
FIA'l'l (5) KVRUşrun ıs sonıeşrın cumartesi 193' • 1 44!111. -~GAZllll!lll!!lıl!'ll!!81!1'!u!l!"L'!l!V~AR~ı ~.z~M~l~R~-~44~ıL~ No. 10301 Kırk Beşinci Yıl 
imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BILCIN ~--~~~~~~~~~~ll!e!:~~~~~""""'-!~~~~~~~~~~~'SS!!!!!!!'-eıım-=~~~~ 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdUril: il 
HAKKl OCAKOcLU 

ABONE ŞERAiTi 
OEV AM MODDEn T\lrkiye için Hariç iç1D 

,,.................... 1400 "°° 
Alh awf* •••••••••••.••• 150 1650 
Günü geçınİf nüshalar ( 25) kunıttur · L TELEFON: 2697 

lngilterede acele çağrılan 
gönüllüler 

Brüksel, 1 7 ( ö. R ) - lngi1tere Harbiye neza
ti Anavatan müdafaası için 20 bin gönüllüye 

cilen ihtiyacı olduğunu ilfı.n etmiştir. 

·-----' 1lan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Ciimh.uriyetin ve Ciimkurlyet eserinin bekçül, ıabakları ~ıka,. siyasi gazetediı' Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

Alma y_ada v ziyet çok karışık-tır 
şef leri ve ordu Nazi 

ihtilaf tehlikeli bir 

erkanı arasında devam eden 

safhaya girmek üzeredir 
----

Bitler yakın adamları ile 
gizli temaslar yapıyor 

General Fon Blombergi ·idam ettiler 
P.rag iiniversitesi nezaı·et altında - Avusturyada 
yiş yaptılar. Rir çok :Alman fabrikalarınd_a 

kadınlar nüma
infilaklar oldu 

İki Memleket 
..,-...--+---

PeJı halılı olaralı büyülı 
bir telciş ve end~e 
~ndedirler ... 

Faris, 17 (Ö.R) - Alman gazeteleri bcbi, Alınanyanın askeri tasavvurları 
harbin en son neticelerine kadar teşdit hakkında dül?manı aldatmaktır.. Fakat 
edileceğini bildiriyorlar. 48 saatten beri diğer taraftan bu haberlerin, kontrolü 
~ausölye Hitler siyasi ve askeri en mü- atlatmalc Sl.ıretiyl~ ulaştırılmış olması da 
him şahsiyetlerle gizli ve mütemadi te- mümkiindiir. Zira Hitlerle generaller 
mas halindedir. arasındaki kavga tafsilatını veren Ame

Alman zimamdarları arasındaki ka- ı-ikan muhabiri Vilhelmştrasede ecnebi 
rarsızlık İngiliz ve Amerikan gazetele- muhabirlerle yapılan konferanstan ha
rince tefsir ediliyor ve şansölye Hitlerin riç tutulduğu gibi Almarıyadan tardı da 

HAK.Kl OCAKOGLU bu husustaki haberleri neden .serbestçe mevzuubahis bulunmaktadır. 
geçirdiği soruluyor. Ayni muhabir bir Alman tahtelbahiri 

G h • Bir faraziyeye göre, Hitlerle müşa- mürettebatının itaatsızlığına dair de bir 
llarp, artık tamamen aıy ~ep esme virleri arasında ihtilaflar çıktığına dair haber vermişti.. 

in tikal eylemi!! bulunuyor. lngıltere \'e veriJen haberlerin hudutta Alman san- Almanyadan alınan haberlerin netice-
Fransa ile Alman?'a. arasın~a ~a~h·at ve sörii tarafından durdurulmamasının se- - SONU 6 i NCi SAHİFEDE -
memat nıii<'adeJesının netıcesı urada 
taayyün edecektir. 

Müttefiklerin bu mlicadelede takip 
ettikleri . istem gayet açık 'Ve sarihtir .. 
İngiltere ve Fransa uzun siirecek bir 
harbe tarafüudırlar. Sigfrid hattına hü
tum ederek büyük zayiat \'ermekten ise 
Almanyayı abloka altında tutarak zaif-

Tehl.ke yok değil 
Ietme!i \'e ondan sonra taarruza geç- B ı • k H ı 1 d ıneği veya onu teslim olmağ:ı mecbur e çı 'a ve o an a 
kılmayı te r cih eyliyorlar. 

Takip edilen sistem tahammül lmdre-

tine dayanıyor.. h " ı " d • • • d d • 
Mesele tahammül şekline dökülünce a a en ışe ıçın e ır 

İngiltere ve Fransanm bu mevzuda üs-
tn.n:lüğünii görmemek iı:in kör olmak 13· Paris, 17 (Ö.R)
zımdır.. . . .. Alınanların Hollan-

İki büyük ımparatorluk denızlere ha- d Belclka hu-
kimdir~er. Bitmek tiikenınek bilmiyen d~t~~claki. tahşi
menabıe, muazzam altın stoklanna ma- d tı d hasıl olan 
ı.k. 1 a n an 
ı tır er. e diseler si.ikunet 

Ambargonun kaldırıldığına :?Öre Aıne- bn ı;uş olmakla bl?
rika harp sanayii miittefikler lehine ça- ub He ilanda ve 
ı.r ak M · · 'b. kılın b• .. ra er > ,,.şac tır. aııno g_ı •1 yı az. ır nıu- Belçikada ihtiyat 
dafaa hattının g~rısınde bekliyen bu tedbirleri her za-
muazzam kun·etın Mklemekten korka- d daha 1 .. 

k hi b. . kt G h .. man an • u-
ca ç ır 'eyı yo ur. eçen er ~n ~ ı olaral. tatbik 

·· f'kl · 1 1 · ·nkisaf t kt ~uın u mutte ı erın e ııne ı s e ıne e, d'l ktedir 
onları biraz daha kuvvetlendirmektedir. e ~~:yde ·kabin 
Bu ccpheı~in ~~ısında bulunan ~lm~n- içti~ın ederek, sul~ 
yanın vazıyetı ıse tamamen tersıncdır .. tavassutuna verilen 
Almanya altın stoklarından mahrumdur. enfi cevaplardan 
Deniz aşın memleketlerle temas ve mii- m nra beynelmilel 
nasehetleri kesilmiştir. Uzun sürecek s~ziyctin aldığı şek
bir harpte gec;en her giin onu biraz da- v 
ha zaifletecektir. _SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE_ 

Gerçi Sovyct R usyn ile yakın komşu-
larından bazı iktısadi müzaherctler te-

Hollanda S1t bcndlcri 

Fransa ya ge~irilen I ııgiliz askerleri 

Müttefik harp konseyi 
o·· n öğleden evvel Pariste toplandı 
Konseyde Çemberlayn, Daladye, Lord Halifaks, Milli 
Müdafaa Nazırları Başkumandan ve Arrıiraller bulundu 
Paris 17 (Ö.R) - Londrada hilylik 

müttefik harp konseyi Fransa namına 
başvekil Daladıye, general Gamlen, 
amiral Darlan \'e general Vilmenin. In
giltere namına B. Çernberlayn, Lord 
Halifaks ile milli müdafaa ve ha\'a na
zırlarının iştirakiyle saat 11 i çeyrek ge
çe toplnnmış \'e askeri vaziyete önümüz
deki muhtemel ink~flannı gözden 
geçirmiştir. iki hükümet erkanı iki 
memlekptin kU\"Vetlerfai harekata en 
elverişli şc.kiJde istimal tarz.ı hakkında 
tamamen mutabık kalmışlardır. içtima
dan sonra iki başvekil şu müşterek dek
larasyonu ilfın etmişlerdir: 

cl914 - 18 harbının tecrübelerinde 
edilen istifade sayesinde müttefik hü
kümetlcr daha harbın bidayetinde iki 
memleketin ekonomik gayretini de bir
leştirmek azinı \'e kararında idiler. Mu
hasamatın iptidas ından itibaren bu is
tikamette fini tedbirler alındı. Yiiksek 
müttefik harp şurasının geçen içtima
ında hu maksatla ittihaz edilmi.ş olan 
tedbirler mevkii tatbika va:ledildiği gi
bi şim<li de tayyarecilik. teslihat, ham 
maddeler, petrol, iaşe. bahri nakliyat 
ve ekonomik harp sahalarında müşte-

rek bir hareketi temin maksadiylc ka
rarlaştırılıın yeni tedbirlerle itmam edil
miş bulunmaktadır. Bu yeni tedbirler 
ham maddelerin, .istihsal vasıtalarının, 
bahri tonajın daha eyi istimalini mUm
kün kılacak ve ahval dolayısiyle itha
latın a.zalmasından hasıl olabilecek tah
didat.ın iki memleket arasında tevziini 

temin cdcccktır. Jthalfit için müşterek 
bir plan hazırlanarak iki memleket it
halat eşyası için ecnebi piya~alarda b;r
ibiriylc rekabet vaziyetine clüşmek1en 
içtinap edeceklerdir. Bu tedbirlerin tat
biki Ingiliz - Fransız komitelerine ve 
daimi bir irtibat komitesinP havale edıl-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Fin meselesi 
Rus gazetelerinin şiddetli yaz1 l ar ı 
bu işin kapanmadığını g öste riyor 

Roma 17 (Ö.R) - Fin delegelerinin 
Helsinkiye avdeti Rus - Fin meselesi
nin kapandığı hissini vermemelidir. 
Sovyet gazetelerinin şiddetJi lisanı bu
nun deHJidir. Bunlar Helsinki hüküme
tini mfü.akeratı kasclen durdurmakla ve 
Finlandiyanın hudutlarını Ural dağla-

rmn kndar genisletmeği ıstcmekle ıtham 
ediyorlar. 

Pinlandiya gazeteleri ise baltık deni
zinde vaziyeti bitarafane tetkik eder<'k 
Eylül nyındnnberi tamamiylc değiştiği
ni k. ydediyorlar. Baltık denizinin gar-

- SOSU 2 iNCİ SAHİFEDE -

• min eyliyecek rne'\·kide bulunuyor .. Fa
kat bu mii1.ahcret Almanyanın ihtiyacı
nın çok dunundadır. Belki para mevzuu 
bunu bile hir giin imkansız kılnbile
cektir. 

lnsıiliz 
---· --- 1 an enı Harp PIA 1 

Ancak kendi lağiyle kavrulmak mev
kiindc bulunan Alinanyanın yıllarca sii
rccek bir harbe tahammiil gösterebil
mesini tasavvur etmek te bir hayal olur. 
Bimıenaleyh Almanya ergeç büyük 

bir taarruz yapmağa, harp taliini dene
meğe mecburdur .. Bu taarruzu ne za
man ve nereden yapacaktır? 

İ!?te kestirilemiycn, karanlık kafan 
nokta bura<:ıdır .. 

l\fajiııo lıattma hücum cdebifü mi·! 
Şimdiye kadar yapılan hesap ve tah

minler böyle bir düşünceye hiç te mii· 
sait bulunmıyor. Almanya Majino hattı
nı yarabilmek için en az bir milyon askc· 
rini feda etmek. biiyiik mikyasta cepha
ne zayinhnı göze aldınnnk mecburiye
tindedir .. Bu kı::dar ağır zayiat ile .Ma
jinomın yarılması, kat'i neticeyi istihsale 
kafi gelchiJmiş olsa belki böyle bir ta
.arnız muhtemel ayılabilir. Lakin Maji-

• noııup ~~nlmnsı harbin bitmesi demek 
<lcğilllir. · l\lnijno gerilerinde cereyan 
edecek miıharel>elerdc fazla yıpranma- 1 

nuş olarak kalacak miittefik ordular, 
mühim zayiata uğraını~ bulunacak olan 
Alman ordulari~·le daha kolaylıkla mii
t·adclc edebileceklerdir. 

Bundan dolayıdır ki müsait havalara 
rağmen Alınan crkfımharbiyesi harbin 
başlamasının iizerindcn iki a~· geçtiği 
halde biiyle bir taarruza girismek kara
nnı alamamıştır. Önümüzd~ki aylarda 
jse, ha\'a müşkülatı artacağından Maji
noya lıiicum ihtimalleri daha zaifliye
t·cktir. 
Beklenıcje \ e .Majinoya saldırnuığa 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
HAK 

lase neza~eti .. 
üzüm alı yor 

--<>---
Kuru ıneyva ihracat birliğine dahil 
bazı firmalann İn"iltere ile üzüm ve . . .. . ~ . 
ıncır uzcrıne gem~ muamelelere gı-
ri~tiklcri huber ,·eriJiyor.. İngiltere 
iaşe nezareti için piyasadan iizüm ve 
incir ıııiibayuatına başlanmıştır ... 
Bunların ihraçlnrına yakında başla
nacaktır ... 

akas 
---·---

•• zer 
muaınele 

--0-

• e 

Piyasada takaslı mallar üzerine ge
niş bir faaliyl't haşlamıştır.. Takas 
Limited İzmir .şubesi de faaliyetini 
gcnişletm~tir. 
Bazı bankı.ılar, muameleleri tekem

mül ctmi~ takas lx:yannamelcri üze
rinden yiizdc yüz .nisbetinde prim 
Yermeğe başlamışlardır.. Bununla 
beraber mıntaka ticaret mi.idürlüğü
ne prim i~i i.izerinde tebligatta bulu
nulmamı~iır. 

Majino)ya Karşı i ciz kaldılar. Havadan şiddetli 
ve dehşetli hücum yapmak istiyorlar 

Paris 17 (Ö.R) - Fransız matbuatı 
umumiyetle Almanyanın yapacağı bii
yük ha\•a hiicumlarına intizar olundu
gunu yazıyorlar. Almanlar denizde de
ğilse bile havada hfı.kim olduklarını id
dia etmektedirler VC' diyorlar ki: 

cBiz.im tayyarcJerimiz, meteoroloji 
(hava) şartları ne olursa olsun, yaz, kı~, 
fırtına demeden uçarlar.> 

Alman hududu 17 (A.A) - Havas 
bıldiriyor: 

Geçende beyanatta bulunan Alman 
rkalinden biri Alman askeri taarruzu
nun gecikmesi psikolojik sebeplerle iznh 
eclliebil"ceğin i söylemic;ti. Almanların 
büyiik bir kısmı ile küciik zabitlerin 
ht>ıtıen ekserisi Bitler u;ulii ile yetisti
rihni.ştir. Bunlar Mnj no hattına taarruz 
ctmcği memnuni:Yetlc kabul etmekte 
iseler de Verdun öniinde Almanların 
uğradığı ağır zayiata şahit olan ve Do
uaumont cehenncıpindc bulunan gene
rallerle yüksek rütbeli zabitlerin büvük 
bir kısmı da bu darbevi Fransızl~rın 
yalnız olarak karşı]adıkl~ını ve Alman 
hiicumlarını tardettiklerini hatırlamak
t.adırlar. Bu generaller ve yüksek rht
beli zabitler Majino hattına karşı yapı
lacak bir taarruzun Almanlar i in dah, 

vahim bir netice vereceğini müdrik bu
lunınaktadırlar. Naziler memleket da
hilinde muhalefetin arttığını anladıkları 
zaman generallerin müfalaalarmı <lin
lemck ınecburiy<'tinde kalacaklardır. 
Aynı zat, harbe devam ettikçe orduda 
olan itimadın sarsılacağına.. inanmanın 
bir hata olacnğını ilave etmiştir. Ancak 
Almnn ordu.<;unun uğrıyabileceği mu
vaffalayetsizlikler Tanrının Hitleri ko
rumadığını gösterdiği takdirde HitTerci-. 
]erin itimatları sarsılacaktır. 

Roma 17 (A.A) - Messagero gazete
sinin Berlin muhabirinin bildirdiğine 
göre Belçika \'C Hollanda hükümetlerl 
tarafından yapılan 1eşcbbüsün muvaI
fakıyet.c:izlikle nelicelenme5i üzerine 
Alman matbuatı Alınanyanın harbı son 
haddine götiinneğe karar verdiğini yaz
mak1adır. 

Naziler bir Nazi 
gazetesini Jıapattdar 
Brüksel, 17 (Ö.R) - Nazilerin hücum 

kıtaları naşiri efkarı olan gazete kapa
tılmıştır. Bu gaz.ete, Sovyet işgali altın
da bulunan Polonyada ölmüş Alınanla-. . 



S~HIFE2 

Atatürkün= 
:Son günleri 

tENl~SJ'lf 

tlç milyon lıilo odun 
Kömür stoku Köylü Eşref Paşa 

U-Sönle$rın cumarıesı 1939 

İki Memleket 
---~·---

PeJı halılı oıaralı IJü~üJı 
bil' teltq ve endişe 
lçlndedlrler ... 

- --tr-
BAKKI OCAKOCiLU 

ilıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız 
30-

Otobüs seferlerine fıörnürü var... için ucuz arabalar 
dün başlandı... İzmlı·dc üç milyon kiloya yakın kö- yapılıyor... - BAŞTARAFI 1 incl SAYFADA -
Belediye Alsnncak - Konak, Konak- mür stoku mevcut olduğu anlşılmış- Ziraat vekaleti köylUler için ucuza kudreti olnuyan Almanya ne yapabilir! 

Basmahane, Konak - KUltUrpark, Konak br .. Deniz ve kara yollnrlyle her gün m.nl olan bir arnba tipi kabul etmiştir .. Yap caiı büyük lıa\'a taarruıbn ile bir 
- cBugün latanbulun kurtuluş yıldö

nümti . .' Mes'ut latanbullular büyük gün· 
lerini kutluluyorlar, haklarıdır da... 1 S 
uzun yıl Cumhuriyetin bin bir feyzile 
medeniyetin en verimlisini idrak etmek 
az mazhariyet değil... Ne mutlu Tür
küm diyene ..• 

Atatürk'ün yüzünde, hastalığın ıztı· 
rabile beliren çizgilerden eser yoktu ... 
Ebedi Şef 8Ade his kesilm~ ve içten içe. 
<ıerinden derine duyduğu bir haz. mil· 
letin, kendi milletinin gönlünden fıtkı· 
ran minnet ve fiikranlannı arzediti kar· 
ıısında yarattığı milletin karakterini pek 
iyi bilen Ebedi Şef in yüzünde bir mem• 
nuniyet ifadesi belirdi .•• 

latanbul bayram tenliklerile çalkala
nırken Kurtancı Atatürk.ün rahatsız bu
lunuşundan tamamen bihaber, Ataıının 
da bu me1'ud giinün kutlanmasına itti· 
rak ettiğini .anıyor, Ona tekrar tekrar 
tazim ve minnetlerini arzetmeğe koıu
yordu ... 

938 yılının ıon aylan Ebedi Şefin 
devamlı ıztırap aylarını teıkil etmiıti. 

Maamafih kriz vaziyetinde bulunma
<Iıkça çal11maktan geri durmıyan Ata
türk 6 teırinievvel gece1ini hafif rahat
sızlıkla geçirdikten sonra 7 teırinievvel
de Cenelkunnay Başkanı Marepl Çak
mak' ı ve ikinci ordu müfettişi Orgene
ral izzettin Çalıılar'ı kabul ediyordu. 
(ki kumandan Ebedi Şefin istediği ma· 
lumatı arzettiler. 

Bugün Atatürk bir gün evveline na· 
zaran daha sıhhatli gibi görünüyor, ha
kikatte devamlı krizlerin baılama ııruı
na girişte görülen aallh kazip bu yenil
mez insan bünyeqini ebediyete götüre· 
cek vahim &razın başlangıcını teıkil edi
yordu. 

)'ine Ebedi Şef' e mııhsus hususiyet
lerden birisi de devamlı bir nikbinlik, 
hastalığın bu ara verişlerinde mhhate av· 
det etmiı gibi mütebessim bulunmak, 
neşeli hareketlerle etrafında bulunanlara 
ve maiyet halkına da gönül ferahlığı 
vermekti. 

Nitekim, yedi ilkte,-in ünü de böy
] .. geçti. Kumandanların saravdan aynl
mnsından sonra da Ebedi Şef neseli va· 
ziyetini muhafaza ederek f'trııflannda 
bulunanlara iltifat göstereli. Bu iltifatlar 
O büyük adamın hizmetinde can verir
<'esine çalı!!an maiyeti halkına C"n şifalı 
bir ekııir, en yerinde tatbik edilen bir 
neşe ilacı mahiyetinde bulunuvordu. 

Etesi günü: Selanikte, Atatiirk'iin 
doğduğu ve coculduğunu duvarları ara
sında geçirdiği evin Yunan hükilmeti 
1 rafından Türk milletine hediye edildi
~i gündü. Bu haber, Ebedi Sere Yuna
nistanın da tazimlerile birlikte arzedil
mi!!ti. 

Atatürk hususi sueUe teşekkür etti .. 
Esasen ev, clnha yıllarca evveldenberi 
dost Elen hükumeti tarafından muhafa
za ediliyor, Büyük Atatürk'ün içinde 
doğduğu evde kimse oturmuyordu. Bu
nun tamiri yapıldıktan sonra Atatürk'ün 
ebf'diyete intikalinden bir ııy evvel Türk 
milletine hediye edildi~inin bildiriliııi 
hem Türk milletini sevindirmiş. hem de 
Ebedi Şer e dost ve kom u memleket· 
lerde gösterilen ihtiram ve tazimin bu 
hareket tebarüzüne de yaramuıtı. 

Ayni günde Ankarada bulunan Al
man lktısad nazırı Doktor Funk, bir oto
mobil gezintisinde ufak bir kaza geçir
miş. otomobilde bulunan ve zevcile bir
likte eyahAt eden Bayan Funk sol ko
lundan hafifçe yaralanmış, sol kol ke
miği kmlmıııtı. 

Anknrada sür'atle tedaviııine baş
landı. fki gün sonra da :ıevcilc birlikte 
hareket edecek vaziyete gelen Bayan 
Funk Ankaradan lstanbula hareket et· 
ti. Bugünleri Ebedi Şef kendi dairesin
de istirahat ve hususi surette mqgul ol
malda ve eylülün aon cünlerile ilkteşri
nin birinci haftasındaki günlerden çok 
f rklı olarak adeta iyileşirmişcesine bir 
s ğlık durumile israr ediyordu. Maama· 
fih artık suyun ıztırabına dayanmanın 
imkanı pclc kalmamış gibiydi. Atatürk 
suyun alınmasını, hacim itibarile fazla
la masının çok ıztırnp verdiğini söyliye
rek istiyor. hekimler bunun nasıl Tahim 
ve sür'atli bir haıtalılc devreaine yol 
açacağını düşünerek suyu l'llmağa ya
nqmıyorlardı. 

Fakat Ebedi Şefin ısrarı ve miiekkit Güzelyalı seferlerinden sonra şimdi de kömür mUvaredat.ı devam etmektedir. Mahsul nakliyatında Jnıllanılacak olan tedhiş harbi yapmak \'e bitaraf bir 
emirleri knrşıııında suyu almak ta he- Konak - F.şrefpaşa otobüs seferlerine Orman baş mühendisliği kömür ve odun bu arabalar gayet ucu1.a mnl olacak ve memleketi çii:rniycrck büyük ~yiat ver
kimler için kaçınılması imkiınsız bir mec· başlamı br. Dün sabah. bu hatta tahsis için kAfi derecede ruhsatname vermiş- memleketin her yerinde tarunmüm ede- ınedcn Majinonun gerisinde milttefik 
buriyet eklini alıyordu. edilen yeni otobüsler, Eşrcfpaşada halk tir. Kömür !iatlerinin bu mevsimde yük- cektir. Vekfılet bu nrabfilardan bir par- ordulariyle ka11ılasmak \'C talüni dene-

Dok.torlar aralarında bu mevzuu mü- tnrafından sevinçle karşılanmıştır. selmiyeceği ümit ediliyor. tiyi bir müesseseye sipariş etmiştir. Ya- nt<;Jdir ... 
nakaşa ile meşgul bulunuılarken artık Eşrefpaşa otobiisleri, Dolma önünden Resmi dairelerin, bankaların teshin pılınca bnr mıntakadaki nümune köyle- işte bundan dolayıdır ki Hollanda \'C 

inki~afın son haddine varan siroz hasta- hareketle İkinci kordonu takiben Sa- ihtiyaçları bu sene odun kömürü yeri- rine verilecektir. Belçika verilen bütiin teminatlara rağ-
lığı da asabi ve hazmi ihtilatlar husule man iskelesinden Mimar Kemalettin ne maden köınürii ile temin edilecek- _*,,,,,_ men büyük bir endişe içinde buluntl)'or. 
getiren anormal ,eklini alıyordu. caddesine geçmekte, oradan İk.içeşmeli- tir. Hükümet dairelerinin hepsine de so- J h • • d • Bu iki memleket harp içinde imiş gibi 

9 Teşrinievvel, dost Yugoslav kralı ği takip ederek Eşrefpaşaya kıtdar uza- balar konulacaktır. 0 JSa r ) a fCSJ umumi ,efcrberlilde:rini tnmamlanut ·w. 
birinci Aleksandrın Marsilyada suikasde maktadır.. Bu vesile ile Gilzelyalı se- ,,,,,__ bütün müdafaa tedbirlerini almış bulu· 
uğrıyarnk bir anarşist tarafından kail- ferlerinin de intizama sokulması lüzu- Tütü3 piyasasına nuyorlar .. 
edildiğinin yıldönümilydü. muna işaret etmek isteriz.. Dikili müdahale edecek Hollanda ve Belçikanın enclişcleri.a.i 

Suikasde uğramadan evvel memleke- -*- İnhisarlar idaresi bu sene mıntaka- asla yersiz bulmamak lhımdır. 
timize de gelen ve AtatUrkü ziyaret ile F ı~Jıet d 1 i 1 in d Çiinkü Almanyanm beynelmilel mü-
iki devlet arasındaki dostluğu birleştir- J k . ç. ı · e il ze e er ç nın hemen her yerin en tütün mü- na<>ebetlerde ı;özüne ne kadar itimat 
mek hususunda mühim hizmetler gör- 1 1 n 1 pavyonlar yapdıyor bayaa etmeğe ve açılınca derhal pi- edilebileceği son iki sene zarfında ce~ 
mı: .. olan müteveffa Aleksandrın hatıra- ._. •-- _. lı yasaya iştirake karar vermiştir. Eğer '-'an eden baAdı'!!ıelcrle tamamen anla"'•1. ~ ka Tür. k mil1 ı· hürm .. ..aJıte ePHUS Suaaf' en Dikilide felaketzedeler için inşa edi- piyasanın açılması, makul bir sebe- J ~ 
sına dirşinas e 1 et gos- lecek 12 ser odalı 25 adet pavyonun in- ,,_,_ İn mt<;fıJ'. 
termeği o u\man ih~ etmemiş, ve. bu yalıaJandı- . Tğ.~ ··ıe hh'tl ·1 işt. be müstenit olmaksızın gcciAiı-se - Esasen Hitlu de bu hakikati gizlemi· 
han;~e; ~.er .~e, suıkasd hareketinin Zabıta, bazı sun1 ve hiç bir kıymeti şa ~!~o~l=-n :~ :;ek~~~~ de hisarlar idaresi mübayaata ~ yor. •Ben milletime verdilim IÖZÜ tutu-
yıldonumu gun.Unde gerek matbuatın haiz olmıyan renkli ve şeffaf zinet taş- N f .. d .. l" ~ .. d haz 1 t ceklir .. Bu maksatla İnhisarlar ida- ) onım• diyor .. ::\lilletinc verilmemiş söz-
al{lkası ve nı>crıyatı, gerekse de halkın la Elmas ye in yüksek fiatle sa • n ıa mu ur ugun e ır anmış ır. resi hazırlıklarını tamamlamış, ida- lerın· hı'r bı'r kt""'"Cfı' olamıyaca~nı da 

-s nnı • . • r: e .. .k: Bir komisyon, pavyonların inşa işleri- b d · 1 · " .ı "' .. -
dos. t. rn. illetin m.a.temine gönülden ictirak t ak d land P• k""bbus eden ı ı renin aş eksperi e lzmire ge mış- :umnen anlatnıış hulunuyor.. Alman 

:t ~ •• 
0 ıncı 1

0
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.,... . ni daimi surette kontrol edecektir. Pav- -
edışı ıle belirtilıyordu. Çın_lıyı. yak~lamıştır. Suçlular adliyeye yonlann inşası için icap eden kereste ve tir.. diktatörü milletine verdiği sözü yerine 
Aynı günde Ankarada bulu?3n ~1- venlmışlerdir. diğer malzemeyi vilAyet temin edecek- -*- ıetircbilmek için daha bir tok mmıle-

man I~ısad nazırı da memleketıne do~- -*- tir ... Pavyonlar kanunusaniye kadar ik- KUŞADA$1 ketlere hücum etmeğe ve onlan muk· 
mek üzere Ankaradan Istanbula gelmış. Clfddetli ..,aJrımlU'lar mal edilmis olacaktır. KAYlrfAKAlrfl... tedir olursa mağlup etmcğe mecburdur. 
gazetelere yaptığı beyanatta Ebedi Şe- ., ., :1 • . j · ha ada . d 
fin yarattığı yeni Türk.iyenin devamlı Evvelki gece saat yirmi dörde doğru -- Kuşadası kaymakamı B. Yetgener dün . Bılhassa ogiltc~cyc .. " n ve • 
inkıtAplarla medeniyet ve yenilik yo- İzmirdc ve kazalarında şiddetlenen yağ- 1J' A L A K A İzmire gelerek vali B. Ethem Aykuta ~ız:e.= saıdır:~~lmek ~~ı:ı. Rol=~:• 
!unda ne seri bir tekfunUle sahne oldu- mur dün de devam etmiştir.. Yağmur kaza ifleri hakkında izahat vermiştir. ekçı 1: •• ~n .ıı;:ın:ı:.:;z. ereli~ ~.ı:-
ğunu yakından görmek fırsatına mazhar esnasında Foçanın Çayhane mahallesin- Köyünde bil' hıl'SIZlılı __ ~~ m~v un eUJ..I'. ıun ye r 
olduğu için kendisini bahtiyar addetti- de B. Nazımın evine yıldırım düşmüş- Bayındırın Falaka köyünde Bn. Hati- ESRAR BULUNDU boy~~ b~~ talepte bulunmu~tur. 
ğini tür .. Evin bir duvarı kısmen harap ol- cenin evine gece vakti giren iki hırsız, Çunku Hollanda ve Belçikanın bu ka-

cEşsiz. bir devlet adamı olan dahi Ata- muştur. sandıktaki 150 lira parn.sı.nı ve bir ta- Basmahane istasyonunda esrar satan dar telaş ve heyecan ıösterebllmesi her 
tUrkc Alınan devlet reisi Führerin se- -*- bancasını çalmışlardır. Sami oğlu Hayride dört gram esrar gö- dakika taarnım karfılamafa hazar bir 
lfun ve hayranlıklarını iblağ etmekle Suçlulıır aranmaktadır. rülerck müsadere edilmlştir. vaziyet afabilmesi için behemehal gizli 
mesrurum.• diyerek belirtmiş, yaptığı EHNİYEr -*- ban taleplerle kar~la ıwş bulwunası 
temaslar neticesinde iki devlet arasın- UMUM MÜDÜRÜ -*- BiRA. ~ABRİKASI \·eya Almanyanın hnnrlaclılt taama 
daki ticari ve iktısadl münasebetlerin SEFERİHİSARDA r plinlan etmfmda bazı nıalWnat elde eJ· 
daha verimli bir istikbale ana olacak an- Şehrimizde bulunan Dahiliye vekalc- Bİ y ANGIH TEVSİ EDİLİYOR lemiş olması icap eder. Her halde bu 
hışma zeminlerinin ihzar edildiğini, Al- ti Emniyet umum müdürü bay Riza Çe- R ı·ı~·e in•aata ••- ııanu• kadar ku\'Vetli telı\ş ve heyecan yabm 
manyanın Türkiyeye 150 milyon Rayş vik dün sabahki ekspresle Ankaraya ha- Seferihisarın Kapıkaya mevkilndek.i .. ., -r .,... tevehhümün mah ulü ol.ama.z.. Mütte-
Mıırklık bir de kredi açması esnasında reket etmiştir. arazide yangın çıkmış, bir kısım zey- nue1111elde başıanacalı fiklcr elbette böyle bir taarruz ihtima· 
da mutabık kalındığını ilave etmişti. -*- tin ağaçları yandıktan sonra söndürül- Ankara (Hususi) _ Ankara bira fab- lini de önceden derpiş eylemişlerdir. Zi· 

Bu beyanat • .kuruldui,ru günden bu MENEMENİN mUştilr. rikasınm ge~letilmesl için 150 bin lira ra 1914 faciasmd81l alman denJcr var· 
flna kadnr cihan politika aleminde siya- · , -*- sarfı kararlaşmıştır. inhisarlar idaresi dır .. O zaman da Almanlar BelPb>ı 
setinin muvaffak neticelerle öğünmek iMAR PLAHI KOYUNLARDA fabrikanın yeni yapılacak ilave inşaatı çiğnenüşler ve burada.D Franqya ul· 
mevküni kazanını olan Türk diploma- Menemen knzasının müstakbel imar bir Krı.nunuevvelde müteahhide ihale ılamnşlardı .. 
sisinin iktısadi cephede kazandığı bir planı hazırlanmak üzeredir. Plan ıçın ff AS'J' ALJK... edecektir. Inşaot yaz mevsimine kadar Bunun tekrarlanması ihtimnlleriııİ.11 
zafer şeklinde telakki ediliyordu. icap eden tetkikler tamamdır. Yakında Menemenin bir köyündeki koyunlarda tamamlanacak ve fabrika istihsalatı 2,5 dcrpi edilmemiş bulammısı çok müsteb· 

150 milyon Ray Marklık kredi Al- Ankaradan gelecek bir mütahassıs mü- hastallk görüldüğünden icap eden sıhht misli fıızlalaşacaktır. idare şimdiden attır.. Bununla beraber Alman)·a heı 
manyayn y~pacağım~ sınai siparişlerle, hendis, imar plfı.nmı tanzim edecektir. tedbirler alınmıştır. gelecek yaz mevsiminde hlç bir tarafta ne şekilde oluna olsun harp talüni de-
ısmarlıyacagımız denız vasıtalan ve ma- -*- --+-- bira buhranı hissedilmemesi için hazır- nemck için gerek Majinodan \'C gerek 
kin~lerle amortize. edilecek, buna .m.u- -• İ ]ıklar yapmaktadır. Bira en ufak köy- bitaraflar ülkelerinden başka bir bakun-
knbıl de Almanya ihracatmaddclerımız- SEFEnaH SAR Eg.ıtto vapurunda lcre kadar idare vcsaitiyle tevzi edile- dan da bir taamız yapmağa mecburdm: 
den milhim mıktarda tütün: üz.~m, ya- , YOLUNDA İHSAAT... ccktir. Zira beklemek kudretinden mahnun: 
pağı.soğ~, palamut. v_e zeytın~a~: çeke: Hususi idare bütçesinin gayet darlık c.I • f t --*-- dur. İki buçuk aylık bir harp deVl'elıİ 
cektı. Yıne 9 Teş.rıruevvcl gunu, yanı içinde :faaliyet göstermesine rağmen verı en zıya e Yataklı vagonlarda Alnıanyanın dahili vaziyetindeki mcm-
~tatürkün e?e~~e~e int.ikalinden t.~m nuniyet iz.likle.ri de iddetlend.i.nneie 
hır ny cvvclkı, gunü teşkil eden bugun-cü ınüblrcedm i.şlclm•r takk!? cdil5me1kt~h.ir... Bu Son ahval dolayısiyle muvakkaten in- tenzilat yapılacak k·r· 1 · t• ·1'ı·· 'h ., __ ....._ b 
d d · 1 · r l · b' h m en o a uzerc e en ısar yo- ı· hal ldar im b 1 ı·taı a ı ge mı ır. -'' unı suılUl&u unun en 
deef, e~ııryokul sıyascl k~stz.kybenl~ . ır te- l O ı· _1.1. k 1 . dilin ızaını e o uş u unan yan Ankara 17 (Hususl) - Münakalut bariz delilidir. Suika. tler memnwıiyetin 

e "arma a par a ı ı a ının a unda 700 ırın= a dırım ınşa e ek- Ad . l'k . k l' . Tür' ı.: 1· ı-"I i U y klı nla d 
hakk k d w ll . b' d d h - t M k.. .. .. . d d rıya ı a vapur şır ·e ının ıuye ı- veıuı et e ata vago r arasın a ifadesinden değil, bilikis memnuaiyet-
tm u 1una oTür_g~k ~rı ıdr.fa 1•11~-· aE a .~' b' e~?mt~ t op~u cıvf::~t'.:ıd a on manlariyle Adiryatik ve Trente liman- devam eden müzakere neticelenm~ ve sizliğin tedhiş politikasının tabii netice-

a ış o uyor, şımen ı ercı ıgı 'r- uç ın ıra ı amıra yapı ır. ları nrasında yapmakta olduğu seferle- yataklı vagon ve yemek fiatlerinin yüz- ı · d d " n· 1 ·h N nal 
zincan istasyonuna ilk katarını götür- - d L- 1 be 1 de 20 ı·ıjl, 25 te·,..•ilin' e •·arar verilm'stir. ~~n lic;n ogar .. li' '!ıadena e~ek a<;y~-

k ti 1 N f k·ı· Al' C t• ....................................... ,. rin yeni en Uil§ aması münase tiy e 11 ~u. A ">1 ......... ;a 'Zift on ta ını enC111 me\1-.ı:ın-
me sure Ye ve a ıa ve 11 ı _cm- ~ Gelen/er, Giden/~r ~ mezk\ır kumpanyanın EGİ'ITO vapu- Bu kararın tatbikine önlimüzdeki d · 
kayanın himmetiyle küc;at merasimi ......................................... runda dün vali, belediye reisi gümrük günlerde geçilecektir cdır_d ·· "k b' ·· 
yapılıyordu. Konya mebusu bay İ7.zct Erdal Anka- bncmüdüril, emniyet müdürü, İtalyan -+-· - · 811• a, ancak buyu · ır ta~u~ ~~t-

A tatürk hu güzel vesile ile Nafıa ve- w·.. hiş hır yıldınm lıarbıyle mumkündur-
kiline bir telgraf çekerek onu ve mu- radan, maar~f ~üfettişi. Arif ~ğet İstan- koı_ısolo~ kumpan~a~.ın şehrimiz a~- Edebiyat kitapları Bunu yapamaz ''eya bunda muvaffak 
vaffok idarcsıni tebrik etti.. buldan ~hrınuzc ~elmış, İzmır mebusu tesı \•esaır zevata bır öğle yemeği veril- lstanbul 17 (Hususi) _Lise edebiynt o}an~ !".lmanya davayJ kaybt;tticinl 

Efkarı umumiye artık öteden beriden Dr .. ~en~ıs~ Ödemışc, Ziraatbank mU- miş ve bu vesile ile de her iki menllc- kitapları ile orta okulların okuma kitap- şundıdc.n ıtirafa nıahküın ~enıe~ır. 
sızan sayinlarla Ebedi Şefin rnhatsı.tlı- fettişı ~ilmı ÖL Erdem İstanbula git- ketin ticari münasebetleri hakkında hn- larmda tadilat ve tashihat )'apmak üze- işte bundan dolayıdır kı Bel(ika ve 
ğına ait anlatılanlara omuz silkiyor, bu mlşlerdır. yırlı temennilerde bulunulmll§tur. re Maarif vekilliği tarafından kendile- Hollan~anın teliş V':_ korkusunu • baldı 
kadar acı faaliyet karşısında bunların 4'• rlne vazife verilen komisyon bugünden ve ycnnde bulmak ID.zmıdır •. Hakikaten 
kötü temennilerden başka bir şey olma- ı E L H A M R A itibaren çalışmaya başlamıştır. bu iki memleket her an bir taarrm.a ul-
dıi!ını kabul ediyordu. --.ı;..-- ramak tehlikesine marmdurlar. 

Ve ... Efkarı umumiyede bu kanaat 
hakim olurken maalesef Ebedi Şef, da- Paris komünist HAKKI OCAKOCLU 
hi Atatürk yeni ve şimdiye kadar ge- mahlillerinde ---.t.r--
çl.rd' "'' k "•1 d ··h· · h idar inde Milli Kütüphane Sinemasında 1 M f k h ll'I rJ,. er en en mu ımmıne er 1 f ara~ ..... !ll ar- u•• tte ı• arp saat bimz daha yaklaşıyordu. MUHTEŞEM VE MUAZZAM B R PROGRAM... ,. ..... ._ 

Hastalığın ziyadeleşişi ile girilen 938 - ı - Brüksel 17 (Ö.R) - Fransız zabıtası 
ilk Teşrini Ebedi Şefin rahatsızlığı her Paris komünist mahfillerinde araştırma- konseyı• 
gün biraz fazlalaşarak devam eden bir Gu··nahka.A r Melek cl~ .... ~:mış. ve gizli beyannameler keşf-
sıhhat grafiği üzerinde tesbit edilebilir- ... "" ---t.- -
di. --*--

•• BJ'J'JtlEDJ •• 

Yunanistan 
ltalyan dostluğu 
Atina 17 (A.A) - Stefanl bildiriyor: 

Yunan matbuatı Roma radyosunun Yu
nanca neşriyatı esnasında son mektup 
teatisi ile tevsik edilen Italyan - Yunan 
dostluğunun iki memleket sosyal ve kül
türel hayatında semereler vermesi üıni
dini izhar eden propaganda nazırı Pa
volini ile Yunanistanın Roma elçisinin 
sözlerini tebarüz ettirmektedir. 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Baş rollerde : l\lARGARET SULLEV ANT - JAl\IES STEV ART 
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Senenin ikinci Büyiik TÜRK filmi,c.şi \'e em ali görülmemi. kalı'kaha tufanı 
FOX Jurnalde : Diinyanuı en son ve miihim hidi.!.eleri.. 
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Bugün \ 'C yarın saat 11 de ucuı: HALK MATİNESİ... ., ______________ ..-ı __________ .._. .. 

Fin meselesi 
- BAŞTABAFI 1 inci SAYFADA
bında Almanya hakimcfü. Boğazları ka
patarak Finlandiyanın hariçle muvasa
lnsını kesebilir. Şarkında da hAkimiyet 
Rusyadadır. 

Bununla beraber Sovyetlcr, Finlan
diya arazisinde istedilcleri üsleri temin 
edemediklerinden bütUn maksatlarına 
nail olamamışlardır. Finlandiyanın bü
yük açık deniz filosu olmamakla bera
ber sahil mildafaası kuvvetlidir ve Fin
landiya körfezinin medhnlini kapıyabl
lccek vaziyettedir. 

- BA~"TARAFI 1 inci SAYFADA -
mi§ olup bu komiteler derhal tee.ssfu 
etmlşir. F..ğer vaziyet icap ettirirse u
laşma diğer sahalara da t~mil edile
cektir. 

Böylece, 1914 hnrbından ancak Uç se
ne içinde tem.in edilebilmiş olan ekono
mik birlik muhasamatın ilk ayı içinde 
tahakkuk etm~ bulunuyor. Askerl sa
hada olduğu gibi ekonomik sahada da 
iki müttefik devlet arasında en tam lf
tirak mevcut bulunacaktır. Bu suretle 
geçen harpte ancak 1918 senesinde ba
şarılmış olan ekonomik iş birliğinin bü
tün faydaları ilk zamanlardan itibaren 
kazanılmış oluyor. 

Annemin 
Sevdigt Adam 

Yazan: Üc Yıldız IZZ'll74uwz 

kendini tutamıyarak hınçkınyordu. 
Bir aralık ağzından çok hafif, fakat 

çok uzun bir ah ... çıktı .. Bu !hı bir tek 
isim takip etti. 

Bu isim .. Süleymanın ismiydi. 
Duyduğum teessürden burnumun di

reğinin sızladığlnı hissettim. Bir fin için
de gözlerim sanki ate§ sokulmuş gibi 
yanınağa başladı ... Boğazım düğümlen
di. 

hakikati inkar edecek ve benim ken<li
sinc acıyarak böyle hareket ettiğime 
hilküm verecekti. 
Kadının en zaif taraflarından biri de 

kendisine acınıldığını duymasıdır, kim 
bilir böyle bir rikkat ve merha
met hediyesini onlar 7.aifliklerini yüzle
rine vuran bir hareket mi telakki edi
yorlar. 

odamın içinde çınlıyan bir sesle açtım: sonra yeni geldiği ve o geldiğindenberl 
- Mnşaallah kilçtik bey .. Bu ne uy- Müjgan bize hiç gelmediği için ~anlı-

kusu böyle.. mı bilmiyordu. 
Müjgan odanın orta!ında ve yatağı- - Ktz, dedim, o benim nişanlım .. Bu-

ının karşısında ayakta duruyordu. raya sık sık gelir gider, lAübaliyiz de 
Onu görünce hayret ettim. Fakat ondan sana fingirdek geldi.. Çok ağır 

Müjgan derhal bu hayretimi gidermek başlıdır .. 

. 
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- Güzel güzel u1u .. Tatlı tatlı rüya
lar gor, emi yavrucuğum ... 

Diyerek beni öptükten sonra kendi 
odasına çekildi. 

Uyumak ne gezer ... Odamda yalnız 
kaldıktan sonra büsbütün uykum kaçtı. 
F kat kalkıp ta elektriği } akacak olsam 
annem farkında olacak diye bir müddet 
~ ımın içinde kıvranıp durdum ... 

Iki t mı geçti, üç saat mı, bilmi-
orum, duramadım. yataktan kalktım. 
Kapımı ulca açtığım zaman annemin 
) k o ının kapısının alt aralığından 
• r'd r 'net' bir vya ızdıwını gördüm. 

lı t' n uyu d ı-

Madam ki onun da uykusu yoktu, be
nim de uykum kaçmıştı, bc.taber oturur 
ve konuşuruz diyerek ayaklarımın ucu
na basa basa odasına yaklaştım.. 

Bu sırada kulağıma bir ses geldi. 
Birden durdum .. Allah Allah .. Annem 

odasında yalnız değil miydi?. Yoksa 
hizmetçi ile mi konuşuyordu. 
Merakım büsbütün arttı ve daha bü

yük bir ihtiyatla, adımlarımı gayet ya
vaş atarak, parmaklarımın ucuna basa
rak kapıya yakl~tım ve kulağımı per
vazına yanaştırdım. 

Içer'den ge1C'n ses, duyduğum ses bir 
ko u i ıl. B r h çkırık c i 

işte içeride annem büyük bir ıstırap 
içinde kıvranıyordu .. 

Bu ıstıraba ben sebep olmuştum .. Da
ima onun en küçük bir baş ağrısı için 
imdada koşan ben şimdi benim sebep ol
duğum bu en büyük hastalığa karşı ltı
kayd kalamazdım. 

Odnya atılayım, annemin e11erine sa
rılayım, ayaklarına knpanayım ve ku
surumu, kusur değil, büyük kabahati
mi affetmesini istiyeyim .. Fakat bu ha
reketim nnnemin çok eyi bildiğim gurur 
ve izzeti nefsine pek ağır gelecekti. 

Annemle vakıfı daima arkadaş gibi 
ynşamıştık. Fakat bu nrkadaşlık haya
tı içinde bann karşı pek ltıiibali olacak 
tarzda husu i hislerini ç~nmıştı. 

Yine ayaklarımın ucuna basa basa 
gcldii:<im gibi geri dönerek odama gir
dim. 

Uyuyabilirsen uyu ... 
Artık annemin hislerini ve kendi his

lerimi tahlil etmiyordum. Kararımı ver
miştim. Annemin ıstırabına nihayet ve
recektim. 

Nasıl? 
Işte şimdi bunu diişilnUyordum. 
Bir çok planlar kurdum .. Fakat hiç 

birini beğenmedim. Suya sabuna do
kunmadan, hiç bir tarafın izzeti nefsi
ne nğır gelmeden bu işi halletmek icnp 
ederdi. Halbuki benim bulduğum çare
ler bir taraftan bir tarafa mutlaka bir 
his veya gurur fednkurlıcına sevke mec
bur cd'yordu. 

için: Sabahları yüzümü yıkarken hmnetçl-
- Dün akşam, dedi. annen bizim ev- nin derhal bana havlu yetiştirmesi &de. 

de trikosunu unubnuş.. Sabahleyin tiydi. Hatta ben kalkar kalkmaz o hav
ınektcbe giderken size uğrıyayım, hem luyu kapar ve musluk başında beni bek
lrilcoyu bırakır hem de seni alır, bera- lerdi. Halbuki bu sabah yüzümü yıka-
ber gideriz dedim. dıktan sonra onu havlusu ile kaqımda 

- Çok eyi ettin Müjgan.. bulmadım .. Ve scsleruncğe mecbur .kal-
- Eyi ettiğimin ben de farkındayım. dun. 

Gelip te uyandırmasaydım öğlelere ka- Bir karış suratla havluyu getirdi. 
dar gözünU açacağın yoktu. Annen her Benim nişanlım olduğunu haber al-
ne kadar uyandırma falan dediyse de ması zavallının canını s1kmıştı .. Kadın
ben yine uyandırdım.. cngız kim bi1ir haline bakmadan evde 
Müjganın odama girişi ile içedye san- bir delikanlı var diye bizde hizmetçili-

ki bahar dolmll§tu.. ğe biisbütün başka cmllerl can atmış-
- Sen annemin yanında otur. Ben tı. 

heınt>n giyinirim ve beraber çıkarız.. Miijgan bağırdı: 
Dedim. Yüzümü yıkamağa mutfağa - Daha giyinmedin mi? 

girdiğim zaman hizmetçi suratıma ma- - Ş'mdi .. Şimdi ... 
nalı manalı bakarak sordu: Pantalonumu alelfıcdc as ağıma geçır· 

- Küçük bey .. bu fın 'rdek 1 ız kin d S l r mı dım Es;: n çabul< 
, . .. " -~==:::;;-;::=.=...::~=!:== ...... ~-· 
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Hav aaliy 
.. 

Dön lngiltere ve 
11 defa ilanıı 

Fransa 
işareti 

üzerinde 
verildi 

Bıii.ksel 17 (ö.R) - Bugün T.ransa 
ve Ingilteııe üzerine tmn.on bir aöfa .Al
man tayyare u~~u keydedilmistlr, ln
r,ilte.re üzcrJndc uçan A1:ma:n tawar.e c.ı:i 
Wroga, Şctland, Mançster ve şnrk sa
h · · c cevclôn ıetm~rdir. Iıı_giliiler 
bir a\lman tayyar · ni Irlanda denizine 
d.. il iışlcrdir. 

Fransa üzerinde ~ uçuşlar da 
Lıl ve :Liyon şehirleri ·· · de ..olmuc;-
tur. A:lman tayyarcled hre :pmnuk 
torbalan ~ardır. Yapılan tahliller
de bu .pamuklarda · Yi ve ~hiTli 
hır .madde ulunmrunıştır. 

Grenoblc 17 (A.A) - Bir Ahrum ~
yaresi dün öğleden soınra mnaııclıa v .. -
disi üzerinde ucuşlar 1 tır. 

Brüksel 1 (Ö.R) - Bir Alman J:>om-
bardınıan tayyaresi oma?JY vadisi üze- Paristc gör.ıilen m.an:aralardan 
:rint1en ~ tnr. Bu sabah F:ransada.Lil ~ıltere& L.ankaşnyr cenubu şanki- IsvJ&rede Bal şehri üzerinde .ikinci lnıan tayyaresi olduğu anlnşılmıştu-.Tay-
ve Nim ~ birleri ile Liyon :v.e :Marsi.lya .sinde ve Gal memleketinin şimalinae defa .olarak bir tayyare .uçmustur. Birin- .yareden lngilterc nleyhini:le 'F.r:ansızca 
mıntakalarında ehlike i · veril.:ııiŞ- 13 hird.e almm vcrilıni§tir. Mauçester ci efasmda uçnn teyyarcniıı hüv.iseti beyannameler düşmilşt.ür. Bu sabah bir 
1ir. Liyon mıntakasmda alarm öğleden ciJmrmda :hava müd:ıfaa batar;-:alan ha- :tesbit edileıncmişti. Ikinci defasında ce- A1ımı.n tayyaresi lngilteııenin şimalinde 
sonra da tekr.:ar edllm · ir. rdkcl.e .gcçniiştir. :nuhu garhi istikametinde uçan hir Al- Şetland adalnrı iüzerlnde uçmuştur. 

Filomuz 
Istanbulda 

----ı1:.f·---
İstanbul, 17 {Hususi) - Yavuz drlt

notumıız, donmımamıza mensup ~ 
tor}iito1arımız ::refakatinde limanımmı 
gelırii§tir ve .HeyBarpaşa açıklarında ae
miilcmi,ilir. :Donanmamızın bir rnç gün 
Hmannnızda a1mnsı muhtemeldir. 

ğne adada 
• • sersen mayın 

ehlike 1ok değil 
Belçika ve Hollanda 
hili endişe iç· ndedir 

Tebliğ er 
-..f:r---

F.RANSIZ TEBLİGİ : 
Faris, 17 {Ö.R) - Sabahki Fran..;ız 

ta'bliği : B ütün ıeephedc gece sakin gcç
mistir .. 

Faris 17 (ö.R) - Akşam tebliği: Te
mns unsur1annın ve topçunun mevzii 
:faaliyetleri. 

Brüksel 17 (Ö.R) - Havas ajansının 
blldirdi,ğinc göre hava şnrtlan sebebiy
le bütün ce-phede vaziyet durgundur. 

- BAŞTARAFI l i ·ci SA'HİFF.DF. - ,. r.Bu gazete, ı·uhi maksatlarla, bitarafla- Ya1nız devriye kollarının !faaliyeti 

1
n karşı takti> .edilen tahv.if siyasetinden mümkün olnl."lkta \"C küçük keşif müI

li tetkik c.tmi~r. İctımam niheyctindcn siküyet etmekte. bitaraf vapurlarm tor- rezeleri No 'Mnus Lantl tabir edilen iki 
evvel milli ınüdnfu~ nazın sarııya gide- pillcnmesini ve jsvcç kara sularmı da- cephe arasında dol~a'lrtaBır. Alınan 
ı.clk kraliçe 1:aro4fından kabul cdilmi ·tir .. 1 ı-n1tncak şekilde toJJ>il tarlaları tesisini kesif kollan araziyı yoklamal..tı ve keşif 

u mtiltlkat yarım saat sürmüstür. Ber-' hu maksada lı mlctmektcdir. İngiltere- edilir edilmez geri cekilme1."1 dir. 
İstanbul, 17 {Hususi) - İğneada ci- • · .(;. mutn't hir hır eb1i" nesrednmemil'tir. v. e karsı -kurn ablokası, Rusların Lchista- W r• 1 • ,·arınila seri 'hir mayn görüldüğün- " b - " ~ >J &.ıa • !Hollnndımın lllcrlin sefiri ö~lnve clogv·- na girmesi, odcmi üıan·uz mukavelelc- B ı· 17 (AA) B · -k Al den ınpurlcrra lftiyatlı hareket etmele- b ...,., er ın. · - uyu · man 

ri blldirilmiŞtir. ı:u ba~rc'kil tırnlmdan kHbul cdilmi~ Ye 1ine rağmen Baltık devletleri nezdinde umumi karargahı tcbliR ediyor: 
son Hip1omatik '\'rlzlyL't hnkkındaki ra- ~ a_pılan miidahalcler 1:e Finlancliyayn Gn1p c~hcsinde ufak mikynstl\ yıı· 

l·stan.__•d---= ıİsftınft"OI porlnrıru dinleınıştir . .:Zannedildiğine gö- karşı Rus müddciyalı hep ayni istika- pı,nn taciz endnhılan haricinde mühim 
ur--=:U'O pr-•3 re kraliçe bugün vazi) et hakkında :kral mette bir .siy.n etin neticeleri addedil- muharebeler olmamı~tır. 
~~·OS llG uru Leopoldla tc1clonla göriişmüştür.1\lüşte- mcktcdix. 1;?·---
İstan'bUl. J. 7 (Hususi) -'İspanyolkır- :rek tavassut ic1iliflcrine verilen ce"·~- lBitarmlarJn bu ıSahadaki tecrübeleri 

binde limanımıza .iltica etm~ olan 'Ma- lar müza"k"e'renin mevzuunu teşkil et- şimdiden pek acıdır. Bir ıknç gün süku- A 1 mail ya 
ccllanoS ndlı İs~·ol gcmi~i miştir.. netten sonrn bita Dara, .bilhassa Belçi-
üzcr..e §Chı:iınize ·.irmi .J>e§ lspanyo1 ge- Bclçikada vaziyet nynidir. •Nasyon. kaya karşı ürkiltrne ve tehdit reşriyatı Japonya ile Rusya 
ınic~~1miştlr. Cemi bugünlerde Kn- 'Belj• gazel · ·yoT ;ıa • • tekrar bnilamıştır. d t t 
dikse 1ıare'lı:et cdccriktir. d1ınsıı o'lsun, .ıncmlekctiıniz nıuaz- iBriiksel, 17 (:A..A.) - Rariciye nazırı arasın a avaSSU 

zam d>ir tehlikeye _maruz kalmağa, hü- B. Spaak .Mcbusan meclisi harici~--e en- lekli2 etınemis ••• m SL . . }ilk zararlara ui,tramağa ve endişe ıiçin- cümcni huzurunda 1'".DPUb'l beyunntta Brüksel 17 (Ö.R) - japonyadan alı-
A!llKJlRA LÇISI- e asanın.-;. . van~ edecektir .. ~ ~: Atı:ı~myanın son g~~crd~ki ha~ iıa~ nan haberlere göre Japon hariciye ne-
İstanbul 17 (ıliususi) _ .Mczunen ~it halde, ı hıtm:aOı • reJınunc illi kctı k~~ısmd hükümctın cndı~cl r:mı zareti şimdilik Sovyct Rusya ile bir ade-

me iliıde bulunan y~vyanın .ıüh~yc ria;:c~ edilse hile. hu böyledir.ıı -gidememiştir. Resmi maliafil ve halk mi taarruz paktı akdini dü ünmemek.te-
Ankara elçisi B. Snıncnkaviç bu sabah rnl h rıcıse nazırı .B. Spaak1 kabul btihranm atlndıgını müşaheöe etmekle dır. Alrnanynnın Japonya ile Sovyetlcr 
Bel dan burzya gelmiştir. etmiştir. beraber her tiirli.i tehlikenin bc.rtaraf ar.asında münnsebctl.eri dostane bir k-

--dr-- Di er taraftan, &lçika \C Hollanda.: edildiğine inn~!llaktmlır. [e sokmak için tavassut teklifinde bu-
D ı • • wn .sdlh vass;utunw1 reddini bekle- !Roma, 17 (O:'R) - "Brükselden bildi- lunduğu doğru değildir. 
.ver ın tıc.aret nıeklc berabcı-, lsveç gazeteleri Alman- rildiğlne göre KTal Leopo1d başvekil 'B. A~l mıaıanva 

~n tarafından hu :ııed cevabına ıvcr.ilen Spaak ile milli müdafaa na7.m g<'nera1 l a . ~ 

ata~mtz l;dba sek:i!den ıstır.:ıPlı .ıbir .hayret duy- Döniyi kabul et!'!'i..:-Jtir. Roma"~ya 1blr nota 
tı:- au1darmı beyan ediyorlar. Brüksel, 17 (0.R ) - Hollanda gaze- •v ~ 

UitE4 .. ULA q;.ıeDi «Srensk•.1? gnbladcı. ..gazetesinin :Bcr- tclcri, ıst?lçıka ve !iollandıınm sulh ta- 1t11 yollanuŞ?-
Istıı bul .) ·~ lin ınUhribirı cAlmaeyaruu lüzumsuz ııe- t teklifine I:Iitlcr tartilından veri- iBükreş, 17 (AA) - ~mi ıA1ruan 

1
. t n . B • 1 -:. ..

0 
:li dıca- zaketsi:iliğindcn• ~diyor . .Ayni a- len cevabı birinci plrmda tefsir ediyor- mnhafilinden ()<~leliğine göre Aiman 

e ata§emız . ı un .uer. n 1 ı.~~· bıl · de .:ı:.. .k' Al ı !B ı.. · Iikr' b cls" ~ ha · · · · dairesi Dr cı ş c t"e nhnan1arın bizimle -zc c, ~~;;:: ':wliolla~dor ı ;h. manflı- ar. e'Ola ahı~nsl!).~nıncdıl l..1:11.cc u},'__ır er el ncıyh~k~~r~~ tı~dredtctli 'L:_ • D-
geniş ölçüde :ticaı:Lmiinasebc.tlcre giri ~anın .ıx:.n:=.u \CY• n anın ıt:ı:~ - u surete u &ıa. ı cuı ır : r:wıı&.ı?.Y~ ~es. u uınetınm şı UlC no~ 
mek istedikleri haberlerini t ·a lş- gıruı .r.ı.ey.ei cd "ıha nda "'erdiğı te- .terafından reddedılcn su.Ih teşebbusu haınıl bulunınakt dır. Bu notada bilh.as-
miştir Bir Alma ey~. ~ minata ı·ağmen gerginlik \'c endişe art- d~ildir, :fakat Fransız - lngiliz cc\•abı- sa Romnn_y nın Alm ny~a yapacağı 
de e~prcsle bug~ ~ze ı;;:_._tir: maktadır.. nın metnidir. teslimatta sun'i zorluklar çıkarıldığı --'-"'*,..."' chammiyetle knydolunmaktadır. Bu zor.. 

Ankar.a Bef.ediyuı ra-,.ına yenı·de •z• :~~~~~~-ıesi aı.imk.ar bir lisanıa iste-
~ ,alı :~ ... Diiıı tayyare ile buraya gelen Dr. Clo-

...... - ...... rm .. dues alakadar .RumC'n mnkaınab ile mü-

el1SW11A1P rdmı ı·ıen d ele cikerclcr~ devam etın~Lir. Alman~'O 
ŞeJdinl kabul etti... e m ~eni petrol tcsilmatından başka Rumen 
Ankaı:a, 17 (Tclcfonln) _ Belcdiy.c ~lık sanoyii için lüzumlu olan romör-

nıeclisi h~üukü :toplantısında askeri k?rlcr ve ~iğer tcç~izat mukabilinde 
nıükellcfivet nunu ımucihince askere Ankara J.7 (A.A) - 4.:9-939 1arlh ve ;yumurta, zeytin tnnesi, susam, bakla ve Y.\YCcclı: te istcınektedır. 

SA.HJFE 3 

Sekiz gün sonra 
Avam Kamarasında üç gün sü:re
cck mühim müzakereler olacak 

1'1 {Ö. R) - 8 gün :sonra, Avam kamarasının yeni dev-
ının münasebet.ile, umwru vaziyet hakkında üç gün SÜ-

T k müznl--..erder olacak ve Başvekil mühim beyanatta buluna-
caktır. 

MUhalif i · ~a.rtiai lideri hükumet.in iharp gayelerini 'Ve muhasc
mdttan sonra tesis edilecek yeni nizamın esaslannı daha vazih ola

latma m ta.1 b edecektir. 
Avam kam::ıra'S'lnaa dün atiye nazın tarafından okunan Başve

kifin beyanatım müteakib muhalif meh'u lnr harp ayeler.i meselesi
nin :İngiltere, dorni11yoni , F ranS6 arnsında müzakere mevzuu olup 

d . 

e 1 • 

lstanbu1da mahkeme) ri, tapu ve 
lcvkıfhancy.i gezdi tetkikler yaptı 
Jstanbul, 17 (Telgrafla) - Şehrimizde bulunan A d liye Vekili 

Fethi 0kyar bugün mahkemeleri ve adliye müesse atını gezmiştir. 
Vekil, icra dairesinde uzun müddet kalını , ve bazı tedkiklerde bu

fonmuştur. M ütea'kiben tapu dairesine giderek yeni tesis edilen mah
kemelerdeki faaliyeti gözden geçim1iştir. 

Fethi Okyar, yıkılmakta olan eski hapishane binasının bulunduğu 
arsada tedkikler yapmış, Adliye sarayının kısa bir zaman içerisinde 
inşasına ha lanacuğını söylemi tir. 

Vekil buradan tevkifhaneye giderek or da da tedk iklerde bulun
muştur. 

Almanyadaki gemilerimizin 
getirjmi için bir anlaşma yapıldı 
1stanbul, 17 .(Hususi) - Son tamirden soma havuzdan cık.arılan 

Etrüskdc sür'at tecrübeleri y~ılmış ve aatte on bir mil sü;'at elde 
edilmi~r. Almanyada inşa edilen ve harp dolayısile mCIT11eketimite 
getirilemiyen Doğu vapurunun alınması hususunda :rapılan temaslar 
müsbet netice verdiğinden vapuru almak üzere Aziz kaptanın idare
sindeki mürettebat yakında Almanyaya gidecektir. Doğudan sonra 
füğer gemiler de getirilebilecektir. 

Rumen heyeti Mısırda 
Rumen ticaret heyeti Mtsır ile geniş 
ticaret mübadelesi işini görüşec~k 

Kahire, 17 (A. A) - Mısıra gelmiıı olan Rumen ticaret heyeti rei
si matbuat mümessillerine beyanatta bulunarak Romanyanın Mısır 
ile ticari mübadeleleri arttırmak arzusunda olduğunu ve Mısırdan 
yapmakta olduğu mübayaata tezyide amade bulunduğunu 6Öyle

mi.ştir. 
Elbelağ gazetesi R umen heyetinin yapacağı müzakerelerden bah

sederek Mısır ile Romanya arasındaki ticaret muvazenesinin Roman
yanan lehinde olduğunu ve Almanya. Polonya, 9an7.ig 'Ye Çelo:;lo
vakya ile o1an mübadelelerini kesmi olmasına binaen Mısırın kendi 
mahsullerine ihtiyacı olan diğer memleketlere ihracat yapmakta men
faati bulunduğunu yazmaktadır. 

Filistin yahudi ve Arapları lng~liz 
ordusuna gönüllii yazılıyorlar 

Kudüs, 17 ( A..A ) 30 yasından 1:$0 yaşına kadar Araplar ve Ya-
lıuBiler İngiliz ordusunda şoför, h ta bakıcı ve spesialist olarak hiz
met etmek üzere gönüllü yazılabileceklerdir. Bu gönüllüler lüzumu 
takdirinde Filistin haricinde de çalışacaklardır. 

lta ya 2.ecri t dbirlcrin 4 üncü 
yıl ını kutluyor 

Romn, I 7 (Ö. R) - Yarın, Habeş harbi esnasında italyaya Jrnrşi 
tatbik edilen zecri tedbirlerin dördüncü yıldönümü münasebetile yük
sek otarşi komisyonu Ouçenin r iyasetinde toplanacaktır, 

-cCumale Di'halyaıt zecri 'tedbirlerin tarihçesini yııJ>bktan sonra dialınanların ı.iht nilcleriDc ~ılacak 2.(1'1-! sayllı kararnameye ektir. soya fasulyesinin 2-7 05 sayılı !karama- il ·QNıARA 
Yardımın .şeklini ~it .cdeıl ~tna- 4!S-1939 ıtar1hli '1'C .2~9 sayılı kn- menın 1, 2 ve 4 üncü maddesi ihüküm- lL U !)'Or ki: Netice itibarile bu zecri tedbirler halya için bir nimet olmu:ı.ı

Radyosunda bu tur. Zira imparatorluğun fethini tacil etmiş ve italyada daha geniş nıcy:i müzakcr<- 'C füilakL"\ abul clmiş- ramamcy: ba(llı (1) sayılı listeye dahil le:rintlen istifade cd n memleketlere :ih-
tir.. .ohm re ihracı menedilen mnhsullerden :raemın .scr.bcst hıra ılmast ve bu üç sı-

pazartesiden .itibaren çalısmıya, dalın büyük tarak:kiye •e en tam ekonomik ve siyasi istilt-- -*-- ôewy~. nohut, :fusulye, nıeııcimek, bbg- nıf memleket haricindeki yerlere ihra-
Dalga ıksr. rıih:e, -fik, ::burçak, :dan, .pamuk tohumu, cımn lisans usuliine tiibi tutulması ~·iik-

ke ı;pirina yağı, keçi .kıh, zeytinyağı, sek tasdik :iktir.ım eimi:ştir. 
her gün Türkçe lale mü tenid bir rejim tesisine vesile olmuştur. Diğer bir iyiliği de 
haberler werilecek fak ir bir m illete kar l tatbiki bir 1:at daha menfur olan zecri tedbirle-

çal!' n mayn 1tent1.ir ohumu, her -nevi ıkoıner\·e, ke- MACARİSTAND.A 
Faris, 17 (Ö.R) - Cereyanın llollan- restclc.rdcn yalnız fırınlanmış kayın ve a:o1yan dosOUğU 

da 'Sılhilin~ sürllklcfüği 'bir 1\.'lman :may- knimn keresteleri ılie ~abruıi kestane, ~• 
nı ~irmı1i 'Bollan8ada bir Umanın dalga fmaik ve K17.ı1cik çubuldarı ve şimşirin l..ondrn. 17 {A..A) - Budapeşte 

Ankara, 17 {A.A) _ İkinci teşrinin :rin hala bir hal şekli bulmamış olan milletler arasında vasıta ve imkan 
yirminci pazartesi güniinden itibaren müsavatı meselesini ortaya koymuiii olmasıdır. 

kıranınn çarpm.Ştır. 'Nüiusça zayiat o1- ve lisansa lt'ıbı tutulan ve (2) numaralı :radyosu Almanyanın 1t.~caristan ve Yu· 
ınarmssn da nıaBdi hasar e'hcmmiyeili- listeye dahil bulunan tiftik, ba_ğırsak, (!0$lavyada gözü olduğu haberlerini 
dir. b lmumu, küçük bac; hayvan derileri, tekzib ettikten sonra Macar 11iya5etinin 

41•••ır.-•••••••••••••••-• sa.rcılmaz ıtalynn dostluğum1. dayandığı· 

l:ıondra radyosu Tiirh.;ye saati ile· :mat 11 ikinciteŞTİn tarihinde, büyük harp miitareke inin yıldönümü 
lB.S5 ten 19JO n kadar on beş dakika münasebetile, lngiliz, Amerikan ve f.'ran~ız devlet adamları adalete 
müddetle :n.32 ve 19.60 metre dnlga · 
uzunluklarmdn Türkçe neşriyat yapa- dayanan bir sulhtan bahsetmişlerdir. Bu ulh, hegemonya vaziyet i 
caktır. Pazartesi güni.i neşriynt başlnma- karılıp m illetler nra ında vasıta imknn mü vatı tesis edilmedikçe ta
dan evvel Loııdra büyük elçimiz doktor lıakkuk edem iyeeektir. .- •l!i§ISIBlm••~~ nı tasrih etmi tir. 

• ............ -.KfN pe ~ız 'CiiUlliKl..•ri nmsmft . ~ tmGl fZXXZT.LZX7gj,i!iZ;1'3C~tlU..m~~;ırr.z.; 
':mubk em ıp:wyonunda ırulım l{ARŞIYAKADA 

Tu,·fik R~ü Aras kısa bir hitabe ile ••••••ı•••••••••••••••••••••-
bu neşriyatı açncnlrtır. fi' ' 

Küllii14park Sinemasında Melek 
BUGÜN iKi ·süYüK 1·iı!'i :ı GÖRÜL'ECEK'liR 

TELEFO:\' : :;mı . ......................................... 

Deniz 
-. .. . 

1 - Rrodvay YıtdıY.ıı 
Tanıfından niistcsna bir .giacllilde • aratılmL-. 

· Eğlenceli :re\1di komedi 

2 - Ha'.Vat mücarl4Cleieri 
ejisür ~ K'İNG \'İDOR fu"lı tıatkir V'O:\I K'EN 

Tarafından 'temsil ihrits ~11 lkı - i tinıai ve hissi 
BÜYÜK 1ESl!."R . 

AYRI A ~ Mc1ro !tınıa1 - m I~NKI. 1.. 
SE $1.J\'.R : er gım Y ~ 'jc DllliESİ '2. 5 

'16 - 9.15 ::te •• BRODV y ~u;, - 8 HE 
mıartesl 'PD'Ull' ı;m-aa .. OlJ\'~ r:moızı ile ha .la 

n er ıKiiltiirJJark kqpılarmda satılmaktadır. l'.iatlcr bü)iiklcr icin h ususi 
.3 iBir.inö 20 kıırustur •. Jüirük ~c tıtlc:hc husu i 20 :liriı ci lS 'tir •. <:uma 

-.ı::-ii nleri talebe wnıı mdn lj \"C lOlmru tur .. 
:waıswrıre •ı»m • fti!m: 

Sinemasının 
'ki biı~·iik iiliın birilen 

ı ··'İKİNCİ llALAYI 
••••••••••••••••••••• 

. . . . . . -. . . . . Gazino a;e 
LORETTA YUNG : 
'TYR01'ı'E "POVER R l : 

Tarafın(lan temsil edilmi~ a~k \ C es or.anJ ] 
.giiı.ellik IiJnıi... K 1 k : 

2 .. B.iR MiLLETiN ·~ ı salonu tcfri~atı : 
. _ .. . t aınnnılannuslır... : 

Sl'JKL»lLI IZ?\TIR K örCc7J nc hakim manzarası: 
JOE ımmı~ : ile k 1n d ahi ~'llz 'l:evlıtini veren: 

I .-:.RA: ~c: n1m : DE ·t z GAZİ o Ye W KA ;T sı : 
'q1, rafmff n ~-nrntılnn büyiik nıneera · : salonu, halkın hiitii n ist irahat '~ : 

Jilmi ::zevkin i ~,hyllctık miikcınmcliyet-: 
'SF ffiL. R : Her min - 5.'30 ,.e :teilir ... : 
9 1) •.. Cumartesi p;;:ır 12.:m da ~ 'FİA.':.l'LlmDE Z l \\TOKTUR.. : 

· ı· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
""' ı :n c :sc-:ınsı ~ 
~~YiAC'ffM' ........ ~ 

Tayyare Sinemasında 
TEl.Ef'O • : 36..ı& 

B U G Ü :S 
Kıymetli nıiidavimlcrinden gördüğü m tc binaen Komedi Fransez ~annt-

karlanııdan l\IARl Bl:.'L'in ih<l :ı ettiği en son eser 

OLGUN KADINl.AR 
l"RANSIZCA SÜZI.Ü 

B inlenc talep \ 'C arzu U:zcrine pro!!'rıuııa ila\'cten 

GÜLNAZ SULTAN 
TÜRKCE SÖZLÜ VE ŞARKILI 
Uu enenin en 'hiiyük ve en gii7.cl ŞAt:K filmi 



SAHIFE4 

Atatürk 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Sinema ve Harp E 

ıs Sonıesr1n caınartesi 1939 

...•••.•.......••••••...............•...•..•.....• , ..... P.~!~~l!Jl~~;\ Ankara ~R_a_dyosu (BOR SA J 
Askeri Matbaa • İstanlluJ 1939 
F1ATİ 106 KURUŞ ... 

Genel Kurmay harp tarihi encümeni 
Başkanlığı tarafından, layık olduğu her 
..-ürlü itina ile, hazırlanan ve Askeri 
matbaada yine layık olduğu, büyük bir 
ıııefasetle basılan bu eser 26.5 X 19 eb'a
dında 102 sahile tutmakta, kuşe kağıda 
basılmış 41 güzel resim ve 18 kroki de 
metin yazılarını tamamlamaktadır. 

Artistlerin çoğu 
askere gitti 

-~- DALGA VZVNLVtlll OzüM 
YAZAN: Dr. G. A. BUG'Ulf 1881 Üzüm tarım 

-Ji--- 635 S. Paterson 
1139 m. 183 Kea./120 Ww 591 İnhisar idaresi 

T. A. P. 3L70 m. MiS Kes./ ze Ww. 193 Albayrak çorbası Venüs 
9 50 

10 25 
7 50 
8 

12 50 
11 
9 50 
8 50 

15 147 Öztürk 11irketi 11 

Ufulünün bu birinci yıldönümü için 
'.Atatürkün ebedi ve yüksek maneviyeti
ne bundan mükemmel bir ithaf olamaz. 

Şimdi bunlar cephedeki askerleri 
eğlendirmekten zevk alıyorlar 

Ona bir çok yerlerde, Marsilyalılann 
agzına bakarak, buyyabes derler. Fakat 
bu balık çorbasının aşk tanriçe$i Venüs 
icat ettiği için ona Venüs çorbası demek 
elbette daha doğru olur. Tanriçenin ba
lık çorbasını nasıl icat ettiğinin tarihini 
belki unutmuşsunuzdur, diye hatırlata
yım: 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ze Ww. Y 

13.30 program ve memleket saat aya- 88 M. j. Taranto 
13 5 34 A. Mayda 

n, .3 ajans ve meteoroloji haberleri, 33 Muammer Zen. 
13.50 türk müziği. 

ReşaÇALAErNLARC : dVecKihe, RU§en Kam, 4: ~b:· =l 
t er, ev ~t ozan. 3656 Yekfuı 

13 75 
10 75 
9 50 

10 25 
13 

14 75 
10 75 
11 
10 25 
13 

Buna muvaffak oldukları için Genel Harp, seferberlik ilanı bütün etüdyo
kurınayı ve Askeri Matbaayı hararetle larııı boşalmasına sebep oldu.. Bütiln 
tebrik ederiz. yıldızlar vatanlannın müdafaası için cep-

Gönüllü yazılan artistler: Dolia, Jorj 
Valle, Ray Vantuva, Duşen, Jan Kie
pura, Fon Stroheim, ilah ... 

Venüsün eşi olan erkek tanrı bir ara
lık her nedense uykusuzluğa tutulur Ye 
• sırada dünyanın en güzel kadını olan 
Venüse de rağbet azalır. Bunun üzeri
ne, kendisi zaten deniz köpüklerinin kı
zı olduğu için denizin esrarını iyi bilen 
Venüs bu balık çorbasını icat ederek 
ondan eşine hem yedirir, hem içirir. 
Böylece onun uykusuzluğu geçer, sinir
leri de düzelir ve kuvvetlenir. 

1 - OKUYAN. Muzaffer Ilbr, 303350 Dünk·· kfuı 
1 - Ferahfeza peşrevi, 2 - K&zım u ye 

Uz - Ferahfeza şa:rkı: (Dün gece tabı 307006 Umumi yekfuı 

&ere birlikte bir göz gezdirelim : ' helere gittiler. 
En başta Atatürkün, Cümhuriyetin Sinemada büyük bir takdirle seyret-

onuncu YJldönUmü vesilesiyle, orduya tiğimiz san'atkarlar, yıldızlar, jon prom
mesajı var.. Çok kıymetli bir hatıra .. yelerin hemen hepsi asker ... Filimlerde
Bundan sonra beş büyük kısma ayrılan ki muharebelerde kahraman rolü yapan 
asıl metin ba~lıyor. bu san'atlarlar, hakiki bir harp sahasın-

Bi.rinci kısım Atatürkün küçüklük ve da hakiki kahraman olmıya çalışıyor
mektep hayatına ait mallımatı kısaca 1 
nakletmektedir. arJan - LUI BARROL T, yeni çevrilen 

İkinci kısım Atatürkün Büyük harp- cSivastopob filminde yüksek bir zabit 
ten evvelki siyasi hayatına hasredilmiş- rolü yapıyordu. Askere davet edilince 
tir.. küçük zabit oldu. Kışladaki arkada~la-

Üçüncü kısımda Atatürkün askeri sa- rına: 
va.şlan; Büyük harpten evvel, Büyük _ Görüyorsunuz ya, tenzili rütbeye 
harpte ve İstiklal harbinde umumi baş- uğradım, küçük zabit oldum .. 
ı.kları ile üç sahifeye ayrılarak tahlil Diyor ve gülüyor. Bir çolı: filimlerde 
edilmektedir. asker, zahit ve kumandan rolleri yapan 

Büyük harpten evvelki saflında Suri- Piyer Rişar Vilm şimdi mülizim ve cep
ye isyanlan, 31 mart vak'ası, Trablus hede harbediyor. Vilm. umumi harbe 
prp ve Balkan harbi gibi çok heyecanlı de iştirak etmiş, bir defa yaralanmıştı. 
Anlar tesbit edilmiştir. Bazı gazeteler, son Sarbruk harekatında 

Büyük Harp safhasında Atatürkün yaralandığını haber verdiler. Fakat bu 
Çanakkale ile başlıyan, on altıncı kolor- hab~r teeyyüd etmedi. 
du, ikinci ordu, yedinci ordu ve Yıldırım 
orduları komutanlığındaki harekatı ile 
devam eden, muvaffakıyetleri anlatıl
maktadır .. 

İstiklal harbine hasredilen safiıada 
'.Atatürkün ilk istiklal harbi tasavvurla
n, üçüncü ordu müfettişliği, Heyeti 
temsiliye reisliği, Büyük Millet Meclisi 
Reisliği ve bunu takip eden icraatı çok 
canlı olarak ifade edilmiştir. 
Dördüncü kısım da •Devlet adamı Ata

türk ve onun inkılapları• başlığı altında 
üç sahifeye ayrılmı§tır. Birincisinde 
Mondros mütarekesinden 19 maYJS 1919 
ydına kadar olan devre hülıisa edilmek
tE<Jir. İkincisinde Milli mücadele hazır
lıkları, Heyeti Temsiliyenin Ankaradaki 
faaliyeti, Türkiye Büyiik MilJet Meclisi 
ve hükiimeti, Sevr muahedesi, Yeni 
Tiirk ~evletinin faaliyetleri, Birinci ve 
ikinci Inönü muharebeleri, Sakarya mu
harebesi ve siyasi neticeleri, Büyük ta
an-uz, Mudnnyn mütarekesi, saltanatın 
ilgası, Lozan konferansı adlı bahisler 
vardır .. Üçüncüsünde Cümhuriyetin ila
nı, Hilafetin ilgası, siyasi fırkalar ve ce
J'eyanlan, dini ve hukuki inkılap, maa
rif ve terbiyede inkılap, iktısadi ve mali 

Askeri rollerde şöhret kazanan artist
lerin hemen hepsi silah altına alındı. 
Jan Müra, Jan Gaben, Şarl Vanol, 
Jan Golland, ilah ... 

Fantezi ~arkılan"nı büyük zevkle din
lediğimiz ince ruhu, zarif pir Şarl Tre
ne de tayyare alayında pilot ... 

Modern serenat1arın mübdii Tino 
Rossi, bal ayını geçirmeden genç ve 
güzel zevcesi Mireille Balin' e veda et
mek mecburiyetinde kaldı. Sevimli aT

tist, nefer Tino Konstantin oldu. Eğlen
celi fi1imlerde bizi güldüren, ne elendi
ren artistler: Fernandel. Alber Frejlan, 
Röne Löfevr de ailah altına çağırılanlar 
ara~ında ... 

Kadınların sevgilisi jan promyelere 
gelince: Cevirdikleri aşk sahnelerini ya
rıda bıraktılar. asker üniformasını giy
diler ... 

Bunlar arasında: Piyer Frenay (Yov
nne F ten tan kocası), Şarl Boyer, J orj 
Flamt'ng (Vivian Romans'ın kocası, ye
ni jon promye Bernar Lankre, Klod 
Dofen. Andre Luge, Piyer Blanşer var
dır. 

Sahne vizilerinden, mütehassısların
dan uker olanlar da pek çoktur: Jan 
Rönuar, Hanri Dökunan, Jan Dölanoy 
ve Hanri Şommet ordunun sinema ser
visinde çalışmaktadır. 

Bunlardan başka, stüdyolarını kapı
yarak, işlerini bırakarak alaylarına, ta
burlarına iltihak edenler de vardır. 

Şarl Boyerle beraber cKorsan> filmi
ni çevirmekte olan Mark Alegret, sefer
berliğin ilanı üzerine asistanı, ses mü
hendisi ve stüdyonun bütün müstahdim
leri ile beraber asker olmuştur. 

Hulasa büyülı: sinema amilleri, artist
leri hep asker. Stüdyolar kapalı ... Aca
ba ne kadar lı:apalı kalacak)... Bunu 
şimdilik tayin etmek imkanı yok... Fa
kat, temenni edelim ki bu hayat, hülya 
ve neşe kaynağı olan stüdyolar yakın 
bir atide kapılarını yeniden açsın.. Sev
diğimiz ve takdir ettiğimiz artistleri ye
niden gÖrt'lim, alkışlıyalım .. 

Umumi harpte asker olan sinema ar
tistlerinin çoğu sağ ve salim döndüler. 

Bunlardan biri, ağır surette yaralan
mış, Almanların eline esir dü•müştü. 
Oç sene Almanyada esir kaldı. 

Harpten sonra F ransaya döndii. Bü· 
yük bir söhret kazandı. Holivud sine
macıları Parise ~eldiler. Ufak bir teerü
beden sonra yükst'k bir Ücretle angaje 
ettiler. Az sonra bütün dünyanın tak
dirine mazhar oldu. Fransızlar kendisi
ne cMilli Moris ünvanı verdiler. Bu ar
tist Moris Şövalveden ba~kası değildir. 
Hayatım kendi lisanından dinleyiniz: 

- Şöhretimi esaretime borçluyum. 
Kampta, oda arkadaşım bir İngiliz za
biti idi. Kendisile samimi bir dost ol
muştum. Vakit ~eçirmek için bana ln~i
lizceyi öğretti. Bu sayede l lolivuda git
meğe muvaffak oldum. İngili7ceyi mü
kemmel bilmemiş olsaydım Amerikan 
sinemacılarının beni angaje etmek iste
miyecekleri muhakkaktı. Bir ata sözii 
vardır: cFelaket hazan saadete yol 
açar .. > derler ki bu p~k doğrudur ... > 

S. D. 

Buna masal derseniz yanılmış olursu
ımz. Venüsün pudrası, güzellik kremi 
olamaz, çünkü o dünya ~zelinin, güzel 
olmak için böyle vasıtalara hiç ihtiyacı 
yoktu. Fakat bir güzel ne kadar güzel 
olsa eşini kuvvetlendirmek için bir va-
sıtaya ihtiyacı olur. --

Yalmz, balık çorbasının uyku ilacı 
olabileceğine inanmazsanız, bunda hak
lı olursunuz. Balık çorbası insanı uyut
maz, aksine uyandırır. Uyuşuk sinirlere 
cila vnir. Bunu da bizim Türk padişahı 
Salahaddin Eyyübinin meşhur hikayesi 
ispat eder. O hikayeyi unutmayacağını
zı bildiğim için burada tekrar etmeğe 
hic lüzum görmiyorum. 

Venüs çorbası, deniz kenarında bulu
nan yerlerin bir çoğunda pek ziyade 
rağbet gördüğü halde, deniz kenarları 
o kadar çok olan bizim memleketimiz
de, Boğaziçinin nefis balıklarını bilen 
Istanbulda bile, balıklarla çorba pişir
mek adet değildir. Bunda en büyük ka
bahat .şüphesiz bizim lokantacılardadır. 
Deniz kenarı olan başka me:ınleketlerde 
usta lokantacılann yaptıkları gibi, on
lar da bizim balıklardan çorba pişirip 
tc onun zevkini ve faydasını halka ta
nıtmış olsalar herkese de ucuzca, kuv
vetli ve besleyici bir yemek öğretmiş 
olur. 

Bu çorbaya girecek balıkların cinsi, 
her yerde, orada çıkan balıklann cinsi
ne göre değişir. Fakat biz.im en meşhur 
balıklarımızdan olan uskumru Venüs 
çorbasının, hemen her türlüsüne girer. 
Dikkat edilecek şey, yalnız, balıkların 
sert ve yumuşak etli olanlarını ayırt et
mektir. Ilkin etleri sertçe olanlar biraz 
piştikten sonra. ötekiler tencereye atı
lınca iki türlüsü de aynı dererede piser. 

Ekseriya dört tiirlü balık koyarlar .. 

seher), 3 - Sedat öztoprak _ Ferahle- No. 7 
za şarkı: (Nale ettikçe), 4 - Lemi Fe- No. 8 
rahfeza şarkı: (Dinlendi başım), 5 - No. 9 
Tanbuıi Cemil - saz semaisi. No. 10 

No. 11 
~ - OKUYAN: Melek Tokgöz. İNCİR 
1 - Yesari Asım - Suzinak şarkı: 69 B. j. Franko 

(Ayn düştüm sevdiğimden), 2 - Rah- 43 M. H. Nazlı 
mi bey - Suzinak şarkı: (Bir sihri ta- 43 $. Riza ha. 
rap), 3 - Sadettin Kaynak - Gülizar 31 M. j. Taranto 
§a!'kı: (Bağruna taş basaydım). 4 - 22 s. Erkin 
Sadettin Kaynak - Muhayyer şarkı: 14 Öztürk 
(Batan gün .kana benziyor), 14.30 müzik 222 Yek<in 
(Riyaseticümhur bandosu • Şef: Ihsan 152319 Dünkü yek.ful 
Kilnçer), 1 - L. Blank.erburg: Marş. 152541 Umumi yekQn . 
2 - J.J. Paderevsky: Minüett.o, 3 - ZEYTİNYAÖI 

6 
6 25 
8 25 
8 25 
8 50 
6 

8 25 
9 50 

10 50 
12 50 
14 58 

10 
6 25 

13 
13 
9 50 
6 

j. Massenet: Phedre operasının Uvertü- 59.000 kilo 33 50 36 
rü, 4 - H. Fevrier: Monna Vanna ope- ZAHİRE 
rasmdan fantazi, 5 - A.B. Ketelbey: 387 çuval Buğday 
Bir Iran çarşısında. 31 çuval Susam 

15.15-15.30 müzik (dans müz.iği - Pl.) 529 Balya Pamuk 

5 50 5 6875 
13 

40 46 

Para Borsası 
18.00 program, 18.05 memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
müzik (radyo caz orkestrası), 19.00 türk 
müz.iği: &ki Istanbul şarkılanndan nü- CÜMllUJÜYET MDK.EZ BANKASI 
muneler ve saz eserleri, Ankara küme KLliJlİNG KUJU..AU 
okuyucuları ve 18 saz bir arada. 20.00 Ster~ea pyriai ltir Türk m.ı.u.. 
konn.,ma, 20.15 türk müzig"i: Yeni ~rkı-
lar, -.-·· r- •11kabilklir-

OKUYANLAR: Radife Erten, Sadi Sterlin 
Hoşses, Dolar 

ÇALANLAR: Hakkı Derman, Şerif Belga 
içli, Hasan Gür, Hamdi Tokay. Fransız frangı 

21.00 müzik (küçük orkestra - Şef Pezetas 
Necip Aşkın), 1 - Alois Pachemegg: Florin 
Viyana Suiti: a) küçük geçit resmi, b) İsveç frangı 
operada bale müziği, c) Graben'de ge- İsveç kronu 
7.inti, d) Prater'de Atlı karınca. 2 - Norveç kronu 
Emest Sorge: Köy evinde ışıklar (vals) Çekoslovak kronu 
3 - Mozart.: Re Majör divertirnentodan Dinar 
Menüet, 4 - Levine: Hümoresk, 5 - Leva 
Maıınfred: Bir karnaval hülyası (Enter- Ley 
mezzo). 6 - Mendelssohn: Sözsüz Ro- Rayşmaık 
mans. 7 - Aletter: Çobanın sabah şar- Liret 
kısı, 8 - Drigo: Esıneralda Baletinden Drahmi 
ağır vals, No. 3, 9 - Saint - Saens, 22. Zloti 
memleket saat ayarı, ajans haberleri, Pengü 

Sabş 
524 
76.71 

4.14 
33.58 
7.6577 
1.423 
3.3969 
3.1870 
3.339 

23.09 
35.22 
64.96 
82. 
1.97 

15.20 
103.97 

4.2159 
3.6807 

ziraat haberleri, 22.15 konuşma (ecnebt 
dillerde), 22.45 müzik (cazband - Pl), 
23.25-23.30 yarınki program ve kapanış. 

ANKARA BORSASI 

----tr---

Alış 
521 
77.16 

4.67 
33.78 
7.6993 
1.432 
3.4165 
3.2054 
3.359 

23.20 
35.40 
65.22 
83. 
1.98 

15.29 
104.50 

4.2373 
3.6984 

inkılap gibi İstiklal harbinden sonraki 
de\7e oit icraat hlilasa edilmekte, ordu 
ile iç ve dış siyaset hakkında malumat 
verilmektedir. Bitler 

Fakat önceden bir tavada altı ka.şık zey
tinyağiy le üç kaşık .sadeyağı eridikten 
sonra altı büyücek soğan kıyarak ka
vurmak, daha sonra yanın ki1o J)fttates
le. dört Uıne ince pırasayı tavada kızrat
mak lazımdır. Bunlara biraz keklik otu, 
zaten otu, dört tane karanlil, dört bes 
diş sarunsak, bir tutam da safran katı: 
lır. Safran katılmayınca Venüsün icadı 
tnmam olamaz. 

LO N D RA RADYOSU 
Saatte 2.SO itin 

Londra - Sterlin 
Nevyork - Dolar 
Paris - Fransız fran. 
MilAno - Liret 

1 
100 
100 
100 

lıelime zaptediyor Cenevre - İsviçre Fr. 100 
Amsterdam - F1orin 100 

Kapanış F. 
5.21 

129.60 
2.9525 
6.7225 

29.1475 
69.0075 

Beşinci kısım Atatürküıı ölümü acı 
hatırasına hasredilmiş ve Türkiye cüm
huriyetinin hiç bir duraklama göster
meden ilerlemekte devam ettiği de pek 
veciz satırlarla ifade edilmiştir. Çok şü
mullü olan bu eserden her kes bir tane 

Nereden saldıracak ? 
. Londranın ~· !3·. C. radyosu, eyl~l ~p- Berlin _ Rayşmark 100 
tidasından beri ıstihbarat nezareti ile Brüksel _ &Jga 100 
beraber çalışıyor. Atina - Drahmi 100 

1914 - 1918 de radyo ile neşriyat yapıl- Sofya _ Leva 100 

21.2875 
0.965 
1.6275 

edinmelidir. l'aznn: ~leşhur Amerikan gazetecisi 
__ ,,, H. R. KnicfıePllocfıeP 

J 1 cSinir harhı> esnasında Hitlerin han-a p on ar gi tarafa tecavüz edeceğini bilmek ne 
İki Çin şehrini kadar müşkil idise ıimdi de hakiki harp 

baııladıktan sonra taarruzu hangi taraf
işgal ettiler- tan yapacağını bilmek o kadar güçtür. 
Tokyo, 17 (A.A) - Fransız Hindi Çi- Gayri resmi olarak yakında Hollandayi 

ili hududu civarında bulunan Sankçing işgal etmek niyetinde olduğu söyleni
şehrini Japon kuvvetleri dün öğleyin iş- yor ve şimdilik bu en yakın olan düşün
gal etmiştir. Bu şehrin 60 kilometre ka- cedir. Hollandalıların mukavemet ede
dar şimali şarkisinde ve Yan nehri üze- cekleri bilinmekle beraber, Hitler onlara 
rinde bulunan Yamcnno şehri de işgal Polonyada tatbik ettiği metodu tatbik 
edilmiştir. ettiği taktirde bir kaç günden fazla mu-
&•- ---fll kavemet edemiyecekleri tahmin edil-
..unanlar yeni bir mektedir. Almanyanın ilk hedefi ingilte-
Polonya kurmak reye taarruz etmek üzere orada hava 
sevdasında- üsleri tesis etmek olacaktır. Alman tay-
Kopenhag. 17 (A.A) _ Politikcn yareleri bu suretle 500 kilometreye ya

gazetesinin Berlin muhabirine göre Bo- kın mesafe kazanacalclar ve sıkışık evle
hemya ve Moravya himaye idaresine ri, doklan, fabrikalarile dünyanın en 
benzer bir hükumetin Polonyada kurul- kalabalık şehirlerinden biri olan Lond
ması için Alman erkanı Polonyalılarla radan ancak yarım saatlik mesafede bu-
müzalc.ere halindedir. lunacaklardır. 

. "'--- Avrupada profesyonel müşahitlerin 
JSVİÇRE VZERİlfDE takribi olarak tesbit etmiş oldukları Hit-
VC. an ile be"anname !erin taarruz planı aşağı yukarı §Öyledir: 

"' 1 - Alman hava kuvvetleri Hollan-
afan tayyare... dada üsler tesis edecek, fakat Hitler Bel-
Bern, 1 7 (A.A) - Bu sabah ~ıaat se- <,:ikaya hiç bir fena niyeti olmadığı hak

ltizde cenuba doğru gitmekte olan bir kında teminat verecektir. 
tayyare Bale şehri üzerinde görülmüş- 2 - Almanlar ellerindeki bütün ha
tür. Tayyare Fransız lisanında ve lngi- va kuvvetlerile İngiltereyi bombardı
lizler aleyhinde risaleler atmıştır. Saat man t'derek bilhassa dokları, hava 
onda yeniden bir ecnebi tayyaresinin meydanlannı ve tayyare fabrikalarını 
uçtuğu görülmüştür. tahribe çalışacaklardır: 

DiZZ2!;tzrflyv/~.i<XZLX7:7Y'2ZT/17ZT-<'Ki°Z7Yn7.z'/....ı:;.7İY..o7//71 

DEMiR MASKE 

1 
Büyuk tarih ve 

(JKJNCi 
macera romanı 1 
KISIM) 

- 80--
Bir buçuk saattenberi yol alıyorlardı 

ki Marki arkndan gelen bir takım hay
van nalı sesleri duydu. 
Aldanmıyord u. 
Mareşal Mont Revelin takibe gönder

diği beş süvari peşlerini kovalıyordu. 
Bu sırada araba küçük bir koruluğun 

ortasından geçen yola girmiş bulunu
yordu. 

Şövalye: 
- Acaba b~ süvariler bizi mi takip 

ediyorlar? 
Dedi ve arabanın kapı pcnçeresinden 

başını uzatınca su manzarayı gördü: 
Yolun sağ ve solunda, korului!un için-

den yollarını kesmek üzere gelen yirmi 
otuzar kişilik iki askeri kafile ilerlemek
te idi. Aynı zamanda yolun karşı tara
fından da kendi istikametlerine yirmi 
beş süvari dört nala geliyordu. 

Araba durdu. 
Şövalye arabadan indi ve: 
- Marki, dedi. Lamı cimi yok. Bu se

fer yakayı ele verdik. Önden gelen sü
varilerin başında bulunan genç bir za
bit sadece şunları söyledi: 

- Efendiler .. Sizi tevkif ediyorum. 
Şövalye itiraz etmek istedi: 
- Bu işte' muhakkak bir yanlışlık 

var. 

Bunlar hazır olunca dört türlü balık
tan yarımşar kilo, iiç litre de su, tence-

3 - Ayni zamanda Rusya Afganis- re, ateş kenarında yarını saat hafifce 
tan üzerinden Hindistanı tehdid ede- kaynayınca Venüs çorbası meydana Çı
cektir; kar. !sterseniz on, on beş kadar midyayı 

4 - Bu esnada, Hitler, kendisine ayrıca suda haşlayıp kabuklarını çıkar
taarruz etmek niyetinde olmadığını te- dıktan sonra içlerini de - kabuğu içinde 
min ederek Fransayı teskine çalışacak kıılan sularla birlikte - balık çorbasına 
ve bu suretle her feye rağmen onu müt- ilave edersiniz. 
tefiklerinden ayırmayı umacakbr; En sonra da çorbanın üzerine - tar-

5 - Bununla beraber, Fransa, ona hana çorbasının üzerine olduğu gibi -
ret cevabı verince, Hitler Polonya yağda kıza~ ekmek .. 
cephesinden ve diğer taraflardan ge- Hem doyuracak, hem ısıtacak, hem de 

uyuşukluğu giderecek ala yemek: Fatirebileceği bütün kuvvetlerle garpte 
kat ancak mideleri sağlam olanların işi-

taarruza geçecektir. ne gelebilir. 
Bu tarruzun Almanlann pek ıtev- ---~---

dikleri meşhur «çifte ku,atma> mo- p Sf • · • 1 f .,,._ 
dern strateji metoduna göre yapılaca- o a gauercın er ., ... 
ğı tahmin ediliyor: yani Almanlar ay- pilota lıurtaPdı 
ni zamanda hem Belçika, hem de Is- Bir Londra gazetesi yazıyor : Geçen 
viçre üzerinden geçmiye gayret edecek- hafta, tehlikeli bir keşif uçuşu yapan bir 

mamı.ştır. Bu ilk defa olarak 23 şubat Prag _ Çekoslovak k:r. 100 
1920 de İngilterede başladı.. Madrid _ Peçeta 100 

B. B. C. nin yeni servisinin ismi v ar~va • Zloti 100 
•Montor• dur. Vazifesi, bütün dünya Budapeşte _ Pengü 100 
radyo merkezlerinin neşriyatını dinle- Bükreş _ Ley 100 
mek, bir kelime kaçmadan zaptetmek.. Belgrad _ Dinar 100 

Bunu temin için dünya politikasına Yokohama - Yen 100 

13.6025 

23.955 
0.93 
2.48 

31.0450 
31.0125 vakıf ve lisan bilir yüzlerce memur al- Stokholın - İsv~ Kr. 100 

mak lhırn gelmiştir. Fransız.ca, Alman- Moskova - Ruble 100 
ca, İtalyanca, İspanyolca bilenleri bul- NOT : Hizalannda rakkam bulunmı
ınak müşkül o1mamış.. Fakat, Arapça, yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 
Ukranya, Lcton, Çin ve Japon lisa.nlan- ESHAM VE TAHVİLAT 
nı bilenleri bulmak hayli zor obnuştur .. Cümhuriyet Merkez Bankası 

Bunlar, her gün 250 bin kelime zapte- 111 Lira 75 Kr. peşin 
diyorlar. Hususi katipler tarafından tas- -.tT---
fiye ve tasnif edilir, derhal istihbarat 
nezaretine gönderilir . 

--~·
rAYYAREDEN 
DVŞEN MİHRACE 

rAYYAREDE 
BİR CİNAYEr 
Kadın sevıneclikten 
sonra iş nerelere vaftl' lerdir. pilot beraberinde iki posta güvercini 

Bununla beraber, Fransız askeri götürmüştü. Dönüşte tayyaresi sakat- Hindistanın zengin mihracelerinden Amerikanın meşhur tayyarecilerin-
makamları alınan malumatın Hitlerin landı ve denize düştü .. Pilot, hemen kü- yirmi sekiz yaşlarındaki Jaypor mihra- den Emest Pileç İndiyanapoliste tevkif 
gerçekten bu planı tatbik edeceği kana- ı;ük bir kağıt yazdı, güvercinlerin aya- cesi dünyanın birinci derecedeki zengin- edilmiştir. Amerika gazetelerinin verdi
atini vermiye kafi olmadığı fikrindedir. ğına bağladı ve salıverdi.. }erindendir .. Altı milyon nüfusluk olan ği tafsilata göre tayyareci bir uç~ es
Ilitlerin otostratlarivle bir çok motörlü Güvercinler doğru karargaha geldi- bir memleketin hükümdarı sayılmakta- r.asında beraberinde bulunan diğer bir 
fırkalarının son dakikaya kadar asker ler .. Hemen yardımcı tayyareler yola dır. Genç mihrace sık sık İngiltereye adamı öl~ürme~e ~~~n .. ~':1.1~.uyor .... 
tahşidine lüzum hissettirdiği i,aret edili- çıktılar, deniz üzerinde çabalıyan pilotu geldiği için orada tayyareciliğe de heves Tayyarccı genç_tır .. Ol~ürdu~. soylenen 
Yor. Mesela Hollandayı istila etmek ni- kurtardılar.. t · b .. ~ · t• Fak t adam da gençtı .. Tahkikata gore tayya-e mı.ş ve unu ogrenmış ır. a g~en . •. .. .. .. 

1 
. . { ,.,H .. 

Yetinde oldu~u takdirde bu harekete Şunu ilave edelim ki Büyük Britan- .. ta · l b. d recı cu.rmunu şoy e ıtıra etm~ ..... : .., gun yyaresıy e ır uçuş esnasın a _ B' diY• • ta b. •t d ğil. 
geçmeden kırk sekiz saat evveline ka- yada posta güvercini besliyenlerin sayı- Boınbay civarında düşerek yaralanmış- . ın guru~ yyare ıze aı .. e • 
dar kıtalarını Hollanda hududuna ge- sı 40 binden fazladır tır. Tayyarede bir pilot varnuş, 0 aldığı di .. Başk~ aıt olup onu uçuş ıçm çal-
tirmek lüzumunu hissetmiyebilir. alardan ··1m·· tür Mihracenin yara- mı.ştık. Bındikten sonra aramızda kavga 

Yukarıda zikredilen planın hilafına !arına çarpup mahvolmak istemiyecek- r: ağır değwruU:.. J~ypor mihracesi bu çık~ .. On yedi yaşlarında. bir ~ ben 
olarak burada hakim olan başka bir tir. Müttefiklerin Siegfrid hathnı yarını- seferki harpte İngilterenin harbi kazan- sevıyorum .. O da onu sevıyor dıye kıs-
nazariyeye göre de Hitler Majino hatlı- ya teşebbüs edecekleri zamana kadar ması için elinden gelen her fedakarlığı J.:-a;ıyord~.. nl rd k ta 
na ve onıın Belçika ve lsviçredeki kol- seyirci vaziyette kalacaktır. yapacağım söyliyen ilk mihrace olmuş.. b. da!Yar~ıbeg~güe. e .~ 1~ YY::tee 
ı ~s!!!l"s --:::x:ze!!!ll~~-~!!!!!!!!!!!!'!!!"l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!ll.., .. İııııiıııİme"!'!!!!!!!!!!İ!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!l19!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!,.ıı.. ın ırere ş n suren ır sey 

Ve böyle söyliyerek genç zabite on Mareşala doğru yürüdü. üç adını kala üzere küçük bir gemi beklemektedir. çıkarmış, onunla evleneceğini söyleıniş
dördüncü Luinin imzasını taşıyan ve- mantosunu bir eliyle açarak ve diğer eli Sizleri yeni ikametgahınıza kadar bizzat tir .. Fakat genç kız bu teklifi kabul et-
sikayı göstermcğe hazırlandı. ile de başından şapkasını çıkararak eğil- teşyi etmeği çok isterdim. Fakat daha memiş, diğer genci tercih ettiğini söyle-

Gcnç zabit: di, evvelA Mareşalı sclfunladı ve sonra mühim vazifeler beni bu zevkten mah- ınişti. Bunun üzerine rakibini ortadan 
- Boşuna zahmet etmeyiniz, dedi. şövalye ile Markiye dönerek: rum ediyor. kaldırmayı düşünmüş ve başkasına ait 

Ben sizi tevkif etmek ve Mareşal Mont - Bonsuvar efendiler.. Serunars bunları müstehzi bir eda ile bir tayyareye onunla birlikte binerek 
Revelin nezdine götürmek emrini al- Dedi.. söyledikten ı;onra Mont Revele döndü: yolda onu öldürmüştür.. Maktulün ce-
dım. Iki asilzade birden sarardılar ve du- - Mareşal cenapları, dedi. Bu efen- sedi atıhmş olduğu yerde bulunmuştur. 

Gece çoktan batmıştı ki iki mevkufu <lakları arasından birden mırıldandılar: diler kibar kimselerdir. Binaenaleyh gi- Tayyareci itiraflanna şunu da iH\ve et-
taşıyan ağır araba tekrar Nime dahil - Eyvah .. Senmars... decekleri yere kadar kuvvetli bir aske- ıniştir : 
oluyordu. - Sizi gördüğüme çok memnun ol- ri müfreze ile sevke layıktırlar. Bu mili- - Bu cinayeti yaptıktan sonra ben 

Mevkuflar getirildikleri zaman Ma- duın şövalye .. Ve keza Marki cenapları rezenin yanına da emin ve cesur bir za- de tayyareyi bir yere çarparak düşür· 
r~al odac;ında yalnızdı. ile de burada tekrar buluşmuş olmaktan bit koymağı ihmal etmezsiniz. mek ve bu suretle yaralanarak ölmek 

Şövalye ve Marki hüviyetlerini hala kendi payıma büyük bir zevk duymak- Ertesi sabah beşte şövalye ile Marki- istemiştim. Fakat kendimde bu cesareti 
gizliyorlar ve sorulan suallere kendile- tayun. yi taşıyan araba, mü15.zim Şadofönun bulamadım! .. 
rinin namuslu ve kendi hallerinde köy- Acaba güzel yol arkadaşınız olan asil idaresindeki askeri kuvvetin nezareti -..f:r.--
lüler olduklarını söyliyorlardı. Kontes rahatsız mıdırlar ki sizinle bera- altında Nirnden çıkıyordu. VDnocla örfi idare 

Bunun üzerine Mareşal Mont Revel ber değiller? ** 
zile bastı. Şövalye ile Marki seri bir nazar teati Sen.marsın Vakyer ormanından ve Dan edlldL-

Içeri giren uşağa: ettiler. Bu bakışlarda: monsenyör Luin.in de yüzbaşı Paulün Kaunu, 17 (AA) -Litvanya •eiei-
- Intizar odasında bekliyen asilzade- _ Artık kurtuluş imkanı kalmadı. takibinden kurtuldulan günden on gün cumhuru Vilno topraltlarında üç yerde 

yi buraya getiriniz .. emrini verdi. Mnnası açıkça okunuyordu. geçmişti. Yüzbaşı Paul, Vak.yer onna- örft idare ilin etmi§tir. 
Odada iki dakika siiren bir sükfıt ha- llk defa şövalye söze başladı: nında gömleklilerle yaptığı bir mlisade- Kopenhag, l 7 (A.A) - BeslindeD 

kim oldu. - Mösyö Serunars .. Bizi kralın emri nıede maktUl düşmüştü. gelen haberlere göre Sovyetler tarafın.. 
Şövalye ve Marki endişeli bak1şları- ile mi tevkif ediyorsunuz? Monsenyör Lui, Faribol ve Mistufle dan işgal edilmekte olan Polonya top.. 

nı knpıya dikmi.şler, bekliyorlardı. Kapı - Evet. Jşte emir .. Altındaki imza da protestan ordw;unu tanzim ve ıslAh için raklannda l 10,000 Litvanya)ı Vilno:'Jlll 
açıldı. içeri bir siyah mantoya bürün- Majestenin imzası ... Yarın sabah şafak- Jan Kavalyenin yanında kalmışlardı. gönden1mektedir. Buna mukabil Wo 
müş, kafasındaki geniş kenarlı şapkası- la beraber Set sahiline sevkedifoceksi- Gömleklilere başta Mistufle olmak üze- nodaki Ruslar Sovyet ~ .e'Y"-

nı gözlerine kadar indirmiş biri girdi. niz. Orada sizi If aatosuy. götilnnek - B!rlfBDı - kedili.Yorlar. . .... 



OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKET RASTA· 
· NESİ OPERArORV 
Hastalarını her gün üçten sonra 

Alsancakta Birinci '.Kordon 312 nu
maralı J aklnyon apartmanında ka-
bul eder .. , ' 

TELEFON : 3537 
~/~ 
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OPERArOR 

'DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fınn karşısı 
No. 25 ... Der gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 

Kiralık 
Kültürpark civarında V asıfçınar 

bulvarında bir binanın zemin katı 
ucuz olarak .kiralıktır. üç oda ve 
bütün konforu havidir. Müracaat 
telef on. 2599 
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BALIKEStR ASLtYE HUKUK HA-
KtMLtôtNDEN: No. 1151 

Balıkesirin osmaniye mahallesi odun 
pazarı civarında muhacir Mahmud evin
de nevrekopluMahmut oğlu Yunus tara
fından Izmir Basmane arkasında abdul
lah efendi mahallesi yeni muhacir soka
lında nevrekoplu Hasan oğlu damadı 
Halil hanesinde Şahver aleyhine açılan 
ihtar davasının yapılmakta olan duruş
masında: 

Müddei aleyha şahverin yukarıda 
gösterilen adresinde bulunmadığından 
ve ikametgahı meçhul kaldığından da
vetiyesinin illnen tebliğine ve duruş
manın 15-12-939 ~aat 10 a talikine ka
rar verilmiştir. 

Muayyen gUnde şahver duruşmaya 
gelmediği veya blr mUdafi göndermedi
ği takdirde gıyabında duruşmaya de
vam edileceğj. davetiye tebliği makamı
na kaim olmak üzere nan olunur. 

(2305) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Başı boş tutulup temizlik hanına tes

lim edilen 4 kuzunun vesaik ibraziyle 
sahipleri çıkmadığı takdirde 24-11-939 
gününde satılacağı il!n olunur. 

(2305) 

LEHIASIR 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet lştiha Şurubu 

FOSFARSOL; kanın eli hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları taze· 
leyerek çoğaltır. Tatlı bir iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, 
dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları , uykusuzluğa 
ve lena düşünceleri giderir. Muannid inkıbazlarda, Barsak tenbelli • 
ğinde, Tilo, Grip, Zatürreye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda ve kilo almakta şayam hayret laideler temin eder. 
FOSF ARSOLll; Diğer bütün Jıuuuet şuruplarından ayıran başlıca has· 
sası; deuamlı bir sureUe Kan, Kuuuet, iştah temin etmesi ue ilJı Jıulla· 
nanlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 
Sıhhat VeJıaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her Eczanede buJunur. 
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lzmir Gümrük Başmüdürlüğünden: 
Kabın 

T. N.lu 

81 
94 
< 

98 
101 

42 

A. 

156 

Kıymeti Si.kleti 
Nev'i MarkaA.S.N. Lira Kuru, Kilo G. Eşyanın cinsi 

----
73/74 95 os 18 560lspirtosuz gayri mezkur uçan yağ 

Ç. 81/92 77 00 77 500Boyalı P. mensucat 
c 99 24 24 81 OSun°i İpek mensucat 

97/100 81 25 26 750 c c < 
101/105 73 67 21 050 c < < 

Muhtelif207 /367 197 16 9858 OOOBuğday Ç. 
5 00 1006 000 Bozulmuş buğday 

628 37 10964 670Yekun 
Y ukanda müfredatı yazılı eşyalar 2 O. 1 1. 9 39 pazartesi sa&t 1 O da açık artırma sure tile !mtılacaktl!'. Bunlıudan buğ

daylar kıamen ekle salih ve kısmen de elde gayri salihtir. Müzayedeye iştirak etmek istiyenler 9 39 yılına ait maliye un
"Van tezkeresini hamil olmak ve yüzde 7, 5 hesabile nakdi pey akçası vermek gerektir. Müzayede ithalat gümrüğü yanın
daki levazım ve satı• servisi binasında yapılacaktır. Bunlardan maada muhtelif cinslerdeki eşya satışı da haftada 3 defa. 
ssbah ve öyleden sonra satış yapılmaktadır. Ve hunlara ait ilamlar eatış yapılan ııervis binasındnki ilB.m tahtasına asıl
makta olduğundan taliplerin muayyen günlerde gelerek komisyona müracaatları ilan olunur. 

8, 18 1 4106 ( 2261) 

Emlak ve.Eytam Bankasından: 
Esas No. 
A. 1190 
A. 693 
A. 234 
A. 701/A. 
A. 1159 
A. 852 
c. 305 
c. 164 
c. 56/5 
c. 56/9 
C. 202 

Yeri 
Tepecik Lale sokak 
Balçova Yıkık köy 
Osmaniye caddesi 
Karataş Dokuz Eylül sokak 
Mesudiye Hayat sokak 
Güneş Mah. 2 inci Hacı Süleyman Sok. 
Halil Rifatpaşa M. Filibeli Selim So. 
Manisa Alaybey Hendekkahve sokak. 
Mimar Kemaleddin caddesi. 
Saman iskelesi ikinci Kordon 
Saman iskelesi Mimar Kemaleddin C. 
İstanbul han. 

No. su 
6 

64 
112 

16 
2/4 

10 

7 
29 
23 

Senelik 
Nev'i Kirası 

Ahır 20.00 
Tarla 230.50 
Dükkan 80.-
Ev. 100.-

« 168.-
Arsa. 36.-
Ev. 48.-
Ev. 78.-
Mağaza 500.
Dükkan 300.-
1 No. Oda 1 20.-

Depozitosu 
T. L. 
3.-

34.58 
12.-
15.-
25.20 
5.40 
7.20 

11.70 
75.-
45.-
18.00 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin kiraları 27 / l l /939 Pazartesi günü saat ONDA ihaleleri yapıl-
mak üzere artırmaya konulmuştur. 

İstekli olanların hizalarında yi\zılı depozito akçelcrini Veznemize yatırarak artırmaya girmeleri .. 
4168 (2301) 

Devlet Denizyolları 
Umum müdürlüğü: 

isletme , Beyojjlunda 
BRiSTOL OTELi 

1 - l~letmemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı muh
telif yağlarla mai mahruklar kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 29/T. sani/939 tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 15 de Tophane Umum Müdürlük binasında müteşekkil Alım 
Satım Komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Muhammen bedeli 39176,30 lira olup muvakkat teminat 
2938,22 liradır. 

4 - isteklilerin yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği vesaiki hamilen usulü veçhile mühürlen
miş zarflarını makbuz mukabilinde komisyon Reisliğine tevdi etme
leri lazımdır. 

5 - Şartnameleri ldare Malzeme Şubesinden alınabilir. 
Cins Tahmin edilen vahit fiatı Miktarı {Kilo) 

Makine yağı {yağlama) 25 105 000 
İnce makine yağı (Dinamo) 28 1 O 000 
Silindir yağı 26 1 O 000 
Gaz yağı 14,75 13 000 
Benzin 20,80 16 000 
Kompresör yağı 28 1 125 
Türbin yağı 30 5 250 
Transformatör yağı 30 50 
Frigorifik yağı 32 170 
Dizel makineleri için motör yağı 28 4 000 

Gresör için gres yağı 28 5 25 
Mobiloil B. B. veya muadili 40 238 
Mobiloil A. F. c c 40 170 

18 20 25 27 4204 (2302) 

PERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her giin öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında .••• No. 42 ..• 

TELEFON : 2310 
• ı aa -Kirahk daire 

ve mağaza 
Resmi ve hususi daire \'e yazıhane 
olınağa elverişli Gazi bulvarında Zi
raat Bankası yanında 18 sayılı De
mirelli hnnı .. 
İstiycnlcr : İkinci.kordon Merkez 
bankası arkasında 88 sayılı dairede 
di doktoruna baş vursunlar •. 

l - 26 (2131) 
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Alsancak 
İstasyonu Karşısında yeni açılan 

E G E ~ 
HUSUSi HASTANESİ 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
İzınirin en büyük ihtiyaçlarından bi- ~ 
rine tekabül etmek üzere hazırlanan~ 
ve her türlü fenni tekamülat, kon-~ 
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik~ 
tedavileriyle mücehhez olan EGEN 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu N 
karşısında açılmıştır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 

mütahassısları tarafından tedavi edi
lir. 

l\lücssescde bcr zaman doktor bu
lunur .. 

FİATLER: 
İhi liradan başlar .. 

TELEFON : 2918 
czz.zz.zzz.zzzz~ ... 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~hassm bay ömer 
Lütfü Bengü'dir. 

Bristol oteli elli odab her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 
ve lcalorif eri vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz ohm bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. N 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul ebni
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay ömer Lütfü Ben günün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 
bulunan otellerde buluturlar. 

!AH && 4 - 1 F Zi'i'l'ralPllll'U Cr/TLZXT..ZJ 
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lzmir inhisarlar idaresinden: 
939 senesi birinci altı aylık içki beyiye teskerelerinin müddeti bu 

ayın sonunda bitecektir. 
Bu itibarla ikinci 6 aylık teskerelerinin verilmesi 20/ 11 / 939 Pa

zartesi günü başlayıp 30/ l 1 /939 tarihinde hitam bulacaktır. 
Bayilerin bu müddet zarfında müskirat beyiye teskerelerini ye-

nilemeleri lüzumu ilan olunur. 4236 (2303) 

D. D. yollaıı umum müdürlüğünden 
- 16/ 10/9 39 tarihinde Ankara, l'1tanbul ve lzmirde yapılan imtihanlar ne

ticesinde tam numaranın 2/3 nispetinde not alanların isimleri yukarıda yazılı 
yerlerde istasyon ilan mahallerine asılmıştır. 

Bunlar arasında münhal nispetinde ikinci bir şifahi tefrik imtihanı yapılma1t 
üzere 20/ 1 1/939 tarihinde saat 1 O da Ankarada zat işleri müdürlüğüne, lzmir 
ve Sirkeci işletme müdürlüklerine müracaat etmeleri ilan olunur. 

16, 17, 4197 (2289) 

Birinci SıruC l\fütahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMCIOOLU 

Cilt ve Te;asül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ..• 

İzmir • Elhanırn Sineması arkasında 
Sabahtan nkşaına kadar hastalnnnı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

r / .! , / ,, ,, , c ~ ,,, •.,t , 7 ,, ,, ... ~~ • - - - -·---~-

DOKTOR 
Süleyman Çoruh 

ÇocuJı hastalıJıları 
mütahcusuı 

Londrn ve Viyana hastanelerinde 
ctiidünü ikmal etmiştir .. 
llnstalarım her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci beyler so

kak No. 42 .• 
Ev mire i : Görlepe karakolu kar

şısında 834/1 •.• 
TELEFON : 2310 

4::=~==224= 1) 1 - 13 

SA.HIFE 5 -

SPERCO VAPUR W. F. Henry Van der Zee 
ACENrASI Ve ürekası 
--'1:r - ./ -

ADRlATİKA SOSYETA ANONİMA AMERICAN EXPORT UNES INC, 
Dl NA VİGAZYONE N E V - y O R K İÇİN: 

DİANA ikin. • • 
1939 

EXPORTER vapuru 10 son teşrinde 
vapuru 10 cı teşrın bekleniyor 

tarihinde beklenmekte olup Br:indizi, EXCHESTER vapuru 11 Son teşriiı-
Venedi~ ve Triycste limanlarına hareket de bekleniyor. 
edecektir. EXl\li:NISTER vapuru Son teşrin 
GALİLEA vapuru 16/ 11/ 939 tarihin- ikinci nısfında bekleniyor. ' 

de doğru Triyesteye hareket edecektir. D. T. R. T. BUDAPEST 
ASSİRİA vapuru 16/11/939 tarihinde TUNA LİMANLARI İÇİN 

gelerek Sclanik Köstence, Varna ve DUNA ınotöril 18 Sonteşrine doğru 
Burgauı l areket edecektir. bekleniyor. 

ECiTTO vapuru 17/11/939 da saat 8 KASSA motörÜ İlkkt1nun başlangıcın-
de ge1erek ayni gün saat 17 de Pire, da l?ckleniyor:· .•. 
Bindizi, Vencdik ve Triycsteye hareket TISZA .motoru İlkkanun başlangıcın-
edecektir. da beklenıyor. 

QUİRtNALE• , . ıs 19 tarih! SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
rnpuı u - e- B U C A R E S T 

rinde . beklenmekte olup do~ Venedik KÖSTENCE _ GALAS VE TUNA 
ve Tnyesteye hareket edecektır. LİMANLARI İÇİN 

NOT - Bütiln bu vapurlar Triyeste PELEŞ vapuru 18 Son teş:rine doğru 
veya Cenovada Şimnli ve cenub! ~me- bekleniyor. 
rika limanlarına hareket eden Italia SOCİETE COl\fMERCİALE BULGARE 
Anonim seyıic;eiain şirketinin ve Afrika DE NA VİGATİON A V APEUR 
ve Hindistana hareket eden LLOYD V A R N A 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir- BAlF A - İSKEm>ERİYE VE PORT 
keti vapurlarına tesadüf ederler. SAİT İÇİN 

NEERLAND.AisE ROYALE • • • •Vapuru 15/20 son teşrin ara-
KUl\1PANYASI sında bekleniyor. 

BERw:-""'CE ll/ll/939 tarihin Vapurlann isim ve tarihleri hakkmda 
J:.1'11 ' vapuru - hiç bir taahhüt alınnuu. 

de Anvcrs. Rotterdam ve Amsterdam Vapurlann hareket tarihleriyle nn-
limanlanna hnreket edecektir. 1 1 dakl d . ik"L' d 

ORiON vapuru 25/11/939 tarihinde ~ ar e~ ıaıer en acenta me-
Anvers, Rotterdnm ve Am.5terdam li- ıulıyet kabul etmez. 
manlanna hareket edecektir. · Daha fazla tafslllt için ATArtmK 

SVENSKA ORİENT LİNİEN caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Det 
AASNE vapuru 15/11/939 tarihinde Zee ve Ş!ı. Vapur acentalıtına mUraca· 

beklenmekte olup Goteborg, Copenhag, at edilmesi rica olunur . 
ve Helsingfors liınanJan için yük alarak TELEFON : %007/%008 
hareket edecektir. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN ' UMDAL 
ARDEAL vapuru 27 /11/939 tarihin- --~-

de beklenmekte olup Malta, Cenova ve UMUMİ DENİZ ACENTALICl LTD. 
Marsilya limanlanna hareket edecektir. IIELLESİC LİNES LTD. 

N O T : ANGHYRA ik. i t . . t' vapuru ınc şın ıp t· 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve dasında beklenilmekte olup Anversa ve 
hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve Rotterdam için yük alacaktır. 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı- ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOB 
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan LOVCE.~ vapuru 12 ikinci teşrinde 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp limruıınu.uı gelerek ayni gUn Köstence 
ctmiyeccğini muhterem yükleyicilerin ve Varna için yolcu ve ylik alacaktır. 
kayıt ve i~et etmeleri rica olunur. LOVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 12 de Pire - Arnavutluk limanlan -· Ko-
acentesine mürac:ıat edilmesi.. tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 

TELEFON : 2004 _ 2005 $uşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

------------- JADRANSKA PJ.OVİDBA D. D. 
=··········································· • SUSAK 
: OLİVİER VE PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 
: ŞVREKASJ LTD. ikinc-i teşrin iptidasında beklenil

mekte olup Yugoslavya limaruan ''e Tri
yeste için yük alacaktır. VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
'I'ELEFON: 2443 

.Londra ve Llvcrpol hatlan için 
piyas:ımn ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

Messageries Maritimes 

GOUI..ANDRİS BROTHERS LTD. 
PİRE 

•NF..A Ht:I .. LASn 
Lüks transatlantik vapuru ile PirE 

Ne\";ork hattı ... 
Pire - Nevyork seyahat mliddeti 12 gün 

Pireden hareket tarihi 
18 -11- 1939 

Gerek vapurların muva.salAt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak. 

KUMPANYASI kında acenta bir teahhilt altına giremeL 
THEOPHİLE GA.UTİER vapuru Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
Her türlü izahat ve malı'.imat için Bi- Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

rinci Kordonda 156 numarada LA U- umuınJ deniz ACf'ntalığı Ltd. mUracut 
RE1''!9f REBOUL ve ŞERİKİ vapur ncen· edilmesi rica olunur. 
tasına müraraat edilmesi rica olunur. Telefon : 4072 MUdUriyet 

TELEFON: 2 3 7 S Telefon : 3171 Acenta 

Türkiye iş Bankasından: 
ölü Kcırelı Ali Rizanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza intikal 

eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan lz:
mirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain tapu kaydına göre 

altı yüz dönüm karşılığı elli b~ş hektar vebin dört yüz metre murabbaı mesa-
hasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 Teşrinisani 1939 tarihine rastlıyan Pazarteıi günü 
saat 15 te bankamızın lzmirde Birincikordondaki binasında ve şube müdürlü
ğünde olbaptalc.i müzayede şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde yapılaca1t 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzdeonu nisbetinde 
teminat akçası yatırmaları lazımdır. 
Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartları hakkında malfunat a1mak 
istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya girmek istiyenlerin 
yukanda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri lüzumu ilan olunur, 

24, 27, 28. 29, 34, 5 7, 12, 15, 16, 18, 20 3919 (2181) 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ajuat.oa, 1 Eylut, 1 lkincitqrln 
t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 
ikram iyeleri:mzzı ... ~2DJl!lrm..,. 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S .» 1000 liralık ••• S.000 Lira 
8 » SOO lirabk ••• 4-000 Lira 

16 » 2SO liralık ••• 4-000 Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
9S n S0 lirabk ••• 4-7SO Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• ••••••• 

32.000 
IZ2J~!7X:a212f'ZZ~P.:ZZU.21EIZZZZ2ZZ2'.ZZ27D~D!Zr.ZZ7J' 

T. it B nkuına para yatırmakla, yalnız para birildirmif olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 



SAHiFE" 1 

Alman şef .eri ırbirlerine düştüler 
Göring, Ribbentrop ve Himler 
Polonyayı Bolşeviklere teslim 

gibi büyük şahsiyetlerin arası çok açıldı 
etti diye Ribbentropa Haini. diyorlar 

Tedhiş gittikçe a.rtıyor 
Göringin dostlarından yüksek rütbeli 

yüz elli zabit tevkif edildi 
Londra 17 (Ö.R) - «Deyli Herald> 

gazetesinin Amsterdam muhabiri tara.· 
!ından bildirildiğine göre, general Gö· 
ringin dostlarından bir çok yüksek tay
yare zabitleri tevkif edilmiştir. Diğer 1..'1· 
raftan ccSiyah muhafızlar> nac;iri efka. 
rı olan «Şvartzkorp> gazetesi Almanya
dnki vaziyet hakkında bcdbinane bazı 
yazılar neşrettiği için tatil edilmistir. 

Almanvada Rus muhibbi ~ivaset ta
raftarlar; ile Bolşevik aleyhta;ları nra
:;ındaki ihtil5.flar da artmaktadır. Bu se· 
heple Alınan siyac;İ ve ac;keri mahfilleri 
vaziyete bir nihayet vermek kararında· 
dırlar. 

Londra 17 (Ö.R) - Berlinden gelen 
haberlerde Göring, Himler, Ribbentrop 
J?ibi !'efler arasında ihtilaflardan bahsf"
dilmektedir. Bilhassa Ribbenlropun hü· 
yük rütbesi cok düşmüştür. Mumailevh 
Alman kanivle fethedilen sarki Lehi-'
tanı Bolşeviklere teslim eden hain diye 
j!Österilmektedir. 
Eski başkumandan general Fon Bhım
hergın tevkif edildiği bildirilmişti. Pa· 
riste çıkan Maten gazetesi mumaileyhin 
kurşuna di1ildii!ini bilclirmektedir. Hit-
1er aleyhinde bir harekete istirak föh
metiylr 150 zabit te hapse atılmı.,tır. 

Mareşal Göring, karısı ve çocuğu 

Londrn 17 (Ö.R) - Alman propa{(an
da makinesi her gün Ingiltereye karc;ı 
miithiş tc-hditler savuruyorlar. Bu teh
rlitlere arada sırada Fransa dn tesrik 
edilmektedir. Ingiliz imparatorluğunun 
mahvedılecei!ini söyliyorlar, Şaka değil! 
Gizli bir silahtan, yi.izlerce tahtclbahir
den, on binlerce tayyareden bahsolunu
yor. Fakat Almanyanın bütün bu tasav· 
vurları hangi ham maddelerle, hangi 
vasıtalarla kağıttan hakikate intikal et· 
tireeeği hala izah edilmemiştir. 

Faris 17 (ö.R) - Almanyarla siyasi 
ve askeri şefler arasındaki ihtilaflar ka· 
ı-;ır vermek güçlüği.inii izah eden sebep-

lcrdendir. 
Alman ordusunun efradı ve küçük 

zabitleri tamamen Hitler mektebinden 
yetiştıkleri için .Majino hattına karşı bir 
taarruza hazırdırlar. Fakat büyük har· 
bin tecrübelerini geçirmiş olan, Verdün
dc Fransızların yalnız başlarına taarruz
ları nasıl defederek oralarını Alman or-
dusu için maktel yaptıklarını hatırlıyan 
generaller Majino hattına karşı bir ta· 
arruzun daha felaketli bir netice vere· 
ceğine kanidirler. Na:syonal sosyalist 
şeflerince btenilen gösteriş hareketi gC: 
nerallerin fikrince hiç bir netice ·ver· 
meksizin Alman ordusunu efrad ve mal· 
zeme itibariyle mühim v.ararlara duçar 
edebilir. Hitlerin tereddüdleri bu iki 
noktai nazar arasında sıkışıp kalmıs ol· 

masından mi.inbeistir. 
Londra 17 (ö.R) - Pragda hücum kı· 

taları ve polisler şiddetli tedbirler al· 
mıslardır. Bu sabah üniversite ve yük
sek mektepler işgal edilmiştir. Az sonra 
1200 talebe kamyonlarla alınıp götürül
müştür. Bunu müteakip şehire 5000 ki
şilik takviye kuvveti gelmi~, mitralyöz-
ler, zırhlı otomobiller kafile halinde 
mevzilerine sevkolunmuştur. Bu taki
batın sebebi talebelerin meçhul asker 
abidesi önünde toplanarak cHürriyet!:t 
diye bağrışrnaları ve Çek milli şarkıla
rını terennüm etmeleridir. 

Bu sabah B~rlinde üç kışi, askeri sır· 
hırı ifşa suçiylc- idnın edilmi~tir. BirLc;i 
de daha e\'vcl başı kC'saınek suretiyle 
idam edilmistir. 

Bitaraf Balkan Bloku 
Almanyaya göre böyle bir blokun 

teşekkülü nasıl oln.alı imiş ? 
Brüksel, 17 (Ö.R) - Belga ajansı 

Berlinden istihbar ediyor : Balkanlarda 
bir bitaraf blok tesisi meselesi hakkın-
da salfıhiyettar mahfillerde beyan edil· 
diğine göre Almanya cenubu şarki Av· 
rupada kendisine karşı hayırhah bir bi· 
taraflık takip etmiyecek bir blok teşek· 
külüne ıMüsaade edemez•. Binaenaleyh 
hnkiki bir bitaraf bloku, ancak Alınan
yanın dost ve müttefiki olan bitaraf 

devletlerin idaresi altında olabilir .. Ya· 
ni yalnız İtalya ve Ru!'ya böyle bir te· 
~ebbüse girişebilirler. 

Fakat İtalyanın Balkanlarda bağlan· 
masına iki sebep manidir. Birincisi, ih· 
ti15fa iştirake siirüklenmek ihtimalidir .. 
İkincisi ise Balkanlarda girişebileceği 
taahhi.itlerin Almanya ile mevcut dost
luk ve mukabil paktındaki hükümlerle 
taaruz etmesi ihtimalidir. 

Rusyaya gelince, Balkan istikametine 
kendisini tevcih eden müttefik.far hir bi· 
taraf devlet grubunun başına geçmek 
veya bunları himayesi altına almak de
recesini bulamaz .. 

Brüksel, 17 (Ö.R) - Belga ajansının 
Berlinden isuhbarına göre Almanyanın 
Macar, Rumen ve Yugoslavya hükü
metlerini Berlindc bir ekonomik konfc· 
ransa davet ettiği haberi tekzip ediliyor. 

Belçıka Hava Bitaraflığı 
Belçika üstünde uçan ecnebi tayya
reler hakkında Be aa ajansının tavzihi 

Alman askerlCTi 
Bruı;; el 17 (Ö.R) - Belga ajansı cc- müdahale vasıtaları mefkuttur. Hudu· 

nebi tayyarelerin Belçika üzerinden du tecavüz eden tayyareler kendi ara
uçuşları hakkında şu tavzihi nesrediyor: zileri Uzerindc takip edilemez. Hem de, 

:Muhasımlar tarafından Belçika üze· müdafaa tertibatı ne kadar mükemmel 
rinde miitcaddit uçuşlar yapıldığı doğ-
nıdur. Son günlerde bazı Alman ve ln· olursa olsun, ecnebi tayyarelerin uçu~· 
giliz tayyarelerinin uçanlar arasında ol- larına mutlak surette mani olmak İm· 
duğu tc>sbit edilmiş. fakat diğerlerinin kunı yoktur. Muhasımlar bunu bizzat 
hiiviyeti tayin olunamamıştır. Her <lefa. tecrübe etmişler ve bütiin müdafaa ter· 
sında tayyare defi topları ve avcı tayya. tihatına rağmen düsman tayyarelerinin 
releri, <'kc;criva muvaffakıvetle hareke- gecmeğe muvaffak olduklarını görmüş
tP geçmişlerdir. Zira top ·atesi haslar ]erdir. 
başlamaz, tayyarelerin ekserLc;i barajı Belçika araz.isi üzerindeki uçuşlar hiç 
geçmege kalkışmaktan veya hava dev· bir zaman Belçıkaya karşı olmuş değil
rlyeleriyle karşılaşmaktansa geri dön· dir. Ya yolunu şaşırmış tayyareler ve 
me-ği tercih etmişlerdir. Zaten ekseriya yahut ta Belçikadan komşu memlcket
u lnr Ut mıntnka tnıfa lifııf't tnıfan )prp OOİ<rıı ~t>('rn<>lr İdİwın f ,,,,.,,.n1n .. ı-." 

suretle hareket etmekte olup ke~edilir 
edilmez uzaklaşmaktadırlar. Yt\lnız bir 
defasında bir mukavemet teşebbüsil ol· 
muş ve tayyare yere inmeğe mecbur 
edilmiştir. 

Brüksel 17 (Ö.R) - Çi!tc molörlü bir 
lngiliz avcı tayyaresi yağmur ve fırtına 
dolayısiyle Belçika arawnne inmeğe 
mecôur kalmıştır. Hasara uğrıyan tay
yare müsadere edilm~ ve Uç kişilik mil· 
rettebatı tevkif edilmiştir. 

Bir Alman tayyaresi de bu sabah 
Gand civarında 6000 metre yüksekten 
uçarken tefrik edilmiştir. Tayyare defi 
topları derhal harekete geçince Alman 
<f '°'~"1"-"''P-1'\,.; • ,.,.,,., 1.. ln,....._ •-'•-

İtalya siyasetinin esasları 
KuvvetJi bitaraflık, Bolşevikliğe 

mukavemet, Balkanlılarla anlaşma 
Roma, 1 7 ( Ö. R) - Meııhur Ame

rikan münckkidlerinden Major Elyot 
ltalyan aiyaseti hakkında diyor ki: İtal

yanın siyaseti en ziyade deniz iınalatha· 
nelerinde hazırlanıyor. Zira Akdeniz 
İtalyanın zaruri hayat sahasıdır. ıtalya
nın vaziyeti Amerikanınkinden çok 
farklıdır. Amerika İçin sulh en yüksek 
\ e değişmez hedeftir. Halbuki İtalyn· 
nın, aonuna kadar, ihtilafın haricinde 
kalacağını kimse söyliyemez. Milletinin 
bütün canlı kuvvetlerini etrafında top· 
lamış olan Duçe her ihtimale kar~ı or
duyu kuvvetlendirmektedir. 

«Noyezorher Nahrihten:) gazetfsi hu· 
kuki ve siyasi bakımdan İtalyanın in
kar edilemiyecek bir hareket serbestisi 
mcvcud olduğunu kaydediyor. ltalya 
ne Garp devletlerine, ne de Sovyet Rus· 
yaya karşı vaziyetini kayıt altına alma
mıştır. 

cMagyargseb gazetesine göre !tal· 
yan siyaseti başlıca dört noktayı takip 
etmektedir: 1 - Askeri sahada mü
kemmelen hazır olmak, 2 - Muhasım 
olmıyan bir devlet vaziyetine sıkı sıkıya 
riayetkar kalmak, 3 - Avrupada ko· 
münizmin ve Bolşevizmin emel ve he· 

deflerine kat'i olarak mukavemet et
mek, 4 - Balkan memleketlerile eko
nomik ve siyasi münasebetlerini takvi· 
ye eylemek. 

Paris, 1 7 ( ö. R) - İtalyanın vaziye· 
ti hakkında ıTribuna• gazetesinin şu 
makalesi naklediliyor: J talya bugün 
karışmanın haricindedir. Fakat üstünde 
değildir. Mücadeleden mutlak surette 
uzak durmak ve kendilerini müdafaaya 
mecbur edilmedikçe buna iştirak etme· 
mek maksadını giiden diğer bir çok bi· 
kraf memleketlerin hilafına olarak, İtal· 
ya için bitaraflık haddi zatinde bir ga-
ye değildir.. İtalya Avrupanın mukad
deratına lakayd kalamaz, zira Avrupa· 
da ve dünyada feragat edemiyeceği bir 
vazifesi ve mevkii vardır. Bu eebeble 
ltalya silah elde durmaktadır ve ltalyan 
bitaraflığı müsellah bir bitaraflıktı,r. Bu 
hattı hareket, eğer 1 talyanın mesru men
featlerinin muhafazasını ve tatminini te· 
mine devam ederse: muhafpza oluna
caktır. 

İtalya. nev'i zatına münha!"ır bir va· 
ziyet almıştır ki, şu suretle hülasa edile· 
bilir: 

1 - Avrupanın akibctinden hiç bir 

suretle kat'ı alaka etmemek, 
2 - Diğer taraftan İtalya menfaatle• 

rini himaye etmek. 
İtalyan akademi azasından Kopola 

da bir makalesinde İtalyanın komünizme 
karşı vaziyetini teşrih ediyor.Muharririn 
fjkrince Sovyet hükümetiyle komünlz.. 
mi birbirinden tdrik etmek imkansız-
dır. Sovyet hükümeti komünizmlıı mad
di koludur. Sovyetlere garp kapısının 
açılması vahim bir vaziyet ihdas etmiş· 
tir. Kızılordu hiç ateş etmeden Karpat
lara kadar gelmiştir. Baltık denizinde 
Rusya hakimiyetini temin etmi tir. Bal· 
kanları, Karadenizi, ve Balkanlarla Ka
radeniz Uzerinden Akdenizi tehdid edi· 
yor. Bunun mesuliyeti lngiltere ve Fran• 
saya aittir. Zira Almanyayı muhasara 
etmeğe tc§ebbüs ederek bu memleltetl 
Sovyetlerle bağ?anmağa mecbur etm~ 
lerdir. 

Bununla beraber halyanın Almanya· 
ya imtisal etmesine imkan yoktur. Ko
mintern tarafından ltalyaya fırlatılan 
hakaretlerden sonra bu hatıra gelemez. 
Rusyanın Karpatlardan Tuna vadisine, 
Balkanlara ve Akdenize doğru taşması
na İtalya müsaade edemez.> 

Almanların Polonyada ele geçirdik
lerini iddia ettikleri mühim vesikalar 

Bertin 17 (A.A) - Resmen tebliğ 
edilmektedir: 
Varşovanın zaptından evvel Polonya 

hariciye nezareti bütün dosyahırın im
hasına tevessül etmiş olmasına rağmen 

çok mühim bir takım vesikalaı· Alman 
makamatının eline geçmiştir. Bu vesi· 
kahır dikkatle ınütalfıa olunmaktadır. 
Bu vesikalardan biri 19 Ağustos 1939 
da Polonyanın Brezilyadaki elçisi tara
fından gönderilen rapordur ki bunun 
mühim parçalarını aynen aşağıya derc
ediyoruz: 

Rio De Janeiroya Ingiliz Ajax kru
vazörü gelmi~tir. Elçiliğimiz tarafından 

elde edilen malfünata göre bu kruvazör 
on gün kadar burada kalacaktır. Bu iş· 
te çok manalı bir cihet varsa o da krıı
vazöriin mUrettebatmın tetik Uzerinde 
bulunuşudur. Geminin yiyeceği her gün 
tazeleniyor. Burada dolaşan haberlere 
göre Ajax kruvazörii diğer Ingiliz harp 
gemileriyle birlikte bir harp ihtimaline 
kar ı Brezilya sahillerinde devriye gc. 
zerek Almanya ve Italyanın iptidai mnd· 
deler ve erzak tedarik etmelerine mani 
olacaktır. 

Polonya elçisinin verdiği bu haberden 
anlaşılıyor ki daha 19 Ağustosta Irigil
tere bir harbe muhakkak nazariyle bn· 
kıyordu. Çünkü harpten 15 gün evvel 

Ajax kruvazörilnii hususi bir vazife He 
Rio De Janelroya gönderiyor. Ve ona 
orada on gün kadar kalmasını bildiri
yordu. Keza yine bu rapordan anlaşılı
yor ki Ingiltere daha sulh zamanında 

Almaı 1.ırın tedbirleri her ne olursa ol
sun cenubi Amerikadan Almanyaya yi
yecek ,gelmesine mani olmağa azmetmiş 
bulunuyordu. Demek ki Ingiltere huku· 
ku düvel kaidelerini ihlal etmeğe ve ka-
dın ve çocuklara harp açmağa karar 
vermiştir. lngiltere Almnnyaya karşı 

muttarit bir tarzda iktısat harbını hazır
lamıştır. Ta ki harp başlnr başlamaz onu 
hemen ve şiddetli tatbik edebilsin. 

Nazi şefleri ve ordu erkanı arasında devam eden 
ihtilaf tehlikeli bir safhaya girmek üzeredir 

Bitler yakın adamları ile 
gizli temaslar yapıyor 

- BAŞTAUAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - <lir .. Avusturya fabrikalarında sabotaj 
hareketleri devam ediyor.. Almanya

si şudur : Hitler tereddüt etmektedir... nın muhtelif fobrikalannda da infilaklar 
Çünkü askeri bir taarruza karar verip olmuştur .. 
te bunu muvaffakıyete isal edemezse, bu Berlinde üç baş kesildi .. Münihte iki 
hal kendisinin sukutunu mucip olabilir. yahudi idam edildi.. Bunlar vatana iha· 

Generaller, kat'i bir netice istihsalini net ve Münih suikasdı suçlularıdır. 
temin etmeksizin orduyu zaif düşürecek Maten gazetesine gelen bir habere gö
olan büyük mikyasta bir taarruza muha· re, Fon Blomberg idam edilmiştir .. 150 
liftirler .. Bu sebeple komşu bitaraf dev· yüksek rütbeli 7.abit tevkif olunmuştur .. 
letlere karşı taarruz projesi tercih edil- Hitler şaşırmış bir halde sabahtan akşa
m<>ktedir. Böyle bir hareket Alınanyaya ma kaclar konferanslar akdetmektedir .. 
mahalli muvaffakıyetler temin edebilir, Bu konferanslarda varılan netice Ma
faknt bu da asıl harp sahnesinde kat'i jino hat, mı bir hücwn imkansızlığı kar
neticeyi elde etmeğe müsait olmıyacak· şısında A1ınunyanın tayyare hücumları 
tır. yapmak suretiylo zaferi kazanmak timi· 

Faris, 17 (Ö.R) - Bütün Almanyada didir .• 
büyük bir sinirlilik hükilm sürmekte- Roma, 17 (Ö.R) - Alınan gazeteleri 
dir .. P agdv dün sabah Jkide beş bin Na· Belçika ve Hellanda kral ve kraliçesi· 
zi ÜJ iversitc ve fakültelerini kontrolle- nin sulh tavassutunun akametini Al
ri altına almışlardır .. Talebelerle müca· manynnın menft hattı hareketine atfo
ddeler olmuştur., Viynnnda kadınlar den İngiliz ve Fransız tezini reddetmek· 
büyilk nümayişler yapmı~lardır.. Bazı tcdir. Alman gazeteleri Hollanda ve Bel
haberlcre göre de Naziler ateş etmişler- ~ika I{Uküındarlannın sulh lehindeki 

Polonya cimhurreisi· 
nin karısı. .. 
Knwıas 17 (A.A) - Polonya reisi

cümhurunun refikası Mm Raczklevicz 
kendisine Polonya hükümetine iştirak 
etmek teklifinde bulunmuş olduğu mü
hendis Jarzeminskl ile birlikte yakında 
Parlse gidecektir. 

-'1:1-
ALKAPONE 
Serbest bırakıldım 
Nevyork 17 (Ö.R) - 1931 yılında 10 

sene hapse mahkttm edilen ve o zaman
danberl hapishanede bulunan meşhur 
gangester Alkapone bugUn serbest bı· 
rakıl.nu,tır. Gangster hapishanede bu
lunduğu seneler içinde lyl ahlnklı bir in· 
... "', "'··lf- ' -11 ' •• ,,. • 

Fransada 
1891 doğumlu askerler 
terhis ediliyor ... 
Faris 17 (A.A) - MilU mildafaa mlis

teşarı B. Ducas seferber edilmiş olan 
1891 tevellütlü Fransızların da bu ayın 
nihayetinde terhis edileceklerini bil
dirmiştir. 

iTALYADAKİ 
MACAR HEYETİ 
Milano, 17 (A.A) - Fablnynin ri

yaıetinde bulunan Macar kültür heyeti 
bu aabah Polonyadan buraya gelmiot!r. 
Misafirler Milanodakf Macar mektebini . ' ,, 

gayretinin ancak İngiltere ve Fransa 
tarafından reddedildiğini kaydediyorlar. 
Bu !'ebeple, Alman gazetelerinde en çok 
tesadüf edilen cümleler şunlardır : 

•En son şiddetle harp, son damla ka
nımıza kadar düello, İngiliz imparator
luğunun tahribi ... • D. N. B. ajansı da şu 
sözleri ilave ediyor ı Alınan milleti ar
tık sonunn kadar, yani İngiliz hegemon
yasına nihayet \'eritinceye kadar harbe 
karar \"erildiğinden bundan sonra her 
münakaşa ?.aittir .. " 

İngiliz gazeteleri de, sulh tavassutu· 
nun akametindeıı sonra, Almanyanın 
İngiltere ve Fransaya karşı sonuna ka· 
dar harbedcceğini kabul ediyorlar. Fra~ 
sız gazeteleri ise, hal böyle olunca, müt
tefiklerin muhasamatı birlikte yüriite• 
ceklcrini kaydediyorlar. ıPötl Parizyen» 
şunları yazıyor : 

•İngiltere Almanların nazarında başlı• 
ca düşman olsa bile, ona yetişmek için 
ilkönce Fransız ordusunu kat'i olarak 
yere sermek icap eder!• 

BİR PETROL 
GEMİSİ BATIRILDI 
Londra, 1 7 (A.A) -Cnpetowndan 

bildiriliyor: 
Africo Shell adındekl petrol gemisi 

şaTki Portekiz Afrikaııı sahilleri önünde 
bir Alman gemisi tarafından torpillene
rek batırılmıştır. Zannolunduğuna göre 
torpillemeyi yapan gemi takriben on 
bin ton hacminde müselH\h bir gemidir. 
Africo Shellin kaptanı esir edilmiş ise 
de mürettebatı karaya çıkmağa muvaf
fak olmuşlardır. 

Alman iaşe nazırı 
teminat veriyor ... 
Paris 17 (ö.R) - Alman ~e direktB

rU Almanyanın uzun .sUre~.eJC bir harbe 


