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Su altında bırakılabllc 
Eek topraldar 

Müstahkt'Q'I s'"rr 

r>achk mınıalı'a 

Ô Müstahkem me~ki ~ i:ııki ıstıhlı!irnl.ıp 
t · k rınd~ yaptıg"ı talılııma 11 s;ostcıC'n 011 tran$ır harı"lası 
.-uAS:ı nın ~aı sını .. 

SAR KÖPRÜLERi KESILDIGINE GÖRE 

Fransız kıt' aları Almanların meşhur 
Sigfrid hattının ilk tahkimatını 

geçmiş bulunuyorlar 
11ARRIN ILANINOAN BiR HAFTA SONRA 

Afüttef ik orduların harp malzemesi harikalar yaratmıştır 
Fransız kuvvetleri Sigf rid hattının ilk mevkilerinden 

bir kısmına girmiş ve bunları 

1 

General Vey
gand Ankarada 

j 
Ankara, 9 (A.A) - General Vcy

gnnd bugün snnt 11 de tayyare ile 
Bcyruttan Anknrayn gclnıişti.r. 

Paris, 9 (Ö.R) - General Veygand 
.Suriycdcn Anl::ırnya V891 olmuştur. 

ral Veygand l""ıııruıız ntaşemilitcri 

1 

Seyalıat hususi µmhiyettedir. Gene-

general Vunren tarafından karşılan-

acmıstır 
t .. 

- YAZISI 6 iNCi SAHiFEDE -
Fransız başkumaııclanı general Gamlen 

! 
mış ve Fransız sefaretbanesinc in
nı.İ.ljtir. 

Garp Cephesi Fra1ısı::: taarruzmm gösteren 1ıarita K 1 l d '" I · · lı da a ıraman cırc trnnız un zmırm cıyramm yaptığı geçid resminde 

Normal 
Haytı 

lngiliz tayyareleri Al- Büyük bir gün yaşadık 
üzerinde uçtular 1 . ı· d.. t b.. ··k h l kA manya 

----<:r·---
Muhalazadaki hassasi· 
yetimizi azami dere• 
ceye çıkar~abyız. 

zmır ı un va anın uyu a as arı 
Dönüşte yanlışlıkla iki belçika tayyaresine k h d ••k 1 Jk } d 

ateş ederek bunları tahrip ettiler a raman or uyu şu ran a a ış a ı 
- ·--

HAKKI OCAKOCLU 

Avrupnda kopan kanlı kasırgadan 
Türkiyeyi siyanet etmek. ateşi Bal_k~nla~.a 
ve Akdenize sirayet ettirmemek ıc;ı~ hu
kümetimiz hadiseleri büyük bir ~ıkknt 
ve teyakkuzla takip eylemektedır. ~.u 
hususta en küçük bir şüphe ve tereddu-
de mahal yoktur. .. 

Her zaman tekrar ettiğimiz gibi dog· 
rudan doğruya veya bilvasıta emniyet 
ve istiklalimize müteveccih bir tecavüzle 
karşılaşmazsak bir damla Türk kanının 
akmasına nsln müsaade olunmıyacaktır. 

Yalnız Türk kanının değil, imkan da
hilinde dünya umumi vaziyetinin doğur-

pek tabii bulunan sarsıntılardan 
ması b .. k" 
bile Türkiyenin korunması ugu~ ta ıp 
edilen politikanın esasını teşkıl eyle· 
mektedir. 

H ""k'' t"miz bir kaç gün evvel fırsat u ume ı 
1 

.. 

Paris 9 (ö.R) - Zürih gazetesine 
göre geçen gece Bl"rlinin ahalisi bir tay
yare alarmı ile uyanmı !ardır. Düdükler 
dörtten az evvel çalmış ve alarm üç çey· 
rek snat devam etmiştir. 

Ayni gaı:etcnin istihbaratına göre hu 
alarm Almanyanın şimali garbisinde 
uçan lngiliz tayyarelerinin Bcrline yak
la malan sebebi ile verilmiştir. 

Paris 9 (ö.R) - 8/9 Eylul gecesi 
lngiliz tayyareleri Almanya üzerinde be
şinci bir keşif uçuşu yapmışlardır. 

Hava şartları gayri müsaitti. Buna rağ· 
men tayyareler önceden hazırlanmış pla
na göre merkezi Almanya üzerinde vasi 
bir sahaya Alman milletine hitaben bir 
notanın bir çok nüshalarını atmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Dönüşte bu tayyarelerden bazıları avcı 
tayyarelerinin hücumuna uğramışlardır. 
Hücum eden tayyarelerin Belçika mille
tinden oldukları anlaşılıyor. 

Anlaşılıyor ki tayyareler yanlışlıkla 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Pariste Harp Meclisi 
Gamlen Şark General 

cephelerindeki harekatı 
ve Gatp 
izah etti 

düşkünHiğü yapmak, veya ne!is. erını ~
laş ve endiseye kaptırmak ıstı~a~ın 8 

k · d bır ıhtnr· Paris, 9 (Ö.R) - Cümhurreisi Leh- tekleri meselesindeki alakasızlıgı" nı gös-
bulunanlara karşı ço - yerın e 
da bulundu. . . rünün riyasetinde toplanan harp mecli- terdiği kanaatindedir. 

Vilayetlere yapılan tamimlerde ıhtı- sinde başvekil ve harbiye nazırı Daladi- Macar - Alman münasebetleri mese-
kara sapanlara amansız bir miicad~le ye hazır bulunmuştur. Z l~in?e, Berlin diplomatik malıfellqi 

• "ld' T ı· ndıse Başkumandan general Gamlen, şark şımdıye kadar Macaristanın bitaraflık 
açılması emrı verı ı. e aş ve e . • · h k'k t hıla ve Garp cephelerindeki harekatı izah hakkında hiç bir beyanatta bulunmamı" 
gÖ!ıterenlcri tntmın ve a ı a en "' 
liizum yurdda doğması melhuz iaşe dar- etmiştir. olduğunu bilhass kayıt ve işaret edi-

d b·ı · d AL'll.IANl..AR GiZLİYORLAR yorlar. 
lığını önlemek için e ı umum ıaşe ~a : " . 
delerinin harice çıkarılması yasak edıldı. Bcrn, 9 (A.A) - Bcrlinden Basler FR~NSA~A lUILLİ BİRLİK 

T 
,_. · h" b' N~chrı'chtene bildiriliyor : Parıs, 9 (Ö.R) - Stokholmdan bildi-Bu şartlar ııltında iin;ıyenın ıç ır su- .. + 

ret ve şekilde iaşl" darlığına dü~mesine Garp cephesinde harekatın başladığı rildiğinc göre ısveç gazeteleri Fransada 
imkan tasavvur edilemez. hflla halka bildirilmemiştir. Ren mınta- guya dahili ihtiluller başladığına dair 

'-' ·• b' k'lde k~"'"da sı"•ı"l ahalinin tahli'-'esi devam Alman gazetelerinde vukubulan ne"ri-ı ine hükümetimiz mevzu ır şe ı ...,... • " ., 
bir kaç sınıf erlerin talim vczifelerine ça- etmektedir. • . yatı gülünç ad?e~i~or.l~r. Ayni gazete-
:Fırıl "h' ı · d b'"yütenlere karşı Berliner Börsen Zeıtung gazctesı, Al- ler Fransada mıllı bırlığin çok sarsılmaz 
... masını z.ı ın erın e u • d k" h" k·ıa k d' . .. d ' b 
da bir beyanname neşrederek vaziyeti manyanın cenubi şarkı .~vrubepatslın. ail ı dır ih~et'lı "ide enb ıhsnı gostkersakıği ub~an-
tavzih eyledi. Her kesi iş ve güçlerile bitaraf devletlerle olan munase erı e a ı a en a etme . at ır pro-
mesgul ol .. d" t etti. iştigal ediyor. Bu gazete, Almanyanın paganda ve manevradır, dıyorlar. 

Birbirin~a:a~ip a:~~n beyanname v~ doğu cenubundaki. mevzii ~t;.rginliğin Par~, 9 (Ö.R) - Başvekil B. Edvard 
kararların mah" t' d.kkatle tetkik edı- vehamet kesbetmesınde ve sılabla hal- Daladıye bu sabah saat 11 de Fransanın 
lirse görülüyo;Yki: Avrupadaki muaz- linde hiç bir menfaati olmadığını bildir- M~~it sef~. mareşal Peteni kabul et
zam facia ve felaketlere ra~mt:n hükü- mektedir. • mıştir. Haricıye nazın B. Bonne de bu 

- SONu 2 tNci SAHiFEDE - Basler Nachrichtenin muhabiri bu sabah Macarlstamn Paris sefirini kabul 

amıı ~ --·~· 

, . Kurtultı§ bayramı tczahiiratından l>ir sahne 
Iznurın kurtul~ bayramı di.in gece reze komutanı üsttcğmcn Ilhaıni çok a1-

~ar!5ındnn sonraya kadar .müstesna as- kışlanmıştır. Söylevlerden sonra bando 
en v~ ha~k tezahüratı isinde kutluları- istiklal marşını çalmış ve halle ağızdan 

mış. mılletın orduya karşı beslediği sar- söylemek suretiyle buna iştirak etmiştir. 
sıln:az. güven bir defa daha tezahür ey- Bunu miiteakip fıbidcye çelenkler ko
lemışt~r. .. nulmuş ve atlı müfreze tarafından havn-

Şehır dun s.,bah erkenden bayrakları- ya üc defa atış yapılmıştır. 
mızla donanmıştı. Bir çok semtlerde ev- Tıpkı Izmirin istirdadı günü yapıldığı 
Icr de donanmış, gece umumi müessese- gibi askeri kıtalar tiç koldan Izmire gi
lerde tenvirat yapılmıştır. Sabah erken- rcrck saat onda klşla önünde, tayin cdi
den halk sokaklarda, orduyu bekliyor- len yerele birlesmişlcrdir. Bu heyecanlı 
du. sahne çok müessirdi. Pnrti şehitler ocn-

s.a~ah sa.at sekizde Ha1kapmardnki ğı iinündc mcydoıuı gctfrilcn takı 1.a!er
şehıtlıkte, lzmir yolunda can veren ad- den gecl'n asker! kıtnlarımız, ordunun 
sı.z k.~hramanların mezarı başında hazin halaskar pişdarları kadın. erkek, cocuk 
hır toren yapılmıştır. binlerce kic:i 1arafından alkışlarla karsı-

Bu tören.de vnli, kumandan, parti baş- lanmı tır. Burada n-;kcrlcrimizin a}•ak
kanı, . belediye reis muavini, orgeneral lnrı altında kurh2nlar kesilmiştir. 
t~;ttin Çalışlar, emekli tümgeneral Saat onu ccyrck geçe işaret ionu atı
Mursel, halk ve cemiyet 1eşckkülleri lınca atlı miifrezc komutnnı törenle kı -
mürne~lleri, bir süvari müfreJ:esi, as- laya girerek bavrağımır.ı çekmiş, bu hU
kerl muzika ve askeri kıtalar hazır bu- kiimet konağında da tekrarlanmıshr. 
lunmuştur. Kışla meydanı biivük bir kalabalıkla 

Merasime saat 8,20 de başlanmış ve dolmuştu. Bayrnğım;z yükc:elirkcn hal
avukat Ekrem Oran bir nutuk söyliyerek kımwn gösterdiği şuurlu hcvecan cid
!zmir yolunda ölenlerin adlarını saygı den göz kamaştıracak halde idi. 
ile anmıştır. Buna cevap veren atlı müf- Kışla balkonunda nli. Izmir kuman-

\ danı gc.neı·al Mahmut Bcrköz, tzmire ilk 
giren süvari kuvvetlerimiz komutanı 
emekli tümgeneral l\lürscl, pnrti başka
nı B. Atıf Ina.n, bc.lcdiyc reis muavini 
ve diğer zcvnt hazır bulunuyorlardı. 
Parti başknnımıı B. Atıf İnan kışla bal
konundan lmıir halkımı hitaben heye
canlı bir ifade ile cidden veciz bir nutuk 
irad eylemiştir. Sürcklı nlkı larfa ve halk 
tezahüratiylc karşılanan bu ııutuk su
dur : -SONU 2 i 'Cİ SAHİFEDE-

Askere 

Davet 
İZ!\llR ASKERLİI< ŞUBESİNDE.': 1 
1 - Miircttcbat ikmal t'dilmiş ol
du~undan ikinci bir ilim \'crİlinccye 
kadar piyade ve muhabere \'e topı;u 
sınırtanna mensup olanlar :imdilik 
şubeye gclmiycrcktir. 
lln\'a ve piyade sınıflanna mensup 

olan oförlcr ve sanatkarlar evvelki 
ilanımız '·eçhile 310 dahil 332 dahil 
do~'Umlıı erlerin ubedc kayıtlan ya
pıldıktan sonra şimdilik smkcdilıni
yccc.klcrindc.n crbest bır:ıkılacak
Jardır. 

2 - Nok..,an kalan mürettebatı ik
mal etmek iizcrc 326 • 325 sü\•ari 
3Hi - 32fi istihltnm .. 
Hemen ~ubcye gclıneleri lfı'Zlmdır .. 

Gchniyenlcrin bakaya tanıyarak 
haklarında kanuni muamele yapıla
<'aktır. 

3 - ikinci maddede dof~umları ya
zılı süvari, istihkam sınıClanna men
sup olanlar miiste na olmak üzere 
diğer sınır erlerin ~ofiir n san:ıtkar
Iarm imdilik kendi i !erine ve me
muriyetlerine devanı etmeleri ıa
zmıdır. 
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Lehistanda son 
vaziyet nedir 7 

YAZAN: 
t:mekli ·General 

H. EMİR ERKiLEr 
_ Fransız ordusu müstahkem Alnın garp 
~phesine karşı yanaşmak hareketlerin
):!e devam ediyor. Müstahkem bir hatta 
karşı yanaşmak onu bütün derinliğiyle, 

~
er nevi toplarla ve ağır ve hafif maki
ell tüfenklerle müessir surette dövebi

eceke mesafelere girmek demektir. Bu
un için de asıl mevziin ilerisinde düş-

E tarafından hazırlanmış ve tutul
ve ileri mevzileri ve siperleri birer 

r zaptetmek iktiza eder. 
Işte Fransız ordusunun birkaç gün

ılenberi yapmakta olduğu şey budur. 
IY ani Zigfrid mevzilerindeki Alman ile
~ mevzi ve siperlerini zaptetmekle meş
,çuı.ı.ür. Zigfrid mevzii Isviçre hududun
pan Karlsrohenin garbı hizasına kadar
ki kısmı Renin sağ sahilini, yani Fransız 
Jı.ududunu pek yakından takip eder. Fa
kat ondan aonra şimali garbi istikametir~ 
de giderek Fransız hududundan yerine 
J:Öre az çok uzaklaşır. işte Fransızlar Al
tn;uı müstahkem mevzilerinin hududdan 
ı-ızakça oldııkları yerlerde bu mevzie ya
lıaşmak için epeyce ilerlemeğe mecbur
durlar. Bahusus Sarbrükenden sonra 
müstahkem hat Sar nehrinin şarkından 
geçtiği için Lilksemburg - Fransız - Al
man hudutlarının köşe teşkil ettiği nok
tadan hayli lçerde olduğu için Fransız
Jar buradaki şimal kollarının 7 .8 mil iler
lediklerini haber veriyorlar. Tabiatiyle 
Almaniar bu ileri araziden geri çekilir
lerl<en d!işmanın işine yanyacak her ne 
)'VSll tahrip ediyorlar. Ancak Fransız
lar bu yanaşma harekeU yapıp her taraf
~ Zlgfrid hattına müessir mesafelere 
Slrmeden ve Ingiliz ordusu Fransız cep
l>eslne varmadan burada asıl yarma ta
arruzuna başlannwıt ihUmalden uzak
);ır. Onun için daha birkaç günler böy
lece bir takım ilerlemeler, yanaşmalar 
ve hazırlıklarla geçecektir. 

Amerika ve Royter ajansının verdiği 
lıir habere göre Almanlar Lehistan cep
besinden garba doğru 6 fırka nakline 
J>aşl~lar. Eğer bu haber doğru ise 
Fransız taarnızlarının ilk faydalan gö
rülmeğe başlanmış demektir. 

ŞARK CEPHESİ 
Alınan - Leh harbine gelince dün gece 

Almanlar Varşovaya girdiklerini bildir
diler. Buna mukabil Lehistanın Londra 
sefiri Varşova ile görüştüğünü söyledi. 
Bundan başka Varşovaya Leh kuman
danının telsizle yaptığı bir mesaj Lon
drada dinlenmiştir. Bu kumandan Var
.şovayı müdafaaya memur olduğunu ve 
Leh askerinin bu işi kanlarının son 
damlasına kadar yapacaklarını söylemiş. 
O halde bu tenakuzdn çıkan mana şu
dur ki şimalden cenuba doğru ilerliyen 
Alınan ordusu Varşovanm şimal varoş
larına girmişler ve Leh ordusu bizzat 
şehri Madrid gibi müdafaaya karar ver
miştir. Ancak Varşova şehri hemen k!i
ınilen Vistülün garbındadır. Bu sebeple, 
~al, garp ve cenuptan bunun müda
faasını kolaylaştıracak tabil bir mani 
yoktur. Bundan başka Almanların elin
deki vasıtalar ve bahusus çok kahir bir 
tayyare faaliyeti general Frankoda yok
tıL Maamafih azmin elinden hiç bir şey 
kurtulmaz. Eğer Lehliler muharebe üze
rinde mühim ve kat'l bir tesir yapabile
ceğini düsünüyor ve istiyorlarsa Var'i<>
\"ayı bir Madrid veya bir Plevne haline 
de getirebilir ve sokaklarında dövüşebi
lirler. 

Ancak çok mühim diğer bir habere 
göre, Alman seri kıtaları cenubi Lehis
tanda Vistül nehrine Sandomier mevki
inde varmıslardır. Bu mevki Lublirun 
ancak 85 kilometre cenup batısındadır. 
Eğer bu haber doğru ise ve bu mevkie 
vardıkları bildirilen seri kıtaların mik
tar ve kuvveti fazla ise Almanlar blitün 
Leh ordusunu büyük bir yarım çember 
içine almışlar demektir ki. bu cemberin 
ancak Rusyaya müteveccih olan şark 
tarafı henüz açıktır. 
Almanların seri fırkalarını Sandomier 

istikametinde sürerek bu mevkii tutma
larından maksatlan Leh ordusunu hem 
cenuptan kavramak, hem de onun ~ 
manya ile muva~alasını kesmimir. Bun
dan baska e;!er Almanlar burada da Vis
tü\ nehrini büyük kuvvetlerle gec;meile 
ve Lublin"e doV-U cenuotan ilerleme;!e 
muvaffak olurlarsa Leh ordusu icin 
Vistül nehrinden bir müdafaa hattı ola
rak istiiade etmek imkAnı artık kal
maz. 

Sovyet Rusyada askere 
davet edilen ihtiyatlar 

Moskova 9 (A.A) - cHavaS> Moskovada ihtiyatlardan bir kısmı mahalle
lerdeki askerlik bürolarına çağırılnuşlardır. Meselenin mahiyeti belli değil
dir. Diğer taraftan sokaklarda bir takım kimselerin toplu bir halde askerler 
tarafından sevkedilmekte olduğu görülmüştür. 

Bu vakıalar ve terhisi J.azımgelen efrattan batı Rusyasmdaki askerlik daire
lerbe mensup olanların siUih altında muhaf~ Sovyetler birliğinin her ih
timale karşı hazır bulunduğunu göstermektedir. 

Japonya Beynelmilel mıntakanın 
tahliyesini mi talep etmiş? 

Londra 9 (Ö.R) - Japon deniz şfu-asının eski reisi amiral Togada demiştir 
ki: Sovyet paktı ile Almanya en büyük gafı yapmış, Japonya, ispanya ve 
belki Italyanm müzaheretini lcaybetm~. Hitler kara adamı gibi hesap yap
ınış, Ingiltere ve Fransanın muazzam deniz. ~vvetlerini hesaba k~ym-~m~ş
tır. Umum! olarak vaziyet bugün Almanya ıçm 1914 ten daha gayrı musaıt
tlr. Varşova düşse ve ltalya mutavassıt mevkie geçse de, yine Ingiltere ve 
Fransaya arzularını kebul ettiremezler. Zira zaman asıl asırdır. Almanya bu
nu da yanlış hesap etmiştir. 

Japon Amiralı diyor ki: Sovyet paktı ile 
Almanya en büyük gafını yapmıştır 

Roma 9 (ö.R) - Japonyanın Büyük Britanya ve Fransadan Çin
deki beynelmilel mıntakalarda bulunan kara ve deniz kuvvetlerini ge
ri çekmelerini istediği hakkındaki haber Amerikada büyük heyecan 
uyandırmıştır. Beyaz saray muhafili, bu talebin geniş avaltıbı ile ya
kından ve ehmmiyetle meşgul olmaktadırlar. 

Zirai mahsulat 
kontenjanları 

Ticaret Vekilinin 
bir tebliği 

Ankara, 9 (A.A) - Ticaret vekaletin- . Ankara, -~ CA;-A)_ ~ Ticaret vekA!e
çlen bildirildiğine göre Fransa hüküme- tinden teblig edilmiştir : 
ti tarafından 939 ~ üçüncü üç ay- - İcra Vekilleri Heyetinin tasdikiıie 
lık devresi için Türkiyeye verilen zi- iktiran eden 2/11869 sayılı kararname 
rat mahsıılAt kontenjanları şımlardır : ile ihraçları lisans usulüne tibi tutulan 

"'---·- ümrük" •• t if · · mahsulat ve mulat ic;in Ticaret vekAleti-
r ~ g ar esı . ti · "----
M A - Kabuklu yumurta 250 kental, ne vukubulacak müracaa enn """"" 
34 B - Yumurta ala 150 kental, talimatnamesi hükümlerine uygun ola
M C - Şekersiz yumurta sansı 200 rak yapılması lazımdır. Bu hususta ~-

kental. lfunat almak üzere alakadar tacirlerın 
34 E - Şekerli yumurta sarısı 30 ken. mahalli mmtaka Ticaret müdürlükleri-
72 - Tane nı.ı.sır 5000 kental ne veya Ticaret odalarına müracaat et.. 
72 - Tane mısır (Kabulü muvakkat rneleri tavsiye olunur. . z;a;a:z:J'll 

suretiyle) .. 12.000 kental 
ao - den fasulya 4 üncü üç aylık 

devresi 300 kental 
8t - den Mercimek 4 üncü üç aylık 

devresi 400 kental 
84 A - Dan Diğer meyveler 900 ken. 
170 C - Çiçek soğıuıı 300 kental - *-940 olimpiyat 
hazırlılıları 
t atil edildi-
Amsterdam, 8 (A.A) - Beynelmilel 

variyet dolayısiyle Hollanda olimpiyat 
oyunlan için yapılan hazırlıkları tatil 
etmiştir. 

~------11 
Kiralık A partman 

An karanın 
Kavaklıdere 

Şarabını 
tadınız! .. 

Pavyonumuz : İş Bankası pavyonu 
bitişiği Evkaf Pavyonu karşısı.. 

Kavaklıdere şarabını 
KEMERALTI: 

S'alıız balılıaliyesinde 
ALSANCAK: 

imren fJafılıaliyesfnde 
AlSANCAK: 

Paı:ru' Santralde .. 
ARAYINIZ! 

CENAPAND 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

ŞE_ 
iz mirin 

Kurtuluş bayramı 
münasebetiyle 

Büyüklerimize 
minnettarlık hisleri 
bildirilcli-
ısmet tnönü. 

Cümhurreisi ve Mili! Şefimiz 
ANKARA 

Kurtuluşunu Türk ordusunun kahra
manlığına ve Atatürkün yaratbğı emsal
siz eserin kudretli kurucusu ve koruyu
cusu olan büyiik varlığınıza borçlu bu
lunan lzmir on yedinci yıl dönümünü 
milli mücadele devrinin daima taze ka
lan heyecanı içinde kutlarken temiz iz. 
mir partililerinin milli tefleri için duy
duk.lan deruni minnet, ıükran ve bağlı
lık hialerini yüksek lı:abnıza saygılarla 
arzederim. 

C. H. P. lzmir 
Viliyet idare heyeti reisi 

Abf inan 

* Abdülhalik Renda. 
Büyük Millet Meclisi Reiai 

ANKARA 
Milli iradeyi bütün şeref ve kudretile 

temsil eden büyük meclisin en isabetli 
tedbirlerile yurda vermekte olduğu feyiz 
ve inkişafın nimetlerine daima ve en ge· 
niş ölçüde mazhar olmakla bohtiyarlık 
duyan ve milli vazifelerinin ifadesinde 
en içli bir hassasiyetle mütehassis bulu
nan lzmir partililerinin on yedinci k.ur
tulue yıl dönümünü kut1ulayıı, münaae· 
betile de büyük millet meclisi için besle
dikleri derin aay(!lları yüluek katınıza 
arzederim. 

C. H. P. lzmir 
Vilayet idare heyeti reisi 

Atif inan 

* 
Refik Saydam. 

Baıvekil 
ANKARA 

Hür ve müstakil yurdumuzda milleti· 
mizi daima daha iyi ve daha ileri hayata 
kavuşturmak ve üstünlüjlünü artırmak 
enerjisile çalışan hükümetimizin temin 
etmekte bulunduğu inki~af ve itilftnın 
fiil! tecelliyabna mazhar olmak bahti
yarlığı içinde azimkir mesainize karşı 
minnet ve şükran duygu1arile dolu bu
lunan ve bugün on yedinci kurtulu$ yıl 
dönümünü kutlulayan lzmir partililerinin 
saygılarını yiibek kabnıza tazim ile ar· 
zedcrim. 

C. H. P. lzmir 
VilAyet idare heyeti reiai 

Abf inan 

* Mare13l Fevzi Çakmak. 
Genel Kurmay Baıkanı 

ANKARA 
Ebedi Şefimiz Atatürkün büyük em· 

rinde dahiyane tedbirlerinizi zafere ka
VUfturduğu Türk ordusunun kahraman· 
lık hamlelerile halasa kavuşan ve bugiin 
on yedinci yıl dönümünü yaşıyan lzmir
lilerin tazimlerini ve şükranlarını yüksek 
huzurunuza ıunmağa vaaıta olmakla 
mesudum. 

C. H. P. lzmir 
Vilayet idare heyeti 

Rciai 
Atıf inan 

* C. H. P. Genel Sekreterliğine 
ANKARA 

Kwtarıcı ve yaratıcı partimizin on yedi 
yıldanberi daima daha ileriye kumanda
sile kudret verdiği milli hayabmızın me
sut inkişaf1annı yaşamakla bahtiyar ve 
minnettar olan lzmir bugün 1turtulu~
nun on yedinci yıl dönümünü ltutlula
yor. Daima taze bir heyecan içinde tem.iz 
partililili vazifelerini müdrik bulunan 
lzmir partililerinin yurt i$lerindeki gönül 
bağlılıklannı bu vesile ile de yüksek ka
tınıza arzeder aayg-1lanmı ıunarım. 

C. H. P. lzmir 
Vilayet idare heyeti reisi 

Abf inan 

* Bay Dr. Behçet Uz. 
lzmir Belediye Reisi 

Güzel lzmirimizin kurtuluı bayramını 
kutlular ve her geçen yJ dönümünün 
lzmirimize saadetleT getirmesini d ile-
rim. 

Fazli Güleç 
Bursa Mebusu ____ , __ _ 

Herziyon gemisi 
Filistine hareket etti 
139 museviyi hamil olarak limanımız.. 

da bulunan İngiliz bandıralı Herziyon 
vapuru, mühim mikdarda su ve gıda 
maddeleri almış, Filistine hareket etmiş
tir. 
Dön limanımıza 
gelen vapurlar 
İtalya bandıralı Cilisya vapuru. dün 

Rodostan limanımıza gelmiştir.. İngiliz 
bandıralı Etrip vapuru da gelmiştir. 

İtalyan vapuru Cenova ve Marsilya 
için mahsul yükliyecelrtir. Ayrıca Fele
menk bandıralı V enus vapuru da yük 
almak için gelmiştir. Yugoslavya bandı
ralı Lovçen vapuru da bugün İstanbul
dan gelecek ve yük alarak Pireye gide
cektir. 

ABERLE • 1 
ihtikar konıisyonu 
faaliyete geçmiştir 

Piyasada her malın stoku mevcuttur 
Fiat yükseltenler cezalandırılacakJar 
Mıntaka ticaret müdiirü, oda reisi, be

lediye reisi, emniyet müdürü ve müddei
umumiden teşekkül eden ihtiUr komis
yonu muntazam toplantılar yapmağa ka
rar verıni§tir. Piyasada yapılan ilk tet
kiklere göre lzmirde her malın stokları 
mevcuttur.Bilhassa gıda maddeleri stok
lan pek fa2.ladır. Bazı ilJlçların stoklan 
azsa da bunların 1.stanbul piyasasından 
temini mümkün göriilmüştilr. 
Bazı tüccarlar belediyeye davet edi

lerek kendileriyle görüşülmüş ve sebep
siz fiat tereHüiine neden yer verdikle"i 

sorulmuştur. Cezayı müstelzem olan bu 
hareket önünde, tüccarlar tabii fiatler
den ayrılmıyacaklarıru temin eylemiş
lerdir. 

Fiat kontrolü, her mal tiz.erinde eti
ket bulundurmak suretiyle yapılacak 
ve şimdiki satışlar, Ağustos ayı ortası 
satışlarından daha fazla olacaktır. Fiat 
koırtrolünü belediye teşkilJltı, ticaret 
müdürlüğü, emniyet müdürlüğü yapa
caktır. 

Kanun ve talimata aylan hareket 
edenler adliyece en ağır cezalara çarptı
rılacaklardır. 

ihracat mallarımız 
Amerika ve Hollanda vapurları ihraç mad

delerimizi nakletmeği talip oldular 
Şehriınizdeki alA.kadarlara gelen ma

!Omata göre ihracat emtiamızın Avrupa 
ve Amerika limanlarına taşınması için 
müzakereler cereyan etmektedir. Ameri
kan Eksport Layn vapurları ile Hollan
da bandıralı vapurlar ihracat emtiamızı 
istenilen limanlara taşımağa talip ol
muşlardır. Bu gemiler, karakol gemileri
nin himaye.sinde oeyrüsefer edecekler
dir. 

Bu hususta anlaşmaya varılmıştır. 
Amerikan ve Hollanda vapurları haftada 
dört vapur talısi.9 edeceklerdir. 

Harp sigortalarının y~elmesi bakı
mından her malm maliyet fiatl artmıştır. 
Bilhassa Italyadakl alıcılar, mal tale
binde çok ileri g!tmeğe başlamışlardır. 
Italyanlar, kendi istihsal eyledikleri ba
zı maddeleri bile hariçten aatın almağa 
başlamışlardır. 

Büyük bir gün yaşadık 
lzmirli dün vatanın büyük halaskarı 
kahraman orduyu şükranla alkışladı 

-
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -ı fında güvenilir ve inanılır bir kudret 

B ATIF !NANIN NUTKU olarak muhabbetle ve saygı ile selfunla-
Hür ve ~üstakil Türk yurdunun asil dılar. Akdenizde hakkın ve sulhun sa-

evlatları mimi hadimi insanlık aleminde dostluk 
Izmirde on yedinci yıldöniimünü ya- münasebetlerinin hakiki .limili bıılunu

şadığımız kurtuluş günü hepinize kutlu yoruz. Haksızlığa karşı müsamahasız 
olsun. milll karakterimizle hakkımızın bekçili

Uç . seneden fazla sUren karanlık bir ğine her zamandan fazla kadir bulunu
devrin elem ve ıstırap dolu günlerinden yoruz. 
sonra sevgili bayrağına kavuşmak sevin- Hakk_a .ve h.üriye~e o~ ~ş~zı, _an
ciyle bahtiyar olan necip Izmirliler, kur- lamak ıçm milll bunyemızı ıstila etlen 
tuluş gününüz size kutlu olsun. haksızlıkların dahi her türlüsünü berta

Her sene bugün içimizde tazelenen bir raf ettiğ~ . gösteren yakın mazimize 
vinç istikli'ıl &ikı boğulmak istenen Türk bakmak kafidir. 
~tinin, tarihte e i göriilml en bir Milli hayatımıza nur veren ATATtlRK 
kahramanlık ~ ile k~ boğ- güneşi, Türk milletini esir etmek isti
mak istiyenleri nedamete sevkettiği gü- yen maddi ve manevi dıştan gelen ve 
nün vatanşümCil sevincidir. On yedi yıl içte hüküm süren bütün kötü kayıtları 
evvel bugün sevinen Izmirle beraber silip süpüren, yıkıp dağıtan bir kudret 
yurdun her bucağı sevinmişti. kaynağı olmuştur. 

Büyük Türk milletinin beşeriyet ta- İzmirin kurtuluşunu temin eden milli 
rihindeki yüce mevkiine hürmetkAr ol- cidalimizle ancak iptidai bir millet ha
mayı bilrniyen gafiller, dünyanın en bil- yatına musallat olan bütün zihniyetleri 
yük hakilcatini bugün Izmirde, şimdi de yıkmak yolunu tuttuk. 
aramızda bulunmakla bize ayrı bir bah- Kokmuş saltanat zihniyetini milli hu
tiyarlık veren Mürsel paşanın kuman- dudumuzun dışına koğduk. Saltanatın 
dasında lzmire giren Türk slivarilerinin yardımcısı, geri telMtkllerin besleyicisi 
muzaffer silJlh.larmdaki parıltısı ile öğ- olan kör taassubu bir daha hortlamamak 
rendiler. üzere yok ettik. Milletçe bütün cihanda 

Bizi milletlerine düşman göstermek tam manasiyle medeni bir heyeti içti
hııtasına düşen bir takım zavallılar Tür- maiye olmanın bütün şartlarını tesis et
kün yenilmez bir kudret ve Türkün t.lk. 
esaret zencirinde bağlı kalmaz bir kah- Millt izzeti nefsin saik olduğu, milli 
raman olduğunu anlıyarak, 30 Ağustos mücadelemizin tam ve kAmil zaferini 
zaferinin hfiliki Türk ordusunun verdiği her türlü halelden masun bulundurma
acı teyakkuz ve ibret dersini alarak, nm icap ettirdiği bütün yaşayış ve düşü
Türk Izmiri yine Türke bırakarak bu- nüş şartlarını yeni hayatımıza hakim 
gün Izmirden çekilip gittiler. kıldık. Bütün yaptıklarımızı ebedileştir

Ttirk ordusu Izmiri kurtanşiyle Ak- mek, ileri yürüyüşümüzü kuvvetlendir
deniz kıyılarında yurd kuranlara Türkle mek için bundan sonra da hak ve hürri
düşman yaşamak gibi kötü ve saktın bir yet aşkınuzın tazeliğine halel gelmiyen 
zihniyetten ayrılmak lUzum ve zarure- heyecaniyle hakka hizmette şeref ve gu
tini anlattı. nır duyacağız. Hakka hizmet yolunda 

Tarihin bütün seyrinde astl ve mlista- tekA.süf edecek olan millt enerjimizin 
kil bir hayat yaşamış olan Türk milleti- bizi is!il edeceği netice elbet muvaffakı
nin elini ancak dost ve sulhperver ola- ~·etli bir netice olacaktır. 
rak sıkmakta yalnız ikomşulan için de- Yurddaşlarım, 
ğil, bütün dünya barlJl, bütün be.şeriyet Türk milletinin yaşamak kudretini en 
huzuru için fayda vardı. Biz bunu Türk gen.iş bir ölçüde ve en mütelı:imil bir şe
ordusunun 30 Ağustosta Dumlupınarda kilde temsil eden ebedi Şefimiz ATA
başlıyan, 9 Eylülde Izmire erişen zafer TORKUN buyuruğu altında başladıj!ı
teraneleriyle bütün dünyaya duyurmuş mız ve bitirdiğimiz her işteki mutlak 
ve öğretmiş olduk. muvaffakıyetin tek sırrı, bütün mlllet-

1919 senesi Mayısının on b~de, ıısır- çe önderiınWn gösterdiği. yolda tered
larca Türk Y"§amtŞ Izmirden başlıyarak dütsiiz, tam ve k!imil bir inanışla yürü
baysiyetimize, istiklalimize tevcih edi- ınüş olmamızda idl. 
len tecavüz hareketini, 19 Mayısta Sam- Anlayışta ve inanışta birlik gösternıe
sundan Türkün büyük oğlu, Türk ordu- nin yarattığı yenilmez kudret, milleti
sunun !Ayemut başkumandanı, Türk mil- mizi dışta muzaffer, içte muvaffak kıl
letinin ebed! Şefi ATATURK protesto mıştL 
etmişti. Bugün de, istikbalde de ATATURK-

Türk milleti, ATATURKUN (TURK ten sonra milletimize en büyük ve haklı 
esir yaşamaz) diye bağıran gür ve vakur bir salBhiyetle en üstiin bir kifayetle ba~ 
sesini, 9 Eylülde ha!Jlsa kavuşan Izmir- olan Millt Şefimiz, Oümhurreisimlz Is
den, muzaffer Türk ordusunun sesi ola- met Inönünün daima doğru yolu göste
rak bütün dünyaya duyurou. ren aziz ve asil varlığı etrafında tam bir 

Bu duyuruş ve bu anlayış milletler birlik ile ve sarsılmaz bir inanış ve bağ
hayatında yeni ve doğru bir dönüş, yeni !anışla yürüyeceğiz. Bu yürüyüşle mü
ve büyük bir hakikat yarattı. Bu haki- reffeh ve mamur bir yurdun sahı1ıi ol
k.at, Türk d06iluğunun ne büyük bir mak hak ve şerefini muhafaza edece
kıymet olduğunu anlamış olmaktır. Ce- ğiz. Bu yürüyllşle ve böyle d~nüşle 
bin ve zeW bir düşman olmıyan Türkün daima hür ve müstakil yaşamış milleti
asil ve necip bir dost olarak ne kudretli ınizin, büyük Türk milletinin gurur ve 
bir varlık ifade ettiğini anlamak için azametini ebedileştirmek saadetini ıruıh-
uzun zaman geçmedi. fuz bulunduracağız. 

•t • •• •••••••••• ••••••••••ııı ı ıııııııı•• r• 

; Gelt!nler, Gidenler ; 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şerefli varlığı ve ebedi istik!Ali için Milli Şefimiz en büyük kumandaru
kan dökmekte tereddüdü olmıyan her mız ismet lnönünün emrinde bütün ınil
millet için mevud olan saygıyı tesis et- !et, her kumandaya kayıtsız ve şartsız 
tik. Bizi düsman tanımanın haksız ol- itaat eden bir ordu halindedir .. 

Parti müfettişimiz İstanbul mebusu B. du'i"unu anlıyan milletler. Türk varlı- Hak, haysiyet, milli menfaat ve yurd 

Normal Hayatı 
---. .r;;..---

Muhafazadaki hassasi· 
· Yetimizi azami dere-
ceye çıkarmalıyız. 
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metimiz, fevko.l.ide tedbirler o.lmaktan 
ve normal hayab aaraacak kararlardan 
şimdilik ,iddetle kaçınmak istemektedir. 

Çok yerinde olan bu dikkat ve hassa
siyeti takdirle, memnuniyetle lc.arıılama
mak imkansızdır. 

Bütün ihtimalleri göz önünde tutaral: 
kuvvetlerimizi eimdiden israf etmemek, 
bilakia daha kuvvetli bulunmağa çalış
mak, melhuz tehlikeleri bile önliyecek 
bir vasıtadır. 

Bu itibarla hükümetin düşüncelerine 
uygun ve müvazi olarak tabii hayat 
~rtlannı muhafazaya çalı-mak. en bqda 
vazifelerimizden birini te~k.il edCT. 

Bu müna.sebetle burada mühim bir 
meseleye daha nazan diklcati celbetmek 
isteriz. 

Normal hayat tartlanndan biri de im
kan dahilinde ihracat ve ithalat i$lerimi
zin ııeyrini dikkatle takip eylemek. bu 
yoldaki me9at ve gayretleri himaye et• 
mektir. 

Ozüm, incir, tütün ihracat maddeleri
mizin en mühimlerindendir. Bu madde· 
lerin ihracı da serbesttir. Hattl aa~ İm< 
kanlan elde edildii{i takdirde aeYk v...,.. 
talan da mevcuttur. 

Bitaraf devletlere ait vapurlar Ye ln
giliz ticaret gemileri limanımıza gelip 
gitmektedirler. 

Vasıta ve imk&nlRra sahip olduğumuz 
he.ide bu maddelerin ilnacı durmuş ve 
bu yüzden bonıada fiyatlar müthiı bir 
sukuta maruz laı.lm,.tır. 

Sebebi bankalann doküman mukabili 
tedİyab tahdit eylemeleridir. 

Süphe yoktur ki ihracatçılarımız ban· 
kalann tam ve kat"i bir müzaharetine 
mazhar olmadıkça bugünün şartlan jçi.11.

de hiç bir hareket yapamazlar. 
Buna ne maddeten, ne de minen 

imkan tasa,,...,.r edilemez. 
Halbuki hükümet ihracatın de.......,.. 

.;ddetle t&raft.ardır. 
Netdtim Cümhuriyet Merkez Bankui 

dokümanlan lı:abul etmekte ve tediyat 
yapmaktadır. 

Fakat uouller ihracatçılardan doğnı· 
dan doğrun döküma.n kabulüne müsait 
değildir. Mutlaka bu i~e diğer bankala· 
nn taya.aut ebnesi lazımdır. 

f.ieı- bankalar tavusutıan kaı;mrrlar• 
aa biikümetin arzusuna ra~men ihracab 
devam ettirmek mümkün olmıyacak de
mektir. 

Gerçi son hadiselerin uyandırdığı te-
1hla bir lcıstm vatarıdaslar banb.lardaki 
mevduatını çekmişlerdir. Buna da lüzum 
yoktu. 

F alcat bütün Tabnd~ra tel&ş ve en
ditenin yersizliğini izah etmek mümkün 
olamadL Tabii normal hayabn devam 
etti~ini ~ören bir kıs1m vatand~lar tek
rar bankalara çektikleri paraları iadeye 
başlamışlardır. Normal hayat devm et
tikçe yine mevduat bankalara dönecektir. 
Bununla beraber kabul etmek lazımdır ki 
mevduatı iade mecburiyetinde kalan 
bankalar bütün ihtimalleri göz önünde 
tutarak yeni kredi muamelelerine gir
mekte ihtiyatlı davranmak lüzumunu 
domı"' bclunabiliTler. 

Lakin Cümhuriyet Merkez Bankasınln 
müzahareti bizce bütün meseleleri halle 
kafi gelecek kudrettedir. ihracat işleri• 
nin mümkün olan süratle yoluna konul
ması memleketin i.ktmadl kudretini mu
hafaza bakımından kat"i bir zaruret ha
lindedir. Bunun İçin de gereken tedbir
lerin aüratle alınmasma ihtiyaç vardır. 
ihracatı devam ettirmek müatah.illerin 
bir yıllık emeklerini avuçlan İçine koy
mak olduğu kadar ithalat imkanlannı da 
açılı: bulundurmak demektir. 

Bu suretle bayat şartlannm dei{işiklik 
arzetmesine mini olacak Tasttalann ba
oinda ihraca! ve ithalatm devam etm..ı 
ve ettirilmesi gelir. 

Ozüm. incir n tütün müstahsillerinin 
meyÜS vaziyetlerine aon vermek lüzu• 
mu da bu şekilde süraıli tedbirler alma
mızı zarurt k1lar. 

Hatta bugün için bu maddeleri saba 
alacak Hfi müşteri bulama ... k bile inhi
sarlar idaresini harekete getirmek, tnU.
tabsillere del(er fiyat üzerinden avans 
vermek çarelerini süratle tahakkuk et
tirmek ihmali caiz bulunmıyan kararla
nmızdan olmalıdır ..... 

HA.KKIOCAKOCLV 
lstlklAll koruyacağız. Y aşasm C!lınhu
riyet, Yll§ll•ın Türk ulusunun yenilmeı 
ordusu .. 

B unu müteakip askerl: kıtaatımız k1f" 
la önünde parlak bir geçit resmi y&pmlf
lardır. Billıawı alay sancağı geçerken 
halkımızın gösterdi~ yükse1ı: heyecan 
tezahüratı kayda şayandJr. 

Geçit resmi esnasında tayyare filoları
mız merasim meydanı üzerinde munta
zam uçuşlar yapıyordu. 

Bn. ZUBEYDENtN KABR1NDE 
Saat on birde Karşıyakada ATATUR

KO dilnyaya getiren aziı: ana Bn. Zü
beydenin makberesine gidilerek ı>rada 
merasim yapılmış ve öğretmen Bn. Ve
dlde tarafınWın bir nutuk irad ol unmuş
tur. Bil8hara Halk:evine avdet olunm~ 
tur. 
öğleden sonra saat on dörtten itibartın 

Basmahane istikametindeki 9 Eyliil 
meydanı zafer alayını teşkil edenlerle 
dolmuştu. Saat 16.30 da Basmahaneden 
hareket eden zafer alayı, aslı:etl kıtaatı
mızın da iştirakiyle şehri dolaşmış ve 
halkımızın sürekli alkışları ile karşılan
mıştır. Hükümet konağı önünden geçen 
alay ATATURK heykeli önüne gelmiş, 
burada nutuklar irad olunmll} ve halk 
oyunları oynanınış~ır. 

Vasıf Çınar bulvarında Çançar 
!ill>&rlmanında 2 numaralı daire kira· 

hr. Görmek istiyenlerin apartman 
kapıcısına müraca&tlarL 

ANKARA 
l - 6 1782 

Galip Bahtiyar Göker Ankaraya gitmiş, ğındaki büyük manavı takdirde gecik- bütünlüğü davalarında tam bir vahdetle 
Aydın mebusu B. Adnan Mendres Ay- mediler. Düşman olarak yenilml!'tlis mağrur ve dik duran başımızın üstünde, 
dından, İzmir mebusu B. Nazmi İlker . Tiirk or<I ·· · 

Gece denizde ve karada fener alay lan 
teşkil edilmiş ve şehrin bir çok yerlerin
de halk şenlilcleri yapılmıştır. Halkevln
de bu münasebele bir konser verilmlf
tir. 
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Polonya 
Varşova hakkınd~ alınan haberler 

birbirini tekzip edecek mahiyettedir 
• 

Varşova Leh radyo istasvonu dün sabah hala işliyordu 
P...U 9 (ö.R) -Varwo~-~...! 

laaberinin bir Leh radyosu ı:aranuu--
ftrildiii bir an icin saıulmJth. Fakat bu 
•hah yan retmİ Pat ajaon bu rady~nun 
luıkikatte bir Alman istasyonu oldugunu 

bildirmittir. • • eril k büyük 
V arıovanm :zapb ~ " ece 

muharebenin arefesinde bu~ot'U%o 
Leh orthmmu bu nııntakada ıd~ ed~ 

ceneralin ahaliye hitaben neşn')ttTSl'I emn 
yevmi bu muharebede Leh mukavemet 
kudretinin ne kadar mu8%%am olacaimı 
ıündiden stöstennektedir. Leh oniusu. 
kendi erl<inı barbiyesRıİ? ~ etti~ 
prtlar dahilinde cepheyı tesu ederek 
harp vennek karanndadır. 

UYDURMA HABERLER: 
Pnris 9 (ö.R) - Pat ajansı bildiri

yor: Almanlıır bir numanılı Var~ova rad
yosile ayni tulüm~vc üzerind~ bi~ rad
yoyu faııliyete geçırerek ortalıga hır çok 
yalan haberler yayıyorlar. Diğer Alman 
istasyonlnn Ja tulümevclerini Leh rad
yolıırının tulümevcine röre uvclııY,.rrk 

propaganda ma.Uadae uydurma haber
ler neşretmektedirler. 

Bükref 9 (A.A) - Va~vanın dün 
saat 17, 15 de Alman kıtalan tarafından 
zaptedildiği hakkında D. N. B. ajan<rının 
neşrettiği havadisle alakadar olarak Bük
reşteki Polonya mahfillerinin tebarüz 
ettirdiğine göre ilci numaralı Varşova 
radyo isruyonu bu sabah çok sarih bir 
ııekilde işitilmiştir. iki numaralı Varşovıı 
radyo istasvonunun nc~riyahna devam 
etmekte bulunma~ı Varşovamn düııtü~ü 
haberlerinin hakikate tevafuk etmediği· 
nin bir delilidir. 

Diğer taraftan ayni mahfillerde söy
lendiği gibi bir Alman radyo istasyonu 
Polonya radyo istasyonları dalgaları üze
rinde veya çok ynkininde Polonyndaki 
nskeri ve siyasi vnziyetc dair tnmamile 
yanlı, havadisler venn~e başlamıştır. 

Varşova iki radyosu ile Lyov radyosu 
derhal harekete sı:eçcrek Almanların bu 
hareketini askerliğe y:nk1 ma'Z bjr hnre.
lı:et olar!!k tavzif f'tmİ~ ve bu arada Var-

şovanın düşmesi de dahil olmak üzere 
verilen yalan haberleri bu suretle tekzip 
eylemiştir. 

Bern 9 ( A.A} - Polonya sefareti 
Alman kıtalannın Varşovava girdiğini 
tekzip etmektedir. Sefaret Breslau rad
vosunun Vars,,va tadyo~nda husule ge
len bir arızadan İstifade ederek bu ha
beri verdi~ini iddia etmektedir. Breslau 
radyosu Varşova ista,yonu ile ayni dal
ı?a uzunluğunda nanik husule yetirmek 
mahodile !.:endilii7,inden yalan hab~rler 
neşretmiştir. Sefaret Polonya hükümct 
merkezinin ümitsiz bir mukavemett.:: Lu
lunmağa hazır olduğunu ilave eylemek
tedir. 

Brüksd 9 (ö.R) - Sekiz numaralı 
Leh tebliği, dü man tayyareleri ordumu
zu, miinakalatımızı ve bazı merkezleri· 
mizi bombardıman etıneğe devam edi
vorlar. Karada düşman tazyiki altında 
kuvvetlerimiz harp ederek Loç - Ombur 
ve Tomazof mıntaknsında rücat etmek• 
t .. dirler. 

Berlin 9 (ö.R) - Alman tebliği: 
Oü!l. d... Leh ordusu bütün cephede 

ricatt' devam etmiş dümdarlan sık sık 
Alman pişdarlarının hücumuna uğramış
hr, Alman pişdarlan muhtelif noktalar
da Vistül nehrine vararak öğleden son• 
ra cenubu ırarbider Varşovaya ~irmiş· 
lerdir. Vistül n~hrinin garbında Karnof 
zaptedilmiştir. Dahı: şimıılde Vistül sa
hilleri iıı~al olunmutt•1 ·. l.oç şehrinin bu 
~ün işgali bekleniyor. Oüşman tayyare
leri hemen hiç mevcudiyetlerini göster
memişlerdir. 

Brüksel 9 ( ö.R) - Belga aiansınln 
Berlin muhabiri bildiriyor: Lehistanın 
kat'i olarak safıharp haricine çıkarılma
sından sonra B. Hiılerin emrivakıa müs
tenid bir sulh teklif edeceği hakkındaki 
haberler münaı:ebetile Alman mahfilleri 
bir uzlaşma jesti yapmanın artık şansöl
ye Hitlere tcrettü~ ctmediğir.i ve ı?arp 
devletlerinden gelmesi iktiza eylediğini 
bilrJirivorlar. 

Manisa 
1914 de Almanyanın yanında Türk Kurtuluşbayramı-

d k . d nın heyecanla 

Bir lngiliz diyor gazetesi ki: 

or usunun muazzam uvvetı var ı kutlad! 

Bu kuvve ·mledir • 
1 

Manisa, 9 (A.A) - Manisanın kurtu
luşunun on yedinci yıldönümü dün par
J:ık bir surette kutlulanmıştır. Bu mü
rnsebctle şehir bnştnn başa süslenmiş 
ve parlak bir geçit resmi yapılmıştır .. 

Lo d 9 (ö R) 
Dcyli Mcyl diyor tır. Bu tuz"g~'a İnrtı'lt"'re ''C Fr"n""' diic:.. bil h . t' kt Ç k l Parti, Halkevi ve diğer teşekküller Sa-n ra, . - "' .uac; ... .......,.. -ıc c e emıınye ı yo ur.. e os ovakya 1 . lıl' H lk · b d b"t" h 1'· b 

ki 
•• Hitlnrız' mı· n ı"mhasına ve Almanlar miyecelderdir. t ''b · Ritl ·· · · l · il 

1 
a e\'l an osu ve u un 

8 
• u ~ ccru esı ere gostcrmıştır u memlc- 'd · t' k t · ı <l' v l' ·1 t" 

l
d b" il d" ·ı ö g t · d' k N 1 gcçı e ış ıra e mış er ır. a ı ı e um an dahil olduğu ha e ut n unya mı - Son "rt ~~e :s.ı b" 1_Y0rekı.: . as):0

1
;1La keti fethetmek için ne kadar asker la- komutanının önünde yapılan bu mcrn-

lctler'inin kendi mukadderatlarnu tayin sya ıs ı·eJmunı ıtınn ıçın sı <uıa zımsa muhafaza için de o kadar lazım- · d · · el d t ·ı .. · ··r-. . . sarıldığımızı ve sonuna kada .. del sım e ıstır a ı emsı en suvan mu e-
bususunda istıbdattan tamamıyle kur- d •. . . d tt'k B' .r mucda. .e dır. 1!>14 te Almanya ile birlikle Türk zesinin şehre girişi çok heyecanlı oldu. 

im 1arma kad harbe d 
_..J__ c eccgımı7.ı va e ı .. ızım va muz ' ll t' . k • k dre · kl d ş hl 1'- 'dil k tu a ar evam c.."Uc:u:- H'tl . eli d ğ'ld' Söz' •• .. .. t mı e mın muazzam as erı u ti var- Nutu ar an sonra c t ıge gı ere 

a· Lehistanın i1m • l Hitl . İn- ı cnn va c ı ır.. umuzu uta- - 1 kl ko d G d 1k . d .,ı.z.. ez esıy e erın cağız_ dı. Bugün bu asker millet bizimle bcra- c;e en er n u . aece e Ha ·evın e 
giltere ve Fransayı emrivakie müstenit cDeyli Ekspres• şu mütalaadadır: berdir. İngiltere Hitler iktidar mevkiin· bir ~opl~lı .~pılmıştır. Fener alayları 
bir sulha davet edeceği ve yeni bir ta- İngiltere Hitlerlzmin sonmıa kadar de kaldıkça Almanya ile sulh yapmıya- tertip edilmiştır. 
arnız yapmamağJ. vadedeceğ.l bir tuzak- harbe devam edecektir. V::.rşova düşse caktır. Alman yanın biz .. 

lngiliz , tayyareleri Al- Yeni Türk Fransız den alacağı 
ticaret anJ.aşması tütii!ll a~ 

manya U•• zerı•nde uçtular İstanbul, !l (Hususi) - Bir eylülden 4 milyon mat'; tedi'-'eSİ 

Dönüşte yanlışlıkla iki belçikcı tayyaresine 
ateş ederek bunları tahrip ettiler 

itibaren meriyet mevkiine giren yeni 
3 

Türk - Fransız ticaret anlaşmasının için Doyçe banlıa 
esasları şehrimizdeki alakadarlara bildi- dün em!r 'llerildi 
rilmiştir. Yeni anlaşma esasları dahilin- İstanbul, 9 (Hususi) - Alınan ithalat 
de Fransa ile işlere başlaruruştır. makamları, Türkiyedc Alınanya hesabı-

Yeni Türk - Fransız. anlaşmasına gö- na işlenmiş ve mübaya;ıu takarrür et
re, Türkiye menşeli mahsullerin bedel- miş olan tütünleri mübayaaya karar 

_ BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE - çok derin bir teessür uyandırmış ve vazi- !erinin yüzde doksan dördü Fransız verrnişfü. Fakat aramızdaki ticaret an
Belçika arazisi üzerinden uc;muşlardır. felerin ifası sırasında yaralanan Belçika frangı olarak hususi takasta kullanıla- laşınası münfesih bulunduğundan ve 
Halbuki bitaraf arazi üzerinden uc;ma- tayyarecileri hakkında, büyük !!cmpati ct1k, bakiye yüzde ellisini Cümhuriyet yeni bir anlaşma yapılmadığından bu 
malan için kat'i talimat ven1mişti. lngi- gÖ!!terilmiııtir. Merkez bankası ruımına açılan B. hesa- tütünleıin ancak serbest dövizle alınma
liz sefiri hariciye nazırını ziyaret ederek Bertin 9 (ö.R) - Dün gece şimali hına Fransız frangı olarak kaydoluna- sının kabil olnbilcceğini gören Alman
derin teessürlerini bildirmiş ve tarziye garbiden g~len Jüşman tayyareleri Al- caktır. Hususi. tak~'> mu~_me.lelcrin_in :r.r, tütünler~~ bedeli olnn 4000000 mark 
vermstir. manyaya girmi !erse de sahil mıntakasın- Fr~nsı~. menşelı mll:tıanın TU:kiyc>:c ıt- .carşı~ığı İngılız lirasııu tediyeye karar 

Brüksel 9 (ö.R) - Geçen gece Bel- da tayyare dafi toplarının ateşi altına dü- hali, Türk. m~nşelı mukabil emtıanın vcrmışlerdir .. DUn bu hususta Alınan
çika arazisi üzerinden geçmekte olnn in- şerek cenubu v,arbiden ve Holanda üze- Fra~aya ~thal;nd~n evvel veya so~a yadan Doyçe Banka emir verilmiştir. 
gilrz tayYnresi yere inmeğe mecbur edil- rinden çekilmişlerdir H'ç b' Al olabılcccktır. ): em anlaşmanın tntbık J t b ı _J 
miştir. iki avcı tayyaresi arasında bulu- tayynresi 1 )olanda a;azi"Iİ 1üzcr~~de ;;ş~ ınc~ld~ne ~on~ılma::ı.ınd~n sonra 939 s.: S an U ·-~ (! 
nan di~er bir Jngiliz tnyynresine yere mnnı tnkiP etmemiştir. Düşman tııyyare- ~~sı sı.~~rı~ler~ nJtıcesınde Fransız tu- TE . 
inmek işareti verilmişse de takip eden !erinden birisi Almanya üzerinde düşü- un reJ_ısı .. ~~a ~n 111!_ yapı1an Türl,iye ~RF! EDEN 
Belçika avcı tayyaresine ateş açarak tnh- rülmü ve be, kişilik mürettebatı para- mcnşclı tutun ıthnlat ~~eli 20 ~ilyon onr A 1ElLÇİ1LER 
rip etmiştir. Belçikalı iki pilot paraşütle şütle inerek esir cd'lmişlcrdir. fran~ ka~nr ~~ız ofısıne tevdı olu- Anknra, 9 (Hususi} _ Kahire ortn 
inmişler ve yaralanmışlardır. Bitaraflı!nn Bu sabnh Kiel istihımetinden ı::elen na~r ~- . e:c; • . ansa ve gerek Fran- lçisi Mehmet Ali Şevki Alhau Lfilıey 
bu suretle ihHili lngiliz hükümeti nezdin- bir lngiliz tayyaresi Danimarka hudu- sız 1~ ıçınısıne ıthal olunan Türkiye :>rta elçisi Yakup Kacirı Karnos:Oan oğ
Je iddetle protesto edilmistir. iki ynrn- dunda Alman mevzilerini bombardımn- mcnşelı nfyonlarm bedeli 10.4 milyon 

1
u, Bağdat orta elçisi Cevat Üstünün 

lının vaziyeti tehlikeli değildir. na teşebbüs etmis ise de tayyare dnfileri Crang~ kadar (B) hesabına noklolun- birinci sınıf orta elçi olarak ikinci dcrc-
Jngiliz sefiri tarziye vererek lngiliz hü- tıırafından tardedilmiştir. 108~. ~ere tediye edilecektir. ::eye terfileri icra edilmiştir. 

kümelinin bütün zararı tamire hazır ol- Lahey 9 (ö.R) - Holandanın Lon- _'.I'url':'yc m~nşeli emtianın Fransız Ekmek narkı indi!-ildfi 
duğu ve böyle müessif h&disclerin teker- dra sefirine lngiliz tayyarelerinin Holan- ;r"urk_ tıcaret şırketi tarafından yapılnn 
rür etmemesi için kat'i talimat vereceğini da üzerinden uçuıılarını protesto etmek ~~~lfıt n:u?me!:ı:? de hususi tnkas ~ ve una nark kond~ ... 
bildirmiştir. emri verilmiştir. lngiliz hükümcti mev- 3 unıne tabı degılaır. İstanbul, 9 (Telefonla) - Belediye 

Ro>·ter ajansının bildirdiğine göre in- zuubahis ta)ryarelerin Almıınyadan dö- Litvanya başvekilinin ynnnd~n itib?r:n ekmek narlunı on pa-
güiz tayyareleri hataen Belçika üzerinde nen lngiliz tayyareleri olamıvacasonı bil- nutku r~ tenzıl ctmıştır. Ekmek on kuruşa sa-
uçmu4lardır. dirmiş maamnfih bu gibi hadiselerin te- K 9 ••ÖR . • .. lı acakt_ır. Belediye aynca un fiatlerini 
Be~a ajnnsının Londradan istihbaratı- kerrür etmeme~ine kntiyen karat veril· nas ~7·a'ı ~·t ) - ~ıllı b~~raı;ı ınu- de tesb_ıt ederek ilan etmiştir. 

a nzaran hadise lngiliz mahnfilinde miş olduğunu ilave etmiştir. t k c .. l~ c ~v dan~a . aş.vekili hır nu- Bu fıatlcr çuval ve kiJI'.' satışları için 
n n u soy ıy~c.. e?'ıştır kı : ayrı nyn tesbit edilmiş.h·. Böylece ihti-

- En buyuk bır gerginlik içinde ya- kar'\ meydnn verilmiyccektir 

M h 
• • şıyoruz ... Büyük komşularımız harp ha- Varş t ked 

acar arıcıye nazırı !indedir. Top akisleri. ~ududumuzdnn eJ"'a OVa:fl er en 
duyuluyor. Mcmlekctımız komşuları ~er-. .d k K c· arasındak~ rnu~benin haricinde kal- Lo?dra,? (Ö.R) - Leh hariciye nc-

Romanya ya 
ile bitaraflar 

gl eye • J 3 0 0 ~ak nzmındedır. Bitnrafız ve bitaraflı- Z:'l:Ctı ve hır çok elciliklerle birlikte in-
gımızı ınüdnfan kararındayız. qılız büyük elçiliği Varşovayı terk'?tmiş-

bı k 
• • • •• •• k Ordu başkumandanı da radyoda bir lerdir. 

O U lŞ!Ol goruşecc nutuk söyliyerek milleti suırunete davet -------------. 
etmiştir. ~~-'~'~''.'iZ ••••••••ii! 

p · 9 {ÖR) - Macar hariciye nazın kont Cakinin Romaya git
meka:;yetind~ olduğu Oeyli Ekpres muh~biri tar~fınd?n bildirilmek
tedir. Muhabirin yazdığına göre Kont Cakı kont Cıano ıle c~nubu şar
L• A d bı'r bitaraflar bloku teşkilini müzakere edecektır. Bu blo-
Al vrupa a ed 'k' _ 1 __ d'I 
kun teşekkülü petrol ve sair maddelerin serbestçe t arı ı rneuu>a ı e 
Almanya tarafından arzu edilmektedir. 

Eski Çekoslovak cümhurreisinin 
telgrafına B. Çemberlaymn cevabı 

Londra 9 (Ö.R) - Eski Çekoslovak reisi cümhuru Dr. Beneşin 
bir telgrafına B. Çemberlayn. şu .c~vabı vermişt.ir: .-:B~ vahim saatte 
gösterdiğiniz sempati ve emnıyetı ıfade eden asıl mesa1ınızdan dol~?'ı 
minnettarlığımı bildiririm. Çek milletinin ız~ırap~rı unutul~uş ?egıl
dir. Zaferi namına silaha sarıldığımız prcnsıplerın muznffenyetı Çek 

Japonlar Çine b!r taar.. Elham--a 
ruz hazırhyorlarnuş .. !1 
Tokyo, 9 (Ö.R) - Japon orduları Sinemasında IJugün 

Yang - Ce nehri sahilinde tahaşşüt edi- F"' A ., ... ,.CA at()zL•t 
yorlar. Cinliler, Japonların büyük bir ~a'9•ll., aıt " 
tecavüz hareketine başlıyacaklarım tah- İKİ FJLİM BİRDEN 
min ediyorlar. _ t _ 

FRANsız-iSPANYOL Kutup yıldızı 
Hududundaki 
Almanlar.... SONY A HE;4J 
Lonch:a, 9 (Ö.R} - General Franko •••• 2 ••-

Fransa - İspanya hududunda .İspanyol F 'd 
dahili hnrbi esnasında yerleşmiş olan ~ e na y o P. 
Almanlnrı oradan çekilmeğe mecbur et- DANYEL D R Ö 
miştir. AyJnrdan beri İtalyada bulunan SEANSLAR • 3' 6 A ~ D 
bazı Alm.ın zabitleri de Almanyaya ha- ~ ~ .1 kti • - - A 

k t t · 1 d' ~~n ece r. re e e mıs er ır. 11Wl!'JGCZ~-Z77J'ZZ7'~ 

B. Millet Meclisi 
Pazartesi toplanıyor 
Parti grubu Salıya toplanacak 
~ra 9 (Telefonla) - Meclis Puartesi toplanacaktır. 
B~ınci ce~ nıznamesine esaslı bir müzakere mevzuu konmuş değildir. 

Tayıni .esamı ile yoklama yapıldıktan sonra hükilmetin umumi vaziyet hak· 
kında izahat vermesi ihtimali vardır. Salı günU Parti grubu toplanacaktır. 
Bu toplantıda başvekil ve hariciye vekilinin dinlenmeleri muhakkak addedi
liyor. Hükümet meclisin bu toplantısında bazı lAyıhalar takdim edecek, ae4tle 
tetkik ve mlizakeresini istiveCf'ktir. 

lstanbulda kırtaıl y~ f iatı 
karşı ciddi tedbir 

arttı ihtikara 
alınıyor 

lstanbul 9 (Hususi) - Kırtasiye fiyatlarında yüzde yirmi beş ila 
otuz nisbetinde bir yükseliş görülmektedir. Mekteplerin açılma zama
nına tesadüf eden bu yükseliş mühim görülmüş, alakadarlar tahkika· 
tn başlamışlardır. ithal maddesi olan kalay fiyatında da yükseliş var
dır. Haç ihtikarına meydan vermemek için lüzumlu tedbirler alınmıt
tır .. Yalnız Kızılayın frengi ve sıtma ilaçları inhisan direktörlüğünde 
kinin mevcudu memleketin en az bir senelik ihtiyacına neosalvarsan mevcudu 
bir bu9lJk senelik ihtiyaca yetecek kadar çoktur. Ayrıca Hollanda fabrika
larına sipariş edilen kininler de pazartesi günü limanımıza gelecektir. 

Son Fransız tebliği 
"M .. h. · u ım arazı maniaları 

zaptedilm1ştir,, tarafımızdan 
Parls 9 (ö.R) - 9 Eylül akşamı neşredilen Fransız tebliği: 
Düşman tarafından muhtelif mcvzü mütekabil taarnızlar kaydediliyor. 

P~rl?k bi~ taatTuz mühim nrazi manialarının tarafımızdan zaptını temin et
rnışlır. Duşman topçuları mukabelede bulunmuştur. Bugün, düşman avcı 
tayyarelerinin müdahalesine rağmen hnva keşüleri devam etmiştir. 

Paris !l (Ö.R) - Fransada külliyetli miktarda bulunan Leh ahali ahzıasker 
ve gönüllU suretiyle silah altına alınnrak ayrı fırkalar teşkil edeceklerdir. 
Bunlar Leh kumandası ve Leh bayrağı altında harp edeceklerdir. 

Varşova dayanıyor 
Varşova radyosu dün gece son dakikada 

şehrin halô. mukavemetini ilan etti 
Londra 9 (Ö.R) - Leh radyosu Almanların Varşovaya girmediklerini, 

Varşovaya 7-8 kilometre mesafede şimali şarki ve cenubu garbi varoşlarında 
muharebenin devam ettiğini ve sivil ahalinin mUdafrıaya yardım ettiklerini 
bildirmektedir. 

Sovyet kuvvetleri Lehistan 
tecemmü edıyor? hııdutlarında mı 

Lo:ıdr'\ !> (ö.R) - Moskovadan gelen haberlere göre bazı ihtiyat efradı 
sillU:.ı çağırılmış ve Leh hududu civarına gönderilmiştir. Sovyet kuvvetleri 
Leh hududundan 120 kilometre mesafede ve §imalde Vilna şehrinden 320 ki
lomct:~ mesafede tecemmü etmektedir. 

Kanada Başvekili 
Kanatlanın lngilterc 

muavenet azmini 
ve Fransaya 

bildirdi 
Londra 9 (ö.R) - Kanada başvekili B. Makenzi King Kanada avam ka

marasında bu memleketin lngiltere ile Fransaya ve dünya hürriyetini koru
mak istiyen bütün milletlt>re muavenet azmini bUdinniştir. EzcUmle demiş
tir ki: cHükümet şimdilik mecburi ask.!rlik tesisine lüzum görmektedir. In
giltcre ve Fransa ile müsellah işbirliği şimdilik atlantik ve Tcrnöv sahilleri
nin müdafaasına vtı müttefiklere ihtiyaçları olan maddeleri vermek suretiy• 
le ekonomik vv mcı.li yardıma inhisar edecektir. Bununla beraber son derece 
elzem olaıı b.:ız. askeri tedbirler derhnl ittihaz edilebilir. Kanada hükümetl, 
Almanya ile h.ılı hsrpte olan Ingiltcreye bu suretle yardım edecektir.> 

cGerçc asıl hdrı> ilanını daha sonraya bırakmak pratik bnzı millahuzalnrla 
milmkündür. Kanada Amcriknın silah nmbnrgosunu ilga m.!selesini tetkik 
etmesi için daha bir müddet bekliyebilir. Fnkat Kıınadnnın muazzam gıda 
maddeleri ve hnm madde stokları ve askeri fabrikalarının istihsal kudreti 
müttefiklerin emrindedir. 

dngiltcreye karşı hürriyeti müdafaa için giriştiği yeni harekc-tte ne kadar 
hayrnnı olduğumuzu bildirecek kelime bulamam. Keza kendi hürriyetiyle 
birliktt! cfünyn hürriyeti için çarpıc;an Frans ya hayranız. Kanada hiirriyetini 
kime medyundur? Fransa ve lngiltered('n gelen o ndamlar ki, hürriyet teh
dide uğrayınca hayatlarını feda ctmeği hiç bir zaman reddetmemişlerdir. 

lngilterenin aldığı 
sıkı tedbirler 

Londra 9 (A.A) - Kral, dün hava kuvvetlerinin bazt üslerini zi
yaret etmi~ ve bu esnada Alman filosuna karşı harekata iştirak eyle· 
miş olan subaylar ve' erler ile şahsen görüşmeler yapmak fırsatını bul-

muşlardır. 
Paris 9 (ö.R) - Meşhur askeri mütehassısı kolonel Peyker Kiele 

yapılan hava hücum il münasebetile diyor ki: 
c Kielde imparator Kiyum kanalı yanaşılmaz telakki ediliyordu. 

lngiliz tayyarelerinin muvaffakıyetli tnarruzlnrı bu kanaati bugün 
sarsmıştır. Kielin, Tevali edecek hava hücumlan ile tahribi halinde 
Almanyanın hem müdafaa kuvveti, hem bütün deniz inşaatı sarsılmış 
bulunacaktır. lngiltere bütün denizlerde mutlak hakimiyeti tesis edin
ce Almanya harbı kaybedecektir. 

Londra 9 (A.A) - Devlet makamlarının emrile, her türlü ihtimal-
lere karşı bir ihtiyat tedbiri olmak üzere, Londra hayvanat bahçesin
deki bütün zehir!i yılanlar öldürülmüştür. 

Londra 8 (A.A) - lngiliz hükümeti her türlü harp kaçağı malze
mesinin düşmana gitmesini men için muhariplik hakkını kulJanacak 
ve bu kabil eşyayı nakleden gemiler tevkif edilecektir. Bu gemilerin 
hamulesi araştırma için demirliyecekleri limanlarda müsadere edile
bilecektir. 
•wl~t~hbar?t nezareti bu tedbirlerin tam manasile abloka teşkil etme· 

dıgını tasrıh etın~te ve gerek vapur araştırma limanında demirlemi§ 
hul~nuyorsa bu lırnanda, gerekse bu konlroldan kurtulmuşsa açık 
demzde bir müsadere yapıldığı takdirde işin mahkemeye verileceğini 
ilave eylemektedir. · 

Kontrol üsleri şuraları olacaktır: lngiltere için Kirkval y th 
O Akd 

. . . d C , eymeu 
ovres ve enız ıçm e ebelüttarik ve Havfa 



Musanın Hayatı 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
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eni İsrail, Firavunun a&kerleri üzerine 

gitmek için, Musanın işaretini bekliyorlardı 

Biçare büyük bir ıstırap içinde kıv
ranıyor, fakat bütün acılara tahammül 
ediyor, Firavunun ve adamlarının zu
lümleri, işkenceleri karşısında mukave
ınet göstermeğe çalışıyordu. 

Onun bu işkencesini haber alan Musa 
koştu. 

Asiyeyi kurtaracak va7.İyette ve kuv-
vette değildi. 

- Yarabbi.. dedi, büyüklüğünü gös
'ü!r .. Senin yolunda çok fedakarlık yap
mış bu kadını bu kadar ıstırap içinde 
bırakma .. 

Raviler ve din tarihleri Musan:n bu 
tazarruunun kabul edildiğini ve Asiyenin 
yüzüne bir nur indiğini ve o anda. göz
Jerini hayata yumduğunu kaydedıyor
lar. 

Firavunun, çok sevdiği ve uğrunda 
her şeyi feda ettiği karısı Asiyeyi bile 
iböyle işkence içinde öldürmesi, Mısır 
halkını ve bunlarla beraber Beni Israili 
ele dehşete sevketti. Maksat, zulüm ile 
Mısırlıları Musa ve Haruna tabi olmak.
tan menetmekti. Firavun, bir müddet 
buna muvaffak oldu. Bir müddet kimse 
Musanın yanına yanaşmaz oldu. Ona ta
bi olanlar da dinlerini §.şikar eylemekten 
.sakindılar. 

Beni Israilin hepsi de Firavunun zul
münden şikayetçi olmakla beraber hep
li de Musaya Ubi olmamışlardı. Musa 
ve Harun, evvela bunları elde etmek su
retfyle kendi taifesini kuvvetlendirmiye 
pyret etti. Mısırhları, Kıptileri hak di
nine, Tanrı dinine davet etmek vazife
sinden fariğ olmamakla beraber peygam
berlik vazifesini daha fazla Yakup ve 
Yusuf evlatlarına karşı yapmakta devam 
etti. 

Zulüm ve tazyik.in mütemadiyen ar
tan bir şekilde devamına rağmen Beni 
Jsrail, el altından ve gizliden gizliye de 
olsa Musaya inanıyorlar ve ona iltihak 
edenler gün geçtikçe çoğalıyordu. 

Hatta Kıpti halk içinden de iki kişi 
Musaya iman etmişti. Bu iki kişiden biri 
evvelce Musanın tabutunu yapan, son
ra Zıyf sayfiyesinde Musaya Firavunun 
iHüm kararını beraber vererek onu Mı
ı;ırda firara sevkeden marangoz Nacar
dı. öteki de ... Nacarın karısı .. 

Fakat bunlar dinlerini gizli tutarlardı. 
Çünkü Firavunun zulmünden korkar
lardı. 

Zaman geçtikçe Musanın büyük bir 
sabırla devam ettiği peygamberlik vazi
fesinde kendine tabi olanların sayısı ar
tıyordu. Öyle ki, hemen hemen bütün 
Beni Israil ona iman etmişti. 

Bunlar, isyan etmek, Firavunun as
kerleri üzerine saldırmak için Musanın 
bir işaretini bekliyiorlardı. Fakat Musa, 
peygamberliğini bütün Mısırda tesis için 
kan dökülmesine, ihtilal çıkmasına ta
raftar değildi. O, sabırla .. telkin ile niha
yet Firavunun ve ona abi olan halkın 
Tanrıya inanacaklarını ümit ediyordu. 
Bu maksatla da hemen her gün saray 
kapısına gidiyor, Firavunu görmek, ona 
telkinde bulunmak için haber gönderi
yordu. 

Firavun ise, kahinleri, dalkavuklariyle 
çevrilmiş, Musanın gönderdiği haberle
re kulaklarını tıkıyor ve saray kapıla
rını onun yüzüne kapıyordu. 

Tarihlerin kayıtlarına göre Firavun 
bir aralık Musanın cTek Allah> dediği 
Gök Tanrıyı gök yüzünde aramak, bul
mak ve görmek için veziri ve bu salta
nat macera.c;ında kafadar Haman'ı yanı
na çağırmış: 

- Ya Haman.. demiş, Musa bize hep 
kendi tanrısından bahseder ve onun 
söylediğine bakılırsa bu Tanrı da gök 
yüzünde imiş. Yüksek bir tepede, çok 
yüksek bir bina yaptır. Bu binanın üze
rine de binadan yedi misli yüksek bir 
kule ~ ettir. Ben, bu kulenin üstüne 
çıkıp Musanın Tanrısiyle görüşmek is
terim. 

Firavunun bu emrini Haman derhal 
tatbik etti. 

Diyorlar ki, ilk defa toprağı pişirmek 
suretiyle tuğla yapılması Haman tara
fından ve Firavunun bu maksadı için 
ke.sfolunmuştur. 

Bina yapıldı .. Kule yükseldi. Firavun 
bu kuleye çıktı. Ve burada Gök Tanrı 
ile karşı karşıya olmak ve konusrnak 
istedi. Fakat kulenin en üstüne çıktığı 
zaman yerdeki insanları karınca gibi 
gördüğü halde gök kubbe .. yine aynı 
uzaklıkta idi. Firavun: 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
- Yeni talebe kayıt muamelesine l Eylulde başlanacak 30 Ey

lulde nihayet verilecektir. 
2 - Orta mektep mezunları imtihanla olgunluk imtihanını vermiş 

lise mezunları imtihansız alınır. 
3 - 22 yaşından büyük olanlar okula kabul edilmezler. 
4 - Kayıt olunmak istiyenlerin okul müdürlüğüne yazacakları is

tida, nüfus hüviyet cüzdanı mektep diploma veya tasdiknamesi tam 
teşekkül1ü bir hastaneden sıhhi heyet raporu, aşı kağıdı, iyi hal kağıdı 
Ye 12 adet Viktorya eb'adında fotoğraftan ibaret evrakı kayıt müd
Cletinin sonuncu günü akşamına kadar her gün saat 9 - 12 arasında 
Yıldızda bulunan okul müdürlüğüne vermeleri veya işbu günün akşa
mına kadar okul müdürlüğüne vasıl olmak üzere posta ile iadeli te
ahhütlü olarak göndermeleri lazımdır. Postada vaki olacak geçikmeler 
mazeret olarak kabul edilmez. 

5 - T eşrinievvelin ilk günlerinde yapılacak dühul imtihanı gün
leri aynca ilan edilecektir. 

6 - Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin okul idaresine baş vur-
malan... 15 - 15 3143 ( 1866) 

DEMiR MASKE 
. ·-· ve Büyük tarih 
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macera romanı 
KISIM) 

'f'ENI ASJR 

BIÇAGI 
Fn serf .sakalları 

~~ 
Yumu~atır 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

• W10W&G2M ., h™f , 

Be yoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~busisı bay Ömer 

Lütfü Bengij'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
uansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaaaııı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 
bglunan otellerde bulusurlar. 

....... nM111..-ı-.. .......... ~al!'ll!lıımıı· .. 11111•••ammı•• .. ••.,•~zı~t .. 11~ı•ıı .. 1•1 ....... ı"7~'7"'J'ZZZ7ZJ 

lzmir vilayeti muhasebei 
susiye müdürlüğünden: 

hu-

Mehmet Ali oğlu Ahmet Nurinin müterakim vergi borcunun te
mini tahsili için tahsili emval kanununa göre haciz olunan Karşıyaka~ 
da Osman zade mahallesinin Şimendüfer caddesinde kain 140 numa
ralı ev ile bahçesi 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. 

Pey sürmek ve mufassal malumat almak istiyenlerin lzmir muha
sebei hususiye dairesine müracaatları ilan olunur. 

10, 15, 20, 24 3355 (1867) 

Kirava verilecek büfe 
O. D. Yolları 8 ci işletme komis
yonundan: 
idaremize ait Gaziemir istasyon büfesi bir sene müddetle açık ar

hrma usulü ile kiraya verilecektir. ihalesi 29. 9. 939 tarihinde saat 15 
de Alsancaktaki işletmemiz binasında yapılacaktır. 

Muhammen kira bedeli ( 120) liradır. isteklilerin 9 liralık muvak
kat teminat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminden ve Gaziemir istasyon şefli
ğinden görülebilir. 

1 O, 14, 19, 24 3932 ( 1865) 
--- -
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lZMlR BELEDiYESiNDEN; 

Yeni yapılacak yollar ile tamir
lerde kullanılmak üzere 50,000 
adet granit paket tatı ıatın alın
maıı bat mühendislikteki ketif 
ve farlnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuttur. Muhammen 
bedeli 6500 lira olup ihalesi 18-9· 
939 pazartesi günü ıaat 16 dadır. 
lttirak edecekler 487 lira 50 ku· 
rutluk teminatı İf bankaaıa yatı
rarak makbuzile encümene gelir
ler. 

3-6-10-15 (1824) 

1 - Belediye havagazı f abri
kası 'ehir tebekesi için 20 Atınus· 
fer tazyika mütehammil ve fenni 
şartnamesinde yazılı muhtelif ku
turda 1300 metre dökme maden 
boru ve teferrüahnın satın alın
ması batkitiplikteki tartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konul
muttur. Muhammen bedeli 3712 
li~a 75 kurut olup ihalesi 18-9-939 
Pazartesi gÜnÜ saat 16 dadır. it· 
tirak edecekler 278 lira 50 kurut
tuk teminab it bankasına yatıra
rak makbuzile encümene gelirle:f. 

2 - Belediyr. mezhahuı için 
karoseri ile birlikte iki kamyon 
fasesi satın alınması batkitiplik
teki tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuttur. Muhammen 
bedeli 4800 lira olup ihalesi 18-
9.939 pazartesi günü saat 16 da
dır. lttirak edecekler 360 liralık 
teminatı it bankasına yahrarak 
mnkbu2ile encümene gelirler. 

3 - 1382 sayılı ıokakta 10/14 
sayılı ev ile 904 sayılı sokakta 20 
ve 914 sayılı sokakta 55/10 ve 
SS/12 sayılı dükkanlar yola kalb
edilmek üzere istimlak edildiğin
den yıkılarak enkazının ıahlma
sı bat mühendislikteki ke,if ve 
f&rtnamesi veçhile açık arhrma· 
ya konulmuttur. Muhammen be
deli 1100 lira olup ihalesi 18-9-
939 Pazartesi günü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler 82 lira 50 kuruf
luk teminatı if bankasına yatıra
rak makbuzile encümene gelirler. 

3-6-10-15 (1825) 

1 - iki çefmelik caddesinin 
Me::::arlık batından itibaren 816 
sayılı sokağa kadar olan 210 met
re boyundaki kısmın döfemesi sö
külerek belediyece verilecek kes
me taslarla esaslı surette tamiri 
ha, mUhendis1 ~kteki kefif ve tart-
namesi veçhilt.: açık eksiltmeye 
konulmuftur. Muhammen bedeli 
1775 lira olup ihalesi 11-9-939 pa
zartesi gÜnü saa~ 16 dadır. ltti
rak edecekler 134 liralık temina
tını öğleden sonra kapalı bulun
masına binaen öğleden evvel it 
bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

2 - Gaziler caddesinin bas
mane meydanından itibaren em
razı zühreviye hastanesine kadar 
olan caddede 1660 metre murab
baı bozuk kısmın tamiri bat mü
hendislikteki ketif ve f31'bıamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmut
tur. Muhammen bedeli 1260 lira 

Müzayede ile 
fevlıaıtide 

BVYÜK SArış 
10 eylUl 939 pazar günü saat on bu

çukta Birinci Kordon Mustafa bey cad
desinde 1386 ıncı sokakta 5 numaralı 
apartmanın üst katında mösyö Falboya 
ait kıymetli mobilya ve biblolar açık 
3rltırma suretiyle satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında İngiliz 
mamulatı çok kıymetli yemek odası ta· 
kımı, büfe kontre büfe kare yemek ma
sası, altı adet maroken sandalye üzeri 
kadileli kanapesi ve duvar saati, iyi bir 
halde camlı kütüphane ve bir çok kitap
lar, poker masası, maroken kanape, iki 
koltuk yatak odası takımı, şif onyeralı 
aynalı dolap ayni malın iki kişilik kar
yolası, komodini aynalı lavumanı ve 
aynalı tuvalet maa tabure kadifeli şez
lonk, Edison marka sa1on gramofonu, 
plaklariyle ayaklı Singer dikiş makinesi 
aynalı şemsiyelik orta boy son model 
(Frigidaire) markalı buz dolabı 5 parça 
Viyana salon takımı dökme büyük so-
ba, iki Amerikan koltuk, üç adet çok 
kıymetli elektrik avizesi, altı adet Eta
min tül perde maa bronz kornizleri, tek 
kapılı aynalı dolap iki direkli beyaz kar
yola, yatak ve cibinliği, iki adet çift çu
ha perde maa korniz bir çok ipekli ve 
işlemeli pamuk yastık, iki kıymetli yağ
lı boya tablo, 100 küsur parçalık müte
addit porselen tabak takımları, servis 
kristal şampanya likör bardakları, orta 
masası 93 parçalık kirostof yemek ~atal 
kaşık takımı basma levhalar duvar ta
bağı yemişlikler bir kişilik karyola (Ka
pell) marka iyi bir yazı makinesi ve bil' 
çok seccade halı ve sair mobilyalar ıntl
zayede suretiyle satılacaktır. 

Bu fırsatı kaçırmayınız .. 
Fırsat arttırma mobilya salonu 
sahibi Aziz Şmık Tel. : !056 

1-3 

olup ihalesi 11-9-39pazartesi gilnil 
saat 16 dadır. İftirak edecekler 
94 lira 50 kurutluk teminahnı öğ .. 
leden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel İf bankasına 
yahrarak makbuzile encümene 
gelirler. 

3 - Havagazı fenerlerine 36 
numaradan 4000 ve 37 numara .. 
dan 6000 adet ki ceman 10000 
adet amyant satın alınmaaı bat 
kitiplikteki tartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuftur. Mu· 
hammen bedeli 1320 lira olup iha• 
lesi 11-9-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. lttirak edece!der 99 li· 
ralık teminatını öğleden sonra ka· 
palı bulunmasına binaen öğledell 
evvel İf bankasına yatırarak mak
buzile encümene gelirler. 

27-30-6-1 o ( 1788) 

Mezbaha buz fabrikasına ili· 
ve edilecek buz havuzu için yapı• 
lacak bina bat mühendislikteki 
ketif ve f&rtnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuftur. Muham• 
men bedeli 2483 lira 65 kurut 
olup ihalesi 11-9-39 pazartesi gü· 
nü saat 16 dadır. İftirak edecek· 
!er 186 lira 28 kurutluk teminatı 
öğleden sonra kapalı bulunması• 
na binaen öğleden evvel it han· 
kasına yatırarak makbuzu ile en .. 
cümene gelirler. 

25-30-6-10 3148 (1774) 

Odada.. Duvarda kocaman bir yağlı u "' H İ c h d Doktor Behçet işin alayındaydı.... O, 
boya vardı. Bu tablo .. Arkasındaki sal- m U ffi) arp e Ve e P e C zaten bu işi bir eğlence diye telakki edi-
tanat elbisesiyle on üçüncü Luiyt gös- yor : 

teriyordu. M 1 A T b -Canım, dervişten, dededen asker 
Bu tablonun yanında, yere diz çökmüş e a olur mu binbaşım .. Bunu süs diye saya-

iki kişi.. Bir erkek ve bir kadın, dinda- ev VI u r u cak, kendini üzmiyeceksin .. Bakalım bir 
rane bir h~u içinde dua ediyorlardı. eyyam da böyle geçsin!.. 

Faribol, bu iki kişiyi görünce mırıl- -••ıız::ımll•••••••-•-•••::mB•K;••ilml• Diye tabur kumandanını teskine uğ-dandı: ~ 
- istedikleri kadar dua etsinler şim- Haberden 23 Yazan raşıyordu. 

di.. ölümden doğrusu eyi kurtuldular.. Naklen - - Rahmi Yağız Fakat teskin imkansızdı.. Zavallı bln-
On üçüncü Luinin yağlı boya tablosu başı, talim gösterilmesi menedilmiş olan 

önünde diz çökerek dua eden bu iki kişi- Dedeler, mey çekemedikleri bu ·Erenler taburu· efradına hiç olmaz-
den biri monsenyör Lui, diğeri de lvon- sa askerce bir formalite öğretilmesini js. 
du. • • •. • d.} temiş, buna müsaade alınıştı. 

Hanın tahta karyolalarından birinin Bu kapılardan birinin önünde duran Hügnoların lehine neticelenen kanlı ] ÇJ Il m U teeSSl r ) ey Trende ve yolda bizzat dedeleri başı-
tadlli suretiyle meydana getirilmiş bu Faribol, rahip Reymonda: savaştan sonra sağ kalan arkarfa~larırun na toplıyarak onlara : 
sedyenin üstü örtülü idi. - l§te, dedi. Marki dö Barbezyoyu arkasından.. Bir hayli geride olmak su- - Arkadaşlar, sizi Çelebi efendinin 

Sedyenin iki tarafında iki adam yürü- ve muhterem refikini, on dördüncü Lui- retiyle takip ebnişler, ilk sevgilerinin Her tekkenin dedesi ile dervişleri bir ayakçı kendi başına bitiriyordu. . nasbı ile bu tabura zabit tayin ettik. za-
)'Ordu. nin bu iki dantelalı dalkavuğunu buraya beşiği olan kont dö Brevanın şatosuna çadırda toplanıy.orlar, ortaya getirilen Dedeleri~ .çoğu akşam üzeri şöyle hır bitle neferin arasındaki farkı yabancı 

Bunların yüzlerinde çok derin bir ke- kapadım. Herifçi oğullan emniyet için- doğru kolkola ve yavaş yavaş yürüme- ve .<~) adı verılen karavananın başına kenara çekilip : gözlerde disiplin miyarı tutulacağını dü-
der okunmakta idi. Gözlerinin yaşları de ve kendi paraları ile tutulmuş hay- ğe başlamışlardı • geçiliyor, kuşaklardan çıkarılan tahta - Hu..... şünerek tanzim edin. Mesela bir neferi 
htııa kurumamıştı.. dutl~. arasına geldiklerini saruyoı:Iar- Dudaklarında mesut bir tebessüm var- kaşıklar, mahallin askeri idaresinden Diyerek mey çeloneğe ve ney illlem~- çağırırken : 

Bu iki kişiden biri Faribol, biri de dı. Bız.ım protestan arka~lar da dogru- dı tevzi edilen tayınlarla yemeğe oturulu- ğe vakit bulamadıklan için müteessirdi- _ Baksana erenler : 
Mistufle idi. Kafile bu sessizlik içinde su yan:ıan .. haydut ~olü oynadılar. En Böylece ormanın kenarındaki yoldan yordu.. ler.. . Bir çadıra veya makama gireceğiniz 
Kont dö Brevanın şatosuna vasıl oldu. ufak hır şupheye bıle. s~beJ? olma<!11ar. geçerlerken eğer kendi sevgilerinin tat- Sofrada mevlevi Adabı, Mevlevi erka- Bir kısmı bu hususta fedakArlığa razı zaman : 

Avluya, sonra şatonun Holüne girdi- Ancak bu sayede bu iki asUzadeyı ya- 1ı hayaline dalmamış ve etraflarına ba- nı tamamen takip ediliyor, ayakçı der- olmakla beraber, bir kısmı da b~u fe- _Destur yahO! .. 
ler. kaladık. . .. .. . v kınmış olsalardı yolun kenarındaki ça- viş bpkı dergahtaymışçasına yemek yi- da edemiyor, heybesinden çıkardıgı me- Diy c k d f . di 1 Rahip Reymond, hüzilnlü bir sesle Protestanların şefı. buyük bır soguk- lıhklardan kafasını uzatmış olan Gnia- yen dede ile arkadaşlarına l.izmet edi- yini şöyle manzaralı, dilara bir kıyıda ğırın ey:h reryie y~ 0 ~e e~~~ Y.~. t~ 
sordu: kanlılıkla cevap verdi: fonun iğrenç suratını görürlerdi. yordu. çekiştiriyor, yanık yanık ney üfliyerek ' .. 

1 
~ og um, 

1
as er, . .~ 1 

- Hangi tarafa gideceğiz? - Yarın sabah şafakla beraber onla- G 'af 1 b ' b' h ld k dis' . D d . . .. 1.. .. d A 1. du şey soy eyın .. (Eren er) kelımesını, des-
F bol kisi d nı on, çı gm gi ı ır a e en ını e enın : garıp gon unu şa gam ey ıyor · t h kk 1 . . d'. .. kull 

ari cevap verdi: rın i · 'ni e ipe çekeriz. Eğer sizin ma- lıl _ Haydı' canlar•. Tabur kumandanı nızam' ·ıye binbaşısı ur ya uyu te e erıruze onuşte a-
Arka elini. bir tedb' . . lm 'di b nl b. . ça ar arasına attığı zaman yoldan ge- k k b 1 ks - m sıra g z... ırınız o asa ı u ar ızı ve kafil . .. .. d hal it D f 1 fr d S di b di z all b' b yıll dır naca ço zaman u aca ınız .. 

Sonra sedye taşıyanlara döndü: bütün adamlarımızı imha edeceklerdi. ç~n . e.yı gormuş ve. e: enara ave ıy e ve so a uasım yapmasını a ey . a\. ı ın aşı ar Demişti 
_ Sizin aşağıya inmenize hacet yok.. Faribol, Reymondun yanında çok kal- ~zlenmıştı. Helev bu kafil~.n~~ ortasınd~ müteakip tahta kaşıklar hep birden ka- zaptı rapt altında geçirdiği askerlik ha- .. .v. 

da b kl ufl d b madı. b~ sed.ye taşıdıgını da gorunce vah§ı ravanaya daldırılıyor, sığır ~tiyle piş- yatının esiri bulunduğu için bu vaziyet- ~akat defalarla te~.ar ettıgı bu ders-
!~~a kal!.e eyiniz, Mist e .. Sen e u- - Bana milsaade .. dedi. Yukarı çıka- bır seRvınçle.: yal .. 1 . d' miş bol bulgurlu pazı yemeği, sakalla- ten çok üzülmüş, çok müteessir olmuş- l~rın zerz:e ka~~r te.c;ırı olmıyor, ~ed~l~r 

Sonra protcstanların önüne düştü. Yı- cağım, işte, bütün şato emrinizde demek- - ozar:ı .. an soy ~n:ıemış .. ıy~ mı- nndan suları süzülerek gövdeye indiri- tu.. yıne bildı!tle~mı okuyorlar, ~endı fikir 
lan.kavi bir merdivenden şatonun zemin tir. Burada adamlarınızın istirahati için rıldandı.. ölmuşler.. 1~~ d.~ olmtişler.. liyordu. Arada bir fırsat buldukça tabur heki- ve telakkılerınden vaz gcçm~yorlardı: • 
katına indiler. pek mükemmel değilse de çok emin bir işte.. ~r?testanların goturduklerl se~- Bu ara, canlardan biri su 1stiyecek mi ve mülhakı ile oturuyor, uzun uzun Her sefer çadırına gelen bır dedenın • 

Rahip Reymond, Faribolun hemen ar- yer bulabileceksiniz. yenin ıçınde. onlan~ ce~~tle~ var. Farı- olursa ayakçıya : endişelerden sonra : - Destur yahu ... 
ka~nndan takip ediyordu. Faribol bunları söyledikten sonra pro- bolun ve Mistuflenın yuzlerındekı ma- _Fakire bir su, Hilseyin aşkına! - Bu iş çıkar iş değil .. Nereden başı- Diye gür bir sesle ve kelimeleri uza-

Uzun, dar ve rütubetli olan bodrum testanların reislerini selamıadı. Koşarak tem hüznü de bunu açıkça gösteriyor.. Diyor, ona uzatılan bardağı alıp tama- ma sardılar bunu .. Ben asker adamım. tarak dua okur gibi seslenişi binbaşı Sa-
yolunun üzerinde duvardaki halkalara yukarı çıktı. Fakat melunun bu sevinci ~ok sürme- mını içinceye kadar diğer arkadaşları Böyle dedem yerinde br sürü sakallının diyi fena halde kızdırıyor, zavallı adarn-
takılmış meşaleler etrafa biraz ışık ve- Büyük salonu aynı süratle geçtikten mişti.. Kafilenin arkasından gelen ve ya- yemeğe fasıla veriyorlar, kaşıklar hava- türlü çocukluklarına tahammül edecek cağız : 
riyor ve buraya daha evvel gelinmiş ol- sonra şatonun dahilin.de dolaşmağa baş- nı ~mdan, Adeta sürünecek gibi iki da bekliyorlardı. kabiliyette değilim. - Fesüphanallah! 
dul!unu gösteriyordu. !adı. kişi onun bütün melun mevcudiyetini Dedelerle dervişler yine birlikte sofra Kızsan bir türlü, kı.zrnasan bir tUrlil, Diye başını iki yanına sallıya sallıya: 

Koridor üzerine açılan müteaddit de- Kapısı açık kalın~ bir odanın önün- birden sarsmıştı. sonu duasını yaptıktan sonra karavana ben bu adamlarla ne yapacağım? - Buyurun.. j 
=-=·liii·,..,ka;;;;p;;;;;;ıt;;;;;;ar;;;;;;;v;;;;ar;;;;;;d;;;;ı;;;.;. ;;;;;mm;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;-..--dOl;Oe.-n_.ge;;;;çiiie .. rk•en--b•i•rd•eıiiiiin_.d .. urd,....uiii. iiiiiiiiiiiiiiiiii--.A.Al'5iiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİıııo.iiiiii-,.-iiiiııöi8iiiJ•r-..M;;;;;;;;;;oE .... D.J ______ illlll._b .. aş~ın-dan..,_.-.._ayrılı~-.-Y;..oiiiiırııiıiılarıiiii;;;, ;;.y.em._~ğin;.~._artanın__, ....... ,!.:.•-Dıı;;;ı;·y .. e.,d"'"ertiiiiiiiiO:.Y•~...;;;;yo_r_d_u._._.;:ı;;;;;m; ... _.,._. ____ iiiiiiiiii••••-..B_i_r...,..M;;..;.E.;;..;.;D;..;;. .. -.. ;-;4.-;a 
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iO 8 :1 L OL p AZAR l9J9 
b DEN NORSIU: lUİDDELHA VSLİNJE 1 
f'ratelli Sperko vapur · ~ s :_o 
Acent~.ı;..- ·BAYARD• vap. 25 eylülden 28 eyl~-

Als le kadar Diyep, Dünkerk ve Norveçli-
BOY ALE NEERLAND ları için yük alacaktır. 

KUMPANYASI . m~OSPHORUS• vap. 25 ilk.teşrinden 
UL YSSES vapuru elyevm hmanımıı.- 28 • "lkteşrlne kadar Diycp, Dünkerk ve 

P.a olup Anvers, Rottcrdam ve Amster- NO:\'CÇ Jimanlan için yük alacakbr. 
jlam limanları için yük alarak hareket AMERICAN EXPORT LINE.5 Inc. 
bdcccktir. ~ ..... ~ Izmirdm hareket: 

SVF.NSKA ORİENT Lli'u..r.•• EXHİBİTOR• vap. 10 eylüle doğru 
BARDALAND vapuru 20 - 25 eyh1l bc~l~nivor, Ncvyork için mal alacaktır. 

939 tarihlerine doğru beklenmekte olup .E.XAMINERn vap. 17 eylüle doğru 
!Rrıtterdam, Göteborg, Kopenhag ve Hel- bekleniyor. Ncvyork: i~in ma~. nJaca~ır. 
~i~gfors limnnlnn için yük alarak hare- cEXMOUTJh vnp. 20 eylulc dogru 
!ket edecektir. bekleniyor . Ncvyork için mal al::ıcaktır. 
tFiNSKA ANG. A/B. KUl\IPAN!~SI .EXCELLO• vap. 26 eylüle doğru 

AiMAA vapuru 11 eylUl 939 tarihınde bekleniyor. ~evyark için mal alacaktır. 
enmckte olup Göteborg. Kopenha( PiRE TARİKİYLE: 

Helsingfors llınan1an için yük alarak .EXCALİBURu vap. 14 eylülde .Pi-
ket edecektir. ~.iu.. reden Nevyork için hareket edecektir. 
RİATİKA SOSYETA AN01'1.uua. •EXEI'ER• vnp. 28 eylülde Pireden 

Dİ NAVİGAZY01'"E . . d Nevyork için hareket edecektir. 
KiIJKYA motörü 10/9/~3? ~ibinala~ O. T. R. T. 

~kşam Marsilya ve c;cnova ıçın yük KBUDAPEST• vnp. 18 ~y!üle. doğru 
)'ak hareket edecektir. , tarihinde bekleniyor. Tuna limanları ıçın yUk ala-

ASSiR:tA vapuru 13/~/ 939 . . .. caktır. 
'Brind.izi, Venedik ve ~yeste ıçın yük eDUNA• vapuru 24 eyl\ile doğru bek-
1plarak hareket edecektirVİ. • """"NE }eniyor. Tuna limanları için yük alacak-

tTALfA S. A. Dl NA Gıu.av tır 
CONTE Dl SA VOİA motörü 13 e~l~l :TISZA• np. eylül soruarma Te ya-

939 tarihinde <:enovadan Nevyork iÇUl hut Ukteşrin bidayetine doğru be\dem-
hareket edecektir. tari yor Tuna limanlan icin yUk alacakbr. 

AGUSTOS motöril 16 eyHU 9:39 U: SERVİCE MARITIME KOUMAiN 
!)ıinde Cenovodan cenubt .Amerika DUROSTOB vap. 30 eylülde bekle-
~lanna hareket. e1~oUMAİN niyor. Köstence. Kala.'! ve Tuna llmnn-

saviCE K=~NY ASI lan için mal alacaktır. 
'.ALBA JULİA vapuru 30 eylQl 1939 JOHNSTON VARREN LINEs LTD. 
~de bek1enmekte olup Malta, Ce- fNCEMORE vapuru 27 ağustosta 
Po_va ve Marsilya limanlarma yük ala- Burgaz, Varna. Köstcnce, Suilna ve Ka-
)r'ak hareket edecektfr. ıas için ııar~ct ~ur. 
1101.JANDA AVUSTUBAJ .. YA HATrl Vapurlarm hattkct tarihleriyle nav.-
' SPRİNGFONTEİN~ 30!9-Ç39_ tunlardaki deği~ikliklerden acenta me
~hindeı ·gelerekl A .....:n.. aıar::. ~ suliret ltabuJ etrr.ez. 
Ze1andn ıman arma ~~ • ""'"'"-
~edecektir. Daha faz.la mrsmıt fçın ATA L UC\.l\. 

ı-ı o T : caddesi 148 No.d.a W. F. Henry Van Der 
lündald hareket tarlhlerl ile navl~ Zee ve Şsı. Vapur aceotalığı.na milraca

~ki değişikliklerdeo dolayı acenta· •t edilmesi rica olunın. 
F mesuliyet kabul etmez. Daha fazla TELEFON : %M7 !%0f>S 

E 
için tKtNd KORDONDA FRA-
SPERCO vapur aceotasına mil- H. Whitall Ve şiirelıaSJ 

edilmesi rica olunur. TELEFON: 3120 
TELEFON : %OM/!005 THE MOSS • HlJTCHisON 

ıJNE UMİTED 

UlılDAL 
- ;..-

IJllOMİ DEN1z ACENTALICI L'l'D. 

ı.tvı:RPOOL - GLASGOV VE 
BRtsrol. hattı 

ETRİB vapunı 8 Eylwde ~p. Liver
pul ve Glasgovdan yük çıkaracak ve 

BELLENİC LINES Lm. ayni zamandn Liverpul ve Glruıgov için 
BEILAS vapuru 3/5 eyl61 arasında mal alacaktı.r. 

(beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- ESNEH vapuru 28 eylulde gelip, Li
burg ve Anversa limanları için yük ala- verpool ve Glasgovdan yük çıkaracak 
caktır.. ve nyni znmnnda Bristol ve Glasgov için 

B E L G t O N vapuru 14 Eyllllde mal °1~~~DTSEN _ l'tlOLLER 

~ekte olup Rotterdam, Ham- Lll\~ _ IBVYOBK ,burg ve Anversa limanlan için yük ala- IIAİFA, iSKEı\"DEBIYE - NEV-YORK 
~- PHİLADEl:..PlıiA IlATI'J 
HOLLANDİA vapuru 22 Eylltlde GUDRUN M.AEBSK vapuru 15 - 16 

beklenilmekte olup Rottcrdam, Ham- eylQlde gelerek Hayfa. İskenderiye, 
ıt:nırg ve Anversa limanlan ıçin yük ala- Nevyork:. Phlladclphia için mala Blacak

tır. 

caktır- t 
30 

EylQlde Gerek vapurlarm muvasalat tarihleri. 
AT H 1 N A vapuru isimleri ve navlunlan h1tkkında acenta 

l>eklenilmckte ol~ ROtterd~ ::- bir taahhüt altına giremez. Daha fazla 
burg ve Anvcrsa lunanlan içm yil - tafsilat almak için H. VHhTAL ve Ş-5ı. 
Caktır.. 3120 No lu telefona müracaat edilmesi 

BALKANLAR ARASI HATTI nca oıunur. 
ZE'1'SKA PLOVIDBA A. D. KOTOB 

aLOV~(\1 ~ umartesf Messageries Maritiınes 
LOb vapuru 9 ey c --*--

gllnll Köstenceden gelip 10 eylM l.939 KUMPANYASI 
~ gUnil saat 12 de: THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 

Pire - Arnavutluk 1imanlan - Kotor- ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 
l)ubrovnik - Split Venedik ve Triesteye İstanl;ıul yoliyle Pire, Napoli, :Marsilya-
h.ıreket edecektir. ya hareket edecektir. 

.ANGLO EGYPTlAN MAİL ı..tNE Her türlü izahat ve nıalUınat için Bi-
PiRE M.ARSİLYA ve PİRE BEYRUT rinci Kordoada 15' numarada LAU-

HA YFA - İSKENDERİYEYE hat RE1''T REBOUL \'e ŞEJlİKI nıpur atta-
•CAİRO Cl:TY • t,()KS VAPURU ile tasma müracaat edilmesi rin olunar. 

llarırilya i~iD BeJTUt-H~yfa-lsken· TD.EFON : Z 3 7 5 
L--L.J tarihlıırf deriye içm harekef -----------ıımn::a- tarihleri 

71911939 11911939 Olivier ve şilrekisa. 
!119/939 

15191939 
ebdNct KOR~N REF..S BİNASI 

5/10/939 
29191939 

TELEFON : 244.1 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. LONDKA - HULL HA'.n'I 

PİRE ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta 
aNF.A HELLAS• gelip 2 eylQJe kadar Londra ve Hul i~ 

Ulks transatlantik vapuru ile Pire yük alacaktır .. 
Nevyork hatb... LİVERPOOL HATl'I 
Pire • Nevyork seyahat müddeti 1Z gin OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar 
Ne..,,ork - fuan için hususi fiatler.. Liverpool ve Glasgov için yük alacaktır. 

Pireden hareket tarihi DEUTSCJIE LEVANTE - ıJNiE 
9 EylOl 1939 DELOS vapartt Z3 atustosıa Ham· 

Gerek vapurlarm muvasallt t.arlhleri, burg, Bremen ve Anversten gelip yük 

gerek vapur isimleri ve nav~ bak· çıkaracak ... 

kında acenta bir teahhilt altına gtreme% ••---··------.. 
Daha fazla tafsil!t a!mak için Birinci Do k tor 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

umum! den.iz .Acf'ntalıjJ Ltd- ınilrac:Ut Ca~ı·t Tuner edilmesi rica olunur. 
Telefon : 40'1? Mfldnriyet 
Telefon : 3tn Aceota 

T. Broven REES ve 
şürekası 
__ .4 -

GUNAKDLİNE 
LlVERPOOL VE GLASGOV HATI'I 

Sinir 11astafıfıları 
mütaltassın 

Her gün saat içten 80D111 Şanlh 
!ıokak No. 19 da Hasta kabulüne 

bnşlıımıştır. 
TEL. 3559 BACTRİA vnpuru eylQI bidayetinde 

gelip Glasgov, Svansea ve Liverpooldan ~--.. ---ı1!Sl~~--

Batan resimleriniz 

blSyle olur 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 
Muvaffak olacağınızı hiç amit etmediğiniz bir zaman 

"VERİKROM" muvaffakiyetinizi temin edef; 

Renklerle zengin mevzulan 
"VERIKROM" aynen çeker 

60tgelerdeki batan detaylara. 
•vERIKROM .. aynen alw 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlt havalarda 
"VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz mOddetinde aldanmışsanız 
"VERİKROM" hatanızı dOzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vakla kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebilfrsintz 

Her mevsimde, her havada. her saatti, her yerde 

•• KODAK VERi KROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELiR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyollu, lstanbu~ 

8 poz da gOzet 

ilan 

veya 

Yüksek Zıraat Enstitüsü Veter~
ner Fakültesi Askeri kısmının 

Kayıt ve kabul şartları 
1 - Ankara askeri veteriner okaluna bu yd sivil tam devreli lise

lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihan1annı 
ftl'IDİt olmak §&itile talebe kabul edilecektir. 

isteklilerin 8f&iıdaki vuaf ve prtlan haiz olman lazımdır: 
a)- Türkiye cümhmiyeti tebaa.undan ve Türk ırkından olmak, 
b)-Yqı 18-21 olmak, 
c)- Beden tqekkülleri ve ııhbati orduda Te her iklimde faal hiz. 

mete müsait olmak (dil rekaketi olanlar ebruna~). 
d)-Tavır .. e lwreketi, ahlikı kusunuz ve seciyesi ıağlam olmak, 
e)-Aileeinin hiç bir fena hal .e töhreti olmamak (zabıta veaikui 

ibraz etmek). 
2 - isteklilerin müracaat illidalanna fU vesikalarm b.ilanme11 

lizımdır: 
a)- Nüfus cü.zdam nya muaaddak aureti. 
b)- s.hhati hakkında tam tqekkiillü ukeri bavabane raporu ve 

8f1 kiğJclı. 
c)- Lite mezuniyet ve olgunluk tdıadetnamesi .. eya twlildi su

reti. 
d)- Okula ahndaiıtakdirde askeri kanun, nizam ve talimatları ka

Lal ettiii baldomla wliaiDia ft bndiainin noterlikten tudildi teahhüt 
1enedi. 

e)- Sar'ah uyurken gezen, ıidildi, b.11lma n Çll'pilllll8y& müp
tela olmacLjı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi 
(bu gibi butalJdaıdaa biri ile okula gİ.rmeulen evvel malw oldukları 
aonnd.n anlaf•lenlar oloıldaa çlkanLr. Ve bu müddete ait hülriimet 
maaraflan .. elilerine ödettirilir). 

3 - lstelth1er bahmdaklen mahallerdelô ulı:erlik ıuheles ine istida 
ile müracaat edecekler ve pıbelerince ikinci maddede bildirilen ewaln 
ikmal ettikten aonn, Ankandıa Yük.ek Ziraat Ensb1üaü Veteriner 
Falriiltesi Aıbri Talebe imirlijine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti: Eylulün 20 ıine bdardır. Ondan aoma 
müracaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhu1 imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derece
lerine ve müracaat aıruma göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
iıleri kapanır. Ve kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik tuhelni 
ile tebliğat yapı)rr. 

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

~ı=~:~uru 20 cylfil tarihinde~: l*IN'Zl7ı ~ ~G:l72"3k>zıpwwqzacwz:rn~..Z7..iO'~&zZW11•M Z& 

gelip Liverpool ve Glasgov için mal ala- ~-· ONZ Ser Bayı Aranıyor 
~.k ı -nısaIAt tarihleri, BR YENİ GÜN mecmuaSDUD imm .e en"al'ı sahşmt yapacak ser ._yi aranıyor. 
~ vapur ann mu 3" tin naWi tuıimt şarttır.. isteklilerin :lstudal 

isimleri ve navlunlari hakkında .centa ELYAFI IMPERMEABlLtZE OLDU- ANKA&A CADDESİ ADAi.ET 
bir teahhtıt altına girernes. Daha fazla CUNDAN SERTL1C1N1 MUHAFAZA HAN MECMUA 
talslJAt almak için T. Do.en ~ EDEN rıx;ANE DIŞ FlRÇASIDlll DimTÖKLti(lÜNB MÜRACAATJJW 

...:.____ 

' . 
... ' . . ,.' . . .... · ·. · .. : ." ... 

BiOGENiNE 
BİOGEN1NE: Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik gibi mukaVliyat 
He kolar koka, kinkina gibi müşte!ıi hülasnlnnn gayet itinalı bir surette 
bırlcştirHmcsinden husule gelen bir ınüstnhzardır. 
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşıla
dıkfarı sıtma parazitlcrini öldürür. Sıtınn pnraziUeri, knmmızda hesap ka
idelerinin haricinde kalan büyiik vo ayanı hayret bir de.recede çoğalırlar
Bu korkunç iireme neticesi kanın en hayati kısmı olan kıruuzı yuvarla
cıklnrı mııhv \'e lınrap olur, sıtma meydana gelir .• 
BİOGENİNE : Kanı temizleyip ço_jaltır. Kınnızı kürrccikleri arttın. Adc
le ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihnyı açnr, dermnnsızlığı giderir. Sıtma 
parazitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan 
yi.lksck tesirli bir i!Açtır. Tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda 
hüyUk fnidelc,. temin eder. 
Sıhhat vekaletinin Resmi müsaadesini hAizdir .. Her eczanede bulunur ... . 

1. ••• ·,.. "3,. 

inhisarlar 
ğünden: 

umum müdürlü-

% 7,5 
Muh. B. Teminatı Eksiltme 

Miktarı Lira K. Lira K. Şekli saati 
----- -----

Parlayıcı ve patlayıcı mad-
delerin naklinde kullam- 1 Adet 16442 64 1233 19 pazarLk 14 
lacak saç tekne. 
Yukanda yazıh tekneye 1 Adet 17957 50 1346 81 kapahzarf ıs 
konacak motör. 

1 - Şartname plan ve ke§fi muicbince parla11cı ve patla}'lCl mad-
delerin naklinde kullanılacak 1 adet saç tekne 7 /VUl/939 tarihinde 
ihale olunamadığmdan (teslim müddeti uzablarak) yeniden pazarlıkla 
ve hl• tekneye konacak motör de 24/VIIl/ 939 tarihinde ihale oluoa
madığından yeniden bpalı 7.AJ'f usulile eksiltmeye konulmuştur. 

11 - Muhammen bedel~ munkbt temian~ eksiltme tekil 
ve Halleri hizalanndrl g&terilmiftir. 

10 - Eksiltme 18/IX/939 pazartesi günü Kabatqda levazun ve 
mübnyaat ,ubWnc:i,Jç; .alım komi-ayonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, plin ve ~qifnameler (82) ve ( 89) kurut muka
bilinde Ankara, lzmir bqmüdürlüklerile latanbulda lenzım ve müba· 
yaat tabeai "'ezneainden ahnabilir. 

V - Motör eksiltmesine girecekler miibürlii teklif mektupluini 
b.nuni veaailde o/o 7,5 g\ivenme para11 maldv.....m veya banka teminat 
mek..=-ubunu ihtiva edecek kapalı zarflanm ihale saatinden bir saat ev
veline kadar mezkUr komisyon bafkanlığına makbuz mukabilinde 
"'ermeleri ve diğer eksiltmeye girecekler o/o 7 ;r5 teminat akçelerile 
birlikte yukarıda adı geçen komisyona vermeleri ilin olun.ur. ( 6765) 

ı, &, 10, ıs 3240 (1821) 

Emlak ve Eytam Bankası 
M ERK EZI: A KARA 

ş•..,~ELERİ : İstanbul, i~mir-

A ja nl arı: bSu1sa, 3zmit, Adana, 
Eskişehir, Zonguldak 

Yapıhtntk Ye yapmna başLnmnş meskenler isin vatanda~lara mümkün 
olan kolaylıkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 
ikrazat yapar 

Faiz 1enede % 8 i tur .. 

Aynea komis)'oa ahnu.. 

Ebpertia ücrdi (1.IGO) lira,ya kadar-

lstekler i~in 1, fnılası için 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde bir 
liradan aşnt'l olmamak Üzer'e aynca lira batına on paradır .. 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve tah,i1at rehni ~ğuıda 
mwunelcleri yapar .. 

Vadeli ve ndem mevduat alır ..• 

Denizyolları ~ şletme umum 
müdürlüğünden: 
1 - idaremizin 31 Ma719 1940 tarihine kadar kömür tahmil ve 

tahliye ve aktarma itleri bpah zarf UIUlü ile ekejltmeye kom8UflUr. 
2 - Mıdıammen bedel 60 mn liradır. 
3 - Eksiltme 18. Eylil. 939 tarihine müwlif pazartesi güni saat 

15 de Deniz J'OÜan ifletmeai umum miidürliiiü alını aabm komia~ 
nanda yapdacMt.r. MUTakbt teminat.4250 lindar. 

4 - Eksiltme prtnamesi adi geçeli bmisyond.n param ollırM 
abıur. 

S - ı.teldilerin bu İfe ait teklif mektuplarım tayin olunuı eünde 
-.at 14 e lmdM' komi.yon reia&iine makhu mukabilinde vermeleri 
lizunchr. 

6 - lateldilıerin tical'et odumda mukayyet oldaklanna dair bu .e
neye ait veRlc ibnz etmeleri fUUw. 

2, s, 1~ 15 3245 (1831) 

DENiU llAFIA MttDOBLöCONDEK: 
f -11225 lira 56 kuru§ keşif bedelli Sarayköy hükiimct konağı ik

maJi inptı vahidi kıyasi fiatla ve kapalı 7.arf usulile eksiltmeye çıkanl
mı§tır. 

2 - fhiltme 28/ 9/939 Pervembe günü saat 1 O ela Deniili nafıa 
müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (842) liradır. 
4 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile bu prtnameye bağlı evrak De

nizli nafıa müdürlüğünden 56 kuru§ bedel mukabilinde alınabilir . 
.S - isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırhyacak

ları teklif mektuplarile birlikte ihale gününden 8 gün evvel müracaat 
etmek suretile Denizli vilayetinden yalnız bu İ§e mahsus olmak üzere 
alacakları ehliyet vesikası ve ticaret odasına kayıth bulunduklarına dair 
939 senesine ait ticaret odası vesikasını muhtevi zarfları 28/ 9/939 gü
nü saat 9 za kadar Denizli nafıa müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri veya taahhütlü olarak göndermeleri ilan olunur. 

5, 6, 11, 14 3273 (1843) 
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Tahtelbahirlere karşı açılan harp! 
Batırılan Alman 

Amerika kara 
tahtelbahir/eri lngiliz amirallığınca gizli tutulacak 

sularında da Alman denizaltıları göründü 

Deniz ticaret yollarıııda Fransız karargihı tebliğ~ 
Alman tahtelbahirlerine hudutsuz bir Büyük V auk ormanının en büyük kıs
harp yapmaları için emirler verildi · mı Fransız ordusunun eline geçmiştir 

Londra 9 (ö.R) - Almanların tica
ret gemilerine karşı 1917 senesinde oldu
ğu gibi hudutsuz tahtelbahir harbı yap
mağa karar verdikleri anlaşılmaktadır. 
Tahtelbahir kumandanları vapurları ha
ber vermeden batırmak emrini ttlmışlar
dır. 

Bu hareket Ahnanyanın 193:1 senesin
de diğer devletlerin hattı hare'!<eti ne 
olursa olsun, kendi hesabına ebediyen 
kabul ettiğini bildirdiği denizaltı harbı 
kaidelerine muhaliftir. 

Alman tahtelbahirlerin, harp ilanın
dan çok evvel başlıca deniz ticaret yol
larında me\'Zi almış oldukları ve kendi
lerine önceden her talimatın verilmiş ol
duğu muhakkaktır. Bu da, Bitler sulh 
teminatı verirken, Almanyanın harp ka
rarım vermiş bulunduğunu gösteriyor. 

lngiliz amirallığı düşman tah
telbahirlerinin batırılması hakkın
daki haberlerin neşredilmesinin 
daima şayanı temenni olmadığını 
bildirmiştir. Zira tahtelbahirlerin 
bütün mürettebatiyle batması ha
beri dü,man halkı üzerine muka
vemet azmini artıracak bir hiı 
uyandırdığı gibi düşman tahtel
bahirinin batırıldığı mıntakaya 
onun yerine ba,ka bir tahtelbahir 
göndermek fırsatını da bulur. Ke-

za Alman amirallığının tahtelba
hirler tarafından bütün torpilleri
nin kullandıp kullanılmadığın
dan haberdar olmaması için hü
cum tarzı hakkında da malumat 
verilmemesi muvafık görülmekte
dir. 

Stokholm 8 '(A.A) - Helfrid Bismark 
vapuru bugün Almanlar tarafından 
Ösundun cenubunda konulan torpillere 
çarpmış ve bir kaç saniyede batmıştır. 
14 kişi olan mürettebatından yalnız 7 
kişi kurtulmuştur. 

Amterdam 8 (A.A} - Bugün öğle
den sonra bir Hollanda gemisi Treschel
ling yakınındaki Noordvaarder'dc tor
pile çarpmıştır. infilak esnasında gemi
de 51 kişi vardı. Bunlnrdan 29 u ölmüş 
ve gemi bir dakikadan az bir zaman zar
fında batmıştır. üç büyük motörle bir 
knç tayyare derhal yardıma koşmuştur. 

Nevyork 8 (A.A) - Belçika kruvazö
rü Jean Jadotun bahriye radyosu tara
fından alınan bir telsiz telgrafında kru
vazörün bir denizaltı tarafından torpil
lenen lngiliz Regent Tiger kargosu mü
rettebatından 44 kişiyi kurtardığı bildi
rilmektedir. 
AMERİKA SAHJ:LLER1NDE DENİZ

ALTILAR 
Birleşik Amerika devletlerinin şimal 

sahillerinde bugün meçhul bir denizaltı 

gemisi görülmüştür. Amerikan B:ıhriye 
nezareti ltızım olan tedbirlerin alınması
nı ve sahil müdafaa tertibatının takvi
yesini emretmiştir. 

Bal 9 (A.A) - Buseler Nechrichten 
gazetesinin Berlin muhabirinin bildirdi
ğine göre Alman tahtelbahirlerine ticaret 
gemilerine karşı hareket serbestliği ve
rilmiştir. Gazete şunları ilave etmekte
dir. 

Son znmanlarda Alman donanmasına 
taarruz hareketlerini tahdit etmelC emri 
verilmiştir. Bu emrin geri alındığı zan
nedilmektedir. 

Paris 9 (Ö.R) - Isviçrede Bal şehrin
de cıkan gazetelere göre Almanya tah
telbahir harbına beynelmilel n izamnta 
riayet etmeden devam azmindedir. Tah
telbahir kumandanlarınn verilen emirler
d2 taarruzi hareketlerden sakınmaları 
yoktur. Yn.ni ticaret vapurlarına karşı 
harekette af'ık kart verilmistir. 

Paris 9 (Ö.R) - Londra hükümetinin 
muhasımlık hakkından istifade ederek 
Almanyaya gidecek cc;yayı Akdeniz ve 
Manş denizinde kontrol etmek kararı 
Amerikan diplomatik mahfillerince bila 
tefsir kabul edilm~tir. Amerika hükümc
ti bu karardan önceden haberdar edil
mişti. 

Brüksel 9 (Ö.R) - Bir Belçika vapu
ru torpillenmiş bir Ingiliz vapurunun 
kırk kişilik mürettebatını topladığım 
bildirm~tir. 

Göring meydan mı okuyor? 
Alman naznilnın sözleri ln~iltereye 

karşı hücumlarla doludur. 
Brüksel 9 (Ö.R) - Mareşal Göring 

i>ugün Alman milletine hitaben mühim
mat fabrikasında bir nu\uk söylemiştir. 
Radyo ile yayılan bu nutkun D.N.B. 
ajansı tarafından verilen hülasası ber-
veçhi alidir: 
Mareşal, Almanyanın devamlı bir sulh 

temin etmek için biricik bir teklifte bu
lunduğunu hatırlatın~ ve demiştir ki: 

- Teklifimiz sadece bir Alman şehri
nin Almnnyaya avdetinden ve Almanya 
ile şarki Prüsya arasında münakalatın 
tesisinden ibaretti. Fakat muhabere ve 
müzakerelerde hiç şüpheye mahal bı
rakmadık ki Danzigin Almanyaya av
deti ve Alman arazisinin şarki Prüsya 
ile münakalatının temini elzemdir. 

Bu teklif aynı zamanda bir kaç on se
ne için bir sulh garantisi ile teyit edili
yor ve Almanya fiilen Alman olan bazı 
araziden feragat ediyordu. 

Lehler bu teklifi reddettiler. Lehlerin 
arkasında daima Alınanyanın menfaat
lerini bozmağa ve hnklı müddeiyatına 
engel olmıya çalışan malum imparator
luk vardı. 

Ingilizler bu harbı Alman milletine 
değil, faknt nasyonal sosyalist rejimine 
ve Adolf Hitlere yaptıklarını iddia edi
yorlar. Fakat Ingiliz topları ve tayyare
leri rejim üzerine değil, ne derlerse de
sinler, Alman milleti Uzerine ateş etmek
tedirler. 

Almanyaya karşı muhtelli usullerle 
harp edilmektedir. Bunlar askeri saha
da, ekonomik sahada, ve devletin iç si
yaset sahasındaki harplerdir. 

Askeri harp için ~unu söyliyebiliriz 
ki Almanya garpte hiç geçilemiyecek is
tihkamların himayesi altındadır. !kinci 
harp sahnesi denizlerdedir. Alman sa
hili o suretle müdafaa edilmektedir ki 
Ingiliz asla geçemez. 
Asıl harp sahnesi olan Lehistana ge

lince, Leh ordusu kaçmaktan başka bir 
şey yapmamaktadır. lşi yoluna sokmak 
icin mücadelenin dört haftadan faila 
sUrmiyeceğini tahmin etmekteyiz. 

İngilizler Polonyanın vaziyetini gö
rünce havadan geçebileceklerini sanı
yorlardı. Aldandılar. Hava filolannın 
yarısını kaybederek aldandıklarına ka
ni oldular. 

Göring Almanların Ingiliz csirleriuc 
yaptıkları muamele ile Lehlerin Alman 
esirlerine reva gördükleri muameleyi 
mulc<ıyese ettikten sonra demiştir ki: 

Sulh arzumuz derin ve samimidir ve 
bütün Alman milletinin arzusudur. In
giliz hükümeti Ingiliz ve Fransayı harbe 
sürii klemiştir. 

Ingiltere propagandası Almanyanın 
bugün Polonyayı, yarın Romanyayı 
öbUr gün Macaristnn ve Yugoslavyayı 
hatta Bulgaristanı hatta bilmem daha 
nerelerini istila edeceğini bildirmekte 
idi. 

Mösyö Çemberlaynın, propagandadan 
haberi olmadığını görüyoruz. 

Biz Fransaya garp hudutları için kati
yetle teminat verdik. Bizim Fransız top
raklarında katiyetle bir isteğimiz olma
dığını bildirdik. 

Mösyö Daladiye ister buna inanır, is
ter inanmaz. Yalnız kendisinin nazarı 
dikkatini celbederiz ki lngiltere vermiş 
olduğu beyannamelerde Fransızlar son 
kanlarına kadar bu harbı devam ettire
ceğini bildirmişlerdir. Nazarı dikkatinizi 
celbederim. Fransız kanından bahsedil
mektedir. Ingilizlerin bir kaç geceden
beri Almanyanın üstüne atm~ oldukla
rı beyannameler ise cok selis bir Alman
ca ile yazılmıştır. Bunu Ingiliz milleti 
yazamaz. Bu ancak memleketimizden 
koğduğumuz yahudilerin eseridir. 

Biz Ingi1izlere ve Fransızlara karşı 
hiç bir harp emeli beslemiyoruz. Bizim 
millet .istiklaliyle ve şerefiyle yaşamak 
ister. 

Biz onlarla harp etmek niyeti!ıde de
ğiliz. Yalnız Ingiliz propagandasının yap
mış olduğu bilumum teşebbüslc.r bizi 
Führerimizden ayırmağı istihdaf ediyor. 
Mareşal nutkunu şu sözlerle bitirmiş

tir: 
Akla, hayale sığmıyan bir şey vardır. 

Bu da Hitlersiz bir sulhtur. Almanya 
Hitlerdir. Ve Hitlcr Almanyadır. Eğer 

lazım olursa biz tarihte misli görülme
miş bir harp yapacağız. Akla ve hayale 
sığmıyan diğer bir şey vardır. Bu da A.l
manyanın teslimiyet bayrağını çekebi
leceği fikridir. Bir daha asla yeni bir 
Vers3.y diktatı ile karşılaşmamak için 
her fedakarlığa, her mahrumiyete, her 
zahmete katlanacağız. 

Londra 9 (Ö.R) - Mareşal Göring 
Alman milletine nutkunda Alman ordu
sunun şark ve garpte iki cepheli bir 
harbe giriştiği bu sırada milleti birliğe 
davet etmiştir. 

Memleket üzerine ağır bir ekonomik 
tazyikin çöktüğünü kabul eden Mare
şal demiştir ki: 

- Fakat hadiselerin hakkını vermek 
icap eder. Iptidalarda herşey mümkün 
olduğu kadar eyi ylirümeyebilir. Mese!5 
bir motosiklet gürültüsü alarm düdüğü 
bile zannedilebilir. Ben kendim bile 
böyle bir gürültü ile yataktan fırlndım. 
Fakat tayyareden eser yo1tlu. Keza bazı 
maddelerin sarfı tahdid edilmiştir. Za
man ile bunlar ıslfih edilebilir. Sun'i ma
mulfıtın tabii marldeler kadar eyi olma
dığını kabul ederim. Ancak lfızım olursa 
biz banyo mayosiyle bile dışarı çıkaca
ğız. Harp zamanındaki sabun sulh za
manındaki sabun kadar eyi olmıyabilk 
Hatta ekseriya. hiç sabunda bulunmaz. 
O vakıt varsın ellerimiz kirli kalsın. 

Ilk maddelere gelince: 
Müttefiklerdeki altın, bakır, kurşun 

bizde yoksa da daha çok adamımız var
dır. 
Mareşal Göring Ingilterenin ne sebep

le harbı açtığını tarif etmiş ve demiştir 
ki: 

- Bu harbe hiç bir sebep yoktu. In
giltere Leh hükümetine Alman taleple
rini süratle kabul etmesini tavsiye ede
bilirdi. Fakat Lehistan Ingilterenin umu
runda değildir. O yalnız kendi menfaat
lerine bakmaktadır. 

Garp Cephesinde 
Fransızlar 4 kilometre genişliğinde ve 1 O 
kilometre derinliğinde bir saha işgal etti 

Paris 9 (ö.R) - Havas ajansının bildirdiğine göre Forbahm gar-

PARİS 9 ( A.A) •• 9 Ey• Fransız kıtaatı bu arazide metodik bir ve emniyetli bir tanda elde edilen bf 

1,. 1 .! h d ·ı temizleme ameliyesine girişmişlerdir. bir kaç kilometrelik ilerleyiş, bundan 
U SGuG 1 neşre 1 en Bu arazi uzun bir mesafe dahilinde mu- sonraki harekAt için çok cesaret verici 
telJHğ : Bütün gece ilfı ayyen bir z.amanda patlamak Ü7.ere ayar bir mahiyettedir. 
hatlarımızın f aafiyetife edilmiş lağı.mlar, tank tuzakları ~esaire Harbin başlang~cından beri Almanla· 

. . F a.. ._ gibi tahribat ile doludur. Temızleme rı bu suretle tazyık etmekle, başkuman· 
geçmı~tır. oı:uacn 0!:• ameliyesini süvariler, hücum arabaları danlığunız iki hedef takip etmektedir : 
manı~m garlJındelıi IJU• ve bazı piyade unsurları tarafından ya- Majino hattına lüzumu kadar hava 
yü'lı Warnsdat ormanı· pılmaktadır. Kat'iyyetle temin e.tmek payı ~ır~?bil~ck için ileri kollarımızın 

.. .• • • • mümkündür ki Fransız kuvvetlerı her mevzılerını ı-aglnm surette kuvvetlen· 
nın fılSml JıUJllSI elt• noktada hissedilect'k derecede ilerlemiş- dirmek ve Alman genel kurmnyını Po
mizdedir. Bu orman bir ıer ve her tarafta hududu geçmişlerdir, ıonyn hududuna yeni fırkalar gönder
~orı tuzafı İftlŞacıtı ile do• ve şimdiki halde ancak bu ileri müfre- mekten meneylemek .• 
• zeleri düşmanla temastadır. İKİ CEPHENİN' FARKI 
~u bnHunmuıtur. Tayyarelere gelince, hava kuvvetleri Ek 1 d k" • se siyor iyor ı : 
Hava Dıuuvetler!miz ha• keşiflerde bulunmakta, fotoğraflar al- Bütün taktik, Polonya cephesinde ba-
rehet ering Niara hU'UUetm mnktn v.e diğer m~lCı~at .~oplmnaktadır. rekette bulunan Alman kollarının ek-

• f! Jı • Bu fnalıyetın net!cesı mustakbel hare- seriyetini üzerimize çekmektir. Polonya 
reıoim~ze tetila, u eıtır· keti hazırlamak imktınını verecektir. cephesindeki harp şeraiti tamamiyle 
me~te~Gr. ALMAN SİYASi l\1AHFELLERİ başkadır. Orada istihkfunlar yoktur. Po-

Du .. N AKı;:AMKl0 TEBLi"''İN ENDİŞEDE lonya cephelerinde arık arazide ""rpıc:-
TEFSİRİ: 

1 

u Paris, 9 (Ü.P.) - Te~ebbüsü tama- malar olmaktadır. B~im garp ce;hesi~-
P~is, 9 (Ö.R) - Ren ve Mozcl ne- men F.ransı~l~r . ci~etindc ~lan Garp de dUşman arcızisindeki ilerleyişimize 

h. l · d t kk. ka dına de a rcphcsındekı ıstıhkum harbı hakkında 0
0
elince, bunlar Almanyayı o derece fe-ır erı arasın a era ı Y v m • b d ı t · 

dild.•. d . l F b"" ük' kr: uAlgemayne Neder :m Bata gaze esı- na vaziuete solonuştur ki, bizim uz·· eri-c ıgıne aır o nn ransız uy er u- . : . . . al · , . ,, 
ha b. . . t bl'ğ" tl t f . nın Ilerlın muhabırı şu ız ıah verı)Or. mı"ze go··nderı·lmek u"zere Polonya • Al-

nı r ıvesının e ı ı şu sure c e sır Al . - hf ll · · d'kk ti 
d·1 k

0

t d. · l\'.l ·· h tt d 1 man sıyası ma e ennın 1 a manya harekat sahasından bir ka" fırka e ı me e ır . aııno a ın a yer eş- . d" kt . d .. · d te .. . 1 . d" 1 sım ı -ınr an zıya e garp uzerın e · . k'l •şt· B ti v mış olan Fransız kuvvet erı uşman a · k" · ım· f G t "h" h gerı çe ı mı ır... u sure e arşovaya 
temasa girmişlerdir. Bu temas kısmi mu- mer \~Z e ış ır. • arp e ~u ım ar~- vardımımız müessir hal almıştır. Çiinkil 
h b l ki" d k d' . g·· te ·sıir ketlerın hazırlandıgı kanaatı Alman sı- baştan basa dostumuz ve müttefikimiz are e er şc. ın e en ıru os rmı,. . ·asi adamlarını •ttik e ka landır· • 
Bu çarpışmalardan her birinden sonra l kt d gı ç ygı üzerine teveccUh edilmiş olan Alman 
arazi knzamlmış ve yavaş yavaş Fransız m~~ ır. h . d . t b"ld" .1 art ~ayretini yava~lattırmış bulunuyoruz. 
esas hattı Alman arazisinde yerleşmis- ~~p csın e vazı?'.e 1 ırı en kı~ • Londra, 9 (Ö.R) - Yan resmi bir 
tir. Bu hat bazı noktalarda huduttan io !ar dahılınd~ d~vam cdıyor. Al!ımn. t~- Fransız haberine göre Fransızların zap-
ı. :ı t il "d 1· lıınnın her ıstıkametten Varşova üzerı- tettikleri orman Ren ve Mozel cephesi-
ıuıome re erı ec ır. . . h k · ·ı t• '- ·· · Ü n......... ne ılcrı arc ctı nı ıaye ıne erme.ı... uze- nin ortasındadır. Yapılan hareketler te-

SAR. NEHRi ZERu ... uE redir. h lm kl b be 
Diin al~amki tebliğde, düşmanın ricat İSTİHKM'ILARI DÖVÜYORLAi! mas tesisi ma iyetinde o a a era r 

tti•• kt 1 d r . t t ' . ; ittikçe daha sıkı ve geniş bir mahiyet 
c .~~ no · a a~ a na ıa tesırn mı a ırıp Paris, 9 (Ö.R) - Fransız ordusunun ,}maktadır. Fransız tayyareleri Sigfrid 
cthg~ r.ı.aza? dık~at~ a~~rursa, bunAun S~r Majino hnttı önünde Alman müstahkem '1attı üzerine uçarak bir çok fotoğraflar 
~~hrı uz.erınd~ki kop~ılere foa~.lu~. et~ı- mevkilerin.! karşı temin ettiği mevzii '.:tlmışlardır. Fransızlar bu fotoğraflan 
~· ~nhm~n cdılmcktcdır. Bu l~opr.ulcrın lerakkiler 0 kadar müessir olmuştur ki birbirine ekliyetek Sigfrid hattının tam 
l<csil~csı F•a~sız lutabnnın Sıgfrıt hat- düşman kuvvetleri şoseleri, su yollarını, olanını ele geçirdiklerini bildiriyorlar ..• 
tının ılk tahkıma~a . v~rm:ıkl~ kalma- köprüleri tahrip ederek çek.ilmeğe mec- Fransız hava müdafaası Alman tayyare
yıp bu~ları gec;hls.Jerını bile ifade et· bur kalmışlardır. Sevkülceyş bakımın- !erini Majino hattı üzerinde ayni şekil-
mcktedır. dan gayet mühim noktaları geçen Fran- de fotoğraf almaktan menetmiştir .. Al-

iLK :l\IAKSAT !.ız motörize kuvvetleri şimdi Sigfrit is- mantar Sarbruktan b<>ska Gobley ve 
Fransız büyük erkfuııharbiyesinin ilk •hkA l "dd tl d" ğ b l ......, 

tı anı.arını .şı e e ovme e aş a- Kolonyaya kadar bütün Sar mıntakası 
maksadı azami mikdarda Alman mfüel- 1 d 
f[.h kuvetinin Sigfrit hattı üzerinde tes- mış ar ır. Ö ~ehirlerinin ahalisini tahliye etmişlerdir. 

Paris, 9 ( .R) - Asosyeted Pres mu· Paris, 9 (Ö.R) - İsviçre gazeteleri 
bit etmekti. Bu gaye istihsal edilıniştir .. habiri bildiriyor : .Elyevm Fra.nsız. ve. Grap cephesindeki Fransız hücumlan-
Çünkü Almanlar memleket dahilinde Al k ı d k d tli 

•m. an uv'\·et crı arasın a 1 şı e • nın Almanların Lehistandaki planlarını toplanmış olup Lehistana sevkedilmek d ı 1 h ı h 
nıuca e .e. ere sa ne o an g_arp cep esı altüst ettigı~·ni kaydediyorlar. Müttefik.-

üzere olan ihtiyat kuvvetlerini Fransız ı. L k b d kalı h d d 
ı.ısmı u sem urg u gı u u un- ler uzun müddetli bir harbe hazırlan-

cephesine göndcrmeğe mecbur kalmış- tla~ Vissenburga ka~ar imtida~ etmek- mışlardır. Var~ovanm zaptı Almanlara 
iardır. Hatta Almnn kumandanlığının t~dır. Bu cephe takrıben 80 kilometre- zafer temin edemez .. Leh cephesi şiın
Lch cephesinden Garp cephesine asker dır.. . . . di istikrar kesbedecck ve asıl bundan 
gönderdiği anlaşılıyor. Bu cephede Fransız kuvvetlerının şı- sonra Almanlar Leh ordusu ile karşıla-
:MÜSAİT NETİCI.'LER n:ıı:.!.~olu A~a!1 ?razisine 7 • 8 mil de- şacaktır. Şimdiye kadar kuvayi külliye 
Şu halde, harbin ilanından bir harta rm~·gınd.e gırmıştu·. _ müdahale etmemiştir. Alman ileri ha-

liOnra, ilk Framu planının tntbikinden Son sıstcm Fransız tanıdan harekatı reketi çok devam etmiyecektir. 
elde e(lilen neticeler tamamiyle müsait- kolaylaştı?"aktadırlar. Cephe şarka doğru ilerledikçe Alman
tir.. l\fajino hatlında yerleşmiş olan Cephenın bazı kısıml~da Almanlar !arın münakalatı gücleşmektedir. Son
ı~ran ız latalan bu hattan dört ili'ı on ki- da Fransızlara mukabıl taarruzlarda lıahar yağmurları vaziyeti daha ziyade 
fometrc ileride ikinri bir hat tesis etmiş culumnaktatlırlar. . . gilcleştirecektir. 
hulunr.lalıtadırlar. Bu yeni hat, Fransız FR~~!ZLAR SI~FRIDİN BAZI Varşovamn sukutuna rağmen Lchis-
haskumandanhğınca daha geni~ mikyas- MEYKILERİNE GIRD!LER . tan boyun eğmemiş ve mukavemeti he-
tcı bir taarruza karar '\'eriteceği zaman . ~arıs, 9 (A.~) - Morı~e, aPeb~ Pa· nüz kırılmamıştır. Esasen Lehistanm 
lıHhassa emniyetli bir harcı.et noktası r:sıenn gazetcs.ınJc . askerı harekattan sarkında Rusya vardır ve Lehistanm 
olaral: ve her halde asıl Fransız me'\'Zİ- ba~s~~e~ke1;1 dıyor kı : . taksimi için Rusy:ı ile Almanya arasm-
lerinc karşı diişmnnın yapabileceği hü- Ikı ıstilıkam hattı arasındaki •Kuş uç- da anlaşma yoktur. 
cumlan geç bırakınağa hizmet edecek- maz, kervan geçmezn ~nta~ayı aştık- Almanya, Lehhtanı mutavcata mec
tir. Bu sabahki Fransız tebliği bu hu- tan sonra, lutalarımız nSıegfrıedu hattı- Lur bile etse ın. iyaten şarkta büyük 
susta hillıassa beliğ olup yukarıdaki mü- nın ilk mevkilerinin bir kısmına girm~"? kuvvetler tutmc ~a mecbur knlacaktır. 
Hiliazalan teyit etmektedir. \'e bunlan aşmıştır. Gayet valufonc hır Lehistanın işf li, 1914 te, Belçika ve 

(Tebliğ Metni yukarıdadır .. ) su.rette l~azırlanmış olun harp malzeme· Sırbistanın işg• inden fazla bir tesiri 
BU SABAHKİ TEBLİGİN TEFSİRİ: mız, harıkalar yaratmışhr. Fakat şura- haiz olamaz. 
Bu tebliğden anlaşıldığına göre Fran- sını hatırlatmak lazımdır ki bugün bu 

sız ordusu asıl hücuma geçmiş değildir. cephede yapılan harekat bir istihkam 
tlkönce şu ciheti kaydetmek icap eder cephesi harb1dlı- ve derinliğine yapılan 
ki Fransız ve Almnn ordularının esas bu ilerlemeler, çok büyük gayretlerin 
mevzilerini teşkil eden Majino ve Sigfrit mahsulüdür. 
hatları birbirinden dnirna ayni mesafe- Büyük bir cesaretle yaptığı bu gay,
de ayrılmış değildir. İki müstahkem hat retlerden dolayı, burada çarpışan ordu
arasındaki mesafe bazı yerlerde 100 yu ne k:ıdar övsek yeridir. Bu mücade
metre karlar daraldığı halde diğer bazı leyi idare eden kumandanlık ve bu mü
bölgelerde, bilhassa Sar cihetinde bir- cadeleye iştirak eden kıtalar, bütün 
birinden 20 kilometre kadar uzaktırlar. Fransızların, bilhassa geçen harpte Ver
Bu iki hat arasında arazi karşılıklı kuv- dunun müdafaasına ve istirdadına işti
vetler için bir nevi No Mans Land (Ya- rak etmiş olan eski muhariplerin sonsuz 
ni kimsenin toprağı) teşkil etmektedir .. hayranlığına layıktir .. Bu derece çabuk 

----:---
Frans ı z başvekili 
rürlıiy ~, Polonya, 
Ameriı ~, Romanya 
seti!'ıe~ l ile görüştü 
Paris, 9 (UR) - Başvekil Daladiye 

saat 15 te u · istan sefirini, saat 16.l:S te 
Türkiye sef ini, saat 17.30 da Amerika 
sefirini, da} ı sonra da Romanya sefiri
ni kabul e1 niştir. Bay Bonne de Macar 
~efiriyle gi • ı.işmüştür. 

Kahramanca bir mü.dafaa 
Vesterplatz 

Alman 
garnizonu 120 gişHik müdafileri 
taburlarını nasıl oyalamıştır? 

ile 
Eğer bir Alman harp gemisine isabet 

vaki olduğunu iddia ediyorlarsa ben 
kendilerine temin edeyim ki hiç bir Al
man harp gemisine bomba düşmemiştir. 
Düşen şey hücum ederken tahrip edilen 
Ingiliz tayyarelerinin nnkazından başkn 
bir şey değildir. Ingiliz hükümeti bile 

bında Almanlar tarafından işgal edilen ormanın altı Sar kömür havza- Paris 9 ( ö.R) - Danzig methalinde- temadiyen bombardıman ediyordu. Al- Nihayet perşembe günü tabiyeye be
yaz bayrak çekilerek muhasırlar tabiye• 
nin harabeleri üzerinde göründükleri ve 
Leh kumandanı teslim olduğu zaman bile, lngiltere ve Fransayı harbe sürük

lemiştir. Almanyayı abloka edebileceği
ni zannediyor. Bu hesap ta yanlıştır. Bu 
defa Ingilizler Almanyaya kar~ı dünya
yı tahrik etmeğe muvaffak olamadılar. 
Dünya harbında müdafaa edilecek üç 

..._..._ __ bin sekiz yüz · metrelik ce~hemiz var-

sının en zengin ihtiyatlarını ihtiva etmektedir. Bu maden şimdiye ka- ki küçük Vestiplatz Leh garnizonunun man bahriye hücum kıtalan hücuma geç-
dar hiç is.lenilmemiştir. Ren ve Müzen arasındaki askeri hareketler Alman hücumlanna günlerce süren kah- tikleri vakit iki defa üstüste defedilmiş

ramanta mukavemeti hakkında Lehis- lerdir. Bunun üzerine Haymver ve S.S.i 
kat'i bir harp mahiyetinde değildir. Sadece ileri kolların temasıdır. tandan gelen tafsilat Vesterplatz müda- imdada çağırmak lazım gelmiştir. Bun-

Majino hattında emniyetle birleşen Fransız ordusunun seferberliği faasının Leh tarihinde en şanlı bir sahife lann top ve mitralyöz hücumlan da te-
devam ederken ileri kollar hududu geçmişler ve inceden inceye keşif- olarak kalacağını göstermektedir. sirsiz kalmışttr. Leh tabiyesi önündeki 
Jere başlamışlardır. Düşman bunların ileri hareketini geçiktirmek için cNoye Zürher Zaytung> Berlin mu- koru yakılmıştı. Tabiyeyi ihata eden tuğ-

Almanlar ancak 60 nefer ve 5 zabit kar· 
şısında olduklarını görerek hayretten oa· 
ta kalddar. Çünkü daha kuvvetli bir gar• 
nizonla çarpıştıklarını aanıyorlardL Hal· 

bir çok tuzaklar bırakmıştır. habirinden şu malumah almıştır: la dıvar top ateşi altında yıkılmıştı. Alev 
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