUSTUBAT .. YA HATTI • BOSPHORUS motörU 25 ilk teş· 
tafsilat almak için T. Boven Ree5 ve ~r. DEt.OS vapnru 2J 11~ asta lbm- ca'ktır.. .. H. Whittall ve SPRİNGFONTEİN :apuru 3D/9/i39 =en 28 llk 'ne kadar Diyep DUn-
!Wl 2353 telefon numaramna müracaat burg, Bremen ve Anversten gelip yük A T H İ N A İ vapuru 30 EylUlde tarihinde ırAvusturalya ve Yeni Zelan- ve 'Norveç limanları için yük ala-

edilmesi rica ohmur. çıkaracak- beklenilmekte olup Rotterdam. Ham- ŞÜrekaSI da lim~l içln yük al.ar.ak hareket cıı~. 
burg ~ A \• llinanlar . . yük al TEiıFON 3120 edecektir. . T. R. T. 

r 
ı ı 

1 
ı 
J 

Genel Acentası: Necip Sadık ı.. 

caktı ;e n ersa 1 ıçın a- : Fi SKA ANG. AtB. KVMP.Al\TASI SZEGED motöril Ağustos sonlarına 
r_ 'l'l1E OSS - llU'l'ClllsoN SA'IMAA vapuru 4/ 9/930 tarihinde clo~ bekleniyor. l\ına limmı1an için 

~ IlAl.KA IT,AR ARASl H:l\TrI ıANE l.b1l'rm ge1erek Anvers ve Finlan;ı:.- lirmmlan al il -~ 
7.JITSKA PLOviDBA A D KOTOR . . .. u.ıya • m 

8 
accm.ur. a «LOVCEN: · LİVERP~ıS~TO~L:a~;ov VE ıçı~ ~;. a.larak hareket edecektir. DUNA motöril 7 cylOle doğru bekle-

ğ Li.iks unnııru 9 l"ıl 1939 te · . • İ .' . niyor .. Tuna limanları için mal alacak· ,_ ·...- ey l cumar sı ETRİB vapuru 4 eylQlde gelip L1ver- landakı hareket tarıhleri ile navlun-
~ günü Z:~oed<?n gelip 10 eytı11 1939 pul ve GJ~ovden yük çıkaracak ve lardaki değişikliklerden dolayı acenta- tJrSmVİCE MA imlE AiN 
N pa~r gunu saat 12 de.: ayni zamanda Llverpul ve Glasgov için mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla DUROSTok vapuru 2 e lO.lde bekle-
! Pıre - .Arnavutluk limanları - Kotor- mal alacaktır tafsilat için 1K1Nci KORDONDA. FRA· · K" t K 1 YT lim 
~ Dubrovnik:. Split Venedik ve Triesteye · TELLİ SPERCO . nıyor. os ence, a as ve una an-
;i h:ırt'ket ~dc~ktir. isıntANDTSE.N - MOJLER . • • vapur acentasına mü- için mal nlataktır. 
ı:ı. ANGLO EGYP'l'İAN l\IAİL LİNE L1NE - :NEVYORK" racaat edilmesı rıca olunur. DUROSTOR vapuru 30 ey1ülae be'k-
~ PİRE .MA:RSİLYA \'e PİRE BEYRU'l' HAİFA. iSKENDERİYE - NEV-YOKK TELEFON: 2004/2005 ieniyor.. Kösten~ Kalas ''c Tuna liman-
= H YFA • iSKENDERİYEYE hat PHİLADELPHİA HATI'I 1 • · 1 1 ,_._ ~ nCAtRO CiTY• 1 Ü r • DOKTOR an ıçın ma a aca ... ur. c. . , . . • KS \ APURU ıJe GERTRUD vapuru ağustos Iıihayetin· JOH1\"'STON 'VARREN I .. Th"ES LTD. 
r. Mnrsıl) n ıçın Bcynıt-Hayfa-İsken- t . ~ · • i 
[ lıarekıet tarilılcri dcziye için hareket de gelerek, Hayfa; skenderıye, Nevyork NCENIORE vapuru 27 Dğustosta 
c 'tnriMeri ve Phi1ac1clphia için mal alacaktir c J A 1 y t Buıgaz, Var.na, Kô emıe. Sulina ve .Ka-
e 7/9/ıl.939 1/9/ 1939 GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 e a ar ın las için hareket edecektir. 
~ 21191939 15/9/~9 eyltııae gelerek Hayfa, İskenderiye Nev- · Vapurlann f:ıareket tarihleriyle nav-! 5110/939 '29/91939 york ve Philadelphia için mal alacakbr. tunlardaki değişikliklerden acenta mo-
- GOULANDRİS BROTHERS r.;TO, Gerek vapurların muvasalat tarilileri, suli;ct kabul etmez. 

PlRE islırilcri ve nnvlunlan hakkında aoenta ilZM)R MEM'LEKEr Daha .fwa mfsilM 1çln ATATtmK 
•NEA JIELL s. bir taahhüt altımı giremez. Daha fnzln RA&r HE J DARILfrE cadde· 148 No.da W. F. Henry Van Det 

Lüks tron tlantik vapuru ile Pire tafsilat almak için H. VHİTI'AL ve Şsı. VI' Afl4SSISI Zee ve ı. V'l.PW' atıentahğuw milraca. 
Nev..,orlt battı... 3120 Nolu telefona miiracaat edilmeSi 2Jl?llOS .131.ıtag ~:»~ : .:KıaA'. ~t erulmesi rica olunur. 
Pire • Ncvyoik seyahat ınüddcti 12 ziin nca oıunur. o. %5 1'Ef.EFON : 3958 TELEFON : ZO 7/?908 
Nevyork - fuan için husust fiatler .. 

Pireden hareket tarihi 
~ Ey1nl 1939 

'1 t ri ar Gere'k \~purlnnn muvasal~t tarihleri, 

ilan 

BALCILAR CAD. NO. 230 rELEFON : 3045 
SATIŞ YER1 : SAMAN iSKELE KARDIÇALI HAN NO. 1% 

gerek vapur isımlcri ve navlunları bak
anda acenta bir teahhilt altına giremez. 

Daha f.azhı tafsilAt a!mak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL· 

Yüksek Zıroat Enstitüsü: Veteri
ner F akültesı Askeri kısmının 

Kayıt ve kabul şartları 

Det F orenede 
Oamp kib - Selskab 

-1.:r
COPE?ıı.'HAGEN 

OS BEŞ GÜNDE BiR l\1UNTAZAl1 

ftJA& : SERGİ SABAYL. 

IZMIR 

inhisarlar 
den: 

umum müdii1 lüğıin-

1 -1Ce ve p.rtıtlfmesı mucibince idaremizin Kabataşdaki lnhi· 
.serla:r binasında yDpJ1aca.1t tamirat i.1i kapalı zarf uaıilile ekailtmeye 
kanınu§tur. 

'2 -K · bede· 20.027 lira muvıddmt tem" b 1002.02 liradır. 
'3 - Ekm1tme 11. 9. 939 pazartesi &aat 15 de K hat da levanın 

ve rı.ıiibnyaat tubesindeki alım komisyonunda ynpllacakbr. 
4 - Şarbıameler her gün levazım ube:Si veznesinden ve lzmiı·, 

Ankara baş müdürlüklerinden 100 kun1§ mukabilinde alınabilir. 
5 - Münakasaya girecekler mühürlü tekl~f mektupl ı kanuni 

vcsailde yiU:d2 7,5 güvenme parası makbuza vey b ka teminat 
mektubunu ve şartnamenin F. Fıkrasındaki vesaiki ihtiva edece -: ka
palı zarflannı ihale saatinden bir saat evvel mezkUr komisyon başkan-
lığı buz mukabilinde vermeleri ilin olunur. 

26, 31, 3, 6 3162 (1777) 

'' ODAK" 
0 8RAUNİ" JUNIOR 620 
Hatta yeni başlayanlar 

biJe çok net ve parlak 

resJmler çekebilirler. 

u 

25 
lira 

ODA 

umumJ c.leniz Act>ntalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Tdefon : 4-072 Müdilriyet 
Telefon : 31'71 Acc?nta 

D l'OR 

Isrnail Hakkı 
Akarçay 

mitit-!!~~~~~sı 
Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 

Kordon-Alman konsoloshanesi 
arka:ı·nda ) 206 Numaralı mu

~ avenehane"İnde her gün uat 
N 13 den itibaren hastalarını k.:

bul e er. 
N TELEFON: 3458 

ERİ RO n filmi ile 
6X9 sm. hiç bir poz zayi otmaz 

UL BİR 

6utun K O O AK sattctlanndan arayınız 

ve ya şu adrese müracaat edintz 

KODAK Ş1rkati - BeJoğlu, tstanbut 

8 pozdan 

daima 

8 resim 

ı - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl aivil tam deneli lise
lerden iyi VE: pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtilıanlannı 
\'ermi; o1mak fal'lile talebe kabul edilecektir. 

isteklilerin 8?iıdaki vasıf ve §artlan haiz olması lizımdır: 
a)-Türkiye cümhuriyeti tebaasından ve ~ürk ukından olnmk, 
b)-YB.fı 18-21 olmak, 
c )-Beden teşeldcüJleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz

mete müsait olrnak (dil relmketi olan\ar alınmaz). 
d)-Tavu· e hareketi, ablekı kusursuz ve seciyesi sağlam olm~ 
e)- Ailesinin hiç bir fena bal ve töhreti olmamak (.zılbıta vesikası 

ibraz etmek). 
2 - fstekfiJerin müracaat İstİdalanna !U vesıkalann bağlanması 

lilz:mdır: 
a)- Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b)- Sıhhati hakkında tam te,ekküllü askeri bnatahane ıraporu ve 

a§l AW eh. 
c )- Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli su

reti. 
d)- Okula almdığıtakdirde a*eri kanun, nizam ve talimatları ka

bul ettiği hakkında velisinin ve endisinin noterlikten tasdikli teahhüt 
cnedl 

e) - Sar'ab uyuiken gezen, idildi, bayılma ve çupmmaya müp
tela olmadığ1 hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi 
(bu gibi baı;talıklardan biri ile okula girmezden evvel mal\ıl oldUklan 
60nradan an lanlar okuldan çıb.nlır. Ve bu müddete ait dıükümet 
ma.mıflan velilerine ödettmT11'). 

3 - istekliler bUlunduklan ıııaballerdeki askerlik ubeleriıre istiCla 
ile müracaat .edecekler ~·e tubeJerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ilmınl ettil&:::ı sonra, Ankarada Yükse?t Ziraat Enstitüsü Veteriner 
F akü ite i Askeri Tal~ amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat miMdeti: Eyliilün 20 sine kadardır. Ondan sonra 
müracaat kabul edilmez. 

? - Kcbul duhul imtihanına bağlı d wildir. Şehadetname derece
~en.:e "\e r.:r"racaat sırasına göredir. lstek1i adedi tamam olum::a kayıt 
ır.len lmp!.nt'C', Ve kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik ube!eri 
ile leb •w :ıt j"'apılır. 

19, 25, 27, 31. 3, 6, 12, 15, 17, 20 3063 (1723) 

z 

Muhammen 
satlf bedeli 
Lira Kapı W . 

e • • 

Mevkii 

u 

SERVİSLER 

ANYERS - ROTTERDAM. 'DANİ

IAl'tKA - BAL'I!K - SKA.NDİNAVİA 
S/s. A'LGARVE Ağustosun ron 

haftasında yük .alacaktır. 
TUNİS motörü EylUlün birinci hafta. 

sında yük Qıaeaktır. 
sici:r.JEN motörii 'Eylfilün üçüncn 

haftasında -yük alacaktır. 

BROHOLM motöril ilkteşrlnin birin
ci 'haftasında 5.:Uk alacaktır. 

Faz.la tafsilat iÇm Fevzi paşa bulvnrın· 
da No. 7 (Osmruılı Ban'knsı iltlsa1inde) 
İ j. NAHUM nocntc1i,ğine müracaat 
OOilmesi .. 

TELEFON : 3M4 

r. e 
... (; v 

Oilt \ıe ll'cnasiil ıbastalıklan 
VE 

Ele'ktrlk Tedavileri 
Birinci Beyler Soknğı No. 55. 

1 

İzmir - Elhaı ra Sineması nrlaısmda 
S baht n nkşama laıı!ar hastalanru 

lmbul eCler.. rn ~•ON: &479 
~--El'llilE~~~:mt::!!?::;:li!iZlZ~--ı 

z 

Ooğum ve Ccr:ra'hi ıK.ndın 
bnstıılı1dan Opcnıtörii 

Her gün ıhastnlaruu saat üçten son· 
ra Atatürk caddesi ıa'Eski Birinci 
kordon11 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

ll'ELEFON : 2987 

sn Ran:ı.ka ve Karşıyaka Allaybey mahallesi Celal ....,rzz:tZ7.ZZ7.J.7.7.ZJ.7JL. 

. . . ze.-..in: bey solmğı. a • 
ıo 

1dareı huSU5lyeı vilayete ait o1Up yUkand yer ve cinsi göslen1en 
baraka ve zeminin mülkiyeti sablwnak üzere 31. 8. 939 gününden iti
baren ıs gün müddeıle açık ertmna:ya çıknrd:nıÇır. 

Şartlan öğrenmek istiyenterin her gün rnlliınsdbe' hususiye müdü
riyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
14. 9. 939 per§embe günü sa~ 11 de yiizde yedi buçuk depozito mak-
buzlarile birlikte vilAyet daimi ene·· · :ııüracaatları ilin olunur. 

• • 
1 - Li e kısmın orta okUl mezunları. 

3276 (1827) 

2 - Oita lnsmına ilk <>inil mezuıllan kabul edilir. 
3 - Türkçe ynbancı dil, hesap, daktiloğr fi stcnoğrnfi, Bürokome,r. 

siyat der · arzu 'Cttilderi kursa mem ve mü emler kayıt 
ve ~ bul edilirler. 

E ki kayıtlılnr lmyıtlannı yenilemelidirler. 
3264 (1832) 

lzmir askerlik subesinden aldı
ğım ô-5-938 t rih' ıte 63/7 nolu 
skerlik vesikamı ayhe!tim. Ye

nİf;ini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

1311 Doğumlu 
Feyzi Mehmet O sten 

Za}'i 
32/4087 T rihi 

23/6/939 
Tarihinde almış o1duğum ika

met teskeremi kaybettim. Y:enisi
ni çıkaracağmıdan eskisinin hük
mü y tur. 

Kulso wlu biraderler eksperi 
Bulgar tebaasından Görgi 

Ha1a~ef 
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3 EY 1.. U L P A Z A R 1939 

Cihanın 
istikbali 

hürriyeti ve 
tehlikeve 

medeniyetin 
maruzdur! 

Fransız Cümhurreisi, Parlamentoya mesajında, kara, deniz ve 
bildirdi. 

hava 
ordularına memleketin ~ umu mı itimadını 

Uç milyon Fransız askeri Lehistan hudutlarında 
Alman hududunda • 

emır bekliyor Harp şiddetle devam ediyor Alman 
tayyareleri yığın halinde Paris çok sakin ve va "Ur bir manzara arzediyor. Berlin 

karanlıklara bürünmüş bir haldedir • • 
ıse V arşova.ya hücum etttiler 

Hitler mechul bir istikamete gitti Alamanların fazla bir şey kazandıkları görülmemiştir 
t 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Londra 2 (ö.R) - Havasın aldığı son 
haberlere göre Polonya müdafaa hattı 
şimdiye kadar hiç bir noktada yarılma
mıştır. Polonyalılar mevkilerimizi tama
men muhafaza ediyoruz, diyorlar. Var
şovaya yapılan hava taarruzu şehir üze
rinde Alman tayyareleri dolaşmadan 
defedilmiştir. Leh avcı tayyareleri· şe
hirden yirmi metre mesafede Alma!! 
tayyarelerini karşılamışlar ve defi top
larının yardımı ile Alman tayyarelerine 
ateş ederek çek.ilmeğe mecbur etmişler
dir. Alman tayyareleri burada vulrubu
lan hava harbmda bir çok zayiat vermiş
lerdir. 
Varşova 2 (A.A) - Ordu başkuman

danlığı genel kurmayının bir numaralı 
tebliği: 

1 Eylül 1939 sabahı şafakla beraber 
beklenmedik hava ve kara kuvvetleri 
hücumu ile, Alınanlar, evvelce ilanı 
harp yapmadan, arazimize girm~lerdir. 

Sabah erken yapılan Alman hava faa
liyeti şudur: Alman tayyare kuvvetleri, 
Polonya arazisinin muhtelif noktalarına 
muhtelif hücumlar yapmıştır. Alman 
tayyarecileri Augustov, Novydvok, Ost
rov-Mazovieka, Tezev, Buck, Zambrov, 
Radomsko, Torun, Tunel, Krakovi, 
Grodne Trzebinia, Gdinia, Jablo, Tomos
zov-Mazoviecki, ve Katovice mevkileri
ni bombardıman etmişlerdir. Alman ha
va kuvvetlerinin bombardıman ettiği 
şehirlerde, sivil halk arasında ölenle: 
ve yaralılar vardır. Kutna civarında sı
vil halkı tahliye eden bir tren, mitralyöz 
ateşine tutulmuş ve bombardıman edil
miştir. Grodno'da katolik kilisesi, Biala
podlask'da ortodoks kilisesi harap ol
muştur. Devam eden bombardımanlar 
hakkında raporlar gelmekte berdevam
dır. Danzig mıntakasında, Gdininaya 
şiddetli bir tayyare hücumu yapılmış
tır. 

Bugünkü çarpışmalarda 16 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. Polonyalılar 
iki tayyare kaybetmiştir. 

Karadaki harekat: 
Hava hücumları ile aynı zamanda, Al

man kıtalarının harekatı da başlamış ve 
bu kıtalar hudut mmtakasımn bir çok 
noktasından Polonya arazisine girmiştir. 
Hudut mıntakasındaki çarpışmalar de
vam etmektedir. En şiddetli çarpışma
lar. Silezyadadır. 

Harekatımız esnasında, şimdiye kadar 
topçu ateşi ile bir düşman zırhlı trenini 
tahrip ettik. Bir kaç tank hareket etmez 
bir hale konuldu. Bir çok harekat nok
tasında esirler aldık. 

Danzigde, Vesterplatte'ye yapılan üç 
Alman hücumu geri püskürtülmüştür. 
öğleden evvel, Slovak arazisinden ge

len Alman tayyarecileri, üç defa Lvov 
şehrini bombardıman etmiştir. Hasar 
yoktur. 

Berlin 2 (A.A) - Umumi karargahın 
iki numaralı tebliğ: 

Silezya, Pomeranya ve şarki Prüsya
da yapılan askeri harekat esnasında, ilk 
günün bütün hedeflerine varılmıştır. 
Dağlardan ilerliyen cenup kıtalan, 

Neumarkt - Sucha hattına varmıştır. 
Machisch - Ostrau'un cenubunda, Tesc
hen cvarında Olso geçilmiştir. Endüstri 
mmtakasının cenubunda, kuvvetlerimiz, 
müfrezeler halinde Katovice hizasına 
gelmiştir. Silezyada hareket eden kıta
lanmız, Tschentochau istikametinde ve 
bu şehrin şimalinde ilerlemektedir. Kor
ridor'da kıtalarımız, Braheye yaklaş
maktadır ve Nakel civarında Netze'ye 
gelmi~tir. Graudenz'in yanında çarpış
ına devam etmektedir. Şarki Prüsyada 
hareket eden kıtalarımız, Polonya arazi
sinin oldukça içerisinde harp etmekte
dir. 

Alman tayyareleri, ezcümle Babnel, 
Putzig, Graudenz, Pozen, Plo::k, Lodz, 
Tomaszon, Radom, Buda, Kattovitz, 
Krakau, Lemberg, Brest ve Terespol'da 
tayyare meydan ve karargahlarını bom
bardıman etmis ve askeri müesseseleri 
tahrip eylemiştir. 

Harp ,gemileri, ordunun ilerlemesine 
mahsüs bir tarzda yardım etmiştir. 

Bir çok tayyare kuvvetlerinin merke
zi ve garbi Almanyada bulunmasına rağ
men, Alman tayyareleri, Polonya hava
sına hakimdir. 

Alman deniz kuvvetlerinin bir kısmı, 
Baltık denizini emniyet altına almak icin 
Danzi~ körfezi önünde vaziyet almıştır. 

Neufahrvasser'de demirli bulunan 
Schlesvig - Holstein mektep gemisi, Po
lony_alıların işgali altında bulunan Ves-

. Amerika Cumhurreisi Ruzvelt Amerika hariciye nazırı Kordel Hul ile bir 
arada ve Ingiliz başvekili B. Çemberlayn 

dan bombardıman edilmiştir. . , lar. Zira anlıyorlar ki vatanın mukad-
Zürih 2 (A.A) - Neue Zürich Zei- deratiyle birlikte dünyanın hürriyeti ve 

tungun Bertin muhabirinin öğrendiğine medeniyetin istikbali de · tehlikededir. 
göre Polonyanın Berlin sefiri Lipski Bu sebeple en yüksek kararların dahi 
mesai arkadaşlarile birlikte sefarette ne- ehli olacaklardır. Birleşik olalım. Yaşa
zaret altına alınmıştır. Diğer Alman şe- sın Fransa!> 
hirlerindeki Polonya konsolosları da ev- Faris 2 (ö.R) - üç milyon Fransız 
lerinde nezaret altına alınmışla•dır. aslCeri hudutlardadır. Ordu emir bek-

Polonya hükümeti Alınan diplomat ve !emektedir. 
konsoloslarının Alınanyaya avdetine Faris 2 (A.A) - Payitaht, büyük bir 
müsaade ettiği zaman Alman makamla- sükunet ve vakar manzarası arzetmekte
rının da Leh diplomat ve konsolosları- dir. Vaziyetin fec1 olmasına rağmen Fa
nın Polonyaya dönmelerine mfuıi olmı- ris şehrinin manzarası değişmemiştir. 
yacağı ilave edilmektedir. Parisliler, tam bir sükunet muhafaza et-
Varşova 1 (A.A) - öğleden sonra mektedirler. Seferberliğin ilanına dair 

reisicümhur bütün memleket dahilinde olan beyaz afişler önünde toplanan halk 

Varşova 2 (ö.R) - Bugün saat 17,5 
ve 17,30 arasında Alman tayyareleri 
Varşova üzerine yığın halinde hücum 
ettiler. Hücum dalgaları 20 monoplana 
kadar tayyareyi ihtiva ediyordu. Mit
ralyözler fasılasız ateş ediyorlardı. Tay
yareler yalnız veya üçer üçer uçuyorlar
dı. Leh avcı tayyareleri 1500 metre irti
fada mütearrızlarla çarpıştılar. 
Varşova 2 (A.A) - Muhasamatın bi

rinci · gününün akşamında vaziyet şöy
le idi: 
Hudutların kiliesinde muharebeler 

devam etmektedir. Maamafih Alınanla
rın fazla bir şey kazandıkları görülme
miştir. Günün en büyük hadisesi açık 
şehirlerin bombardıman edilmesi ve bir 
çok kişinin telef olmasına sebebiyet ve
rilmesi olmuştur. Yüksek erkarubarbi
yenin ilk tebliği şudur: 

Bu sabah Alman kıtaatı tayyarelerin 
beklenilm.iyen bir taarruzunu müteakip 
harp ilan etmeksizin Polonya arazisine 
ginnişlerdir. 
Varşova 2 (A.A) - Sakin geçen bir 

geceden sonra bu sabah saat 5,50 ile 
6,30 arasında yeniden tehlike ~areti ve
rilm~tir. Uzaktan gelen infilak sesleri 
işitilmiştir. Tayyarelerin Varşovaya yak
laşamadıkları zannedilmektedir. 

Londra 2 (ö.R) - Lehistanda Alman 
istilasının terakkileri hakkında pek az 
haber gelmiştir. Alınan istilası 3 nokta
dan vuku bulmaktadır. Baltık sahilinde
ki Pomor vilayetine karşı denizden yu
karı Silezyaya karşı garpten ve cenubt 
Lebistana karşı da Slovakyadan. 

Geçen gece neşrediJen Leh tebliğine 
göre: Harbın ilk günü zarfında Alınan-

ların şarki Prüsyadan ve Slovakyadan 
gelen taarruzları püskürtülmüştür. Leh
ler Danzigde de mevkilerini muhafaza 
etmişlerdir. 

Bugün öğleyin neşredilen Alınan teb
liği sabah erkenden Alman kıtalarırun 
ileri hareketine devam ettiğini ve Jab
lonka geçidini hücumla zapettiklerini 
bildirmektedir. Bu tebliğe göre Alman 
hava kuvvetleri bombardıman ettikleri 

gelmektedir. 
ZEH1RL1 GAZ KULLANMIYORLAR

MIŞ 
Berlin 2 (Ö.R) - Resmt Alınan mah

filleri Alman tayyarelerinin zehirli gaz 
ve yangın bombaları kullandığı haberi
ni kat'i olarak tekzip etmişlerdir. Ber
linin bombardıman edildiği haberi de 
aynı suretle tekzip ediliyor. 

Leh tayyare karargfilllarında bir çok ALMANLARIN TEDHİŞ MANEVRA~ 
tayyareyi tahrip etmişlerdir. SI NETtCE VERMEDİ 

Berlinden son geleen bir telgrafta Al- Varşova 2 (A.A) -Gazetelerin ehem-
man noktalarının mühim bir şimendifer miyetb kaydettiğine göre bir gün için
iltisak noktasında da hududu geçtikleri- de bir çok hava hücumları yaparak hal
ni bildiriyor. kı tedh~ etmek ve maneviyatını boz.. 

Lehler hava taarruzları esnasında Al- mak hı.isusundaki Alınan planı akim kal
man tayyarelerinin bombr1lariyle ölen mıştır. Alman tecavüzleri billkis inzi-
130 şahıstan ancak 12 sinin asker oldu- batın ve teyakkuzun artmasını mucip 
ğunu bildiriyorlar. olmuştur. Sükfuıet bozulmamıştır. Var--
Varşovadan Londraya gelen haberlere şova ve diğer şehir halkı imtihanı mü

göre Alınan hava filotillaları Varşovaya kemmel geçirmiştir. 
taarruzlarına devam ediyorlar. öğleden Bffi GÜNDE 94 HA VA HÜCUMU 
sonra Lehistanın Paris sefiri Alman ha- Varşova 2 (A.A) - Bu sabaha kadar 
va hücumlarının şiddetini · artırdığını yapılan hesaplara göre Alman hava 
bildirmiştir. Varşovada kadın ve çocuk- kuvvetleri 1 Eylill tarihinde şehirlere, 
ların tahliyesi için tedbir alınmıştır. kasabalara ve köylere karşı 94 hücum 

Londra sefaretinin de bldirdiğine gö- yapmıştır. Bu hücumların 22 si nüfusu 
re Alınan askeri tayyareleri Varşovanm on binden fazla olan şehirlere, 27 si nil
garbında 80 kilometre mesafede Kodna fusu üç binden fazla kasabalara, 25 şi 
mevkiinde Varşovadan tahliye edilen köylere ve yirmisi de küçük yerlere ve 
kadın ve çocukları hamil bir trene taar- hatta evlere yapılmıştır. 
ruz etmişlerdir. Bir çok ölü ve yaralı Bundan başka Alman tayyareleri tar-
vardır. lalarda çalışan veya yo11ardan gidenle? 

Hitler Reic!kümhur Ruzveltin müra- üzerine de ateş açmışlardır. Bu hücum
caatine verdiği cevapta tayyarelere an- ların sayısı henüz tesbit edilmemiştir. 
cak askert hedefleri bombardıman emri- Bütün taarruzlarda ölenlerin adedi 12 si 
ni verdiğini bildirmiştir. Almanyanın bu asker olmak üzere 130 dur. 30-40 kadar 
teminatı Ingiltere ve Fransadan sonra ağır ve bir kaç yüz hafif yaralı vardır. 

RuzveHin gözüne uyku S?İrmiyor 
Boyu a Avrupa işleri ile meşgul 

Bugün saat 21 de Radyo ile bütün dünyaya hitap edecek 
idarei örfiye ilan etmiştir. şükU.neti muhafaza etmektedir. Şehirde Vaşington, 2 (A.A) - Kabine dün bir ı cak vaziyetteki, yeni inkişaflara intizar 

Reisicümhur, mareşal Smigli Ridzi münakalat, eski faaliyetini kaybetmiştir içtima akdetmiş. ve bu içtima iki saat etmeksizin dairesine çekilmiş yalnız an
bir Eylülden itibaren ordu baş kuman- ve Parisliler elde kalmış olan bir kaç devam etmiştir. Içtimada Avrupanın va- sızın bir hadise halinde kendisini çağır
danı ilan etmiştir. taksi otomobili kullanmaktadırlar. So- ziyeti mevzuubahis olmuştur. Dahiliye malarını hariciye erkanına emretmiş ol-

Diğer taraftan B. Ruzvelt, kongreyi 
içtimaa davet etmeden ve bitaraflık ka
nununu yeniden gözden geçirmeden ev
vel Avrupa vaziyetinin tavazzuh etme
sine ehemmiyetle işaret etmiştir... Bay 
Ruzvelt, Amerikanın hali hazırda fazla 
bir şey söylememesinin menfaati iktiza
sından olduğu mütalaasında bulunmak
tadır .. Amerikanın her hangi bir harbe 
ı;ürüklenip sürükleruniyeceği hakkında 
gazeteciler tarafından sorulan bir suale 
cevap veren B. Ruzvelt, demiştir ki : 

Reisicümhur, kanunu esasinin 24 ün- kaklarda üniforma giymiş olan eşhasın nazın B. İckez matbuat mümessilleri- duğunu beyan etrn.iştir. 
cü maddesinin '?i~c~ f~krasma isti~a- geçtiği ~örül~e~t~ir. Kahve ~e. ~okan- ne beyanatta b~lunarak Almanyaya he
den, Mareşal Smıglı Rıdzı, sulhun akdın- talar müstahdımını, ancak servısı ıfa et- liuın gazı ihracına müsaade etmekten 
den evvel reisicümhur makamı 1:°~.hal meğe yetişecek miktara indirilmistir. imtina eylediğinden dolayı kat'iyyen 
olduğu takdirde sulha kadar reısıcum- Şimendüfer istasyonlarında halk küt- müteessir olmadığını söylemiştir. 
hur~~ etmek üzere kendisine halef ey- leleri. ?irikmektedir. Anca~, pek sa~ Vaşington, 2 (A.A) _ Riyaseticüm~ 
lemıştır. olan ılanlar, yolcuları hangı trenlere bı- h d · . t bli w eli 
Varşova 2 (A.A) - Pat ajansı bildiri- necekierlni göstermekte ve bu trenlere uRr .a.ır.~sıhe Rg e ylot~: .... 

Yor: d w k kt di 1 1 eısıcum ur uzve ın pazar gunu ogru sev etme e r. Yo cu arın pe- t 21 d .. r ~- t k ·· b .. ük 
Slovakyanın Varşova sefiri, hariciye ronlara ve kişelere gitmelerini temin sad . e soy ıyeceg1.ıtnudu •uç uk 

nazırı Becke bir mektup göndererek icin inzibat tedbiri· alınmıştır. Münaka- ra Y.0 ıstasyonu tar ın an neşre e-
A] t zy·kı· alt d w hk" l:.t t l · I k · cektır .. man a ı ın a susmaga ma um a a nezare memuru o an aJan ar, epı- . . . . . 
olan Slovak milletinin müstevliye karşı lerini muhafaza etmektedirler. Ancak, . Bu .nutukta şımdıkı endişe ~e gergın
yapılan silahlı mukavemete Polonyanın kollarında kendilerine verilmiş olan miğ- Jıklerı ortadan kaldıracak şekilde Arne
ve müttefik medeni milletlerin yanında ferler bulunmaktadır. rika hükümetinin vaziyetini gösterecek-
yer alarak iştirake hazır olduğunu bil- Nezaretlerin kapılarındaki muhafız- tir.. Reisicümhur memleketin diğer 
dirmiştir. lar, daha şimdiden harp elbisesini giy- memleketler ricalinin bir çok nutukları-

Londra 2 (ö.R) - Alman hava kuv- mişlerdir. Yalnız bazı sathi tadilat ya- nı dinlerken kendi devlet reisinin sö
vetlerinin açık şehirleri bombardımanı pılmıştır. Normal hayat devam eder gö- zünü dinlemesine ihtiyacı olduğundan 
esnasında ölen ve yaralamm kadın ve l"Ünmektedir ve hiç bir yerde endişe ve dolayı bu nutku söyliyecektir. 
çocukların sayısı büyüktür . ümitsizlik görülmemektedir. Heyecan Vaşington, 2 (A.A) - Riyaseticüm-

Şimdi Varşovanın verdiği rakama gö- alaimi yalnız seferber edilenlerin karıla- hur dairesi müstesarı B. Ea reisicümhu
re Alman ve Polonya kuvvetlerinin za- rına, ana ve babalarına ve çocuklarına run evvelki gece hiç uyumadığını, an-
yiatı ve yaralı adedi 123 tür. veda ederken öpüşmeleri esnasında gö-

Paris 2 (ö.R) - Reisicümhur Lebrün rülmektedir. 
parlamentoya şu mesajı göndermi~tir: Faris 2 (A.A) - Hitler henüz başve-

•Milli hayat için buhranlı bir saatte- kfilette ise de bugün heniiz malum ol
yiz. Orta Avrupada harp ilan edilmi~- mıyan bir istikamete harekat hakkında 
tir. Mesuliyet tamamiyle bir şahsa teret- bir rapor neşredecektir. 
tiip etmektedir. iki millet arasındaki ih- Dün Berlinde ışıkların söndürülmesi 
tilaf, tavsiye edildiği gibi, serbest ve hu- emredilmiştir. Bu emir saat 19 da veril
lfıslu bir müzakere ile halledilebilirdi. miştir. Bütün canavar düdükleri alarm 
Müzakere için fevkalade bir mümessil işareti vermişlerdir. Bütün nakil vasıta
gönderilirkt'n Almanya Lchistana hü- ları durmuş, sokakta bulunanlar sığı
rum etti ve hiç bir mazereti olmıyan bir naklara koşmuşlardır. Nizamnameye ri
h::ıli harp ihdas etti. Ingiltere ve Fran~:-l ayet etmiyenler tevkif edilmislerdir. 
bir ihtiyat ve akıl siyaseti takip ederek Top sesleri de işitilmiştir. Tecrübe bir 
harbın önüne geçmek için her şeyi yap- çeyrek saat sürmüş, fakat Bertin bütün 
tılar. Diğer devlet adamları da sulh ve geceyi karanlıkta geçirmiştir. 
harp kararını ellerinde tutanlara müra- Berlin 2 (A.A) - Milli müdafaa ko
caat ettiler. Bu müracaat kabul edilmiş rnitesi, ecnebi radyo neşriyatının salahi
olmazsa en vahim ihtimal kendini göste- yettarlardan gayrisinin dinlemesini ya
recektir. Bunu Fransız milleti büyük sak etmiştir. Hilafına hareket edenler 
bir sükunet ve soğukkanlı bir azim ile ağır hapis cezasına mahkfun olacaklar
karşılıyor. Fransa tam bir intizamla em- dır. 
niyeti ve taahhi.itlerine ~adakati namına Ecnebi radyo postalarından aldıkları 
elzem olan tedbirleri almıştır. Bugün haberleri işaa edenler ağır hapis cezası
umum! seferberlik bütün sınıfları vatan na mahkl'ım ve vahim ahvalde idam olu
müdafaasına davet etmiştir. Kara, deniz nacaklardır. 
ve hava ordularına memleketin umumi Berlin 1 (A.A) - Polis müdürü ha-

lıkta kalacaktır. 
Faris 2 (A.A) - Komünist partisi 

mebusan meclisi grubu, bugün bir be
yanname neşrederek, hürriyetleri, milll 
istiklali, demokrasi prensiplerini ve me
deniyeti müdafaa için Hitlerci fa~izrn te
cavüzüne mukavemet için ön safta yer 
almak üzere sarsılmaz azimlerini bildir
miştir. 

Brüksel 2 (Ö.R) - Belçika gazetele
ri Polonya hava filolarının Alman şehir
leri ve hatta Berlin üzerinde dolaştıkla
rını bildiriyorlar. 

Berl.in 2 (Ö.R) - D.N.B. ajansı Var
şovanın Alman tayyar~leri tarafından 
bombardımanı ve Leh sivil ahalisinden 
bir çok ölü ve yaralı olduğu haberini 
tekzip etmiştir. Ajans Berlinin Leh tay
yareleri tarafından bombardımanı habe
rini de tekzip etmiştir. 
Varşova 2 (ö.R) - Pat ajansı Lehis

tanın ihtilM.lı meseleleri tavassut yoliyle 
halle daima hazır olduğunu ve bu tek
lifi kabul etmiyen Almanyanın harbın 
büti.in mesuliyctini taşıdığını bildirmek
tedir. Hitlerin bevanatı hilafına olarak 

Vaşington, 2 (A.A) - B. Ruzvelt, 
matbuat mümessi11erine beyanatta bu
lunarak Avrupa vaziyetinin kat'i bir is
tikamet alacağı, önümüzdeki günler 
içinde Amerikanın hattı hareketini tas
rih etmesine yardım edecek olan Ame
rikan efkarı umumiyesinin aklı selimi
ne tamamiyle itimat etmekte olduğunu 
söy !emiştir. 
Müşarünileyh, efkarı umumiyenin, 

boş yere telaşa dü.şmemesi için gazete
lerin riyaseticümhur dairesi, hariciye 
nezareti vesair nezaretler gibi menbalar
ca tevsik edilen hadiselerden başkasına 
ehemiyet vermemeleri lüzumunda ısrar 
etmiştir. Ruzvelt, medeniyeti tehdit 
eden buhran müvacehesinde her kesin 
bilha"5a gazetelerin teşriki mernide bu
lunmalarını istemekte ve bir teşriki me
sainin efkan umumiyenin terbiyesine 
hadim olacağını söylemektedir .. Mü.şa
hitler, B. Ruzveltin B. Bullittin Varso
va ile görü.ştükten sonra kendisine Al
man - Leh hudut hadiseleri hakkında 
mal\ımat vermesi üzerine - istila - tabi
rini kullanmış olduğunu beyan etmek
tedirler. 

- Yalnız, bö~ le olma<suu temenni et
mekle kalmıyor ..ım. Buna muvaffak ola
cağıma da kanii n .. Hükümet bu sahada 
elinden geleni · apacaktır. 

Nihayet B Ruzvelt, Almanyadaki 
Amerika sefiri ıin dün istifa etmiş ve bu 
istifasının kal ıl edilmiş olduğunu bil
dirmiştir. Mü afi sefire hariciye nezare
tinde başka 1 L' vazife verilecektir.. B. 
Ruzvelt, B. Vüsonun yerine hali hazır
da başka bi isinin tayini hususunun 
derpiş edilnıe~te olup olmadığı hakkın
da bir şey ~ · y liyemiyeceğini beyan et
miştir. 

Müşarün·• yh, bundan sonra B. Hu
lün bütün Amerika gemilerinin Ameri
kaya dönn·oleri hakkında talimat ver· 
miş olduğu şeklinde haberi tekzip et· 
miş ve ne ice olarak Amerikan matbu
atının hül.ümetle mesai birliğinde bu· 
lunmasını istemiştir. 

18 den 41 yaşına kadar 
bütün lngilizler asker 
Londra 2 (Ö.R) - Avam kamarasında maliye nazırı, başvekilin 

biraz sonra beyanatta bulunacağını haber vermiştir. Avam kamarası 
yarın, pazar olmasına rağmen içtima edecektir. Bu akşamki celsesin
de meclis milli hizmeti 18-41 yaşları arasında bütün vatandaşlara 
teşmil eden kanunu ittifakla kabul etmiştir. Mesai nazırı Bsaon de
miştir ki: Bu kanunun milli hayatımızda en büyük ehemmiyeti var
dır. Ve şimdiki vaziyet dahilinde neler yapmağa karar verdiğimizi 
gösterecektir. 


