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· ı· -t kabul etmez. ilin münderecabndan gazetemız meau ı,-

• Litvinofun tevkifi haberi 
tekzip ediliyor 

Moakova 10 (ö.R) - Litvinofun tev· 
kif edildiği haberi tekzip ediLnif tir. 

Y eıııi A... Metbee "- Be '-- ıı. • 1 • 

üthi harp 
askerleri ve siviller Varşovaya karşı Polonya 

AI an hüc ları ı kahramanlıkla reddedebiliyo lar 

Alman Tebliğler· 
Varşovanın mukavemet etmekte 
olduğunu nihayet itiraf ediyorlar 

Cenubi Şarki cephesinde Polonyalılar ricat 
planlarını üstadane bir şekilde tatbik ettiler 

Polonya ordusu 
Bug ve Vistül nehirleri arkasında 

muhkem surette yerleşmiş bulunuyor 
,,,;..."""""',,,.._,,,,,,...~--=~~~~~~~~~~__,,.,..,,,.....~==,,..,,...,..---........,...__,..,.__~~~~~-..... ........ 

Londra, ıo (0.R) •• Pat ajansının bir telgrafın· 
da şu malOmat veriliyor : 

uPolonya asJıerıeri ve sivilleri Var.şova cephe· 
sinde Alman hücumlarını $iddetle ue Jıaftra· 
manlılıla reddediyorlar ue Var,ouanın uaroşla· 
rmda en muannidane bir harp cereyan edi· 
yor .. n . 

Danimarka gazetelerinin muhabirleri •Varşova ba~kumandanının •GeçenuJ'.e· 
cekler .. • sözü müdafiler tarafından harfi harfine tatbik ediliyor• demektedir· 

!er.Payitahtın şarkında Vistül üzerin~e, dağlık mmtakada ve Varşovadan 130 
kil tr mesafedeki Lomzada müthiş muharebeler olmaktadır. 

;me :anın ki ve cenubu şarkisindeki yollar ve mültecileri h~mil olan 
arşo şar edilınişt' 

trenler bombardıman ır. CENUBİ ŞARKİ CEPHESİNDE 

Göringin 
nutku 

----&---
Bir zaaf değilse bile 
her halde Jıuuuetin de 
ifadesi olmalıtan 
uzalıtır ... 

- r.-• HAKKI OCAKOeLIJ 

ALnan orduları Varşova va_roşl~:11:1da 
çarpıstrkcn Mareşal Göring hır mühun· 
mat fabrikasında işçilere ve dolay.ısıyle 
de Alınan milletine hitaben uzun hır n~
tuk irad eyledi. Mareşalin sö~ler~ zahi
ren bir meydan okumadır. Milleti feda· 
karlığa ve birliğe davettir. . 

Fakat bu sözlerin iç yüzü dıkkatle 
mütalfıa olunursa sa.hrlar arasında sulh 
arzuları da izhar edildiği görülebilir. 
Göring Almanyanın sulhperverliğinden, 
Ingiltere ve Fransaya karşı hiç iddial.a· 
rı bulunmadığından bahseylemektedır. 

Bugünkü vaziyete göre Alman ordu
ları Polonya topraklarında. ilerliyor .. Bu 
cephede yarına ait ümitlerı de her gun
den daha kuvvetli bulunuyor. Bu şart
lar altında Alınanyanın sulhtan d_e~il ha· 
yat sahası hayaliıtin tahakkuku ıçın ya· 
pılan hamelelerin muvaffakıyetlerinden 
bahseylemesi Iazungelirdi. 

Göring, sulhtan bahseylemek lüzumu· 
nu neden duydu? 

Cihan umumi efkarı üzerinde tesir 
uyandırmak için mi? 

Buna da ihtimal verntlyoruz. Çünkü 
Alınan tayyareleri açık şehirleri, sivil 
halkı hatta çocuk yuvalarını bombalar 
ve Alınan tahtelbahirleri beynelmilel 
akideleri çiğniyerek yolcu vapurlannı 
torpillerken cihan umuml efk3rının 
sempatisine kıymet verdiklerini düşün
mek safdillik olur. 

Onların hedefleri cihan umumi efldl
rını hiçe saymak, yıldı.rma yeliyle yıldı· 
run harbını muzaffer kılmak, cebrü şid
det yoliyle maksatlannı istihsal yele
mektir. 

Filhakika on gün içinde Alman ord~
lan Polonya topraklarının mühim hır 
kısmını çiğnemişlerdir. Kendileri bu mu
vaHakıyetten şimdililc mPmnıın e:örünü-

- SONT: ,; lNCJ SAB1FEDE -

HAKKJO 

Cenubu şarki cephesinde Polonya as
kerini takip eden Britiş Unatido Pres 
muhabiri diyor ki : 

•Polonyalılar daha önceden hazırJa. 
ııan Sevkülceyş rical pla..Jannı üstada
ne bir şekilde tatbik ettiler ve Almanla
rı tamamen Lehlere müsait olan araziye 
~ektiler. 

Stratejik bir rical yapan Polonya or· 
dusunun maneviyatı ve vaziyeti mü· 
kemmeldir. Kuvayi kiilliyenin ricalini 

- SONU 4 tlNCtl SAHİFEDE -

jHftıerı 
9 Eylu'e kadar 

Polon yada 
---~.---

işgal ettikleri top
rakları Almanyaya 
ilhak ediyor •• 

Roma 1 O ( ö.R) - Berlinden 
bildiriliyor: 

Hitler, Almanyanın Polonyadaki 
toprak gayelerine vaııl olmut bu
lunması basebile 9 Eyliıle kadar 
Alman orduları tarafından işgal 
edilırıiş olan Polonya arazisini Al. 
manyaya ilhaka karar verdiitini ve 
AJmanyanın coğrafi hudutları bu 
9 Eyliıl halb olduğunu bildirmiştir. 

Bu karan bildiren tebliğde de-
niliyor ki : • 

« Alman ordusu garp cephesın-

d h• bir hareket t.,.ebbüsünde 
e ıç tak' • .h 

bulunmıyacak ve garp .ı ısti -
k&mlanrun arkasında beldıyecek· 
tir. Almanya her zaman sulha 
ha.zırdır.• 

ltalya gazeteleri Hiılerin bu ka
rarını mevzuubahs ederek diyorlar 

W: b"" « Harbı bir dakika evvel ıtır· 
mek arzusu lngi!iz hükümetinin 
harbm üç sene devamını düıünerek 
Londra, 10 (Ö.R) - İngiliz gazete-

leri Ffitlerin son kararını kaydeder· 
ken' diyorlar ki : ıAlmany~ P". 
lonyada işgal etüği topraklar istedi· 
ği toprakların üç mislidir.• 

ransızlar Alman.ların terkettikleri 
yerleri tahkim ve takviye ediyorlar 

Mütekabil Alman taarruzları tamamen reddedilmiş bulunuyor 

--

Italya ne vaziyet alacak? 
Roma gazetelerinin yarı resmi 

mahiyette şayanı dikkat neşriyatı 
Roma 10 (ö.R) - Jtalyan gazeteleri 

ltalyanın vaziyeti hakkında şunları ya· 
zıyorlar: 

cltalya hadiseleri süldinetle takip et
mektedir. Hükümetin yeni ve emperyal 
gayelerini koruyacağından emindir. Ital
yan milleti Duçenin ve Kont Cianonun 
kendi mukadderatına verdiği istikamet
ten emindir. 

Bugün 1914 te değiliz. 1914 Italyası 
teşki!Atsızdı. Jtalya kendi kendini tec
rid etmiyor. O dünyadaki mevklinln 
ehemmi eti lıuebi le ce ..ım 

diselere lfıkayd kalamaz. Hadiseleri ya
kından takip etmekte olup her şeye ha
zırdı.r. Şimdilik faaliyetle çalışıyor. Ital
yan gemileri oseanlara açılmıştır. Dün
ya, Duçenin Italyanın hayır ve selameti
ne çalıştığına kanidir. Duçe süldlt lazım 
geldiği zaman süldl.t eder. Konuşmak 
ve harekete geçmek lazımgeldiği zaman 
da konuşur ve harekete geçer.> 

cA vrupa Uzerine çöken harp Afeti 
Jtalyayı teşki!Atsız bulmıyor. Afril<ada 
ve ispanyadaki seferlerimiz Jtalyanın 

· cıcte · tir O bu 

yük devlet olınak gururunu terketmez. 
Italyarun bugünkü vaziyeti istikbalin 
kendisine tahmil edeceği vazifeleri bek
lemekten ibarettir.> 

Roma 10 (Ö.R) - (Angusto) transat· 
!antiği ile Vircilio transatlantiği Ameri
kaya hareket et.ın41erdir, Bu hadise Av
rupa ile günlerdenberi deniz münakala
tı inkitaa uğramış olan Arjantinde ve 
Brezilyada memnuniyet uyandırmıştır. 

Diğer taraftan (Konte Grande) Italyan 
t.raruıatlantii! de Brezilyadan Avrupaya 

Paris, 10 (Ö.R) - Yarı resmi haber
lere göre Sigfrit istihkıimlanna karşı 
harekette bulunan Fransız ordularının 
ilk hedefi Sarbruk ve Snrlingin zaptını 
istihdaf ebnektedir. Fransızlar Alman· 
!ar taraCından tcrkcdilen ilk hatlarda 
geniş bir tcn1iz]emc ameliyesinde mu
ufCakıyetlc devam etıni~lcrdir. Alınan· 
lann kaybettikleri mevkileri istirdat 
için yaptıklan mukabil taarruzları ken
dilerine biiyük zayiat verdirilmek sure
tiyle neticesiz bırakılmıştır. 

Fransız av<ı tayyareleri Alman tay· 
yarelerinin mllni olmak istemelerine 
rağmen Alınan lıatlan ve topraklan üze
rinde çok nıurnf!akıyetli keşif uçuşları 
)'apmakla devam ediyorlar. 

.fo'RANSIZ TEBLİCİ 
Faris, 10 (A.A) - Yeni bir tebliğde 

şöyle denilmektedir : 
Almanlar cephenin muhtelif noktala· 

rında dün mukabil taarruza geçmişler· 
dir. Gece vaziyet değ~mcmiştir .. Keşif 
tayyarelerimiz normal faaliyetlerine de
\'am etmişlerdir. 

Faris, 10 (Ö.R) - İmpnratorluğuıı 
her tarafından sadakat ve bağWık ha· 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Fransız 
ordusu 

Alman topraklarında 
çok mühim arazi 
zaptetmiş ve artık 
tedbirli hareaketi 
bırakmıştır ... 
Faris, 10 (Ö.R) - Garp ccphesiıı· 

de askeri barekat hakkında (Havrur) 
ajansının mütemmim bir tebliğinde 
deniliyor ki : 
•Fransız kıtaları, düşmanı istih· 

kfunlarından çıkmağa mecbur et
mişlerdir. Düşman şimdi mütekabil 
taarruza çalışmakta ise de bütün bu 

1 
mukabil taarruzlar kırılmıştır .. 

- SONU 2 tNCI SAYFADA -
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l1t KARiLi 
BiZ.ANS SARA YJNIN İC YÜZÜ 

$EHiR HABERLERi Göringin 
nutku 

' ..................................................................... 

-310-

Recyo afallaşmıştı 
Yalnız kendisinin 

Sebadiyano 
bildi#i ba haberleri 

nasıl 6frenmiıti ? 

Sebast.Otnonun neşesi yerinde idj. claıa başka kimse bilmiyor. 

Kurtuluş 
---.~---

Bayramı 
münasebetile 
~ 

Büyrılılerimizin 
cevaplaTı 

Bu hal Marina ve Recyoyu memnun 
etti. 

Recyo, bunları söylerken adeta kol- Dukioı- Behçet Uz 
tuldarıru kabartma~ ve mağrur bir vazi
yet alarak Sebastiyanonun kendisine 
.ka.qı östenoeği tak.diri b6.lemeğe baş

Sebaııtiyano: Belediye reisi 

bmııtı. 
Fakat Sebastiyano istifini bozmadan 

- JCap.yı aıb-dan kapayınız da 
otut\GIUL. Dedi. s..ra ikiDiz de ayrı ay• 
n bi leriiıizi, gördüklerinizi bana an· 
latınız. . Bakalım ic;lerinde bana öğrete
ceğiniz yeni nder bulacağım. 

hmirin kurtuluş be.yrammw ııldönU
mll münasebetiyle gönderdiğiniz telgra
fı aldım .. Hissiyatmmı teşelddir eder ve 
bayramınızı kutlulıyarak saygılarımı lakayd ve ayni güler yüzliilukle Recyoyu 

dinkdikten sonra sırkm bir .esle sordu: sunarım ... 
- Dostum, Z&Anedcrsem biz.im Ko- Büy'ük Millet Meclisi Reisi Marina. bir serçe aibi ayaklannm 

ucuitda .Mreık kapı.ya citti. Arkamdan 
kilitlcıdikıen ı&OIU'a geldi. 

cagö ... oğt Oü:ı:ı.irriyoııdan bahset· ABDÜLHALiK BENDA 
mek iMiyamm .•. 

Recyo, yayına basılmış bir kukla gibi 
yerinden fırladı. 

Belediye Riyasetine 
Aziz topraklarına düşman ayağının 

teması bütün Türk milletini heyecanla 

- Sebastiyano, dedi. Bugün burada 
6yle mühim şeyler oldu ki... Gerek be
nim n: gerek Recyonam anlataca.ldarmu
zın her biri seni ayn ayn hayrete düşü
recek.-

- Haydi bakalım öyle olsun.. fili: 
'önce Rccyo anlatsm dinleyelim.. 

- Nasılı... Nasıli.. Diye baiırdt ~ .•. 
Bunu nereden oiliyo.TAunU.Z~ Muhakkak ayaklancliran güzel İ.zmirimizllı kurtuluş 
size Oimitriycmın saraya geldiğini de günü şüphe yok ki her Türk için mu
Marina haber nrmiş olacaL. kaddes bir ~yr~dır. Bı.ı bayr~ a~i 

Halbuki Marinanm hayreti Recyonun s::.adet ve surur ıçınde çok sevdiğim lz-
Rccyo. vereceği haberlerin ehemmiye-

tini tmak iatcr gibi bir iki yutkunduk-
ba ctiı:ıd - .J~"l '..J " mirlilere kutlular ve atiye matuf en ha-

yr .en aşagı u.c;ı; ...... ı. raretli temennilerimin kendilerine ibla-

tan 80Dl'&: Sebastıyano: . . ğını rica ederb:m. 
- Hayır. dedı, bnna kım.9C haber İstanbul Va il ve Belediye reisi - En. mühim nokta, dedi, bugün im

paratoT hazretlerine kilisadan çıkarken 
bir suilc.asd yapıldL 

vermedi. Fak.at zarar yok, siz anlatma- LÜTFÜ KJKDAR 
ruza devam ediniz. H.er halde söyliyeeek:-

Sebastiyano: 
- Onu biliyorum, dedi. iki kişi idiler 

ve iki.si de teşebbüslerinde muvaHak ola
madd.ar ve tepdendiler. 

lerinizin içinde benim bilmediklerim de 
olacak, buna eminim.- Bir Bu gar vapu

rile 30 nıusevi 
geldi 
-JJ..-

Recyo gözlerini hayretle açtı. 
Sebastiyano bunu nereden haber al

mış olabilirdi. Soma düşündü. Akşama 
kadar ortadan kaybolan Sebastiyano 
muhakbi saraym arka kapısmdan dı
şarı çıkmış ve halktan öğrenmİ8 ola
caktL 

Rccyo, bir müddet düşündü. Anlata• 
caklannı kafuıoda b!r te.sarlac:li. Madam 
ki Dimitriyosun saraya geldiğini her ne
reden ise Sebastiyano öğrenmişti. ona 
öyle bir haber vermeli idi ki o bunu hiç 
bir yerden öğrenememiş olsun.. Meseli 
Muhafız kumandanının kendisini kom
ploculann bulunduğu yere göndermesi- İSTANBUL - Rudnica isimli Bulgar 
ai hiç şüphesiz Sebaatiyano bilemezdi. vapuru ile dün Karadcn~zden ~mannnı: 

Tam söylcmeğı hazırlandığı sırada za 300 den faila Musevı gelmiş, aynı 
Seb tiyano, yine ayni ulcin ve gijlümse- v;qrurla Yafaya git.mişlerdir. 

Rcc-Bu düşünce ile hayreti zail 
yo anlatmakta dcva?n etti: 

- Evet, bunu ~ Çünkü 
suikaad olduğunu. suikasd yapanların 
öldürüldüğimü saatte Bizans içinde 
bilmiyen kimse kalmadı. Fakat komplo
yu keşfettiğini, komploculann 
kimlcs olduğunu yine bu aa.atte bir hun
ları keşfeden, bir ben bir de imp rator-

meli tavn üe: Museviler Bulgar.istanm Varna liına-
- Arkadaş, dedi, sen lüzumsuz taf- r.ından gelmektedirler. Vapurun arka

ııilat üzerinde kafa yoracağına Ko .. t ntin smda bağlı olan Usbea isimli büyük mo
meyclanına çıkan lren sol:nğında. Koz- törd de yine museviler doludur. 
mosun konağında ne 31aptın, onu haber Vapur bütün muscvileri almadığın-
vet.... dan bir kısmı bu motöre binmişlerdir .. 

- Bİr Museviler Boğauı geldikleri zaman si
y;ı.si ~ yüzünden Akdenize 
çıkmağı korkulu bulduklarını söylemiş
ler ve bir müddet İstanbulda kalmaları 
için müracaatte bulunmuşlardır. Pariste bayat normal bir 

seyr tak·p ediyor 
Paris 10 (Ö.R) - Seferberliğin ilk li kiiğrt ve boy<r satıcrlarr göze çnrpı

günlerinde Pariste alt üst olan bayat yor. Renkli kağıtlar dışarıya ışık sızmı
§imdi daha normal bir seyir takip etmek- yacak şeki!de pencereleri ve vit!·inleri 
kdir. Halk yeni şeraite alışınaldadır. maskelemeğe yaramaktadır. Vernıklerle 
Kadınlar davete icabet ederek ekseri ah- de otomobiller fenerlerini boyıyorfar. 
valde cepheye giden erkeklerin yerine Evvelce Pariste unutulmus olan mumlar 
geçmi~lerdir. Kesilmiş olan şo!;e işl~ri yeniden satılmaktadır. Fakat en ziyade 
son günlerde, yeniden teşkil edilen ekıp- elektrik cep lfımbaları da bunların yeni 
Jeric, tekrar başlrunıştır. Tazyikli hava nevileri çıkmıştır. Pı1lerle işliyen zarif 
postası tekrar faaliyete geç.ıııiş, müvez- yanan cep lfımbalan veya suya babrı
z.iler işe başlamışlardır. Seferber edilen- lınca şliyen akümltıtörlere bağlı por
lerin hareketinden ve ahalinin kısmen tatif lambalar rağbet görmektedir. 
tahliyesinden çok müteessir olan t!cnret Pariste renkli kağıt hiç bir zaman şim
te yeni şartlara intibak etmektedir. Sa- diki kadar satılmamı.ştır. Bunlarla cam 
t~lar tabi! çok büyük mikyasta azalmış- ve vitrinlerin maskelenmesinde deko
:tır. Ekseri mağaza ve dükkanları. idare rasyona da ehemmiyet verilmekte ve 
edenler kadınlardır. Yer yUzü münaka- hüti.ln hen.desi şckillel' kullanmak surc
litı auılmış, buna mukabit yeralh tren- tiyle yapıştırılmış olan k:iğıtlar ek.seri
lerinin faaliyeti muhafnza edilmiştir. ya sanat.ltarane bir mamara arzetmekte
Otomobiller azaldığından Pmi~lilcr ye- dir. PariSte, bu şehrin sevimliliğini ve 
niden caddelerae serbestçe yürUmeğe hafıfimşirliğini yapan kaygısızlık yerine 
alışmaktadırlar! şimdi bir tahdit havası esmekte ve sivil-

Pasif müdafaa kaygısı bir ;ok yeni ler harbm zaruretlerine ciddi bir azim
meslekler doğuruyor. Her tarafta, renk- le katlanmaktadır. 

Yunanistanda 
. To rak mahsullerinin 
arttırılma ı e ri 
verildi.. 

Filistin de 
o v 

• i g .... • ·,_l:.c>A<D-
KudUS 1 O (A.A) - Filistinde top

lanmakta olnn Çeko!lovak lejyonunıı 
~imdiye kadar 1500 mülteci gönüllü ya
zılmıştır. 

Fransız hariciye 
nazın o a elçisi 
ile görüstü 

Paris 1 O (ö.R) - Fransız hariciye ••:;m•-•lll•llJ!' :w111ıımm=sı•SllilZMm••ı nazın Bonne F rı:ınsanın büyük elçisi M. 
Fransova Ponseyi kabul etmiştir. 

Atina 1 O (ö.R) - Başvekil B. Me
taksas dünya ahvalinin nezaketi hasebile 
Yunan topraklarının daha fazla ekilme
sine ve bazı hayvanların daha fazla ye
tiştirilmesine ehemmiyet verilmesi ic:in 
tedbirler alınmasını saıahiyettarlara em
retmiştir. 

Kiralık Apartman 
Vasıf Çınar bulvarında Çançar 

ıtpartmanında 2 numaralı daire kira
lıktır. Görmek istiyenlerin apartman 
kapıcısına mürncaoıtları. ... ,_ ... 

Yunan a r arma 
verilen emir 
Atina 10 (ö.R) - Yunan vapurla

rına her türlü tehlikelerden içtin P ü;in 
!!alahiyettar devletlerin talimatına harfi 
harfine riayet etmeleri emredilmiştir. 

Fakat bu müracaat kabul edilmenıir 
tir. Museviler bilhassa Akdenizde gö
rüldüğü iddia edilen Alman denizaltıla
rından çekiıım.ektedir. 

Fransız 
ordusu 

~11.1~ ..... n topraklarında 
çok mühim arazi 
zaptetmiş ve artık 
tedbirli hareaketi 
bırakmıştır-

- --o--
- BAŞTARAFI 1 lNCİ SAHİFEDE -

Havas ajansı ilk defa olarak Fran
sız tebliğinde harekata iştirak eden 
bir Fransız fırkasının fnaliyetinden 
tafsilatla bahsedildiğini bildiriyor. 

Filbnldkn bu fıı:ka çok mühim 
arazi zaptetmiştir. Artık tedbirli bir 
ileri hareketi mevzuubahis değildir. 
Mühim birliklerin maliyetleri mev
zuubahlstir_. Bu kuvvetler geçen 
gece Almanların mukabil taarruzla
nna rağmen zaptettikleri mevkileri 
tahkim etmişler ve taarruza geçtik
leri ilk mevkilerle yeni mevkileri 
arasında bir iltisak temin ebnişler
dir. Sar arazisinin yeraltı lağımlarla 
dolu bulunması müdafaayı kolaylaş
tıracak mahiyette ise de Fransız kı
taları bu miişkülab yenmişlerdir. 
Almanlar bu cephede büyük kitle

ler halinde zırhlı kuvvetler kullan
maktadırlar. (Havas) Şark ve garp 
cephelerindeki harp arasında mev
cut büyük farkları kaydediyor. Ma
amafih garp cephesinde olduğu gi
bi şark cephesinde dahi zırhlı ve 
motörize kuvvetlerini kesü bir hal
de kullanmakta devam ediyorlar .. 
Şimdiye kadar Polonya tabyası. bu 
motÖ!"ize kuvvetlere cenahlardan sü
vari kuvvetleriyle hücumlar şeklin
de k"ndini göstermiştir. 

ihracat vaziyetimiz ---·~---
.. zadf flejllse ldle 
her halde lıul111etfn de 
ifadesi ofmafıtan 938-939ihraç mevsimin

de dışarı yapılan satışlar 
azalıtıP ••• 

-~-
HAKKI OCAKOCUJ 
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1.carct •ekiletiaİ.D. alablı makamları. 

rekolte mevsimi itibari]" ihnı.ç vaziyeti 
ile, ihraç maddelerimizin rekolte mev
simindeki vaziyetlerini tesbit etmi~lerdir. 
Tesbitte esas ve tarihler 938-9.39 Ağus
tos ve Mart .90n.landu-. 

Bu yılın yıikank:i devre ihracat yeldi
na 1 15 milyon liraya baliğ olmuştur ki, 
geçen senenin ayni devresinden yüzde 
3. 9 nisbetinde ve 4. 3 milyon lira faz
ladır. 

Ba seki% aylık devre içinde yapılan 
· 115 milyon liralılc ihrncattan 32 milyon 
029 lirası tütün, 1 1. 988 bin lirası üzüm, 
181,000 lirası kabuklu, 10,2).000 lirası 
ic:; fındık, 4, 182,000 lirası tiftik, 6.484. 
000 lir.uı pamuk: 2,447,000 liTas:ı buğ
day, 3,249,000 lli-ası yün, 5,775,000 
lirası incir, 7 5 8, 000 lirası zeytinyağı, 

1.289,000 lirası afyon, 1 .085,000 lirası 
maden kömürü, 1 ,894.000 füası ham 
deri, 5 3,000 lirası çavdar, 419,000 li
raıu darı, 1,081,000 lirası kuş yemi, 
3,808,000 lirası arpa. 1,356,00 lirası 
canlı hayvanlar, 1.422.000 liTası bağır
sak, 515,000 lirası yumurta, 18,365,000 
lirası d~er maddeleTdir. Bu devre için
de, yeklınu yÜz on beş milyon lira olan 
ihracatımızın 91,05 7,000 lirası kliring 
veya benzeri anlaşmalı memleketlere, 
19.213,000 lira!u serbest döviz tediye]i 
memleketlere. 4, 742,000 lirası anlaşma 
olmıyan memleketlere ihraç edi1miştir. 
Alıcı memleketler AlmFınya, AmeTill:a, 
Polonya, ltalya, Sovyet Rusya, lngiltere, 
Fransa. Romanya olarak !ııralanmakta
dır. 

Muhtelif memleketlerle 
Ticaret mübadelemiz: 
Bütün anlaşmalarımız devam halinde 

olan muhtelif memleketlerden bazıları 
ile. ~ene yukarda kaydedifen devre için
de ihracatımız ~u rakamlan ihtiva et
mi~tir: 

Bu devre içinde Amerikaya ihracatı
nuz 1 6. 7 milyon lira olup umum ihra
cattaki hissesi yüzde 14. 7 dir. Ayni dev-

renin geçen yılına cit'-e ıiz<le .. .4 - 1ar. 
artış vardır. Amerikaya f 2.88.f.OOO li- '°:.aıdn b .1 1 . .. .. . 

1 k ·· ·· tıl u ı er emenın buyuk hır kıy-
ra ı tutun sa mıştır. t il d lm di~· · an1 k · · 

ltal "h t LA 7 100 000 me a e e e guu ama ıçın uzun yaya ı raca ye~unumtıZ . . bo 1 d .. ·· w "hti k 
1. bul it ı b d · · d y u uşunmege ı yaç yo tur. 
ırayı muştur. a ya u evre ıçın e B iki Al hallan b · kısmi 

2.616.000 ürahk tütiin. 2.306.000 lira- vaıcbt w;::rle ~ilir. F r:; 
lık pamuk: 2&.f.000 li.raldr. yumurta, şefler mtlhakku bu ilerleyişin. bir tıy-
206.~0 lirahk taze~~ almışbr. met ifade edemiyeceğini takdir ederler. 

lngiltereye bu devre ıçınde 3.200.000 Çünkü Polonya orduları ezilmiş de-
liralık ihracat yapılmıştır. Birinci devre ğildir. Hatta ciddi bir maharebeyi bile 
ic;inde lngiltereye 603.000 Jiralık incir, kabul etmemişlerdir 
262.000 1ira1ık kura ürim, '4 79.000 li- Alınan metoc:lıı ~tehdidi altında si· 
rald: tiftik. 293.000 liralık dan aatllmıt- Wı patlatmadan af.er kaz.anmaktır. Ya
tır. kın mazide elde ettiklerine güvenerek 
Gen~ ayni devTe içinde Sovyetler bir- bu metodu devam ettirmişlerdir. 

liğine yekun kıymeti 3.7 milyon _liralık Tehdidin ciddiyetini ifade için de Al
ihracat yapılmıştır. Bu milctar aynı d~v- manya çok evvel seferberliğini ikm:ıl et
renin geçen yılına göre yüzde on eksık- m~, hudutlara muazzam kütleler yığ
tir. Sovyetler birliğine 1.891.000 liralık mıştır. 
adi yün, 1.063.000 liralık canlı hayvan· Polonya harbe tekaddüm eden hafta
lar, 225.000 liralık ham deri satılmış- ya kadar tahrikten uzak kalmak düşün
tır. cesiyle umumi seferberlik bile ilan ede-

Fransaya gelince bu devre içind'" ih- medi. Yalnız mevzii tedbirlerle iktifa 
racatınuzın yelunu 3. l 00.000 limyı bul- etti. Ani hücum karşısında mwıtazaman 
muştur. Bu mikta .. geçen senenin ayni çekilmeği tercih etti Bütün devletler 
aylarına göre yüzde 1 O nobandır. 938- hadiseleri şuurla muhakeme ediyorlar, 
9 39 Ağustos - Mart devreleri jçjnde bir Danzig işinin bir harp doğurabilmesi
F ransaya 978 bin liralık kabuksuz fın- ni muhtemel görmiyorlardı. 
dık. 322.000 liralık nohrıt 262,000 lira- Almanya Anı bir kararla harekete geç-
lık incir satılmıştır. "' 

Romanyaya 9 38 - 9 39 mevsiminde 
2. 9 milyon liralık ınal gönderiJmi•tir. 
Umum ihracata göre hisse nisbeti, yüzde 
2.5 dir. Ki. geçen senenin ayni devresin
den yüzde 163 bir fazlalık vardır. Ro
manyaya en çok 1.877.000 liralık pa
muk, 261,000 liralık susam, 164,000 li
ralık zeytin satılmı~tır. 

Polonyaya da devre içinde 2.1 milyon 
liralık ihracat yapılmıştır. Geçen seneye 
göTe yüzde 1 7 bir artı~ mevcultw. 
1. 341. 000 liralık tütün. 31 O bin liralık 
çekirdeksiz üzüm. l 66.000 liralık fındık 
satılmıştır. 

Ayni devre içinde Belçikaya 1. 7 1 1. 
000; Hollandaya 1.645.000; lsveçe 
1.220.000; Kanadaya 1.025.000 liralık 
ihracat yapılmıştır. 

ti. Bu kararı alırken o da, Ingiltere ve 
Fransanın harbı kabul edebileceklerine 
asl~ ihtimal vermiyordu. Meselenin bi
rinci safhasmda banş cephesi. ikinci saf
hasında da Almanya tahminlerde al
dandı. 

Nnetekim Alman orduları harekete 
geçtikten kırk sekiz saat sonra Mu~oli
ni askeri harekôt bulunduğu yerlerde 
tevkif edilmek kaydiyle bir sulh tekli
finde bulundu. 

Bu esnada Danzig ilhak edilmiş, ko
ridorun mtihim bir kıSınını ellerine ge
çirmişlerdi. 

Ingiltere ve Fransanın harbı kabul 
edeıniyecekleri mütalaasiyle yapılmı~ 
olan bu teşebbüs hiç bir netice verme· 
di. 

Garp Cephesinde 
Almanya Mussolini vasıtasiyle kendi

sini girdiği çıkmazdan kurtannalt ve 
hem de Polonyayı bu suretle tahakkiimü 
altına almış buluı:unak. i..ı,iiyordu. Tabii 
bu manevra sökmedi. Jki büyük impa
rator} uk bütün kuvvetlerini llarekcte ge;. 
tirdi. Şimdi Varşova önlerinde iken ye
niden. sulh sö:deri tekrarlanmağa baş
land1. 

Fransızsar Almanların terkettikleri 
yer~eri tahknm ve takviye ediyorlar 
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bcrlcri yağıyor. Fasta seferberlik hadi
sesiz ve sük.iinet içinde devanı ediy~ .. 
Duellanm gençleri ve kabile şefleri gö
nüllü yazılınalC için müracaat etmişler
dir. 

Övr, Maten, Omdaın Libr, Madagas
kardan ve Tonkinden gelen sadakat ha-

ra Fransanm salhu kurtarmak için her 
gayreti yaptığını, yalnız inatçı ve kör 
bir devlet adaınının buna sebebiyet ver
diğini bildiriyorlar. 

Loııdra. 10 (Ö.R) - İngiliz tayyare
leri Almanyad.a yeni u~ yaparak 
beyannameler atmışlardır. 

berlerine sahifelerinde büyük yerler Paris, 10 (A.A) - 9 eylw akpmı res-
ayırmışlardır. mt tebliği : 

Madagaskarda müstemlekat ww.rı- Düşman: bütün cephede mukavemet 
na cckilen bir telgrafta Malgaşlar sulhu ediyor. Ve düşman tarafmdan muhtelif 
yeniden ihlal eden mütenrrıza karşı mevzii mukabil hücumlar yapılmıştır .. 
Fransa yanında ve onunla birlikte yü- Fırkalarmıı.zd:m biri tar.ıfından yapılan 
rüıneğe amade olduklarını bildiriyorlar. parlak bir taarruz miihim arozi elde et
Beyruttan bildirildiğine göre bütün Su- mekliğimize iı:nkfuı ve.rm.iştir.. Düşman 
riyc ve Lübnanda müttefiklerin zaferle- topçusu mukabil ateşler açmıştır. 
ri için ayinler yapılıyor. Dürz.i şefleri Bugün düşman avcı tayyarelerinin 
sndakntlerini t!!yit etmektedirler. müdahalesine rağmen hava istikşafları-

Paris, 10 (Ö.R) - Tunusta gönüllü mız devam eylemiştir. 
kaydı heyecanlıdır. Suriyede bir çok Roma 10 (ö.R) - Alınanlar garp cep
~?bilcle~ bütün varlıklııri~le. ko~er~- hesindc üç Fransız tayyaresini düşür
gın emrinde <?~duklarmı bildirmışlerdır. düklerini ve şark cephesinde Radomu 

Pnris, 10 (O.R) - Fransız rahipleri bombardıman ettiklerini bildiriyorlar. 
bir beyanname neşrederek bu harpte Almanlar on bin nelerde zayiatlarının 
Fransanm wNe Allah ve ne de insanla- dört maktul ve altı yaralıdan ibaret ol
ra karşı mesul addedilemiyeceğ:ini, Zi- duğunu iddia ediyorlar. 

Ff'an m~a sermaye 
döuiz · racı yasağı 
Paris, 10 (Ö.R) - Fransada harp 7.a

rnanında senm:ıye ve döviz ihracatını ve 
altın ticaretini meneden bir kararname 
neşredilmi.c;tir. 

Frans:ıda bahr!ye 
bütçesine yeni tahsisat 
Paris, 10 (Ö.R) - Fransa hafif harp 

sefineleri için 150 milyon franklık bir 
tahsisat kabul ehniştir. 

300 Ame,.ilıalı pilot 
gönüllü yazıldı ... 
Londra, 10 (Ö.R) - 300 Amerikalı 

pilot İngiltere ve Kanada hava filoları 
için gönüllü yazılmışlardır. 

Slovaky2da ve Maca· 
ristanda tevkifler 
Paris 10 (Ö.R) - Slovakyada Macar

lar arasında geniş ölçüde tevkifat yapı
lıyor. Macar milli partisi reisi kont Es
terharri polis nezareti altında bulun
makta.dır. 

Artık ok yaydan çıkımştc:; :D~ 
bozulan emniyet ve hu.wrunu tekrar. el
de etmek için fedakarlıkta dövüsmeyi 
göze aldırmıştır. Sulh sözleri ve sulh ar· 
zUlan uzmıca müddet için mak:es bUt
mak kabiliyetirtlı kaybetmiştir. Pam ve 
Londradan gelen haberlerden anlnsılı
voı: ki Almanya mağlU.biyclini itiraf ey
lemedlkçe devletlerin masa etrafında 
toplanmalarına imkan kalmamıştır. Al
ınan ordularr Polonya tooraklarını ta
mamen çiı?neıniş olsalar bile yine sulh
tan bahsedilemez. Nerede kaldı ki daha 
Polonya orduları hazırlıklanm yeni: ta
mamlamış ve mob.:ır.ebe lhıbuliine mü
sait arazideki mev7Jlerinc henliz girmiş 
bulunuyorlar. Fransa ve lngiltere sefer
berlik hazırlıjh ve ceph ye kuvvet sevki 
ile meşguldurlar. Henüz harp ha lamış 
değildir. Harp ancak belki de on beş yir
mi gün sonra bnşlıyacak ve tahmin edil
d i~nden de uzımca sürecektir. Binaen
aleyh Göringin nutku muharip ve bita
raf milletlere hitap etmemektedir. Mnre
şalın .c;özleri Alman hudutları dısında 
en küçtik bir akis yanmak istidadında 
dejfildir. Netekim muharip milletler bu 
nutku bir ıflcıf .c;uretinde tefsir clmişler
di r . 

Biz bugün için bunu zaaf suretinde 
knbul edemem.iş_ olsak bile heı:: halde 
kuvvetin ifadesi olarak ta tefsir edeme-
yiz. 

HAKKıncA OCLV -------
İNP. '!'.";h'L.~'ll- E 
Me tu luea 
sansör ondu 

lngiltereden harice gönderilecek ofun 
bütün mektuplara snn,.ör konulmastur. 

lngilterede bundan böyle, mektup sa· 
hiplcrinin adreslerini hem zarfın üstüne, 
hem de mektubun içine yazmalan, hu· 
susi ve tiCDTct mektuplarının, imkan nis· 
betinde İngilizce. kı a ve va7ih olarak 
yazılması emrolunmu tul'. 

~ .. ı..-+e ~f#Zit·--- Karım dan 
Gizlediğim Sır 

de yanıyordu. Gecenin yüzümü okşıyan dan- bir şi§e de ra-k~ı cebime koyarak 
serin elini hüma ateşleri içinde ve yata- dört kat yukarıda olan odama çıktım. 
ğında seyıklıyan bir hastanın müşfik bir Bcyoğlunda sabah simidi ile çay ve kah
hastabakıcı elinin başına teması gibi füs- valtı niyetine o pis rakı bu mufütin sa
sediyordum. bahçı hovardalarının en birinci gıdasını 

etmiyordum. Yemiyenin malını yerler .. 
derler.. Giymiyenin maluu giyerler. 
Odamı her gün temi:zliyen pan.<Qyon hiz
met~ ihtiyar Rum karısı muhakkak 
benim yüzümden bir hayli çamaşır sa
hihi ~ ve damadının bir kaç senelik 
iç caınaşı.rlarıru emniyete almıştır. 

Bu mektuplar başka delülerle yazıl~ 
dığı takdirde. zarfuı üstüne hangi dilden 
olduğu kaydedilmesi t mim edilmi1-
tir. 

-*-
ALMA!fYA. • POl.ORY.A. 
Harbinm ilk bombası 
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düşündüm.. O da kadındı ... Ve acaba 
o da bunlar gibi miydi? Kafiımda 1cHU
le bütün bu zevk kadınlarmı mukayese 
ettiğim zaman lcJfılle onlar arasındaki 
bUyfik faTkı derhal sezdim. 

İcllilin söz veren temiz dudakları ile 
bunların sadakat yemini yapan kirli 
ve boyalı duda1<ları arasında yarabbi ne 
bliyük farklar vardı .. 

Ve ben bu daglar kadar büyük farkı 
anfa'll&k ıçin h ya ımın. t miz P. ndik 

içinde çilrütmü~ ve ldr~tlllİ§tim. 
1cluli hatırlamakhğım, kalbimde onun 

tarafından açılmış yaraya, t emiz bir 
geııçlik aşkı yarasına ilk nişleri vurdu. 
O kadar ki, bu nedameti ilk hissettiğim 
gece Beyoğlnndaki bekfir odamda Ye 
yanımda bulunan muvakkat bir kaldı
rım kadınını - tabii kemali nezaketle ve 
çantasını memnun ederek - savdım ve 
kendim de onun arkasından sokağa fı.r
lad ım. Sabaha kadar, nereye gittiğ.inü 

Evet.. a ler içinde.. hüma atesleri teşkil eder. Böyle hareketin insanın sıh
içinde idim.. Beş sene süren bir !.ahet hati üzerine ne kadar müthiŞ ve yıkıcı 
hastabğı artık en son ve had devrine- bir tesir yaptığını bildiğim halde yine 
giımişti. Gözüm, ge~tiğim yollarda beni bu yolda yürüyenlerin pesi sır:ı yürü
tanıyan, yanıma yaklaşan ve cilvelesen mekten kendimi alamıyordum. 
kaldirım yosmalarını görmiyordo. Su- · Rakı şişesini aldığım iki simidin lmi
rntlarına bile oakmadan yo1uma devam sinin yarw ile boşalttım ve: 
ediyordum. Dud::ıKlanm sadece lclalin - Ah icltıl .. Iclal ... 
ismini telaffuz Ediyordu. Kalbimde öl- Diyerek kendimi kendimden geçmiş 
dürdüğüm değil uyuttuğum 1clalin bü- bi.r halde yata •a att1m ... B'yandı ım za
yük ve temiz aşkı şimdi ilk anlardaki mnn ter içinde idim. Çamaşır değistire
~cti ~le c:anlnnmıştı. Sabaha karşı yim, dedim, dolaba baktım, temiz tek 
nı~bin bır halde odama döndüm. Göz- bir fanilam, tek bir donum kalmamış ... 
lerımdcn uyku akt1ğı halde uyuyamı- Annem gittikten sonra esasen kirlenen 
yordum. çamaşırlarımı bir tarafa yığıyor, yeni 

Dedim a .. Fena halde de içkiye alış- aldıkbrunı giyiyordum. Bu kirliler do
mıştun. Kalktım. Kapının önünden ge-. lapta, karyolanın ayak ucunda atılı dur-
en sahalı simit "sinden iki imi ·· · 

Üzerime giyecek bir şey bulamamak
lığun. bekar odasının dağınık manzara
sı, sigara ile bir çok yerleri yanmış olan 
masanın keten örtüsünün yağlı meze lc
kelerindeıı. müstekreh manzarası. boş 
ve devrilmiş rakı sişesi.. Simit kırıkları, 
içinde yuvarlandığım bu kötli hayatın 
bütün iğrençliklerini kafama tokmakladı 

SUkindim .. Iclal ile yaşıyacağmı temiz 
aile hayatını tekmeleyip te böyle sonsuz 
bir sefalet ve sefuhet h.ıyatına dalmış 
olımıktaki biiyük hatamı anladım .. 

Bir çok kimseler böyle yokus asağı 
ve baş döndüri.icü bir savletle giderler
ken benim gibi önlerine çıkan oönii 
ihtim n i 

Almanya, Polonya harbinin ilk bom
bası ne zaman atıldı? Harp tarihini ya
zanlar bunu kaydctmeği en büyük v~ 
~felerinden biri sayacaklardır. Tcsbit 
edildiğine göre bu harbin ilk bombası, 
2 Eylül Cumartesi günü sabnh saat, 5,4{}
ta Puç ta atılmış ve bir kadın ölmüştür. 

-~-
----..... ham s rayını 

ek!i n :yeni 
ıtöbe c· er 
Londrada Buckinahaın c;aravında nö

bet bekliyen ananevi muhafız alayı, harb 
dolayısiyle mevkiini, muntnzam ordu 
askerine tnrketmlstir Bundan böyl sa
ray kapılarında, karal•oll rında kalpak-
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- · Kanadanın kararı 
;: Musanın Hayatı bir harp ilanıdır 
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Bu karar, Hitlerizmi yıkmak kara

Musanın mucizesi karşısında bile 
Mısırlılar ona inanmadılar 

-"'- Musanın Tan-
- Işte gllfe de ~~--: lan böyle 

ruını bulamadım.. demek ya " 
bir cGök Tanrı> yok.. 

Hükmünii verdi. . eline bir ok 
Bir rivayete göre Firavun --'·-.. ,_ __ , ğunda acap ne v~ .. 

alarak gok ""<"u dilb ve cbü
diye havaya atrn.ı1' ~!'- et"."" rastlıyarak 
da hikmeti•, bir guve::h \arak yere 
yaralam~. Attığı ok~n ~-
dil§tüğünü gören F;-";ını Öldiirdüm .. 

- Işte .. Musanın b ·vayet Fıra-
di · · Fakat u rı • ye sevınmı.ş. · · d 'ttir Nemrut 
vundan ziyade Nemrtı a 81 ' Ibrahim 
~ YY---~· Muhammedin atası 
"' .........,.. "badet vesa
peygamberin tek Tanrıyak dlı tanrılığını 

ka d,,_,,. ve en .. 

isyan eden bir adamın laı.ruı olmakta de
vam benim tahammül edemiyeceğim bir 
istir. Ben seneler ve 'enelerce sana değil 
Tanrıya taptım. Bunu sa sana, jlk Tan· 
tılık. davası güttüğün zaman söylemiş· 
tim. Allah büyÜktür. Kendisine yalva· 
ranları affeder. Yalvar ona. Onun yo!u
na dön. Korkma .. Bu saltanatın elinden 
gitmez. Dünya ıaltanab için abretini ber
bat etme. Yann iş İşten geçtikten ve her 
şey bittikten sonra nadim olmuşsun para 

etmez. 
A.siyenin bu sözleri Firavunu teskin 

edecek yerde bü.bütün lazdndı. 
_ Bunu. şehrin ortasında bir tahta 

üzerine ellerinden ve ayaklarından dört 
mıh ile mıhlayın... işkence içinde can 
versin .. Ve herkes görsün ki ben ... Bana 

rının genişliğini 

Londra 1 O ( ö.R) - Kanada parla
mentosunda kralın nutkunun tasvibi Ka~ 
oadanın Almanyaya harp a&rudır. 

Bu karar yalnız Kanadarun lngiltere• 
ye oadak.atini göstermekle kalmaz. Ayni 
zamanda Hitlerizmi yıkmak kararının 
umumi olduğunu gösterir. 

Ottova parlamentosunda mebus Me
gingen ~unlan .söylemiştir: 

c Hitlerizm Vistülde ve Rende tevkif 
edilmezse onu Senloran körfezinde kar-
11\amağa mecbur kalacağız.> 

Kan•darun harp ilaruna ait karar met· 
ni imza ccillmek üzere lngiliz kralına gön
derilmiştir. 

Bu metin Almanya ile Kanada ara-
81nda hali harbın on eylGlden ihôaren 
mevcut olduiunu tasrih ediyor. Ve baş 
vekil Makenzi Kingin imzaeını tasıyor. 

Saat tam on Üçte Reiıicümhur Ruzvelt 

göstermektedir 
Amerikanın Kanada • Almanya harbinde 
bitaranığını ilan etmiftir. 

lngiliz - Fransız .. Kanada ordulanna 
Amerikalıların gönüllü yazdmalan, bi
taraflık karannın netrinden. ıonra dur
muştur.. Maarnafih Amerikalılar Kızıl 
haç teşkilatları için hazırlıklar yapıyor· 
lar .. 

Kanada 1914 de yalnız lngiliz harp 
kararını neşretmekle iktifa ettiği halde 
,imdi doirudan doğruya Almanyııya 
harp ilAn etmiş bulunuyor. 

Paris 1 O ( ö.R) - Fransız gazeteleri 
Kanadarun harba girmesi münuebetile 
diyorlar ki: 

c Ka.nada Amerikadan sonra dünya
nın en zengin hububat anbaııdır. Kana• 
da bugünden itibaren müttefiklerin iaıe 
anhan olmaktadır.> yasına ışı -~:: k d ttiği iki bu

lddia etmişti. Tarihin ay de biri (Fi
yük cTanrılık> davacısın an Bunlara 
~~) diğeri de (Ne:;b~kar~tırıl· 
eıt rıvayetler hazan r 
maktadır. 

tabi o\mıyanları, isterse en çok sevdiğim Ankara Radyosu Londra 
karım olsun, böylece kahrederim. 

Zalim Firavunun Asiye hakkında ver- .z:}. 
diği bu müıhi~ kararın tatbikine bizzat DALGA uz·-.,.-.V-L-U"'U Radyosunda 
Haman nezaret etti. u"' Q * 1 eygamberliğine 

Musanın bu suret e p . . .. 1 r F ıra"Vun ıse 
inananlar gittikçe çogaMıyo • t8bi olan
Beni lsrail halkından usay.a a a
lann kalabalığı karı,.ında bır şey Y ~ 

Kadıncail;ızı cınl çıplak soydular. Seh- BUGVH Polonya sefirinin 
rin ortasında bir mevdonda büyilcek bir --~-- söylediği nutulı 

ak hale geliyor ve kuduruyor u. 
mıyac l" d •d" Tan· 

masa hazırladdar. Tellallar. sanki ı<Örü· 1639 m. 183 Kcı./120 Ww Londra 10 (A.A) _ Londra radyosu 
lecek bir ei?lencc varmıs ııibi ve maksa· '(, A. P. 31.70 m. 9465 K I %O W diin akşam saat 21,30 da Polonya lisanı M fh kuvvet daha e ın e ı ı. 

l akad:~asını bir türlü elinden bırakmak 
nı, 

dı sövlemeden bütün halkı bu meydana T A. Q 19 74 9 
es. "'· ile gündelik haber servisine başlamış-

• d · . . m.ISI 5 Kes./ 20 Ww 
çagır 1• ' tır. Bu münasebetle Polonyanın Londra 

Ve Asiye... Halkın gözü önünde ve 12.30 P~_ogram_ . . . büyük elçisi Kont Raczynski bir nutuk 
,.öz yaşlan önünde burada diri d~~i el.le- 12.35 Turk muzıgı - PL . j söylemiş ve Polonyanın müte"'.'vize .. k.~r-

istemivord u. "' . d 
Sihirbazların topunu topyekun ı am 

ttirdikten sonra ıarayına döndüğü za-
e kansı çok sevdiği karısı Sara man onu ı 

karfdadı. b ld 

rinden ayaklanndan tahtanın uzerıne 13.00 Memleket saat ayarı, aıaru; ve şı kahramanca mukavemetinin bulun 
mı"1andı... meteoroloji haberleri dünyada yalnız söz ile değil fakat aynı 

Firavunun zulmü Mısır üzerinde hü- 13.15 • 14.00 Müzik (Karışık program zamanda fiiliyat ile de tecelli eden bii-
küm sürerken bu zen~in ziraat, tabiat pi.) yük sempatiler doğurmuş olduğunu ve 
ve bereket ü\kegi üstüne büyük bir fe- W.00 Program Polonya ve Ingiltere hükümetleri ara· 

- Ya Firavun ... Dedi. Ha er a .... ırn 
'·' b .. Musanın peygamberlıgıne 
"" oen ugun .. k ·ı • . eden kimseler• ıı;ı ence ı e 
ınanan, ıman . 1 1 . 
'"ld" .. .. Vakıa ben senın e ev enır-
0 urınuşsun. .. söz ver-

Uket çöktü. Yağmur bekliyen toprak 19.05 Müzik (Operet seleksiyonları pl. sında karşılıklı tam bir anlaşma hüküm 
üzerine tek bir damla rahmet dü<medi. 19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) sürdüğünü kaydeyledikten sonra sözle-

ken j~lerine karışmıyacaguna k 1 
dim Fak.at tuttuiun yolun ço yan ı.!11 Ekin olmadı, ağaçlar yeşermedi, meyva 20.15 Konıı.şma rine şöyle devam etmiştir: 

vermedi. 20.30 Memleket saat ayan, ajarıs ve Ingiltere hükümeti Polonyanın yanı-ıd ·• .. 1 ek zamanı artık geldı. 
0 ugunu soy em S · d 
Sen tanrı delilsin ve olamazs.'.":. ~nı e 
beni de, bütün dünyavı ve butun ın~an-

Ilk seneyi, bir sene evvelki ihtiyatla Meteoroloji haberleri başında hür milletlerin işbirliği adına 
idare ettiler ve ertesi senevi bekledil~r. 20.50 Türk müziği mücadeleye karar vermiştir. Polonya 

1 t tek bir Allah vardır. Musa 
arı yara an 

Ertesi sene de yine böyle oldu. lhti- Okuyanlar : Mustafa Çağlar Sa- milleti bu yeni imtihandan zaferle çıka-
vatlar bitti. Bütün ümitler üçüncü yıla fiye Tokay ' caktır. 
kaldı. Calarılar : Rcsat Erer R Polonya ve Ingiltere yalnız mu~ede-

Uçüncü yıl i<e, ikinci ve birinci yıl gi- Kam, Cevdet Kozan ' uşcn !erle v~ müşter~k menI~atlerle de~ıl fa-

da iııte 0 Allahın biz insanlar arasında 
ve-kllidir. 

bi ve daha fazla kuraklık icinde gecti. , 1 _ Tanburi Cemil _ Ferahfeza kat muşterek ıdealler ~l~ .de baglı?ı.r. 
Abçların hemen h~psi kurudu. Top- peşrevi Ingilt~re ve ~ransa şeı:e~ ıçın ad~let ıçın 

Firavun bu sözleri karısı Asiycden du-

yunca: 
_ Eyvah ... dedi .. Musa seni de kan-

dırmı, .. Eı;er hu deli sevdadan vaz geç
mezsen seni de öldürtür, mahvederim. 

raklar susuzhıkt'n çatladılar. Hayvanlar , İsm il H k:kı b ve dunya hurrıyetlerı ıçın mucad~le 
~ - a a ey - Ferahfe- ı b"" ·· k ti · ·ı oLo07 ]uktan öldüler, eden Po onyaya utun uvve erı ı e 

Asive bu tehdide aldırış etmedi. 
KShinler Firavunun etrafında toplan- za beste (Çağlıyan cuyi sirişkile) yardtm azmindedir. Ve bu azimle harbe 

dılar. 3 - İsmail Hakkı bey - Ferah- girmiş bulunuyorlar. 
feza sarkı (Ateşi aşkın ile) --- Ben, dedi, bu sözleri esasen senin 

beni öldürmen için söylüyorum. Allaha •• BİTMEDİ·· 4 - İshak Varan - Ferahfeza şar-
kı (Seyretmek için) İngiltereden çdıardan 

lngiltere, denizlerin Alman tahtelba
hirleriTiden temizlenmesine devamda 

simi 
5 - Ruşen Kam - Kemençe tak- casus Almanyada 
6 - İsmail Hakkı - FerahCeza idam edildi.-
.•arkı (Mehtapta güzel olur) Berlin, 10 (Ö.R) - Son zamanlarda 
7 - Nasibin Mehmet _ Kür dili fngiltercde casuslukla itham edilerek 
Hicazkar şarkı (Derdin ne ise) hudut harici edilen Valter Hayhardt Al-
8 - Nasibin Mehmet _ Hicazklr manyada muhakeme ed.ilerek idama 

Londra. 10 (A.A) - İstihbarat neza- bil taarruzda bulundukları ilave olun- sarkı (Görmezsem eğer) mahk\lm olmuştur. 
. br- di r . maktadır. 9 - Semsettin Ziya - Hicaz şar- Vindsor Dükü mühim 

rettı te ıg °ıılo :. akale yolları hiçbir Alman tahtelbahirleri tarafından batı· kı (Olalı ben sana bende) bar" vazi"eye 
mparadtor karmun da bulurunamakla rılan İngiliz vapurları şunlardır : 10 R f k F kı :ıı: 

ciddi en işe şısın - e i ersan - Hicaz şar tyin edı-ldi-
b be d "z\erden dü•man seyrisefa- 5.548 tonluk Kerınebec vapuru .. Bu Geçti Rüya gibi 

era r e~ıl kaldırıhnası faaliyetine vapurun mürettebatı imdat gemileri la- 21.30 Konuşma (Doktorun saati) Londra, 9 (Hususi) - Vindsoı· dükü 
inin tamamıy e · ılın 5 550 t 1 k Lo dr d fi.k da b 

ed·ı ktedir Esasen aoık denız- rafından kurtar ıstır. · on u 21.45 Müzik (Melodiler) n aya önmüştür. Re · ası ir 
devam ı me · 'C" B ·· t Al ti et gemileri hiç kalmamış- Tvinkleigh vapuru u vapurıın mure - 22.00 Müzik (Küçük orkestra) iki güne kadar Fransadan Londraya ha-
: B'::rı~';.,dC,:: bazıları İngiliz harp ge- tebatı Statendaeu ismindeki Hollanda Şef : Necip Aşkın) reket edecektir. Vindsor Dükünün mii-

·İ . tarafından müsadere o\unmıı.ştur. transatlantiği tarafınd~ kurtarılmıştır.. 1 - Emile Valdteufel _ İki kerre hiaı bir devlet memuriyetine getirilece-
~al~~~ denizi ta"l"Sfı müstesna olmak üze- Yirmi ~in.tonluk Varvıck vapuru .. ~u iki. Vals ği söylenmektedir. Bu memuriyet ağlebi 

Almanyanın yabancı menbalarla olan vapur Üruon Castle kumpanyasına aıt- 2 - Franz Lehar • Eva operetin- ihtimal Avusturalya umum valiliği ola-
::':üna.<ebatı tamamiyle kaldırılmış bu- tir. den potpuri caktır. Daha evvel umum valiliğe tayin 
lunmaktadır. Bunlardan maada Moos Hutchinson 3 - Drigo - Arlekenin milyonla- edil.miı; olan Kent Dükü donanmaya in-

Denizleri kontrol eden devlete karşı kumpanyasına ait Chloris şilebi diin rı No. 4 tisap etmiş olduğundan Avusturalya 
ınuhasamata iştirak için ticaret gemıle- Alman tahtelbahirleri tarafından takip 4 - Hans Löhr - Memleketten umum valili~ açık bulunmaktadır. 

· e iki yol mevcuttur. Bu ticaret Ste· edilmis ise de şilep cesaretle kendisini me_mlekete (Muhtelif memleket- Harp kaçakcılığına 
::ı~ıeri korsan mahiyetinde silahlanab~- müdafaa ederek kurtuımağa muvaffak ıerın m_cıodileri üzerine rapsodi) mani olmak ·i""" 
lirler, veyahut ta telsizle korsan gemı- olmustur. 5 - Mıchelı • İtalya şarkılan Lo Y-" .. 

. d" man denizaltı gemilerine potpuri ndra 10 (A.A) - Cebelultankta 
lerıne ve us b"I" 1 dr 0 (ÖR) 1 h lb 23 00 So . kaçakçılığa mani olmak için bir kont. 
haberler göndere ı ır er. Lon a, 1 . - A man ta te a- · n aıans haberleri, ziraat, es- r ı .. "hd d"I . t" A 

f d 1 1 h. ı · r d tnki d"I b" · b" h .. h .1, o servısı ı as e ı mıs ır. ynı zaman-H iki vaziyette de bitara ev ele- ır e~ı tara. ın an . P. ~ ı en ırı ın, '.'."'. ..a vı at, kambiyo, nukut d İ k d . K 1 bo . "\" 
er t ·yona\ hukuk kaidelerine diğerı on bın tonluk ikı Ingılız vapuru 23.20 Muzık (Cazbant _ Pi.) d: 1.• .. ed erıyet 0 om . 

1
ve_ Int ız kso-

rın en e~a~"bi gemileri kendi kara su- taarruzdan kacm'\ğa muvaffak olmuş- borsası (Fıat) ıı.: ısın e araş ırına servıs erı 1~ eme te-

la
nazardan uahı t limanlarında ise derhal !ardır. Diğer iki Ingiliz vapuru hatırı\- 23.55 - 24 Yarınki program · 
rın n vey u .. --------------· .. d etmeleri lazımdır. Duşman mıştır. r'/L7.T/7777'T/ 

'?u.<a ere ·ı . korsan gemilerinin ve- (Gudvaynd) naınında 2800 tonluk İn-J:ı••••••••nı•----ı 
ticaret gemı erı 1 · · · ·ı· · 1 d · · d b t 1 
ah d .. denıza" Jtı gemi ennın ıa- gı JZ vapuru sıma enızın e a iM mlŞ- B" • • S ruf ut usmanın ırıncı ı Mütahnssıs 

Y .. t . . . h"taraf limanlardan ve- tır .. Vapurun 22 kişiden ibaret mürette- o 
şesını emın ıçın ı . I o 1 Al 1 a kara sularından acıklara da ~ıkab_ı· batı kurtarı ırustır. 
ı;rler. Bu takdirde ise bu gemiler Ingıliz Biri 5800 Vf'. diğeri 4000 torıluk iki Al- r. em 1 r 1 
harp gemileri tarafından takip oluna- man vapuru Ingiliz harp gemileri tara-
caktır.. fından takip edilmiştir. Bu gemiler Nor-

Londra, 10 (A.A) - İstihbarat neza· vec sahillerinde karaya_ oturmuşl_ardır ... 
f · b" tebliğinde kaydedild.iğine gö- İspanyol liınanlarına ıltıca etmış olan 

re ıNrun ır ahillerinde iki Alman vapu- elli Alman vapuru ile Portekiz \iınaı1la- I 
re orveç s ·1 · d 30 Alın b"ta 
ru batırılmıştır. Bunlar Baldur ve Ve- rına ı tkıca erılen vfikan vapkuru ı -

k · t '!eridir Biri Hamburg raflık anu arına te an sı ı newret 
gd.ia;ın . tiBcare geliın':"1 nınd~ kayıtlıdır. altına alınmıslardır. Bu vapurların tel-
gerı remen a . ih 1 ""h"" 1 · t" 
Tebliğde umıımi surette deniz vaziye- sız e az arı mu ur ~runıs ~· 

ti " d · ·1 kt e Alman tahtel- Londra, 10 (Ö.R) - İstihbarat neza-
goz en geçırı me e v . . . bild" . , 

bahirlerinin şimdi daha genı.ş bır saha- reti ırıyor · . . 
da faaJjyette bulundukları kaydedildik- Alınk ;::ıy.ay~ Aıne;,t;:ya baglı~ k~ 

KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tenasül hastalıktan 

VE 
Elektrik Tedavileri 

Birinti Beyler Sokağı No. 55 .• 
İzmir • Elhamrn Sineması arkasında 

Sabahtan ak,<anıa kadar hastalarını 
kabul eder.. TELEFON : 3479 ten sonra İngilizlerin bu denizaltı ge- lo es beıgın ~nk ilmi an~anın er a 

milerine durmadan taarruzda ve muka· ile muha resı es s . ___________ ..:_::....:_....:_::_ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Kıymeti Depozitosu 

Esaa No. Yeri No. su Nev'i TL. TL. 

D. 6 ödemi§ camii cedit Aziziye 7 No. Sbinema 10,000 2,000 
sokak sinema binası ve müttemilih inaaı 
Apare dairesinde projektör makinesi 
ve Ernemon Zaysko ve koltuklar aah§a 

dahildir. bed l" . d"" b .. 
Yukarıda izahah yazıb gayrimenkulün aatıt .. e ın1:':' ~rtte , ırı 

pe'in · · yüzd' e S' faize tibi olarak üç senede ve uç musavı taksıtte 
gerısı 2 ZARTESI .. .. t 

ödenmek üzere 18. 9. 1939 tarihine müsadif PA gunu saa 
ONDA açık artırmaya konulmuştur. 

coxroa 
Ismail Hakkı 

Akarçay 
Dahili ve tenasül Jıas· 
talılılar mütafıassuı 

Cüınhuriyet caddeai ( 2 inci 
Kordon-Alman konaoloıhaneai 
arkasında ) 206 Numaralı mu
ayenehanesinde her gün saat 
13 den itibaren hastalannı ka
bul eder. 

TELEFON : 3458 

Doktoı Opt-ratör 
Sami Ku~akçı 

KULAK, BOCAZ, BU· 
RUN ff.ASr ALIKLARJ 

MÜT AHILSSISI 
Muayenehane Birinci beyler No.42 

TELEFON : 2310 

r//.7/,.T/Z77./.zz:r.D777fiCT.L7Z..LCTJ 

Doktor 
Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalıkları 

mütahassısı 
Londranın The Hos• 
pital For Sick Child· 
ren ve Viyananın St. 
Anna, Vnive Kinder 
Sp .. nam hastanelerinde etüd yap· 
mıştır .. 
Her giin Birinci Beyler sokak 42 

numarada 12 den 2.30 ve 5.30 dan 
8 ze kadar hastalarını kabul eder. 

İstekli olanların depozito akçesini veznemize yatırara~ _artı~aya 
girmeleri ve yanlarında birer fotografla nüfus tezherelerını getirme-
leri. 2 - 11 3265 1829 

TELEFON : 2310 
(1768) 

ıız~ı:mJ ~r:?L"/7.//7/7/.Z,fZ././/..//T,,':ZZ'/ZY.. :a 

.SAHiFE 3 

Sabık Kayser Vilhel
min Hitlere bir mesajı 
"Siz bugün 1918 felaketinden çok daha 

büyük bir felaket karşuundaırnız,, 
Londra (Ö.R) - Sundey de Spepiç gazeteai Pariade aatahiyettar 

mahafilden aldığı bir habere atfen aabık Kayserin Hitlere ylveri Müller 
vasıtasile bir mesaj gönderdiğini bildiriyor. 

1914 harbırun mesulü bu mesajında diyor ki: 
c Bugün siz 1918 felaketinden çok daha mühim ve çok daha geniş 

olacak bir felaket karşısında bulunuyorsunuz.• 
Hitler Baron Mülleri kabulden imtina etmiştir. 
Kayserin yaveri hariciye nezaretine giderek yüksek memurlardan 

Fon Heller tarafından kabul edilmiştir, 

lsveç'in bitaraflığına 
ettiği müddetçe Almanya hürmet 

lngiltere de hürmet edecektir 
Stokholm 10 (ö.R) - lngiltere hükümeti lıveç hükümetine bir 

nota tevdi ederek lsveçin bitaraflığına Almanya tarafından hürmet 
edildiği müddetçe lngilterenin de hürmet edeceğini bildirrni§tir. 

Son günlerde lsveç kara suları üzerinde Alman tayyareleri dolat
mıştır. 

Alman parası artık Hol-
landada geçmez oldu 
Paris 10 (ö.R) - Holanda Sosyalist partisinin organı olan Het 

Ford gazetesi yazıyor. 
<ı: Alman parası artık Holandada geçmiyor. Mark, kıymetinin üçde 

ikisini daha evvelce kaybetmiş bulunuyordu. Holandada çalışan Alman 
fabrikalar işçilerine ücretlerinin yarısını Florin yarısını Mark olarak 
veriyorlardı. Holandalı işçiler Mark kabul etmemeğe başladıklarından 
şimdi fabrikaların bu yarı ücreti verip vermiyecekleri belli değildir. 

Loyd Corcun makalesi 
"Bu harp Alman şeflerinin bir çıkmaza 

girdiklerini anlayınca bitecek,, 
Londra 1 O ( ö.R) - Sabık başvekil Loyd Corc, Deyli E.kpres gaze

tesinde mühim bir makale neşretmiştir. 
Loyd Corc diyor ki: 
« Büyük Britanyanın giriştiği harp beynelmilel hukuku müdafaa 

ve kuvvetli milletlerle zayıf milletler arasında müsavab muhafaza mü· 
cadeleaidir. Bu mücadele ancak Alman şeflerinin sarfettikleri gayret
lerin boş olduğunu, bir çıkmaza girdiklerini anladıkları zaman nihayet 
bulacaktır. Almanya bu defa 1914 de olduğu gibi hazırlanmağa vakit 
bulamamıştır. Gerçi büyük bir ordu yapmıştır. Fakat zabitleri ve erkanı 
harbiyesi Fransız zabitleri ve erkanı harbiyesi ile boy ölçüşmekten çok 
uzaktırlar.» 

Loyd Corc, makalesinin sonunda lngiliz İmparatorluğunun Hitleriz
me karşı müttefiki olan F ransaya büyük bir ordu göndererek en genif 
ölçüde yardımda bulunacağını kaydetmektedir. 

F ransadaki Lehler 
Bir askeri kıta teşkil ettiler 

Paris 1 O (A.A) - Hariciye nazırı Bonne ile Polonya sefiri, Fransa
da yaşıyan Polonyalılardan mürekkep mühim bir askeri cüzütam te~ 
kili için bir itilaf imza etmişlerdir. Derhal teşkili derpiş edilen bu cü
zütam Polonya zabitlerinin kumandasında ve Polonya bayrağı altında 
harp edecektir. Bu cüzütamın bütün masrafları Polonya hükümetine 
ait olacak fakat silahlannı Fransa verecektir. 

Suriye ve Filistin davası 
şinidi ikinci planda 

Beyrut 10 (A.A) - Avrupada muhasematın başlaması Kudüste 
Filistin buhranına çabuk bir hal sureti vermiştir. Hitlerist tecavüzün 
ekser milletler için teşkil ettiği müşterek tehlike arap dünyası ile garp 
demokrasileri arasındaki münazaalı meseleleri derhal ikinci plana at
mıştır. Suriye Nasyonalistlerinin Fransanın davası ile birleşmesi gibi 
Filistin arapları da lngiltereye karşı ayni sempatiyi izhar etmişlerdir. 
Bu inkişafın ilk neticesi arap faaliyetinin mühim surette azalması ve 
yahudi tedhişçiliğinin de tamamiyle ortadan kalkmasıdır. 

Japonya 
mühim 

Başvekilinin 
beyanatı 

Londra 10 (ö.R) -Tokyodan Roytere bildiriliyor: 
Japonya başvekili Gazal (Abe) japonyarun lngiltere - Fransa. Ame
rika ve Sovyetlerle münasebetleri tanzim edileceğini söylemiştir. Ga
zal Abe demiştir ki: «lngiltere japonya ile teşriki mesaiye samimi bir 
surette amade ise kendisi ile görüşmeğe hazırız.» 

29 Mayısda Pekinde tevkif edilmiş olan lngiliz miralayı Pörsün tah
liye edilmiş olması iki memleket münasebetleri için fali hayır sayılı· 
yor. 

Japon başvekili Sovyet hükümeti ile komintern arasında bir fark 
gözetmeğe çalışan Almanyanın Sovyetlerle paktına verdiği manayı 
tenkid ederek demiştir ki: 

c Japonya bu meseleyi milli karakteri bakımından nazarı dikkate 
almağa mecburdur. 

Avrupada muhasematın baş göstermesi Çin - Japon ihtilafını sü
ratle hal için bir fırsat olduğunu zannetmek yanlıştır. 

Gazal Abe sözüne ~öyI:ce nihayet vermiştir: 



SAHİFE 4 ~f:HI llSIR .il 

Leh hududunda Sovyet-t8hşidatı 
Ukranya, Beyaz Rusya, Leningrad, Kalinin ve Moskovada kısmi 

seferberlik ilan ediliyor. 

Polonya hudutlarına 

ihtiyatlar silah 

Fransız 
altına alınıyor 

Nazırı Maliye 

Bir çok Sovyet tanklarının sevkedil
diğini ln~iliz gazeteleri haber veriyor 

Fransız maliyesinin muhteşem ve 
heybetli çehresini anlatıyor 

Londra, 10 (Ö.R) - İngiliz gazetele- diriyor : Alman - Leh harbinin gittikçe 
ri Moskovadan haber alıyorlar. daha geniş ve tehditkılr bir vaziyet al-
Polonyada neticeleri ve ması üzerine Sovyetler hükümeti mem
tesirleri itibariyle tah• leketin bundan sonraki emniyet ve mü-

• • • dafaası için bazı ihtiyatları silah altına 
minlerm fevkine çıkan alrnağa karar vermiştir. Kısmi seferber-
askeri harekat hasebile lik Ukranya, Beyaz Rusya, Leningrad, 
Sovyet hükümeti Lenin• Kalinin ve Moskovada tatbik edilecek-

d il K d 
• tir. Sovyet hükümeti Sovyet ticaret ge-

gra e ara enız ara· milerinin açık denizlerde hüviyetlerinin 
smdaki sahalara şamil tamamen anlaşılması bakımından bazı 
olan seferberlik kara· tedbirler aiınıştır. 
rmdan ba ... 1ra Polonya Bütün Sovyet ticaret gemileri gerek 

'r' sancak ve gerek güverte kısmında Sov-
hududunda en mühim yetler birliği bayrağı ile u. s. R. R. işa
müstahkem mevki olan r e tini taşıyac:ıkfardır. Geceleyin gemi
Minske bir "Ok tanklar !erin direklerinde yeşil kırmızı yeşil 

Y renkler bulunacaktır, bu işaretleri olını-
gönderilmiştir.. yan gemilerin Sovyet limanlarından çık-

Yeni kuvvetlerle, sıhht teşkilatı dolu maları menedilecektir. 
olan trenler müstacelen Polonya hudut- Moskova, 10 (A.A) - Tas ajansından: 
!arına gidiyorlar. Harp vaziyeti dolaYJsiyle Sovyet hü-

Moskova stadyumu muvakkaten as- kümeti ticaret gemilerini muharip taraf
keri makamların emri altına geçmiştir. !arın isteıniyerck yapabilecekleri teca
Hükümet ve matbuat bu tedbirlerin ga- vüzlere karşı korumak için ve Sovyet 
yeleri hakkında sükOtu muhafaza et- ticaret gemilerinin aidiyetinin anlaşıl
mekte ise de halk daha şimdiden bir masıru kolaylaştırmak arzusu ile 5 ey
harp ihtimaline karşı erzak kilerlerini IO!de aşağıdaki kararları ittihaz etmiştir: 
doldurmaktadır. 1 - Askeri gemiler ile dahiliye komi-

Moskova, 10 (Ö.R) - Tas ajansı bil- serliğine merbut hudut kıtaları gemile-

ri hariç olmak üzere Sovyetler birliğine 
ait bütün gemilerin aidiyetinin anlaşıl
ması için bu gemiler gerek sancak ge
rek iskele tarafına güverte uzunluğun
ca beyaz zemin üzerine Sovyetler birli
ği devlet bayrağını ve bu bayrağın al
tında da siyah harflerle U. S. S. R. harf
lerini resmedeceklerdir. Güvertenin üze
rinde kaptan köprüsünün arkasında üç 
numaralı ambarın kapağına da Sovyet 
devlet bayrağı ve bayrağın altına beyaz 
harflerle U. S. S. R. harfleri çizilecek
tir .. Geceleyin prova direği altında da 
yeşil kırmızı yeşil üç ışık yakılacaktır. 

2 - Birinci maddede zikri geçen ge
ınilerin işletmekte olan idareler ve te
şekküller yukarıdaki işaretleri derhal 
resmetmeğe mecbur edilecektir. 

3 - Birinci maddede yazılı gemilerin 
kaptanları kıçtaki bayrağı denizde gece 
gündüz muhafazaya mecbur ettirilecek
tir. Geceleyin bir harp gemisinin veya
hut bir tayyarenin yaklaşması takdirin
de projektör i!e veyahut el feneri ile U. 
S. S. R. işareti verilecektir. 

4 - Yukarıdaki işaretleri hamil ol
mıyan gcınilerin Sovyet limanlarından 
dısarı çıkması menedilecektir. Hariciye 
halk komiserleri Sovyet ticaret gemile
rinin bu isare tlcrini yabancı hükümet
lcrin ıttılaına arzeylemiştir. 

Mareşal Göringe cevap! 

Paris 1 O (ö.R) - Fransa maliye na-1 stoklanmız yüzde otuz artmıştır. Burada 
zın Paul Renand bugün saat 20 de rad· ı ve hariçte bilinmelidir ki bugün 1914 e 
yoda şu nutku söylemiştir: nisbetle iki kat fazla altına malik bulu· 

« Bütün gözlerin b~dutlara çevrildiği nuyoruz. Bu a1tınlar tükenmez sil8.h, tay
bu zamanda her birimizin aziz bir varlığı yare, mühimmat kaynaklarıdır. Bu altın
cephede olduğu sırada tasarrufdan niçin lar sayesinde 19 14 den daha az sürecek 
bahsetmeli) Toplar konuşurken ekono· insan zayiatımız daha azalacaktır. 
miden. maliyeden ve paradan bahsedi- Moratoryum yapmıyacağımızı vaad 
lebilir mi~ Böyle düşünmek hata1ı olur. etmiştim. Kasalanm1z1 her kese açtık ve 

Almanya 1C,18 de çöktüğü zaman ödedik ... Halbuki 1914 de bankalarda 
Fransanın beş viliyeti Alman işgali al· mevduatı olanlar on beş günde ancak 
tında bulunuyordu. Harbın mukadderatı elli frank alabiliyorlardı. Şimdi vatan
coğrafya haritalarındaki küçük bayrak- daşlar hakikati anlamışlardır. Paralarını 
larla tayin edilmez. Maliye ve iktısad milletin menfaati için faydalı olan yerde 
Almanyaya ölüm darbesini indirdiler. bırakıyorlar. 
Filhakika hayati olan bir askerlik cep- Hükümet 25 milyarlık avansa henüz 
hesi vardır. Fakat ayni derecede hayati el sürmemiştir. 
olan bir iktısad ve maliye cephesi de Daha ilk haftada bankalardan para 
vardır. Müthiş bir zırhtan bahsetmek ne- çekmek durmuştur. Simdi bir harp ma
ye yarar. Eğer o zırhın sardığı vücud za- liyesi ve ikbsadı ic;:in zaman gelmiştir. Bir 
yıfsa her şey boştur. Size bu hakikati yıpranma harbı yapacağımıza göremem· 
sulh zamanında söylemiştim. Harp za· leketin bütün servetlerini seferber haJe 
manında da tekrar ediyorum. koymağa mecburuz. Bu yıpranma harbin-

Almanyanın kudret ve kuvvetini kü- de son çeyrek saate kadar mukavemet 
çük görmemek 18.zımdır. Bununla bera- edecek olan millet zaferi kazanacaktır. 
ber Alman bugün kendi askeri hazırlık· istediğimiz kadar top, mühimmat ve tay
larını yapmak için sarfettiği gayretlerle yare tedarik için mümkün olduğu kadar 
torpillenmiştir. Bu iktısad ve maliye cep- çok istihsal etmeliyiz. Kadınlar tarla1ar
hesinde Almanlar hazırlıklı bulunmıyor· da erkeklerin yerini almalıdırlar. lhti
lar. Bu cephede mukayese edilmez bir yar babalar fabrikalarda oğullarının yer-
kudrete sahibiz. lerini 1maltdır1ar. 

H:ırba, düşmanlarımıza karşı çok üs- Henüz askerlik ya~ına girmemiş olan 
tün şartlar içinde baı:ılamış bulunuyoruz. gençler her sahada büyüklerini istihlaf 
8jr sene evvel size fabrikalarımızın ge- etmelidirler. Bir tek fabrika kapılarını 
ride olduklarını söylemiştim. O zaman· kapamamalıdır. Nihai zafer için bütün 
danberi sarfettiğimiz gayretler sayesin- Fransızlann elbirliği ile c:;alı~maları la.
de yalnız harp sanayiimiz değil bütün zımdır. Bu mukaddes vazifeyi yapmıyan
sanayiimiz muazzam bir terakki kaydet· lar firarilerdir. Her şeyimiz bol ise de 
miştir. Harp hazinesini teşkil eden altın yine tasarrufa riayet etmeliyiz. Zira or-

duların ihtiyaçları mukattaht11. Bu ıaııt
lar dahilinde israf bir cinayet olur. Son 
harbin harp zenginleri, harptan hal1t al"ll' 
hine j•tifade edenler olmıyacaktu. M1'o 
tehaosıs işçilerin vergileri bile yll.zde ikt
den yüzde on beşe kadar artırılmıştır. 
Y a1nız kat'i ihtiyacımız olan şeyleri ithal 
edeceğiz. lngilterede olduğu gibi kam
biyo üzerinde devlet kontrolü tesis ede .. 
ceğiz. 

Daha üç ay evvel F ransanın her tara
fına mühürlü kapalı zarflar içinde kat1 
talimat gönderilmişti. Harbın i1Anını ta· 
kıp edecek ilk pazar gününde açilma!lı 
emredilen bu zarflarda bütün iktısadi 
ve mali tedbirlerle paraya ait tedbirler 
mevcut bulunuyordu. Simdi bunlar tat
bjk mevkiine konmuş bulunuyor. 

Ecnebi paralar Fransız bankaaın1n in
hisarında bulunacaktır. Spekülasyonlara 
fiyatları yersiz yere yükseltmelere karıı 
her tedbir alınmıştır. Bu kanun sayesin .. 
de hususi ve umumi menfaatler arasında 
tam bir ahenk kurulmustur. Böyle muaz
zam bir harbı kazanmak için ancak bay .. 
le bir yoldan geçmek lazımdır. Alınan 
tedbirler bütün milletin tasvibine maz
har olmuştur. Bugün dünyanın en bÜyük 
ve en kudretli iki imparatorluğu kuvvet
lerini terazinin kefesine koymuşlardır. 
Sizin hissiyahnıza df!ılil muhakemenize 
müracaat ediyorum. Zaferin tahh emni
yette bulunduğunu gösteren en ltuvetli 
deliller oradadır. 1 1 ikinci teşrin 19 18 
de Almanya harp potansiyelimizin fa· 
ikiyyeti karşısında ırıünhezim olmuştu. 
Bu defa da yeneceğiz. Zira en kuvvetli· 
yiz ...... > 

Fransız gazeteleri Alman mareşalının 
nutkundaki acze işaret ediyorlar! n Tebliğleri 

Amsterdamdan 
Alman milleti 

gelen 
Üzerinde 

haberlere bu nutuk 
de 

göre de 
müsait tesir yapmamıştır 

Varşovanın mukavemet etmekte 
olduğunu nihayet itiraf ediyorlar Paris 10 (ö.R) - Göringin nutku et

~afında tefsirler devam ediyor. Gazeteler 
Göringin nutku Fransada bir mizah mu
va.ffakıyeti kazanmıştır, diyorlar. Onun 
Fransa ve büyük Britanya arasında iti
matsızlık uyandırmağa kalkışması gü
lünç bulunuyor. Gazeteler muhtelif fık
ralar arasındaki tenakuzu kaydetmekte
dirler. Göring bugünkü Almanyanın 
erzastlan 1914 ten daha eyi olduğunu 
göstermek için sarfettiği gayretle Al
manyanın iaşesi meselesinde daha şim
diden ne kadar büyük müşkülat ve im
~ansızlıklar içinde kaldıklarını göster
miştir. Entransitran diyor ki: 

Almanya çok seri bir zafer bekliyor
du. Bu artık imkansızdır. Göring Alman 
amelesini ve halkını büyük mahrumi
yetler içinde geçirecek bir muhasaraya 
şimdiden hazırlamağa çalışıyor. 

Jurnal dö Deha diyor ki: 
Fransız milletinde Ingiltereye karşı 

itimat~ızlık duyguları uyandırmağa ça
lışmak budalaca bir harekettir. Bir Fran
sız yoktur ki Almanyanın niyetlerinden 
haberdar bulunmasın. 
Diğer gazeteler Alman nazırının ade

ta bir ümid ışığı gibi Alman milletine 
göstermeğe çalıştığı şark kapılarının 
açık bulunduğu iddiası üzerinde de du
ruyorlar. Göring demek istiyor ki Al
manya bu kapılardan iaşesini bulabilir .. 
Fakat Almanya daha bugünden mahru
ı:ııiyetler içindedir. Alınan milleti her 
gün daha fazla artacak olan bu yeni se
kamet ve ıstıraba niçin tahanunül ede
cek? 

Göring Alman milletinin hangi mu-

kaddes dava için harp ettiğini anlata
mamıştır. Almanya, vatan topraklarını 
korumak için harp etmiyor. Onun artık 
bir ideali de yoktur. Bu vaziyette ıstı
rap ve sefaletin manası yüz kat fazla
dır. 

Göring bir hırsız riyakarlığı ile Galiç
yanın petrollerine, YJıkan iSlezyanın 
madenlerine şimdi Almanyanın sahibi 
olduğundan bahsetmiştir. 

Göring. Alman milletinin Fransaya 
husumet beslemedP ini söylemistir. Fa
kat Hitler daha evvel aynı sözü Cekos
lovakyaya ve Polonya halkına söyleme
miş mi idi? Bu sözlt> r en caniyane şekil
de çiğnenmemiş midi r? 

Pöti Pariziyen cPalavracı Maresab 
serlevhası altında yazdığı bir maknl~de : 

cGöring boş yere vakıt kaybediyor. 
Almanyanın sulh ile harp arasında bir 
tercüı yapması lazımdı .Almanya terci
hini yaptı. Şimd i onu bu fe15kcte sürük
liyenlcr harek etlerinin avakibini bekle
sinler> demektedir. 

Bir diğer gazete cF ransa ve Ingil jere
nin kurban P olonyaya ihanet edecekleri
ni zannetmek sadece bir ahlaksızlıktır. 
Fransa ve IngiJtcre gibi ideallerine sa
hip ve hakim memleketlerden böyle bir 
şey beklenemez> diyor. 

Sulh gayesinde b irlesik olan Fransa 
ve Ingiltere ancak adaletin zaferinden 
sonra silfilıları ellerinden bırakacaklşr
dır. 

Pertinaks bir makalesinde Göringin 
sulh tecavüzü çok komik bir şekilde ne
ticelenmiştir, diyor. 

Göringin nutkunun bütün bitaraf 

memleketlerdeki akisleri de daha müsa
it olmamıştır. 

Amsterdam 10 (A.A) - Amsterdama 
gelen haberlere göre Mareşal Göringin 
nutku Alman milleti üzerinde müsaid 
bir tesir husule getirmemi§tir. Bilhassa 
nutku dinleyenler halkın ecnebi radyo
larını dinlememesi için ileri sürülen se
bebi pek zayıf bulmuşlardır. 

Diğer cihetten Mareşal Almanyanın 
servetlerini saydıktan sonra halkı bazı 
takyidata davet etmiştir ki, bu da mem
leketin servetleri hakkındaki sözlerin
de ikna kuvveti bırakmamıştır. Mareşa
lın petrolden, madenlerden ve gıda mad
deleri arasında rni.ihim bir mevkii olan 
yağdan bahsetmeyişi nazarı dikkati ccl
betmişlir. Et meselesinde dinleyicileri 
tese lli etmek üzere yaptığı bazı Hitifelcr 
fenn bir tesir bırakmıştır. Dün akşam
danberi yalkın zihninde iktisadi abloka 
korkusu artmıştır. Diğer taraftan Var
şovanın zaptının vaktinden evvel ilan 
edilmiş olınası Polonyadaki ilk muvaffa
kıyetlerln manevi tesirini azaltmıştır. 
E.,asen Alman radvola rı artık bu mese
leden bahsetmemektedir. 
Almanyanın planları hakkında tefsir

lerde bulunan Telcgraf gazetesi, Alman
yanın Polonyayı himayesine almak için 
hudutlarını şarka doğru genişletmesi ih
timali bulunduğunu yazmaktadır. 

Görin~in nutkunun Almanyada bırak
tığı akislerden bahseden Nieuve Rotter
damache Curant gazetesi Maresalin Ital
yadan bahsctmeyişinin Berlinde büyük 
dedikoduları mucip olduğunu kaydet
mektedir. 

Cenubi Şarki cephesinde Polonyalılar ricat 
şekilde tatbik ettiler planlarını üstadane bir 

temin eden Silezya setir fırkaları ars
lanlar gibi dövüşmüşlerdir. Karşıların
da şimdiye kadar hiç bir harpte görül
memiş miithiş bir motörize ordu mev
cuttu .. 

Roma, 10 (Ö.R) - Alınan biiyük ka· 
rargfilıı tebliğ ediyor : 

bir terakki elde edememiştir. Setir !a
talarımızın geri çekilişi gayet baü cere
yan ediyor. Varşovada bütün ahalinin 
yardımı ile müdafaa hazırlıkları yapıl
maktadır. Almanlara karşı kahramanca 
bir mukavemet azmi vardır. 

Alman ordusu Polonyada (Loç) u iş- Amsterdam 1 O (AA) - Leh ordu-
gal etmiştir. Alman kuvvetleri şimalden larının ricati hakkında tefsiratta bulu
~arkten ve garpten V arşova üzerine yü- nan Hollanda So•yalist organı Hetvolk 
rümekte olup şehri ihataya çalışmakta- gazetesi bugünkü baş makalesinde di
dırlar. Varşovanın şark varoşlarında yor ki: 
Polonya müdafileriyle temas haline gel- Leh cephesi bu suretle pek ziyade kı· 
mislcrdir. salacaktır. Artık Almanlar Leh kuvvet-

Vistülün cenup mecrası ile dağlık lerinin kısmı küllisiyle mücadeleye mec
m1ntaka arasında kuvvetlerimiz ricat bur olacaktır. O kısmı külli ki şimdiye 
eden Lehleri takip ediyorlar... Bütün kadar harekat haricinde tutulmuştu. 
cephelerde muvaffakıyetler kazanmak- Bundan sonra Alman ileri hareketi ba,
tayız .. Tayyarelerimiz Varşovanın ce- ladığı süratle devam edemiyecektir. 
nubu şarkisindeki istihkamları bombar- Bundan başka Romanyanın da Polon
dıman etmişlerdir. (Lublen) şehrinin yaya teslimatına devam ettiği Bükreşten 
tayyarelerimiz tarafından bombardıma- bildirilmektedir. Harekat zemini şarka 
mnda yedi Polonya tayyaresi düşürül- intikal ettiği nisbette Alman kıtaatı için 
müştür. zorlaşmaktadır. Doğuda iyi yol yoktur. 

GARP CEPHESİNDE : Ve toprak müsait değildir. Sonbahar 

giltere ve Fransa o zaman hazır değiller• 
di. şimdi ise hazırdırlar. 

Varşova 1 O (AA) - Sivil halk ara
sında yeni yeni zayiat verdiren sık ınk 
bombardımanlara rağmen bütün ahali
nin yardımı ile müdafaa hazırlıklenna 
devam etmektedir. Merkez etrafındaki 
bütün mıntakada siperler kazılmaktadır. 

Paris 10 (ö.R) - • Fritz United Pres:ı> 
Polonya ordusunun hırpalanmadan ve 
bütün harp malzemesini kurtararak ric
alini büyük bir muvaffakıyet saymak
tadır. Silezya fırkalarının kahramanlığı 
sayesinde Almanların ihataya çalıştıkla
rı altı Polonya fırkası kurtulmuştur. 

(Royter) ajansı Romanyadan aldığı 
bir habere göre ve yabancı diplomatla• 
rın aileleri üç buçuk günlük bir seya
hatten sonra Varşovadan Romanyaya 
iltica etmişlerdir. 

Harp üç sene sürebilir 
Fransız kuvvetleri ilk defa olarak Al- yağmurlan başlayınca bu zorluk daha zi

man hududunu geçmişlerdir. Cereyan yade artacaktır. Diğer taraftan Hitlerin 
eden müsademelerde bir çok ölü ver- Polonyanın muhtemel mağlubiyetinden 
mi~1erdir. Biri zabit olmak üzere esirler sonra Fransa ve lngiltere ile müzakereye 
aldık.. girişmek ve barışı emrivaki esasına isti-
YENİ HATI'I :MÜDAFAA nat ettirmek c;arelerini arıyacağı hakkın· 
Paris, 10 (Ö.R) - Son Polonya lehli· daki haberlere temas eden Hendelblad 

ği : gazetesi de şu sahrlan yazıyor: 

Bu mülteciler sık sık vuku bulan Al
man hava taarruzları yiizünden seyalurt
lerini büyük zorluklarla yaptıklarını an
latmışlardır. Mülteciler çok alçak irti
fadan uçan Alman tayyarelerinin taar
ruzlarından kurtulmak için sık sık oto
mobilleri terkederek hendeklere sakla
nıyorlardı. Bunlar Polonya halkının şan
lı ordusuna olan itimadını anJatınakta
dırlar. Polonyalılarda nihai zafere olan 
itimad sarsılmamışır. 

Almanlar tayyare hücumlarını Polon
ya - Rumen hudutlarına kadar teşmil 
etmişlerdir. Polonya ordusu (Bug) nehri ile Vis- Mevcut intibaa göre bu siyasi he•ap 
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___ , 
AMERİKA 
Kızılhacmın 
yardımları ... 

Varsova düşmana mukavemette de- dır. Fakat Polonya henüz teslim olmamı$ 

ge~en bu••tu•• n tedbı•rı• ı•ttı•haz etmektedı•r vanı ediyor.. ve orduları Varşovaya çekilmiş olmakla 
.& beraber bozull'namıştır. Rusya Hitlerin 

VARŞOVA MÜDAFAASI Polonyadaki projeleri ile alakadar olmak 
sabah bir kerre daha şiddetle yalanla- Aynı salahlyettar mahfiller -efkarı Paris, 10 (Ö.R) - Polonya ajansı bil- istemiyor, görünmektedir ki bundan da 
maktadır. Saltıhiyettar Londra mehafili umumiyeyi zamansız bazı nikbinliklere diriyor : Almanya ile Sovyetler birliği arasında 

Nevyork 10 (ö.R) - Amerika kızıl 
haç teşkilatı sahta hastaneleri için hazı7" 
lıklarına başlamıştır. Amerikan k=l hlY 
çı sahra hastanelerine 50 bin dolar, Pa
ris Amerikan hastanesine 25 bin dolat 
yardımda bulunmuştur. 

Londra 10 (ö.R) - Harp kabinesi 
bütün devaire bir emirname göndere
rek har.hın üç sene süreceği düşünüle
rek her nevi tedbirlerin alınması için 
talimat vermiştir. Bütün ihtiyaçlar bu 
şekilde göz önünde tutularak tedbirleri 
alınmalıcjır. 

Aynı zamanda büyük Britanyanın ha
rici ticaretini muhafaza için tedbirler 

şöyle demektedir: karşı da müteyakkız davranmağa da- . Albay Lipskinin V arŞD\'a müdafaası- Polonyaıııı. taksimi hakkında hiç gizli 

--Ingiltere ve Fransa bugün uzun ve vet etmektedir. Bugünkü harp belki de nı deruhte ettiği dakikadan beri şehri bir pakt mevcut olmadığı anlaşılmakta
çetin bir harbın başlangıcındadır. Bu iki sene sürebilecektir. üçüncü Rayhın müstevlilere karşı korumak için büyük dır. Buna binaen Almanya ihtiyatlı dav
harp ancak Hitlerizmin kat'i surette Av- çabucak yıkılacağını nazarı dikkate al- hazırlıklara devam edilmektedir. Siper- ranma.k için doğu cephesinde büyük si- Portekizlilerin sadakat 
rupadan sökülüp atılmasına kadar de- mak tehlikeli olabilir. üçüncü Rayhı !erin kazılması işi çok hararetle ilerle- !ahlı kuvvetler muhafaza.ama mecbur 
vam edecektir. Bir mütareke ve yahut silfilıla yenmek ve mücadeleyi çok sıkı mektedir. Diğer cephelerde vaziyet his- olacaktır. Yani Polonya teslim olsa bile Ve sempati tezahürleri 
yarım bir hal sureti katiyen bahis mev- bir surette devam ettirmek icap eyliye- sedilir derecede değişmemiştir. Polonya bu hal askeri ehemmiyeti ne olursa ol- Lizbon, 10 (Ö.R) - Portekizin be' 

alınmıştır. zuu olamaz. Ingiltere arzu ettiği son he- bilecektir. ordusunun mukavemeti gittikçe daha sun bugünkü vaziyeti dcğiştiremjyecek- tarafında Fransa ve İngiltereye kaı1' 
----------------~---.lıid!.ııe:!.ıf~v?ar;rın~c~a~a~ka~d~a~r~tam:"!~en~e:;:rı~·~i~il~e:_:m~ü~-,LDövizimiz şu olmalıdır: kuvvetli olmaktadır. tir. sempati tezahilratı vardır. Bir çok )ı:lııY 
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