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Ciimhuriyetin ve Cümhuriyet eııeri"i" bekçisi, Mbahları çıkar ~yem gazetedir 

Fuarımızı 
22 Günde 

461.995 kişi gezd~ 

Yem A.. Matbaumda S..lnutıbr. 

Alma·n tebliği itiraf ediyor 
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Bir ordu mütemadiyen ilerliyemez ,, diyorla.r 
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·LEih mukavemeti BÜYÜK MILLE·r MECLiSi DÜN TOPLANDI 

Şimdi Alman başkumandanlığını 
Başvekilimizin beyanatı 

şaşırtmış bulunuyor. Hitler tayyare "Türkiye Cümhuriyetinin siyaseti bu 
ile harp sahaları Üzerinde dolaştı son zamanların mühim vekayii içinde 

B k ·ı Al d- ayni istikameti rn.uhafaza etti,, 
aşve l man Or USU Almanya ile 

----<f:I---
Ş!:VKET BtLG!N Polonyada ricat ediyor 

Konuşuyor 

B. M. Meclisi, dün yaz tatil. devresini Londru, 11 (Ö.R) - Lchistandaki muharebelere dair son haberlerden anla-
ikmal ederek normal mesaisıne avdet sıJdığına göre J..ch ordusu kahramanca ~arpışmakta oluı> Varşo\.'a asla zapte
etmiştir. Dünyanın başına çöken harp dilmcıuiştir. Leh umumi kararg-:ıhı, mu!mbil taarruzlar karşısında, Alman Jruv. 
kasırgaeı içinde, her memleket fevkala- '\etlerinin Vnrşuvn civnnndnn çekildiklerini J>ildimıcktedir. Alman kumandnn
de müstacel kararlar ittihaz ederken, lığı Varşo\•anın şimali şarJu ve cenubu garbi İnde ileri lıarckctiııiıi engellerle 
Büyük Meclisin içtimaı ~fkarı umumiye- karşılastığıt\t k.'lbttl etmektedir.. Şimdi cenupta biiyük nmhnrebc cereyan edi
<le derin bir nluka ve tabii bir inşirah ile ~or. Alnıınn kumandan1ıl,rı Vnrşo"Va: civarında ileri hareketinin ynvnşladığım ka
karşılanmıştır. bul ediyor .. Şehrin şimalinde Lehler Vistiil \ 'C Büg nehirleri sahilinde kuvvetli 

B. M. Meclisi, mili: iradenin tükenmez müdnf a* mevkilerinde yerl~erdir •. Leh miidnfaa mevzileri şinıdi bir nıü· 
kaynağıdır. Vatanın emniyetine, milletin selle.<> eklindedir. 
refah ve adetine taalluk eden j!;)erde Bu akşamki Leh tebliğleri' Biig nehrinin şimalinde Varşovay:ı 75 kilometre 

Aramızda doğrudan 
doğruya bir siyasi 
ihtilôf meuzuu yolıtur 

lngiltere ve 
Fransa ile 

Btl!Zı escsıara tlaycman 
menfaa iftiraVıimiz 
ve müşterek 
teiôlılıiierim · z var 

Sovyet Rusya 
Büyük Meclisin kararlan daima en isabet- mesafede şiddetli muharcbclcr kaydefınclitcdir. 
li olmu~tur. Bunun içindir ki, dünya ah- Almanlar cenupta San nehrine vardıklannı iddia ediyorlar. Vistül nehrine Münasebatunız dosta• 
valinin ba ço~ nazik günl~irtde meclisin dökülen bu ınnnk 1..ehlerin tarihi miidafaa hattının .en cenup kısmım teşkil et-

. b k ıh k :meJrt d"r nedir ve dostane mesai.,ıne a aması a e uvvet veren e 1 
• kal Dun Biiytık Millet Meclisinde harici sitıa.setimiz hakkı1ıda bet•mıatta bulu-

b.ır mahı'yet ta•ır. Paris, 11 (Ö.R) - Lehlstandaki askeri hareketler hakkında gelen haberler- acaktır '-'l u " ·- nan başvekilimiz hariciye tıeıci imi:le bir· arada 
. Bugün ic;in Türkiye harp badiresinin den dikkate §ayan bir vakıa tezahür etmektedir. Gcrçl bugiln öğleden sonra bu .. Ankara 11 (Hu•u•i)-:- ~~yük Mil.let Mecli•i bugün •aat · on 
dışında kalmıştır. cepheden taze haber gclıniş değilse de dün saat 23 te Varşova radyosunun neş- dort buç.ukta toplandı. Samıın ve •elır locaları dolu idi. Baıvekil Hariciye 

Vekilimiz 
Moskovaya 

Gidiyor 

Bu musibetin bölgemize bulaşmama- rcttiği Leh tebliği Ostrovi - Mazovici hattında ve Büg nehri üzerinde muhare- Dr R I k S d Ilı l 
ıını temenni ediyoruz. Fakat hadi!!eler, l;elerln devam ettiğini bildirdikten sonra şu sarih teminntı ihtiva ediyordu : ' .~ •. 0 ! am ~ '! ~ arannda ~•!ye çıktı. Dünya karfısın-

. h d 1 d b .. •Düşman Varşovanın yakınlarından tardedilmiştir .. • da Turkıyenın vazıyetını ızah eden muhım nutkunu söyledi. 
tcmennilerimizın u ut annı aşar a a,.- B k l 1 

k h d - SONU G iNCi SAHİFEDE - aşve İ ıözüne ~öy e bas,ladı: - SON(I .. ÜNCÜ SAiıtvrn.E -
ita !lekillere dökülürse. a raman or u- """!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~-:::::-~:----~-'!"~-~~~~----~--~~~-~~~!!!!!!~!.. ... ....., ...... -~T...;. __ ...;._~~---..:..-":_.;_...,._...:,,;.:_.;.~=.&1:.:.. __ 

hl~::::.::!ıi:~~~f.~~~:~~=;:;:: Garp Cephesı·nde Bu hakikati bn vekilimizin salahiyetli . 
ağzından dinledik. Dr. Refik Saydam. 
ınetin ve vekarlı bir lisanla beynelmilel 
vaziyeti anlattılar. Bilhassa son haf-
talarda baııgösteren hadiselerin, geya 

::ıi~i ~~~::;~n71~d~~er:'d~: p~~p:~~~= Almanlar Fransız ordusunun taz .k. ınerkezlerinin ne~rivRtına susturucu hır y 1 1 
:~a:İy:::~il~~ :0!ü~~!:n~'!:11:;~i: 

Ankara 10 - Hnriciye vekilimiz ba~ 
Şükrü Saracoğlunun yakında l\loskova· 
ya gideceği haber verilmektedir. Hare
ket tarihi henüz malum olmadığı gibi 
seyahatin ne kadar si.irel·cği de belli dc
ğiJdir. Ancak, bu 7.İyaret, Sovyet Hari
ciye komiser munvini Potcmkinin An
knra ziyaretini iade maksadiyle yapıl
maktadır. 

=:~: ~İnı~;i~:ı; ~!ikf::~~.17~~:~~ altında Sarbruk'u tahtı· ye ettı·ler 
ayyen esaslarda 1;11kke~l a~t. ı11tırfd ır,?ız 
ve mü~terek te a ı erımız o ugu-

bu memleketlerle müzakeresine ba,. 
nJ ud, v "hn'ı muahede1erin en dostane ________ .;.___;;...... ___ _ 

bir hava içinde görüşülmesıne evam • 
a ıgımız nı • d p 
edildiğini. Sovyetlerle münas~brtım~zın ıyango 
dostane olduğunu, dostane -.a acagını 

ıövlediler. d l l 
Böylece milli politikamızın ay ın atı -

mamış noktası kalmadı. 

Dünya bilmelidir ki Türkün politika: 
ıında hesapsız atılmış adımların yen 
yoktur. Hedefimiz, teahhüdlerimiz ııa
rih ve muayyendir. Ana hatlarile sene
lerdenheri müdafaa ettiğimiz siyasete 
tamamen uygundur. . . . . 

Başvekilimizin söyledıklerı gıbı. hak-
kından emin olan milletimiz hakka da-

l. 'k d "k A 't.ıda1 "uur yanan po ıtı asın a su un, ı · ' . 
ve teyakkuzla devam edecek, beynelmı
lel buhranın inkisafını vekar ve meta
netle takip edecektir. 

Hükümet memlekf'tte normal hayat 
şartlarının sektcve uğramamasını temin 
eden bütün tedbirleri almıştır. Halkımı
zın vatanperverliği askeri sahada nlınnn 
ihtiyati tedbirler gibi, iktısndi. mali sa
halarda nlınan koruyucu tedbirlerin de 
en geniş müzaherete mazhar olacağına 
şüphe bırakmıyor. 

Sulh içindeyiz. Kuvvetliyiz. Fakat en 
kuvvetli ve en kı:-•kin birliğimiz, te-ın
nüdümüzdür. F e(cller, ıınormal şartları 
ekseriya kendi diiııüncesizlikleri. yer
siz tela larile ihdas ederler. Baııveki · 
lin sözleri memleketin iaııe!i, ticari, iktı
sadi mekanizmanın faaliyeti, kredi işle
rinin düzgünlüğü ve sağlamlığı bakımın
dan içimize sevinç ve ferahlık verecek 
mahiyettedir. Tabii havat şartlarının ne 
ıuretle olursn olsun ihlaline asla göz 
yumulmıvıı<'aktır. 

- SONU 2 fNCf SAHiFEDE -

ŞEVKEr BİLGİN 

Büyük ikramiye 
bugünkü keşidede 
çıkacak-

lstanbuI 11 (Hususi) - Tayyare 
piyangosunun beşinci kcşidesi bu
gün çekilmiştir.. Kazanan numara
ları bildiriyorum .. 

15.000 LİRA 14750 NUMARAYA 
Sonları 50 rakkamlariyle nihayet 

bulan biletler ikişer lira amorti ka
zanmışlardır .. 

10.000 LİRA 32760 NUMARAYA 
3000 LİRA 23132 NUMARAYA 

1000 LiRA KAZANA..""JLAR 
18441 22738 27724 28523 

500 LİRA KAZA."llANLAR 
11851 8717 12734 26011 6230 29906 

200 LİRA KAZANANI.AR 
3358 3250 20859 27483 2611 10140 

26655 12492 19947 21286 32926 39866 
33734 22752 23657 17971 39611 1845 

6908 28534 16327 7577 23406 25001 
20097 916 26857 678 31581 

100 J.İUA KAZANANLAR 
26282 38819 22502 32228 26179 31515 
31733 14806 3300 30774 37755 19315 
13902 10648 17807 35606 3763 19327 
37760 10794 10076 7438 65 22114 
29954 23608 11705 7521 26560 34744 
23548 32999 34519 8615 22681 19791 
15091 21141 24073 24812 10250 24060 

50 1.iıtA KAZANANLAR 
32564 26845 20679 12244 6644 15489 
39742 1961 29462 4486 39057 15592 

1
29707 18770 19434 9059 32728 345131 
25035 31615 27312 22517 10399 383!_8 

Pari.'3 11 (Ö.R) - Havas ajansı 50 ki
lometrelik bir cephe Uzerinde Fransız 
ordusunun ileri hareketinde bulunduğu
nu, Almanların bu cephenin üçte ikisin
d~w m~~ave~e.tlerini? çok zfilflediğini, 
dıger uçte bırınde şıddetli bir mukave
met göstermekte olduklarını bildirmek
tedir. 

Berlin 11 (Ö.R) - Alman kara.rgfıhı 
bildiriyor: 

Garp cephesinde Fransız topları Sar
burk tayyare karargfihını bombardıman 
etmiştir. Burası tahliye edilmiş bulun
maktadır. 'Oç Fransız tayyaresi Alman 
toprağına düşmiiştür. 

Roma 11 (ö.R) - Fransız ordusunun 
Sarda taarruz hareketleri 15 millik bir 
cephe üzerinde inkişaf etmektedir. Alw 
manların mütekabil taarruzları püskür
tülmüştür. Sarburkun şarkında sevkul
cevs noktasından mühim bir tepe Fran-

sız kıtalan tarafından işgal edilmiştir. 
Almanlar mukabil taarruz yapmışlarsa 
da kaybettikleri araziyi istirdat edemc
rni§lenlir. 

BtR ASKER? MüŞAHtDlN 
MO'TALAASr 

Garp cephesindeki hareket hakkında 
mütalAa beyan eden bir salfıhiyettar as
keri nıil§ahit, Zigfrid hattının muhtelif 
me.'>nfelcrle birbirini takip eden 3 müs
tahkem hattan müteşekkil olduğunu ve 
b?,~~ ~a~anm hemen imkansız görül
dugunu soylcm~tir. 
Aynı mil§:ıhit, Zigfrid hattında Fran

sız taarruzunun müteveccih bulunduğu 
Saar noktasının en zay)f nokta olduğunu 
tahmin etmekte ve ha1tın bu noktasında 
açılacak olan bir rahnenin. Fransız ha
reketini kolaylaştıracak mahiyette ola
cağı kanaatini ileri sürmektedir. 

- so~m 2 i 'C.f s'\1•tFEOr-: _ 

Ha fino 
M:«/'v1;;{ .. ;ıa Sigfrit • 

Fransa .... 
" J "''::. . . . 

Garp cep1ı.csindc son harp tıcıziyetı 

--~~~.~~~-~~~-~~~-

lngiliz hükümeti 
Mareşal Göring'in münferit 5u/h talebi 
müna&ebetiyle bi'f deklarasyon neşretti 
Londra 11 ( ö.R) - lngiliz bükümeti dün akfAm Mare§al Göringin mün

ferid aulb talebi münuebetile fU deklarasyonu neıretmiıtir: 
« Resmi rnabafilin kanaatince Göringin nutku Alman ııiyasetinin iflasını 

göstennektedir. Hitler ecnebi memleketlerine yaptığı v8lldlerin hiç birini tut
maJlllfbr. Ona kartı artık itimad beslenmemesi pfılacak bir şey değildir. In
giltere sulhu ancak sözüne itimad caiz olan bir hükümetle akdetmek talebin
de tamamile haklıdır. 

c Alman hükümeti, ıerefli bir sulh vaadile Alman milletini de ayni ıekilde 
elde etmiftir. Bu ıulh Almanyaya b~dilmemişse sebebi tudur ki Alman hü
kümet.i daima, harbı gayri kabili içtinap kılan bir cebir ve ıiddet siyaseti ta
kip etmİ§tİr. Zira Almanyanın Lehistana kat§ı ithamlarının kabalığı ve e~s· 
sız.lığı bütün dünyaca malümdur. 

« Bqvckilin dediği gibi mide bulandıracak teknice nrtık çok alışılmaıtır • 
Avrupada bir memleket yoktur ki Almanyanın takip ettiği siyaseti her kesin 
emniyet ve istiklilini tehdit eden bir siyaset teliıkki etm sin. lngiltcre namus· 
kir beynelmilel münasebetler için mücadele ediyor. Bu makaad dde edilme· 
dikçe hiç bir memleket en_.iyette olamaz. Mare;al Göring Alm~yanm garp 
memleketlerine karşı bir <..nıc:li olmadığını söylemiştir. Alman ilıtira.slarının 
tahdidine ait olan bu sözler o kadar çok duyulmu~tur ki artık buna inanılmaz 
olm\Jilur. 

« Marqal Göringin beyanatı hilafına, lngiltere di"Yer bir Versny muahedesi 
istememektedir. Keza Alman)·nnın yıkılmasını da istemİ)•or. Ş refli her Al
man hükümetile idilitne ve devamlı bir sulh arzusundadır. 

« Ekonomik vaziyete gelince ıurası dikkate ınyandır ki Göring, harpten 
evvel bile gıdası asgari hadde İndirilmiş olan dinleyicilerine cesaret verici bir 
ıey söyliyememİ:§tİr. Göringin bile hadiseleri çok İyi tanıyan dinleyicilerine 
karıı vehameti kendi nikbinliğile gizlemcğe kalkıJmadığı böyle bir ekonomik 
vaziyet içinde lüzumsuz bir barba atılan bir hükümete ne demeli? .. » 

~-------



BİZANS SARAYININ İÇ YÜZ Ü 
ŞEHiB HABERlERi 

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

-JJJ-

Bunları nasıl öğrendiniz? 
Recyo Sebastiy anonun 

olduğuna kanaat 
muhakkak sihirbaz 

getirmif ti? 

Bu defa Rccyonun hayreti dehşete in- de ediyorum, beni öldürebilirsin. 

E
Ap etti. Sebastiyano genç kadının gö7Jerinde 
bastiyanonun bwıu bilmesi için mutla- parlıyan azi.ınkar şUleden onun müth~ 
sihirbaz ve yahut ta kendisi ile be- maksadını hemen sezdi. 

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

Millet Meclisi 
Reisinin Partimize 

uerdiği ceua p 
9 eylUl kurtulus bayramımız mü

nasebetiyle C. H. Parti reisi B. Atıf 
İnanın ~ki.iği tazimat telgrafına Bü
yük Millet Meclisi Reisi B. Abdülha
lik Renda aşağıdaki cevabı gönder
~ir: 

: •İzmirimizin kurtuluş yıldönümü 
: vesilesiyle gönderdiğiniz telgraftan 
: çok mütehassis oldum .. Samimi his
: siyatınıza teşekkür eder, bilmukabe-

le bayramınızı kutlulanm, D her olması lAzundı. Beraber olmadığı- - Marina.. dedi Korkma ve üzül
lla emindi Sihirbazlığından şüphelen- me .. Dimitriyos bizdendir. Seni tanımaz. 

** pıeğıe başladı ve gayri ihtiyari bir istav- Saraya yeni girdiği için herkesten şüp- ATIF İNAN 
ruz işareti yaptı. belenmesinde hakkı da var. Hatta belki PARTİ BAŞKANI 

Sebastiyano gülerek: Recyodan bile şüphelenir. Onu da yola 
- Korkma .. dedi. Ben ne sihirbazım getiririz. Imparatorla beraber 'konuştuk. 

n e de seni çarpacak. bir cin veya şey- ları sırada sen içeriye şarap tepsisi ile 
&an ... Vakıt dar, bildiklerimi nasıl öğ- gir<iiğin vakıt onun yüzüne nasıl şüphe
rendiğimi ve neler söylediğimi anlatma- li bakmışsan o da sana aynı ~he ile 
Aa kalkı._oı;acak olurs3!1l daha mühlm iş- bakb. 
1cr geride kalır. Sen sadece söyle .. !ren - Fakat .. Siz Dimitriyosun impara-
. sokağında ne yaptın? torla konuştuğunu, benim içeriye şarap 

- Kumandanın verdiği kağıdı bırak- tepsisi ile girdiğimi ve şüpheli baktığı-
tmı ve döndüm . mı nereden biliyorsunuz? 

- Bu kağıtta ne yazılı idi? - Marina.. Demin de söyledim. Şimdi 
- KomPJocuların Edirneye kaçmala- sıra benim. bildı"klerimi nasıl bildiğimi 

n ve orada toplu bir halde bulunma1a- söylemekte değil, benim bildiklerimi 
n işin meydana çıkUğı, burada. Blıans- sizden öğrenmektedir. Kocagöbeğin oblu 
~ kalmanın çok tehlikeli olacağı bildiri- ile alakalı ~leri bir kenara bırak .. Im
liJ'(>?'du. paratorun odasından hariçte geçrn şey-

aİzmirin kurtuluşunun yıldönüınü 
münasebetiyle Partimiz hakkında 
göstel'ilen bağlıhk duygularına te
şekkür eder sevgiler sunarım.• 

C. H. P. Genel sekreteri 
Erzurum mebusu 

Dr. A. F. TÜZE& 

Sayın Behçet Uz 
Belediye reisi 

İmıirin kurtuluşunun yıldönümü 
müna.sebetivle İzmirlilerin göster
dikleri bağlılığa candan teşekkürle
rimi sunanm .. Sevgiler .. 
C. H. P. Genel sekreteri Erzurum 

Mebusu Dr. FiKBi TCZEa - All.. Onlarla sonra meşgul oluruz. !eri anlat.. 
Tabı .• bu · ı· g"rdu'0ğünu·· ldıgı· n emrı· Marina bunun uz-en'ne 1....---kil"m 'ım- -·-•••••••••••••••••••• .. •••--••••••••• ı ış o , a . m.ı.:>vc 

f.la ettiğini kumandana haber vermek p~r.atori<;e ile nasıl konu .. ~uklarını ve ne 
üzere odasına girdiğin zaman birdenbire gıbi endişede bulW1duklarıru, baş papa- Amerikalılar pşırdın değil mi? sın gelipn.i <ılduğu gibi naklettL 

Recyo üçüncil defa afallamıştı. Sebastiyano büyük bir dikkatle dinli- Pi"asamızdan on altı 
Sebastiy ano ona meydan bırakmadan yordu. Nihayet Marina başvekilin Di- -t'ı-on ._

1
•
10 

..:~:.-
lllve etti: tnitıiyuswı oda.!ma girdiğini söylediği •• _ _, K ••MN• 

- Kum.an.danın ortadan kaybolması, zaman suntmı biraz asb. satın alacafıfardır 
suiara kar~ı seni de dostumuz Di- - Acaba, dedi. Kocagöbeğin oğlu To- .. .. .. mal 
pıltrl)'OSU da hayrete dü.şi.ird\t Biliyo- taraSia ne kmıuştu? !utün ~ulu tamamen ke e er-
~ yine "ttiği yeri de yalnız -Bilmiyorum. Faht başvekil odadan mış, m~U;1un h~ır~ başlan
b ~Ş?' ~ uht ku- çıktığı zaman yüzü gülüyordu. Benim mıştır. hmır, Manısa Ye Mılas mıntaka
.:: danı da raha:bulund~ğu =e hı- yannna geldi ve imparatoriçeye Di:mit- larında tütün mahsulü gayet müsait ve 
.r:ak~ım da alt tarafını dinliyelim. Vakı! riycsun saraya dost olarak geldiğini ve bereketlidir. Kalitesi yüksektir. . . 
)>enim bir çok bildikJerim Tal'. FU.t bil- bütün tehlikenin geçtiğini haber verme- Kurulma ve dizi işleri ilerlcmiştır ~ Pı-
aıediklerim de var Mesell ~ Dimit- mi bma tenbih etti. ya."'3 ilkteşrin ayı 90nlannda açılacaktır. 
n yosla ne kon~? Set:.:stiyano kısa bir müddet daha dü- Dün temas eylediğimiz bir Amerikalı 

Bunuıı üzerine Reeyo iDCa Göbelin §Gndiikten. .sonra lıf.ııırinaJ'a: tütün fimuısr, Amerikahlarm bu sene de 
oğlu ile olan husus! görüşmesini anlat- - Ş~ dedi.. ~ nıü!>~ ~ ~e piyasamızdan tütün mübayaatına devanı 
tı. Kumandanı Dimitriyosun ölü bildi- çerecegrm. Ba ""Uife D~ bi:r edeceklerini~ Amerikanın Almanyadan 
itini ve onu Reeyanun öldürdüğüne ka- P1fu;ı1a ~~ bu Odaya kadar~ transit suretiyle de olsa tütün alamıya
t>aat getirdiğini duyan Sebastiyano kah- vazifesidir. Ne yaparsan yap. Benim bu- cağından Tlirkiyedeki mübayaatlarını 
kaha ile gülüyordu. rada old~u ~ ~en .an~ bu- ge~Ietcceklcrini beyan eylemiştir. 

Recyo, Dimitriyosun Marinadan da raya getir. ~ 0!1: ~cyorv ki Bız:ns Ameriknlılar, ortalama bir hesapla bu 
1Uphe1endiğini ve kendisine onu öldür- sarayında eski yerımızı alıcagımız gubili-~- sene 16 milyon kilo tütün sabn alacak
m ek için yirmi dört saatlık mühlet ver- ler çok yaklaş~ ve 0 zam:m. ... }ardır. Fransız rejisi de ihtiyacını meın
\1iıthıi söyleyince genç kadın kıpkırmızı Y~ ya.~·· Sana olan ~dımı leketimizden temin etmek kararındadır .. 
oldu. ~ getireceğım.. -*-

•• BJrHEDt •• 

- Nasıl. Nasıl. diye kekeledi ... Beni Marina memnuniy tten kızardı. 
• fildürecek.siıı.. Sebastiyano~ 

ın~ Yok canım... Hani Dimitriyosun - Hah .• bak. d~. Simdi ~Ylf: ~-
fenden şilphe1endiğini ve seni öldürmek be yanak!annla bizim Koca b . . ~ 
için bana emir verdnni anlatıyıorum. lunu peşme daha kolay ta.kahilirsın .. 

Marina kat'i bir sesle: Haydi çabuk oL. Recyo.. Sen burada 
- Eğer, dedi. Bu adam sabaha kadar kal .. • 

sağ çıkarsa o zaman Recyo sana müsaa-

Te lelon ve Telgral 
mababera arttı.. 
On günden: beri şehirler arası telefo

nunda büyük bir faaliyet vardır. İstan
bul ve Ankara ile ticarl görüşmeler, 
normal zamanın vasati beş misline çık
:mıştır. Telgraf muhaberatı da ayni nis
bette artmıştır. 

İst.aııbu1 ar.cılığiyle Avrupa memle
ketleriyle de tele.fon görüşmeleri yapıl
maktadır. - *-

inhisarlar idaresi incir 
ve üzüm mübayaa ediyor 
Müstahsilin elindeki malın satın 

alınması için müsbet kararlar alındı 
Hükümetimizin, siyasi vaziyet dolnyı

siyle canlılığını kaybeden iktısadi haya-
tı diriltmek için verdiği karar ve aldığı 
müsbet tedbirler pfyasamızda gayet eyi 
karşılanmıştır. Müstahsilin bankalara 
ve kooperatiflere borçlarını vaktinde 
ödeyebilmesi için, bunu temin edecek 
imkanlar hazırlanmıştır. 

Inhisarlar idaresi piyasadan üzüm ve 
hurda incir mübayaasına ba.Jlamıştır. 

Kooperatifler birliği, imkan dahilinde 
mübayaata devam edecektir. 
Diğer taraftan kooperatif ortaldarlyle, 

kooperatiflere dahil bulunmıyan müs-

tahsile ikrazat verilmesi kararlaşmıştır. 
Müstahsilin elinde malının bekleme

mesi için müessir kararlar alınm~ır. 
Hükümetimiz, satın alınacak malın 

deplasmanını bilfilıara yapacaktır. 
Ingiltereye, Fransaya, Italya ve Belçi

kaya ihracata devam olunacaktır. Ihra
cat maddelerimfı.i taşımak üzere Izmir 
ve Istanbul limanlarına vapur uğratıla
caktır. 

Tiitilnlerimizle diğer ihracat maddeleri
mizin Amerikaya ihracı imkanlan her 
dakika elimizde bulunduğundan, bu sa
hadaki yegAne mil§ldilat olan vapur me
selesi haUedilmek Uzeredir. 

Meçhul ceset 
Bir adanlı öldürmüşler ve 
denizin dibine indirmişler 
Cesedin beyni 

ayakları 
parçalanmış, el 

bağlanmıştır iple 
ve 

Izmir adliyesi ve zabıtası esrarengiz 
bir cinayetle karşı karşıya bulunuyor. 
Bu. cinayet büyük bir esrara bürilnm~ 
tür. Elde hiç bir delil ve iz mevcut de
ğildir. Hatta şu anda maktulün hüviyeti 
bile meçhul.dur. 

Dün sabah saat dokuzda mUddciunıu
milik makamına telefon edilerek Alsan
cakta, devlet demiryollanna ait uzun is
kele karşısında denize. bir ceset görül
düğü bildirilmiştir. 

Zabıta bu cesedi denizden çıkartmış 
ve mfiddeiumuminin hadiseye el koy
masına intizar eylemiştir. 

Nöbetçi müddeiumumi muavini B. 
Ethem Tüfenkçioğlu derhal hadiseye el 
koymuş ve tahkikata başlamıştır. 

Bu ceset, tahminen 30-33 yaşlannda 
orta boylu, amele kılıklı bir şahsa aittir. 
Sağ gözü üzerine uzun müddet bir sopa 
ile kuvvetli darbeler indirildiği, kafası
na indirilen darbelerle kafa tasının ya
ralandığı ve parçalandığı anlaşilmakta-

Nark tedbiri 
- *Yersiz Hat terelfüleri 

dır. Bu şahıs, meçhul bir kimse veya 
kimseler tarafından böyle fecl şartlar al
tında öldürlildü.kten sonra el ve ayakla
n ip ve urganla bağlanmış, ayağına da 
20 kilo sıkletinde bir beton parçası bağ
laımuş ve denizin dibine indirilm~ir. 

Ceset, denizde tahminen 10 veya 12 
gün kalmış, denizin dalgaları cesedi şi-
şirmiş ve ceset denizin yüzüne çıkmış
tır. Cesedin ayağında çorap yoktur. El
biseleri parçalarunış, lime lime olmuş
tur. Ceset tefessüh eylemiştir. Cebinde 
bir miktar para da bulunmuştur. 

Umumi kanaat, bunun bir cinayet 
mahsulü olduğunu meydana çıkarmıştır. 
Cesedin yapılan muayenesinde ağı~ taz-
yik eserleri görli!milftlir. Bunun bir ci
nayetten başka bir şey olmadığı muhak
kaktır. 

Hadisenin tahkikine ve cesedin hüvi
yetinin tesbitine ehemmiyetle devam 
olunmaktadır. 

Erzurum yolu 
--&-

Kırk saate iniyor-Vaziyet kat'iyyen önlenecek Uk Poz treninin Eu.uruma girmesi 
ON BEŞ YAŞINDA şehrimizdeki alakadar mahafile gelen münuebetile Nafıa vekili general Ali 
Bir genç dealzde bir habere göre, hükümet bazı maddeler Fuat Cebeaoy, Ulus muhanirine ~unlan 

Leh ordusu intizamını 
kaybetmedi 

- ~ 11on..•c111 üzerindeki yersiz fiat yükselmesine ma- eöylemjştir: 
yaz il li.... ... ni olmak için • icap ederse _ bu şekilde <- Bu aym beıinİ:le ve saat 18, 30 
Alsan~k vapur , ıskelesi el- fiati yükseltilen maddelere nark koymak da Poz treni Erzurum istasyonuna gir-

yarında bır boğulma vak ası olmuştur .. karanndadır. Bu suretle her: hangi bir miştir. Bundan sonra h u hattın takviye 
lki g~n önce Seferihisardan gelen ve ihtikh hareketine karşı kat'i şekilde ön- edilmemiş olan pek cüz'i bir kısmı ka
Keçccilerde 940 ıncı sokakta amcası leyici tedbir alınacaktır. lı.r ki. bu da nihayet bu ay sonuna kadar 
~~ci Ethemfn yanın~a ~!Jr Hüs- Hükümet halkın hiç, bir veçhile sıkın- hitecektir. Birinci teşrinin 16 11ndan son
nu oglu 15 yaşında İsmaıl Bülbül, arka- tı çekmemesini temin için alınacak ted- ra ve cümhuriyet bayramından evvel bu 

YAZAN: 
EMDtLİ GENERAL 

B. EH1R ERKiLEr 

daşları Yusuf, Muammer ve Avrarola bı'rlerden evvel vazı'yeti etrafı'le te•'-!'- hattın açılma törenini yapacağız. Bu mü-dan ve şarki Prüsya ordusu büyük kıs- 1.A.lK 

mının Varşovayı zapt muvaffakıyetin- ~!sancakta. d~vlet de~yolları iskelesi ettirmeği. bundan evvelki, hali hazır fi- ;ıasebetle hu hat üzetiftde çalışmakta 
den evvel Leh ordusu büyük lUsmının cıvarmda .denızde yüZerken boğulinuş- aileri, stok mikdarlannı, gizlenen mal olan kıymetli mühendis •e len memur-
Vistül gerisine geçerek burada toplan- tur. Tahkikat yapılinalttadır. olup olrnadiğıru tesbit ettiimeği muvafık larımızla ifçilerinıizin muvaffaiıyetli me-
ması imkanı tahassü1 ederse Leh baş!rn- -*~ görmüştür.. Bu tetkikler, bilhassa, bil- saisini bir daha tekrar ederim. 
m.arubnlığı ~yeti. diizeltebilecektir. CEZA EViNDE tün memleket piyasasına hakim olınası Simendüf er raylarımızın Erzuruma ka-
Aneak imkan bulup bulam.ıyaeağını roy- Ceza e.viııde mevkuf bulunan i.--maili itibariyle İstanbul piyasasında Ticaret dar döşenmesi ve b unu müteakıp ilk lo-
lemek şu anda kabil değildir. Çünkü ne ziyaret mak:sadiyle içeri giren Tabirin vekfil~J teşkilatı ve İstanbul: Ticaret komotifirnizin Erzurum istasyonuna gi-
Leb orduswıun bugün bulundukları yer- üzeri gardiyanfiırdnn biri tarafından odası tarafından yapılmaktadır. rişinin asıl manası şudur: On üç, on dört 
leri ve ne de bunun halini eyice biln1i- aranmış ve bir bıçak bulunaraI< alın- ~ANAYİ HAM MADDELERİ senedenberi l>üyUk bir irade ve azim 
yoruz. Ancak Varşovanın müdafaa. olu- ile tatbik edilen muhterem Reisicümhu-
nabilmesi Leh cnıdwıunun intizam ve mıştır. İktısat vekfUeti, menşeleri yal>ancı rumuzun ş!mendüfer siyaseti, en mühim 
kuvvetini kaybetmediğine bir delil ola- -- memlhlcetler olan sanayiim.izin muhtaç hedeflerinden birine vasıl olmu~ demek-
bilir. J.şte bu bi7.e Leh ordusunun bu Zalaata Vak'alal'ı: olduğu liam maddelerin azlığı veya bils- L' 
müşkül zamanda Jtendiilind'en beilenen • • • ••• • ••• • • • bütün b~unamaması dolayısiyle ~ir ~ı- ır.~iğer taraftan MünaUlat vekaleti 
'\o"aZİfe1eri go"rebilecegmıv· · ıöstermektedir. sım fabrıkaların durmak mecburtyetin- O l d . oll b ·.:.ı h 

Kahramanlar mahallesinde Mmm oğ- d kaldıv kala v .. _ il d ev et emır y anna attın ıil'etme a-
Evvel ve ah.iır söylediğimiz gibi Leh or- hm . . . e gını veya cagını goz on n e zırhlillırıru yaptır.maktadır .. &karadan 
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Başvekil 
Konuşuyor 

----.tr·---
ŞEVKET IULGtN 

- BAŞTARAFJ ı İNCİ SAHİFEDE -
Büyük Sefe, 8Üyülc Meclise kalpleri

mizi ba~lıyarak müsterih olalım. 
Bugiine kadar her sahada kazandığı

mız sayısız muvaffakıyetlerin sını kendi 
kendimize güvenmekten ibaretti. Yarın 
da böyle olacaktır. Türk olan, bize men• 
suhiyeti olan her şeyi kıskanç bir sevgi 
ile koruyacağız. 

Vatan hudutlarının kahraman bekçisi 
Çelik Ordı.unuz gibi iktısadi ve mali cep· 
hemizin de dipdiri ve aapuağlnm kaim ... 
sına dikkat edeceğiz. Her 7.A~andao 
daha şuurlu, daha uyanık. daha kuvvetli 
olacağız .. ,, 

ŞEVKEr BİLGİN 
---=;- - -

Garp 
Cephesinde 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAllİFEDE 

Paris 10 (A.A) - 10 Eylül ıarihli ak
şam tebliğidir: 

Cephede bir takım hareketler kıtua
tmuza Sarre ile V osges arasında ilerle
melel'c imkan vermiştb'. 
Düşman Mosselle'in he~ prkmda 

Sierc'kin şimali şarki mmtakasında bir 
taarruz hareketi göstermiştir. 

Manche ve §imal denizlerinin ba:ıı 
mmtakalarmda Fransız ve Ingiliz denk 
kuvvetleri mayn barajları tesis etınış.
lerdir. 

Hava kuvvetlerlnılzi'n keşifleri bütiin 
gUn devam etmiştir. 

Paris 10 (A.A) - Havas ajansı teb
liğ ediyor: 
Şark cephesinde, V arşovanın isti'kl:Je.. 

linin mevzuubahaoldtığu zannedilen bfl. 
yük meydan muharebesinin başladılt 
anda, Rhin ve Moselle cephesinde dünkil 
şiddetli çarpışmalardan soma geceleyin 
bir nevi stikönet müşahede edilmiştir • 

Bu sabahki tebliğ, düşmanın mukabil 
taarruzlarını kaydetmekle iktifa ediyor 
ve vaziyetin de~işmediğini söyliyor. De
mek ki Fram.ı.z kltaatı zaptettikleri mev· 
zileri Almanların şiddetli mukabil hil
cumlarına rağmen muhafaza ediyorlar. 

Bu mukabil taarruzları biz.zat arazt· 
nin mahiyeti kolaylaştırmıştır. Sigfrid 
hatt..ının ileri mevzilerini teşkil cxlen 1Jit 
çok blockhauslar ve müstahkem sahr.I 
mevzilerinden başkaca mukabil taarruz.
da bulunan müfrezeler bu sabah ta meb
zulen mevcut kömür ocaklarında sığı .. 
naklar bulabiliyorlar. 

Bu garp cephesinde cMeyan etmekt.4' 
olan istihkam harbmın mahıyeti şark 
cephesinde cereyan etmekte olan Jıa:re
ket harbı ile taban tabana zıttır. Şark 
cephesindeki harekfltın bariz vasfı Af.. 
mantar tarafından kütle halinde motör• 
lü zırhlı fırkaların kullanılmasidır. P0'-
1.onyalıla:r da dUşman :ıı:dllarının cenah· 
!arına süvari livalariyle hücumlar ya.
parak mukabele ediyorlar. 

Patis' 11 (A.A) - Matin gazetesi, b
vic)'e hududundan 10 Eylülde aldığı fol 
telgrafı neşrediyor: 

Geçen hafta. yinni Alınan askeri ile 
bir Alman subayı, Ren nehrini kayıkla 
geçerek Huningue civarındaki Fransız 
makamlarına teslim ohnuşlardır. 

Bunlardan birisi .şöyle demiştir: 
Ren üzerine dubalardan bir kôprU ku

runuz, göreceksiniz ki binlerce Alman 
askeri bw köprüden sizin tarafınıza gc-
çeceklerdir. 

Versaillcs 10 (A.A) - cAllgemeine 
Zeitung:. gnzctesinin Paris muhabf:tt 
olup Fransadan belli olınıyan bir yere 
giden Krclmer'in evinde yapilan ta1laril· 
yat esnasında p0lis, bir takım vcslkalat 
arasında bir de tunçtan bir plaka buf.. 
muştur. eu plakanın llierJnde gamalı 
haç ve iki tar:ıfında da 1934 tarihini ti" 
şıyan Sovyct remttleri bulunmaK:tadıl. 

Acaba o devirde Almanya $ôVyetlet" 
le anlaştnalC ü~?'e mi Bulımuyofdu? "' 

P atis n: (.A'..A) - Gece saat döMü at
tı geçe, tt?hlik~ dil<iüklerl, Parislil ri u1" 
kudan uyandırmış ve kadın, erkek: 15Ôi' 
tün halk infü.amla sığınaklara dolmut 
t lll'. Sllat ~ ylmil geçe, dUdilkter, 
alarmın nihayet buldu~unu llln etmıfı' 
tir. 

Filisfinde 

Esaslı bir değişiklik yoktur. Fra.nsızı.. 
lar henilz Sigfrid hattının daima yalnız 
ileri araz.isinde çalışmaktadırbu:. Evvel
ki gün Almanların Fra.nsu. Qn.cülerine 
yaptıkları Utar.ruzun neticesi tamamiyle 
anlaşılmamıştır. Arazi dalgaları blok
lavzlar ve maden ikömürü ocaklan Al
manların mukabil taar.ruz ilti'lem.eleri.ni 
kolaylaştırmış olmalarına rağmen, dün
k U Alman tebliğinin bu mukabil taar
l'uzun neticelerinden bahsetmediğine 
göre yaptlan harekat ehemmiyetsiz ve 
pclc mevziidir. Bu cephedeki hareket n 
muharebeler her iki ta.raf için bir~ 
tahkem mevziin ileri arazisindeki yanaş:
ma ve keşif çal~maları karakterini mu
hafaza etmektedir. Bununla beraber AJ
nıanlar Fransn tanklarının asıl mcvzie 
dayanmış olduklarını bitdinnektedirler. 

dusunun yapac:ım yegane c: .. y Vistülü lu Me et, Alı lOzı l 6 yaşında PhlöZcyı tutarak bu ham maddclerin nevilerin\ ve E l' •• 9 35 d li -'· 
...,,,.. r- kacırdığından yakalarunıştıx. nşel . . b' . . . rzuruma ner: KUn eaat • e arCKet mr-- ha lakla 

Alınanlardan evvef tutmak ve buraya *. ç akk d Ş k telind isafi ıne ermı ~ ıt etmiştir. Hükümet bu eden tren gidecektir. Bu tren ertesi gü- .....-pzııe ft 
varm olan Alman öncülerini nefvderek u 1 or Tr. • aplı '~ ar26 o daeBm Rar ham maddelerı gene o memleket veya nü -'·--ı 18 25 .L Enincana varmak- devresL. 

ŞARK CEPHES1 
Varşovada Leh mukavemeti devam 

ediyor. Bunun faydası bilhassa Posen 
ınıntak~ ile bunun şark taraflanndanı 
ric'at eıt~kte olan Leh kıtalannm Var
Ş<W"a ile cenuptan Vistül şarkına geçe
bilmek imkAnlarını bulmalarıdır. Anlaşı
lan Almanlar Varşovaya şimalden ve 
cenubu garbiden yalnız motörlü ve zırh
lı kıtalarla hücum ederek: buraSlnı bir 
baskınla zaptetmek istemişlerdir.. Fakat. 
Leh ordusunun mukavemeti ve şehri 
muhafaza elmek azmi karşısında hu za
yı! kıtaat l;ıir şey yapamamıştır. Şimdi 
anlıyoruz ki şarki Prfüıya ordusu Vis
tül nehrinin Varşova<lan şimali garbiye 
doğru uzanan kısmını ancak yeni yeni 
geçmektedir. Buna mukabil Silezyadan 
şnrka doğru ilerlemiş ofan Alman ordu
ları Radom havalisinde bir tnknn LC'h 
fırkalarını sıkıştırıp ihata ettiklerini bil
dir~ orlar. 
Bwıdan ba....<ika cenuhi Lehistanda San 

Domier ve Yaroslnva varmıs bulunan 
Alman seri kıtalan tehlikeli olmakta 
berdevamdır. Her seye rağmen Alman 
ordusunun asıl kuvvetlerini teşkil eden 

..._ ___ niu.:ı 

Kavaklıdere 

Şarabını 

1-6 

. . Lehı b uu unan uzıye .1:1.ızı yaşın n - kab'l d wil b k l d dnrik ~ ' uo 
bu: Tıattın. ıensıne topLınm.ak. aş- h 1 t.:. .. • • +.: ı eg se aş a yer er en te e tadır Saatler henüz kafi olarak teahit K d" 11 (AA) - Filistin: üün bit k andanı b imkan buld w takdir c zauıtaya muracaatle otel kttıöi ıo- çalışacaktU' · • u us, . , 

um . . una la k ugu. - raliimin kendisini bıçakla tehdit ederek • edilmemiş olma'kla beraber ertesi günü harp nanrlıklan devresine glriıUŞ'Ul'. Bit 
de vazıyetı kurtarmış 0 

ca · taarruzda bulunduğunu:ı bildirmiştir. _.._.._ ıaıat beşe doğru Erzuruma gidecektir. taraftan ticaret ~lerl takyit olunmuş, &-
ll 19 zwaı 25 0 w '7.A>'J Suçlu yakalarunı.ştır. Ha<Wie ehemmi- BOKS& IDAllE BEYE'l't ~2öylelilcle: ~~~mlBa A~ara ha~udı, 4?, ger taraftan scrmHar~~eati. ~o?tro1_.~ 
'~ Ankaranın yetle tah.lrik; ediliyor. Bo !..l-- h t' d'' öğl'-ed , saate mCK:G&brı. u cmete I~ emıt' tina konmuştur. iU1Ull ıtlşesı ıçın mwr 

. rsa uwn: eye ı un en sonra 1 im da A k il Enu 'f db' 1 * Ikiçeşrnelikte 6ll inci sokakta Ah- mülilın bir toplantı yapmış ve ruzname- yo u ~a~. a l n 1.': a~ e . 1 r~m telıŞatek. ırleJ .. a ~nmf.1'. k . k . 
met ve karJSı Ay~ gezmeğe gittikleri sinde mevcut işleri müzakere eylemiş- arası~ a. ı ~o ~.ndmuaıl td w meı:.sım le le rb ı Er un le~ ır eFoiJ~o~u _:ilmiS"k'" 
sırada, sandiklarındAUı. iki çift küpe ile 'tİJ'. asgan yırmı gun e a ın ıgı natır atı "' yonu urnyıı ge mt.Ş' ve ıstm .n u· 
20 lira para ve üç beşi liiryerde çalındı- maktadır. meti emrine 40 ton buğdtıy vemüştir. 
ğıru zabıtaya ~kay,.et etnıişle.rdir. Tahki- __ ,,,,_ Demiryoll~nmızda. bugün tatbilı edi),, Slvil servisler iç1n lCadın, erkek gônUI· 
kata 13aş~ T İ R E 9 E mckte olan fıatler, kılometTelcr arttakça IU kaydına başlanmıştır. * Eşrefpaşada .arabacı Yusuf beygiri Bir cinayet oldu._ ucuzladığından Erzuruma kadar alınacak Bir, Alman tayyaresi 
tarafından tekme ile yaralanmıştır. bilet. ücreti, çok ucuz .?lac.akbr .. Devl~t J.itvan a a · dii-fü 

Pavyonumuz : i~ B'ankası pavyonu N * Tapu dairesi memurfunndan Bay Tirenin Kördürlü köyü.nele Ahmet oğ- demır yollan hu hat uzennde fiatlerın Y .. Y ~ 
bitişı·gvi Evkaf Pavyonu k"'-!n.. "-' J7 •• eo::. 'r d b' d 'L!f lu Mustafa, öteden beri arası açık bulu- tesbitinde esas olacak amilleri hazırla• Kaunas, 11 (O.R) - Bır Alman tay· 

-r " "'azım ~yın v:ızue esnasın a ır enu - · d" L"t · · düştü 
Kavaklıdere şarabım N re .. y~:e dÜşmüş ve kalp sektesinden öl~ ~:n ır!e~~i; :~eşe ~~;~şa v:c1:~~~r:~:ı:. maktadır. _ YiiAY RÜZVELTıne · 
KEMERALTI . ~ muştur. ~· 

'-' 'L • - '.'\ ------------ Katil, hadiseden sonra yakalanaraıt ad- Japottyaftlll Bertin Vapngtona avd et etti 
" Salıı~ ba~lıalıyesinde ~ ~ ~ÖZEL )iyeye: verilmiştir. - sefiri Roıaacla Nevyork, ıı (A.A) ........ Ruzvel~ h~· 
;;:11~CA: 'ıııı-'"-sfnd ~ Kara bu·· kte Roma, 11 (Ö.R) - Japonyanm Berlin si trenle Hydeparktan Vaşingtona gıt• 

r en a ....... "'" e~ N Yusuı Rrza Okulu sefiri İtalyan payitahtına gelmiştir. miştir. 
AI.SANCAK : ~ • ·•;a VE ......... -rı.- SOvyet Rasyadaki 

Pazar Santralde.. ~ ~· &a;,a. -. ı askeri hazırbk 
AR'AYJNIZ! ~Yeniden talebe ICaydına 15 eyllıldcn İlk 'r,ürk d emiri · 

1tE-uA·p Aun ~ ~ itiliaren ,-e derslere iki birincittt.şrin- Kiralık Apartman Riga, 10 (A.A) - Baltık dcvlC'tlcl'I 
~ n.ra n., N !\ de haşhyac~tır. d ün iStillsal edildi... Rusyada ihtiyatlarm silah altma çağırlt· 

Kavaklıdere ŞaraQ Fabrikası KF..STELLJ CADDESİ... Vasıf Çınar bulvarında Çançar ıııac:ını Polonyadaki askeri vaziyetin vf!:' 
ANKARA TELEFON : 2914 :.partmanında 2 numaralı daire kira· h?111etlcşınesine w atfediyorlar. Hususiyı. 
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Son Dakika: 
Fransız ileri hareketi mun

tazaman devam ediyor 
zaptedildi kilometrelik 

• 
arazı 900 

Almanlar Sigfrid istihkamlarından çıkarak Fransız
.. " ... 

)arla göğüs goguse harbc giriştiler. Varnştak 

ormanı 

Ö 
R ) _ Alınanların de-

Londra 1 1 ( · il . b k....:-: 
_ .1~ Franatı: en are ıcuau 

vamlı ve metouıa kl 
durdannak için , imdiye kad~ ya~b an 
t .. hbüsler akim kalmıştır. Sımdaye k.a
dar yapılan temaslarda yalnız top ve mıl
·-' .. _, • kullanan Almanlar bu defa, 
nuyo~en il . b k 

f kat devamlı Fransız ı en are e
yavaş a 1 • · 
tini karşılamak İçin piva~e kuvve~ ennı 
Fransız zırhlı otomobillenne ve pıyad~e
lerine lcartı mukabil taarruza atmaga 
mecbur kalmışlardır. Mubasemalın baş
lanı::ıcından beri ilk defa olarak Alman 
piyadeleri Sigfrid hattından çıkarak 
Fransazlarla ~öiüs gö~se ınuba~b~ 
girmitlerdir. Merzifon Müze) aahıllenne 
kadar açık arazide aünrrü hücumları ya
pılm~br. Parisd~ bildirild~ne RÖre 
Sar arazisinde hır taraftan Lüksen~ 
hududuna. diğer taraftan Alman arazı
sinde Büsdorfa kadar inkipf eden harp 
neticesinde Fransız mevzileri olduiu gi
bi kalm1'br· 900 kilometre mura~baı 
Alman arazisi ,imdi Franm:larm elmde-

tamamen Fransızlardadır 
dir. Franau toplan yeni bir ileri hareketi 
hazırlamak üzere timdi müstahkem Al
man hattı arkasında timendüfer, tose ve 
diver münakale yollannı bombardıman 
edivorlar. 

Pariııden gelen yan reJmİ raporlar 
Vamrştat onnanmm tamamen zaptını 

Fransız ordu~u icin mühim bir sevkii\. 
ceyf muvaffıııkıveti olarak gÖ!tterlvor. Bu 
savede Mec ile hudut arasındaki f'.ransız 
müna1cale h•tlannm Almanlar tarafın~n 
tehdidi tehlik~.si bertarnf edilmiştir. Di
ğer taraftan, Fransız ordusu ele gecirdi~i 
mevkiler savesinde Alman Praziıtinde ye
ni bir ileri hareketi İçin kafi dereeede 
hareket üsleri temin etmis bulunmakta
dır. Mühim bir Alman çimendüfer mer
kezi olan Sarklinen ıimdi tehdit altın
dadır ... 

cMaten, gazetesi daha ciddi bir ta
arruz hareketi ic;in hazırlıkların bitmiş gi
bi olduğunu bildiriyor. 

Londra 11 (ö.R) - cKopenhager 

Nasyonal Titende> Danimarka gaze~si
nin Berlin muhabiri tarafından bildiril
diğine göre garp cephesinde de harbın 
başladığının resmi Alman mahfilleri ta
rafından geç de olsa itiraf edilmesi Al
man ahalisi arasında derin bir heyecan 
uyandırmıstır. Alman hükümeti garpta 
muhasematın ba lamıyacağını, lnv,iltere 
ve Fr nsn ile hnrp olmıyacnğını Almar 
milletine inandırmağn çalısmıştı. Almar 
pTopagandası lngiltere ve Fransanın Le
histana karşı teahhütlerini ifa etmiyecck
leri İntibamı uyandınnışb. Bu hayali da
~ıtan müttefik orduların hareketi Göbel
sin Alman umumi cfüarı üzerindeki nü
fuzunu bir kat daha sar mıştır. 

Paris 1 1 ( ö.R) - 1 1 Eylul tarihli 
akşam tebliği resmisi: 

c Düşmanın mukavemetine ra~men 
taarruzlnrımız Sarın şarkında 20 kilo
metrelik bir cephede ciddi terakkiler te
minine devam ediyor., 

Romanyada hazırlıklar. 
Bir milyon yiizbin kişi silah altında 
Bitaraflık resme i e i m · ştir 

Avrupadan 
Dönen talebelerimizin 
tahsilleri için bir ko
misyon işe baf ladı 

Ankara, 11 (A.A) - Avrupadaki tah
sillerini tamamlıyamadan dönen talebe
lerimizin Üniversite veya yüksek mek
teplerimize devam edip tahsillerini ta
mamlıyabilmeleri için girecekleri mek
tep ve .sınıfları tesbit etmek üzere Üni
versite rektörlilğilnün riyaseti altında 
fakül te dekanları, yüksek muallim. yUk
sek iktısat ve ticaret mektebi mildürle
ri, Avrupa talebe müfettişleri, yüksek 
tedrisat şube müdürü ve mühendis 
mektebi mUmcssillerinin iştirakile bir 
komisyon teşekkül etmiştir. Gerek 
Fransa gerek Almanya ve gerek memle
ketimizdeki tedris tarzları ve ders prog
ramlan göz önünde tutularak talebeden 
lisan öğrenmekte olanlar, tahsile henüz 
başlamış bulunanlar, ihtısas şubelerine 
gec.miş, tahsillerini ikmal etmek veya 
doktora vermek üzere bulunanların va-
7Jyetlcri ayrı ayrı tetkik edilecek ve ona 
göre girecekleı; mektep ve sınıflan tcs
bit edilecektir. 

Bursa 
Kurtulusunu kutladı 

.> 

Bursa 11 (A.A) - Bursanın 17 inci 
kurtuluş yıldönümü bugün çok büyük 
ve heyecanlı tezahüratla kutlanmıştır. 
Sabahtan itibaren şehir sokaklan sel ha
linde Cümhuriyet meydanına akan Bur
salılarla dolup boşalıyordu. Kahraman 
askerlerimiz 1 7 y1l önce olduğu gibi 
ışıklar sırtından hakiki muharebe sahne· 
leri yaratarak Bursaya girivorlardı. Top 
ve makineli tüfenk sesleri Bursa semasını 
ve mesut günü hatırlatan ve avıü heyc
cnnla yaşatan müjdecilerdi. Kahraman 
ordu luılkın öniinden geçerken 1 7 sene 
evvelki heyecan aynen clevaın ediyor 
nibi idi. Mnnzara çok ulvi idi. Şehir afa
kı yasa sesleriyle çınlıyordu. Bir defa da
ha Milli Sefc olnn inanını muhtelif teza
hürlerle gösteren halkın bu heyecanı ta
rifin i.istünde idi. 

Vati Refik Komltan Cümhuriyet mey
danında c;ok heyecanlı bir nutuk söyliyc
rek büyük günün önemini tebarüz cttir
miıttir. 

Merasimde Tüm~eneral Vehbi Koca
cı;üney ve general Mi.imtaz Ulusoy ve as
keri üstsubaylar ve subaylar ha7.ır bulu
nuyorlar ve kahraman ordumuzu şeref
le ve gururla temsil ediyorlardı. --

• Ruzvelt 
·uı 

z na u 

Ankara Radyosu 
--ffl---

Dta!.GA VZUHLVQU 
BUGVN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
'I. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

Roma'·Y" kralı ·ııe velialı.di Rumen köıJlülcri arasında T. A. Q. 19.74 m.15195 Kc:s./ 20 Ww. 
. 

10 
(AA) _ .Hnvas• Ro- Hariciye nn:.7.ırı B. Gnfenko ile temas denamcsı olmıyan ecnebilerin Karpatlar 12.30 Progrnın 

BUkreşh'~kıı- ı· ·d h 1 i ihtiyat 51_ hnlinde bulunan •Tinıpuh gazetesi, Al- altı Ukranynsı hududu civarında dolaş- 12.35 Türk mi.i7igi 
ınanva u uıue ı er a yen t'' l " kıtal d t tef 1 cd'l · t' silah lt ğırmağa karar man mo or u annın a e çe evvu- ma an men ı mış ır. Okuynn : Mefharet Sagnak 
nıflar_ın~ B .. n ~~a m~on 100 bin as-o kunu tebarüz ettirdikten ve Polonya kı- Bükreş 11 (Ö.R) - Dün yeni ihtiyat Çalanlaı· : Cevdet Kozan, Cevdet 
v~~h ulgtund ~ ulundug·•u zannedi- talarınm kahramanlığından sitayişle kuvvetleri siluh altına alınmıştır. Tah- Çağln, Kemal Niyazi Seyhun 
kerın sılu a ın a > bahsettikten sonra şöyle demektedir : min edildiğine göre şimdi silah altında 1 - H~iın bey - Hicazkar şarkı 
llyor. R •Polonynnın çektiği ıstırap bugünler- bulunan kuvvet 1 milyon 100 bin asker- (Şcbtascherben znruzarım) 

Bilkreş, 11 (A.A) - H?ştv~ :B 0~~- de komşu ve dost Romnnyada akisler den mürekkeptir. 2 - &kım • Hjcazkfir şarkı 
yn, bitaraflığını il!n etmhı ı\ u. ıh~- bırakınnktadıı· .. • Briıksel 11 (Ö.R) - Gazeteler Mareşal (Bekledim t<l fecre kadar) 
raflık, istikbal hakkında er .. ~1 ~r Yarı resmi QRoumania• gazetesi Ru- Göringin nutku hakkında D.N.B. ajansı 
kaydı ihtiva etmeksizin bd~guRn vazı- men milletini vatanın şerefini muhafaza tarafından tL·hliğ edilen metnin radyoda 3(Ko ~msemetatint. escZiyy:~:·~)evn şarkı 

f ttirmekte ır omanya duyulan metnine uymadığını ve çok dik- . .........u. 
~·eti ınuha rıuı e lik .dbirleri d~ etmeğc davet ettikten sonra şöyle yaz- kate şayan batı farklartn göze çarptığı- 4 - Cevdet Çağla - Keman tak-
nyni zamanda, seferber ru!\ir milyon maktadır : nı knydediyorlar. simi... 
nlmıştır. Halen Romanya •Hoyrntra bir kuvvctiıı altında ezilen n-d d 11ır n1 5 - Rahmi bey - Mahur "-"rkı ı,:~i silfıh altındadır. Hudut ınıntakasın- "' ıu.ı yo a marcş Göring Romanya ve r-
~ 1 hli edil memleketler hiç bir zrunan unutulmaz... Yugoslavyanın ihtilrua müdahaleleri ih- (Esir ettin beni) 
dan kadınlar ve cocuk ar ta ye - Romanya, hiç bir zaman alçak ve düşün- · r ka 1 1 rd 6 - Arif bey - Rast "",.kı (Vus-
m

ektedir. timn ıne rşı o dukça sarih tehdit c e __. 
cesiz bir harekette bulunmıyacaktır .. bulunmuşken Alman ajansmın Rumen )atından gayri el çektim) 

SON HABER 

Koridoru tamamen iş
gal ettikleri doğru değil 
Almanlar Gidinyanın muhasarasını bildi
riyorlar. Lehler Koridorda mukavemette 

Berlin 11 (ö .R) - Alman kumandanlığı Gdinyanın muhasarasını bildiri
yor. Leh sahil kısmında yeni hücumlar kaydediliyor, Pomorje vilayetinin ce
nubunda harp devam etmektedir. Yani Lehler hfili Koridor içinde bulunu
yorlar. Almanya ile şarkt Prilsya arasında emtia nakliyat.ııun yeni emire ka
dar denizden cereyan edeceği hakkındaki haber, Alman tebliğlerinin iddia
lan hilafına olarak, Koridorun hAla zaptedilmiş olmadığını göstermektedir. 

Berlin 11 (Ö.R) - Leh radyoları Alman radyolıırının Varşova, Luc, Vi1na 
Leh radyoları Tfil me-vci üzerinde neşriynt yaptıklarını bildiriyorlar. Bu ha
reket Cenevrede kabul edilmiş olan beynelmilel radyo nizamatına katiyen 
muhalütir. 

Bir Alman torpitosu 
Bir Alman mayınına çarparak battı 

Londı·a 11 (Ö.R) - Alınan haberlere göre Sond boğnz.ının cenubundııki 
ınayn tarlalarının muhafazasına memur bir Alınan torpitosu kendi rnaynıM 
çarparak mahvolmuştur. lsveç sahilinin en cenup noktası olan Telbrug mev
kiinden öğleden sonra bu geminin hareketlerini takip etmekte olan seyirciler 
birdenbire muazzam bir su sütununun ~·ükseldiğini görerek müthiş bir infilak 
duymuşlar ve torpitonun bir fuı içinde sular arasında knxbolduğunu gör
rnUşlerdir. 

Belçikanın endişesi 
Bitaraf devletler muharip 

serbest ticaret yapmak 
muhafaza ediyorlar 

taraflarla 
hakkını 
mı? 

Brüksel 11 (A.A) - D.N.B. ajnn!;ı, lngiltcrenin ablokayı bitaraf devletlere 
de teşmil etmek teşebbüsil, Bclçikada derin endişeler uyandırmıştır. 

Bu meseleden bahseden Libre Bc.lgique gazetesi diyor ki: 
Bitaraf -devletler, muhıırip taraflnrla serbest ticaret yapmak hakkını haiz

dir. Lahnye muknvelenamcsi, bitaraf devletlerin harp malzemesi ihracatını 
ve yahut transitini menetmeğc mecbur bulunmadıklarını sarih surette kayd
eylcmektedir. 1907 Lnhayc mukavelenamesi mucibince, Belçika, ekonomik 
menfaatlerini temin etmek hakkını haizdir. Belçika, bitaraflığını dürüst su
rette muhafaza etmesi ile teznd teşkil etmiycn takyidat kabulüne mecbur de
ğildir. 

Almanyanın ablokası 
Bitaraf devletler Oslo 'da toplanarak 
abloka vaziyetini tetkik edecekler 

Roma 11 (Ö.R) - Yakında Briikselde Belçika, Hollanda, Lüksenb_urg, Da
nimarka, lsveç, Norveç ve belki lsv!çre delegelerinin top~n~ak I~giltcrc ta
rafından Almanynmn ablokasının ilfinından hasıl olan vazıyeti tetkik cdecek-
Jc.-ri istihbar ediliyor. 

Bütün tazyika rağmen 
Almanya içinde de Hitlerizme karşı 

mücadele şiddetle devam ediyor 
Londra 11 (ö.Rf- Bitaraf meınJekctJcr vasıtasiyle lnUstu.kil Alnıaıı parti-

indeıı Ingiliz Laborpartisinc gelen bir mesaja göre Hiilerizın aleyhinde mi.ı
cadc.le, bütün taz~iklere rağmen Almanya içinde dcvnm etmektedir. cZafcr 
kazanmak için Sosyalizm iç veya dışında, harp veya sulhta, serbest veya h:ı
pi te mücadeleye devam edecektin diye askerler arasında beyanname]er 
dağıtmıştır. 

Hollandaya Alman yadan geleı; ?tomobil yolc~a.rı bazı~ ormarunrda ağaçl~'r 
üzerinde cBcrştcsgadcn milstebıdıne All~lun 1.utiıy.le. ~~ser olanı tercih 
ederiz.> ibaresini taşıyan etiketlere tesadüf cttiklennı bıldırlyorlar. 

P arise karşı yapılmak istenen dör-
düncü hava hücumu da tardedildi 

Lo.ndra 11 (ÖR) - Alman tayyareleri Pnris ilzcr~e. bir ~Ucuma teşebbüs 
etmişlerse de hükümet merkezine varmadan tnrdedil~lerdır. _Muh~sa~ntın 
başlamasından beri dördüncü defa olarak P?riste t.ehl!k~ ~-mrclı verilmış, fa
kat 20 dakika sonra tehlikenin zail olduğu ılUn cd1lmıştır. 

T ah tel bahir harbı 
Dün beş 

Almanlar 
lngiliz vapuru daha 
tarafından torpillendi 

.. 11 (A A) M tb t bugün Rumenler icap ederse memleketlerini matbuatına ve ajanslarına tebliğ etti~i 13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
Bukreş · - 8 ua ' "d f tm k · · "l kl rd' · c1 b hd ,_ l L. be 1 ltıl hakkındaki in- aii Leh h b' hakk da tefsirlerde mu a aa e e ıçın o ece e ır.11 met.ın e u te itler silinmiş veya çott meteoro oji na r eri Batırılan Alınan deniz& arı .,-• 

Alman -k dı ar ı • ın BUkrcş, 11 (A.A) - Hususi mtisaa- hafifletilmiştir. 13.15 - 14 MUz.ik (Karışık program pl. Uz a-~-atblYlftlft nl•Jiliği devam ediyor-
bulunma ta r. 19.00 Program nua- 8 fia.I 

Almanlar 1 • ıt kralı rn.05 MUzik (Dans müziği pi.) Roınn, 11 (Ö.R) - Londradan bildi- Londra, 11 <~11.A) -:- ·ti~ag·dJ~· 
Avusturalyada • u 0 gı ere 19.30 Türk müziği ·'ld'ğ' g·· e dün beş İngiliz vapuru tor- vapurunun torpı enmcsı ne ccsın e awç 

Halk şfıirlerinden örnekler .. Sn- ~ll~n~~ti~~ Alman donanmasının baş- kişinin öldiiğü henüz ınalUm değildir. 
Uzun bir harp uBADn ınıntakasını Ticaret ve balıkçı <li Yaver At.aman kwnandanlığı Almanyanın ticaret ge- Londra, 11 (A.A) - G eylfılde bat.ırı-

l
·c·m haztrla ..... •ctır t ahliye ediyorlar gemileri mürettebatı• 20.15 Konuşma milerine karşı amansız tahtelbahiri har- lan •Rio - Clnro• vapurunun mürettc-

aaa•--t" b• b 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve bine karar verdiği hakkındaki ngillz batı bir Hollanda vnpuru tnrafından 
• d 11 (Ö.R) - Avusturalya baş- Bal 11 (Ö.R) - aBasler Nahrihten• na tr eyanname meteoroloji habcrlcıi iddialarını tekzip ediyor. Asor adalarında karaya çıkarılmıştır. 

ekilLo~ Brn,M • Avusturalya hüküıne- g!aZet~ne göre Almanyada Bad mınt.a- nee"MAt.: 20 50 T ğ Lo dr 11 (AA) İstihba t. ....... J:>cgent Tiger vapuru 8 cylu.lde ba 
\ ı . bc:nz.ı5ha . . hazırlandıbın1 kası nhalisinin ekseriyeti tahliye edil- Lon~dr ~ llu-(Ö R) - Kral 1 iliz. ti- . ürk müzi i n a, . - ra n ........ - ~ " • ' -
tinin uzun ır rp ıçın o-- İsviçre hududunda Konst..ms a, . . ng Ankara radyosu küme ses ve saz reti, nmirallık makamının Alman tah- tmlmıştır. Vapurun yolcUlan ve mü-
bildirmiş ve Kanadanın ilinı harbini tas- miş olup d k' k .. 1 yerleştirilm'ış- c.aret ve balıkçı gemıleri mürettebatına heyeti.. telbahirlerine karşı alınan tedbirlerin reltebat.ı bir Belçika vapuru tarafından 
vip ederek demiştir ki: imparatorluğun gölü civnnn a ı oy ere bir beyanname göndererek zafer için İdare eden : Mesut Cemil.. neticesini bildirmediğini yalnız denizaltı kurtnnlmışt.ır. 
birliği şimdi 'tamdır. Kanadanın sadaka- lerdir. harp donanması kadar faydalı oldukla- (Bestegar tanburi Ali efendinin hah- maynleri döken Alınan gemilerine kar- Diğer cihetten neşredilen bir Hollan· 
tinden dalına emin idik.. Kral harpte ı d nm ve İngilterenin iaşesinin ve asker rası için) Nihavent ve Suzidil fa- şı elde edilen ıuuvaliakıyetlcri neşretti- da tebliğine göre Hollanda bitaraflığını 
o1unca imparatorluk ta harptedir.u spa 0 Ya 3 naklinin onlara bağlı olduğunu ti- sıllarından beste semai ve şarlo- ğini bildirınektedlı-. Halbuki, İngiliz ta- müdafaa etmek üzere şimal denizi ada-
tsviçrecle hava J carct ve balıkçı füolannın büyük lar.. kip filosu, bilhassa İngiltere civarında ları arasına ve sahillerine mayn döli:-

müd. aıaası i .. ; .. tahsisat Birind ~alan patronu olmakla iftihar ettiğini bildil'- 21.30 Konuşma imparatorluğun deniz yollannı ve mu- müştür. 
.. ~ hük"' ti konseyı dağıtıldı miştir. 21.45 Müzik (Solistler) v~IAsı.nı m~~aza etın~ üzere büy~ Almanyadan ,·erilen haberlere göre 

Bal, 11 (O.R) - . on .. i:J1e M d •t 11 (ÖR) _ Frankonun imza- ingı•ıteredeki 21.45 Müzik (Radyo orkestrası) bır faalıyct göstermektedir. Yakında bu- VHleın Venevick ismindeki Hollanda 
hilyük konseyden pası{ hava mu aası ! .. :-1' bir ~mirname birinci İspan- Şef Dr. E. Prnetorius.. tün ticaret gemiledne lıarP. g~ı'?ileri re- mayn tnrnk gemisi ge<:en cuma günü hu 
1..ı- 700 bin ts,içre franklık tahsisat is- sım .._ıyan . . d - t t Avusturyaldar da Konser takdimi - Halil Bedii Yö- fakat d k b de Ing liz vapu t ...... t• yol Falanj konseyını agı mış ır. e ec~ ve u sa.Y,e ı r- maynlerden birine çarparak batmıştır. 
emış ır. Almanlara karşı harp net.gen . lannı torpılleme vak alan ~~caktı~··· Londra 11 (Ö.R) - istihbarat ne:r.are-

h f 
1 - Monıuszko - Halk opcrıısı- Harp patlar patlamaz bu usulu tatbik tinin bu sabah erken neşrolunan tebli-

HI• tlerin mu a azasına memur etmek istiyor lar. ~un uvertürü . etmek imkfmı elde edile!"emisti: Çünkü ğinc göre kayde dej'\"er mühim bahri hn-
Londra, 11 (Ö.R) - Vatanlarmın Al- 2 - Haydn - Senfoıu (Oksfor~) \'apudar uı.a~da dagınık hır halde reketlcr olmamıştlr. Bununla bernber, 

1 1 • k t t k k yol la r manyaya ilhakını kabul etmektense ha- 3 - Glazounov - İnstroduct1on bulunmakta ıdıler. Bunların bulunduk- alınan raporlara göre. tahtelbahirlere 
0 an ar SUJ 3S en Or U ıice kaçmağı tercih etmiş olan Avustur- et dans; de Salome . . farı yerle~? harp g~~ilerı gönderilmesi ~rşı hiç olmazsa bazıları muvaffakıyet. 

yalılardan İngiltercde bulunanlar İngi- 23.00 Son aıanı: • haberleı·~· zıraat, es- zamana mutcva.kkıf ıdı. . ı! _ ola~1. hareketler kaydedilmiştir. Teb-

Londra ıı (Ö.R) _ Hitlerin muhafazasına mem~r ola.nlar suika~tten ne 
kadar korktuklarını gösteren bir emirname neşretmişlerdır. Bu~ gore şank 
ordusunu uyaret etmekte olan Hitlere çiçek af:tlması yasak.tır. Çıcekler ınu

cvdı olunmakla ıktifa edılecektır. 

liz hükümctine müracaatle tayyare dafii hnm, tahvılat kambıyo, nukut Bu hafta dcnız hareketlerı ccı·eynn et- ligde ıüıve edildiginc göre Hollanda bı-
tcşkiüıtuıda veya diğer her hangi muhn- borsası (Fiat) meıniştir. Yalnız İngiliz muhripleri, tor- taraflığını himaye icın, şimal dcniz.in-
rip noktalarda hizmet etmek istcdikfori- 23.20 Müz.ik (Cazbant pl.) pil ve mayn dökücü gemileri büyük bir deki adalariyle kendi sahili arasındaki 

23 55 - 24 00 Yannki pro2raın ftıaliyet S!iisterınislerdir. geçitleı i maynla kapamıstır. 
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YENIASIR 12 EYLÜL SALI 1939 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi DÜN TOPLANDI [eoRSAj Umumi Harpte ve Cephede 

İNCİR 
1040 Şerif Riza Ha. 8 13 Başvekilimizin beyanatı Mevlevi Taburu 

801 Şerif Remzi 8 15 
620 Esnaf bankası 6 50 8 50 ......... 4 .............................. -=-lllll!!~ 

Haberden 24 Yazan 222 M. H, Nazlı 7 50 10 75 
115 M. j. Taranto 8 50 10 50 

- BAŞTARAFI 1 lNCl SAHİFEDE - zuda istihsalatı teşkilatlandırmak ihtiya- ve takviyesi !Azım geldiği neticesine de 160 Pol Mikalef g 25 g 25 
Naklen - - Rahmi Yağız 

- Muhterem arkadaşlarım. Iki aylık cı karşı.c;ında bulunduğumuzu işaret et- vardık. Bu maksadla iki kanun layıhası 62 İzzi ve Ali Fesçi 9 25 9 25 - Süpbanallah ... İşbu zındığı mevlevi 
tatil devresinde müntehiplerinizle ya- ml'k isterim .. Kömür havzasının devlet- bugünlerde yüksek huzurunuza takdim 8 25 8 25 gönüllüleri arasına hangi betbalı soktu. 

25 Y. N. Benmayer h d d Jmdan temastan sonra verdiğiniz karar- leştirilmesi için de teşebbüse girilmiştir. olunacaktır. 
3045 

YekUn Diye kendi kendine omur anıyor u. 
la bugün toplandık. Bu hükürnetiniz Cümhuriyetin büyük eseri ve Türk sa- Harici duruma nazaran zirai istihsali 

24899 
Eski yekun Muhtar dede rakı hinliğini bir kaç sa-

için çok.fera}tl~ ve. kendis~n~ ~u~:ıet ve- nayünin en büyük temelini teşkil eden teşvik ve takviye eylemek başlıca meş- 27944 Umumi yekun atte yarılamıştı. Ve bu yarılayışta ka-
r~k hır hadisedır. Hepmızı hurmctlc K:ırabük Demir ve Çelik fabrikalarının galemiz olacaktır. Bütün resmi teşkila- 'Ozttu fası dwnanlandıkça nefes söylemeği kı-
r;eltımlıırım. (Alkışlar) "U fuıd:ı ilk istihsalini vermekle milli sa- tırnız bu maksadı temin edecek şekilde 7 13 50 zıştıran dede, bir aralık bckta.;.~ şfilrle-

lK.l Ay 1Ç1NDE "' 1256 jiro ve şü. 
• • • • .ı. • • nayiirnize kudretli bir unsur ka+ ........ ol- tahrik edilmiş bulunmaktadır.. Zirai 7 25 11 50 rinden Nesiıninin : 

B ki d A tın .... ~ 587 M. j. Taranto kru k dim · dim u ı ay ıçm e. vrup.anın vazıye - duğunu arzetmekle sevinç duyarım.. istihsalin inkişafına yarıyacak bir ted- 6 11 Ben mclamet hır sını en gıy 

- Velakin .• 
- hlallah be herif, çık dışarı. .• 
Derviş ak sakalını sıvazlıyarak dışarı 

çıktı, lahavleleri arka arkaya sıraladı, 
evvelce oturduğu köşeye çömeldi .. 

Muhtar dede devam ediyordu : 
Kiıh çıkanın gök yüzüne seyrederim 

alemi, 
Kah inerim yer yüzüne, alem seyre· 

d~;..~kuaAg~lend el~ ?aclis~ler a~alu;rıu- (Bravo sesleri, alkışlar.) bir olmak üzere zirai kredi faizlerinde ~:~ ~: ~~:~~ 8 9 ele ne, 
nuz..uur. Yar an erı .em~ı v •.. 0 

.. ın>:· TİCARET POLİTİKAMIZ ehiren yapmış olduğumuz tenz.ilatı da 
202 

P. Mihalef 6 7 Arü namus şişesini taşa çaldım kime ne, Dışarıda da derviş 
caya kadar bertaraf edılebılecegını umıt Arkadaşlar · zikreylemek lazımdır. Ziraat Bankası-

165 
Akseki Bankası 7 8 25 Beytiyle ba.şlıyan nefesini söylemeğe duydukça : 

der beni .• 
Hüseyin bunları 

etmekten hali kalmadığımız harp başla- B .. ··k ımli ! tatil d · · nın zır· ... •ı kredi ve satıc:: kooperatiflerın· e k l ka dı d l"ı.. 1 e- T "ı..avle t ümitl · izin tahakkuk edeme- uyu mec sın evresıne gırme- .. .., 164 K. Taner 7 25 8 50 oyu unca pının şın a iillav e ç - .ı ..... au ... 
~ış .U:·l h p· er: mustaribiz. sini takip ed.?n aylarda hükümetinizin yüzde yedi buçuk faizle açmakta oldu- 62 Necati Börekri 8 50 11 ken ak sakallı emirber dayanamadı, ye-, yi bastırıyordu ... 
... esı ı e e ımTO'RKtYENtN StYASETt ticaret politikası ve bunun tatbikatı üze- ğu kısa vadeli kredilerden istihsale ta- 56 Albayrak " 10 25 10 25 rinden kalktı, çadırın kapısına gelip hay- Muhtar dede nefesi yürüttü : 

Türkiye cümhuriyetinin siyaseti bu r~.e ~hem~i~etli fa~li~e:i olmuştur. H.a- alluk eden ve takriben on iki milyon li- 62 j. Kohen 7 75 l2 kırdı : Sofular haram demişler bu aşkıll 
IOil zamanların mühim vakayii içinde rıcı tıcaretımıze yem ıstikametler veril- raya baliğ olan kısmının faizleri yüzde 32 M. Kayhan 10 lO 25 - Destur yahfı!. şarabına 
aynı istikameti muhafaza etmiş ve aynı mesi şeklinde .başlıyan bu fa~liyet~ 2125 haddine indirdiği gibi bankanın 29 Suphi Erkin 11 11 5o Emrini veriyor, dede efendi içeri gi- Ben doldurur ben içerim günah J>e. 
ıteyakkuz ve muntazar inkişafı takip et- ~vrupada harbın başlamasını m~t?akip müstah~ile doğrudan doğruy.~ açtığı ve 16 A. R. Üzümcii 10 50 10 50 rince binbaşının önüne kadar geliyor, nim kime ne 
miştir. Muhariplerin tarafları ile rnüna- bır taraftan daha fazla kuvvet verılirken vadelerı beş seneye kadar yukselen or- 11 H. Uyar 10 11 50 iki elini göğsü üzerinde çarprazlıyarak Sofular secde ederler mescidin mih· 
sebetlerimiz normaldir. Beynelmilel mü- diğer taraftan dahili fiatleri.miz.in makul ta vadeli kredilerle vadeleri bu beş se- 3270 Yekfuı yarı beline kadar bükülüp selam veri- rabma 
nasebat kaidelerine uygundur. hadlerde tutulabilmesi için pazarların neden fazla olan uzun vadeli kredilerin 26082 Eski yekfuı yor, sonra anlatacağını anlatıyor, gide- Benim ol dostun eşiği secdegihım ki-

ALMANY A VE POLONYA !LE harekete geçirilmesi mevzuları süratle faizleri de yüzde sekiz buçuktan yüzde 29352 Umumi yekUrı ceği zaman da : me De-
MüNASEBETlMtZ ele alınmış, rnahsu11erlınizin kıymetlen- aJtıya tenzil edilmiş bulunmaktadır. Bu 7 6 50 Bu son beyit ak sakallı emirber der-

d d d - · be d ak b" l No. - Eyvallah Erenler!.. · · il d k dı d dı .. _'-.'.Almanya ile aramızda oğru an og- dirilmesi ve kredilenmesi ile meşgul te- nıs t yüz e otuza y ın ır ucuz ama No. 8 7 25 Diyerek binbaşıyı çileden çıkarıyordu. vışı ç e en çı ar , ayanama , ıea.-
ruya bir siyasi ihtilaf mevzuu yoktur. şek.küllere yeni vazifeler verilmiş, ban- demektir. Alınan bu tedbir ile bir taraf- N 9 8 Sadi bey karar vermişti : rar kapıya geldi : 
Polonya ile münasebetlerimiz ise hemen kalardan mevduatın çekilerek mesaisi tan kooperatiflerin himaye edilmesine, N~: 10 10 Şama, dördüncü ordu mıntakasına - Destur yah~ .. 
dalına §rızasız ve dostane olmuştur. ile şimdiye kadar sarsıntısız bir şekilde diğer taraftan zürraın işletmenin demir N 11 14 vardıklan zaman bu işten affı için dör- . yu bastırdı, musaade beklem~den ~ 

1NG1LTERE VE FRANSA !LE idare edilmiş olduğu gibi son günlerde başını teşkil eyliyen vasıtalarla teçhizi- o.Para Borsası düncü ordu kumandanlığına Mida ve- ~ dal~ı. s?1t.allannın her teli hır ki:rp1 
İngiltere ve Fransa ile rnalGmunuz iç piyasada görülen bazı ihtikfir hare- ne ve ziraat vekaletinin zirai istihsal recek, sinirlerine dokunan, kendisini dikenı halini almış olduğu halde Muh· 

o~n m.uayyen esa~lara day~n ~eı:fa~t kederini daha ilk adımda akamete uğ- prograrrunın tahakkuk ettirilmesine da- hasta eden bu hizmetten yakasını sıyı- tar dedeye çıkıştı : 
iştirakımız ve muşterek te~~lerı~ ratacak tertibat ve izahata da girişilmiş ha fazla imkan verilmiş olmaktadır. Zi- COMıluRİYET MERKEZ BANKASI racaktı .. Fakat Şama daha on günlUk yol _ Ayıptır erenler, günahtır., Ayıbı. 
vardır. YBu me?11~ketlerle m~eresıne bulunmaktadır. (Bravo sesleri.) rai kredide faizlerin indirilmesi teşeb- KLEARİNG KURLARI vardı... günahı bilmiyen senin gibi bir adama 
başladıgımız nihaı muahedelerın en dos- M"' d b ___ 1 b . 1 . h b' büsü zamanında açılan kredilerin kolay Sterlı'ngten gayrı"sı· hır' Türk liruının dırlı d At. bizm t tm k te .. ahı k bair.ı-~ tane bir hava içinde görüşülmesi devam usaa e u,..uıuraa u ış erın er ı- . 1 . . . . . . Kanlı geçitte ilk ça or ug ... .ua geç- e e e gun e uıt:.lllU.LI" .. 

• günle" •• h b h · · d ri hakkında kısaca maruzatta bulunmak ı.ş emesını ve bılhassa formahtesının a7' mukabilidir.. tikleri gece garip bir vak'a olmuştu : Fakat bir defa namı celile kasem ettim. 
e~ekted!_l'· Bb u ul karti:iz arbıcınl e- :•terı"m iç fiyatlanmızla dünya fı'yatlan bir mekanizmaya tabi tutulmac;ını esas 1 . D '" . Bırak b ef . '---
yız. Bu uar m meme e e u aşa- ~ · t ko d k Satı~ Alış Bebekli Muhtar da, ak sakallı mev evı onemıyorum. u n esı, YOA:>a •• 
cak ink~aflar göstermemesini temenni arasındaki müvazenesizlik yüzünden şar . Y u · ~t 1" 4 521 emirberiyle birlikte taburun iaşe memu- Muhtar dede yeni bir kadehi baştaıı 
ederiz. Memleketin bazı noktalarında al- merkezi AvTUpa devletleri haricinde ka- Bır kısım vatanda~ar bu a~ başın- n:ı:rın 5~7:93 77:48 ru olmak sıfatiyle tabur karargMıma çekerek tekrarladı ı 
....... o1dugum· uz askeri tedbirler ancak lan memleketlere yaptığımız ihracatlann da mevd':1.atlarını gen almak ıçın ban- Bel 

56 5420 yakın bir yerde çadınnı kurdurmuş ka- - Ey yoksa 
İhtiyati tedbirlerdir. son senelerde arzettiği müşkülatı berta- kalara muracaate başladılar. Mevduatın Fr ga F 3~:97 80 

3
::

78 
ravanadan evvel heybesini çıkarını~, şi- - Y~ksa ~ bu yaştan sonra 

SOVYETLERLE MüNASEBET1M1Z raf etmek için bazı büyük devletlerle çekilme hareketi. g~~n ~ şa~anı ~- Fl:~:z rangı 1.4664 1.4580 şesini, mezelerini ortaya dökınilş, dem- bir biedeplikte bulunacağım .• 
Komşumuz Sovyetler ittihadı ile mü- ticaret anla,malanmızı ihracatımıza im- mal olmıyacak bır vusatte iken uç dort İ 3.4626 3 4427 Ienmeğe koyulmuştu. Muhtar dede yeni bir bade doldunlu .• 

n.asebatımız dostanedir ve dostane kala- kan verecek bir tekilde tanzime gayret günden beri evvela durgunlaşmış müte- .~eç Frangı 
3

.
2745 3

:
2557 

Muhtar dede ney çalmasını bilmediği Ağır ağır yerinden kalktı, yalpa vur-
caktır. (Alkışlar) Alaka ve rabıtaları- ederken aramızda anlaşma mevcut olan akiben tevekkufa yakın bir manzara Isveç Kronu 

3
.4

472 3
.
4275 

için dimdik sesiyle kadeh aralarında ma.mağa gayret ederek dervişe sokuldu. 
mızda hiç bir değ~iklik yoktur. Temas- ve olmıyan memleketlerle ticaretimizi göstermekte bulunmuştur. Vatandaşla- ~ore; K~o~ 22.75 22.64 bektaşi nefesi okuyor, çadırın dışında İhtiyarı yakasından yakaladı, gözlerinJ 
lanmız ve mutad olan fikir teatilerimiz kolaylaştıracak acil tedbirlere de teves- rımızın bankalarımızdaki mevduatları ~ os ova onu 

35
_
40 35

.
22 

oturan ak sakallı mevlevi emirber bun- fincan kadar irileştirerek haykırdı : 
her zamanki gibi samimanedir. sül eylemiş bulunmaktayız. hakkında endişeye düşmeleri için hiç Dınar ı d duk y t b 

Harici siyasetimizle diğer unsurlar FRANSIZLARLA TiCARET bir ciddi sebep yoktur. Bankalanmız Ley . 83. 82. an uy ça : - u unu .. 
son defaki maruzatımdanberi size arz- ANLASMASI şimdiye kadar muhtelif vesilelerle bün- Avusturah a şilini 4.5390 4.5160 Muhtar dede nefese ara verip muka- - Aman dedemi-
edecek tebeddül göstermemiştir. yelerinin sağlamlığını ispat ettikleri gibi ~ark 1.98 197 bele etti: - Yut diyorum sana haydi .. 

HAKKA DAYANAN TüRKtYE Fransızlarla yapılan ticaret anlaşması halen de bütün talepleri karşılıyabilecek Lıret . 14.92 14.84 - Buyur erenler! - Aman erenlerim! 
1 mili · · h k lngiliz takas listesine kredi anlaşmasına b Drah 104.50 103.97 Derviş içeri girince yan dargın bir Muhtar dede parmaklarını emİı'bcri-Hakkından emin o an etimız a - ir durumdadırlar. Vadeli mevduatın mı l a · · · b. b Muh · di 

llta dayanan politikasında sükGn, itidal, da mevzuu bahis olan mahdut mallardan dahi iadesine devam olunması bunun en Pengü 3.6984 3.6807 ses e mırı ıaşe memuru ın aşı - nin boğazına geçır : 
k b k b .. t.. 'h 11 'th 1 d'l ...A.. tar dedeye : - Ya bunu rekersin, yahut yatını Şuur ve teyakkuzla devam edece tir. aş a u un 1 raç ma anınızın 1 a e 1 - yeni ve bariz delilini tec::kil eder. IIükü- - ~( - .. 

· K d M ·ı l t' tı" "' - Yahu, erenler, sizi taciz haddim de- zorla am•na dökerim! .. (Alk•c::lar) mesı, ana a ve ısır ı e o an ıcare - metiniz mevduatın rekilme hareketi K d h • k " • n~ 
...., · · · k' f l t k"l ı· b "" ana 3 U• Um et 1 Nil amma, kuzwn böyle nalayık, hatU Dervic:: yalvardı olmadı, yakardı ol .. Muhterem arkadaşlarım, mızın ın ışa ına enge eş 1 ey ıyen azı karşısında talep edilen mevduatın her a .,,.. ·...., 

d • k 1 k ld 1 b d 'k mayubattan sayılacak rindane, kalende- madı .. Bır" ara dedenin sallanmasından Memleketimizde memnuniyete eger arar arın a 111 ması, u meyan a zı - halde iade olunmasını en doğru bir yol 
bir silk.un ı_n~vcu~ur. H~lkı~ı~ huzur rolunabilir. olarak kabul ebni:? ve bu hususta icap Parlamentodan 3,5 rane ilahilerden fariğ olmanızı.. istifade ederek iki eliyle birden dedeyi 
ve emnıyet ıçınde ış ve guçlerı ile. me~- Bu suretle ba,lıca ihraç maddelerimi- eden tertibatı almıstır .. (Bravo sesleri milyarlık harp Muhtar dedenin bu müdahale canını göğsünden itti.. Sendelemesinden fırsat 
guldur. Türkiyede inzibat ve asay.ış hıç zin sürümü teshil edildiği gibi sanayiimi- alkışlar .. ) · ' sıktı .. Dervişe çıkıştı : buldu : . 
bir medeni memleketten daha zfüf de- zin muhtaç bulunduğu baz1 maddelerin Aziz k da 1 tahsisatı İStiyecek - Bunun ayıbı, mayıbı yok dedem, - Bre meded, bu imansız beni helMC 
ğildir Milletimiz beynelmilel buhranın ithal imkanlan da temin edilmiş olmak- Ziral a~~ l arım,. tim' . Ott.ava, 11 (Ö.R) _ Kanada maliye haydi çek arabanı git işine! edecek! .. 
inkiş~fını vekar v~ n:ıetanetl~ takiJ! edi- tadır. sağlamdır. G~a m:~~~cri ~zer'f:J: h:~ nazırı harp ihtiyaçları için parlamento- - Fakat erenlerim!.. Narasiyle haykıra haykıra dışarı uğ· 
yor. Milli Şefe, BuyUk .. M:.:J~.se. bag~!lı~ı TAKAS MUAMELELERi hangi bir sıkıntı varid değildir. Bereket- dan 31 mart 1940 tarihine kadar sarfe- - Git diyorum sana.. radı .. 
ve itimadınıza layık gordugunUz hukük Harici mübadelatta temayül eyledi- 1i ve eyi kaliteli bir mahsul yılı idrak dilmek üzere üç buçuk milyarlık bir ----------------
mete itimadı iftihar ve gurur verece ğimiz takas muamelelerini intizam altı- etmiş bulunuyoruz. Evvelce de arzetti- kredi istiyecektir. Hükümete bu parayı Satılık Mahsul 
derecededir. . :-~~~' . 1 na almak ithalatımızı müşkülata maruz ğim gibi mevcudu.muz yıllık ihtiyacımı- istikrazlu tedarik salahiyeti verilecektir. 

İnsanlığa hiz olan ve ~ seyrıy ~ ltılan prim yükselmelerine mani olmak zm üstündedir. Istihsfil kudretimiz eski --
<ievam müddeti, tahribatının derecesı ve bunları İç ve dış piyasa icaplanna ~ö- devirlere nisbet edilemiyecek derecede NİŞAN ) . D. yolları 8 nci işletme komis-
bugünden kestiri.lem. iye.n büyük bu~an re ayarlamak gayesile üç büyük milli yüksektir. Yalnız son sekiz on yıl için-
k d mill i isabet] ha d Ankara (Hususi) - Şehrimiz Ziraat arşısın a · etimiz çın en ı • bankammn iştirakile kuvvetini Türk pa- e ekin sahası asgari bir hesapla yüzde d 

ih dildi v • b al Bankası başveznedarı Osman Gürbüz Q U a reket tarzının tiyar e gıne ve un- rası kıymetini koruma kanunundan alan otuz, ınan mahs~l ise ortalama yüzde kızı Nazire ile Ticaret vekaleti İzmir y n n n: 
dan sonra da bu yolda şuurlu bir su- bir takas limited •irketi kurulmu!ltur. Di- 50-60 dır. Bu artış bazı çeşitlerde yüzde · 

d • "' lma ihracat kontrolöri.' Izzet Durunun nişan B b d I d b" "kt" ilın" t h · 3 t '--1...'-ı<ttc. yürüneceğine her kesin inan ıgı- rektiflerini ticaret ve maliye vekaletiyle yüzü bu kta ve hatta aşmaktadır. asmane an ann a top antı an ırı ır ış a mınen on DaJUa, 

i · ah d ak G A h t 1 b k merasimi 4/9/ 939 tarihinde Osman Gür- 5 1 b d l 100 K k d k ·ı 29 nı görmekle kuvvet ve nşır uym - merkez bankamızın mümessillerinden eçen umumı arp en evve üyü şe- ton arpa ve ton uğ ay i e g. um arı açı arhrma ı e . 
1 · ) h. 1 · · · km k iht' d büzün Yen~ehirdeki evinde seçkin bir cak tayız .. (Bravo ses erı. müte .. ekkil bir komisyondan almak su- ır erımızın e e ve un ıyacının ı- 9. 939 tarihinde saat 16 da Alsancakta iııletme binasında toplana 

.,, d t · edild•v• · h · · h 1 davetli kitlesi huzuriyle icra edilmiştir.. -s 
BAREM KANUNU retile işleyen bu teşekkül pek kısa bir za- şarı an emın ıgıru epunız atır a- Gcnr ni<:anlılara saadetler dileriz. komisyonumuzda satılacaktır. Muhammen bedel ( 102,SO) liradır. 

Arkadaşlarım·, manda gerek takas primlerini tanzim rız. Bugün ise buğday da ihracat edecek " " l l ]"' d Ş 
· b ı isteklilerin tayin olunan vakitte komisyona geme eri azım ır. art-Tatilden evvel kabul buyurduğunuz gerek başıboş bir halde cereyan eden ve vazıyete ge~ u unuyoruz. Sekiz on 

barem kanunu tatbik mevkiine girdi. çok defa spekülatif bir mahiyet alan ha- yıl evveline gelinceye kadar yirmi yir- DOKTOR namesi işletme kaleminde görülebilir. 
Bundan müteessir olacak vatandaşların reketlere mani olmak bakımından de- mi beş milyon kentali ancak bulabilen 1 2, 1 5, 1 7, 23 
adedi az olmamasına rağmen alakadar- ğerli me~aide bulunmuş prim seviyele- buğday rekoltesi bugün otuz beş kırk c 11 y ~ 3353 ( 1869) 

ıar bu kanunun tatbikı·nı· _,,,_'\-etle kar- . d ··h· 1 k .1• . . milyon etrafındadır ki, ihtiyacımızın A 
:SUAU.U rın e mu ım sayı aca tenzı at temınıne fevkindedir. Toprak mahsulleri ofisinin e a ar 1 n 

şılamakta hatta bunların büyük bir ek- muvaffak olduğu gibi ihracat ve ithalat silo ve depolarındaki buğday miktarı bir 
seriyeti bundan vicdani bir memnuniyet tacirlerimize de itimat verebilecek emin buçuk milyon kentaldır. Köylü ve tüc-
ve inşirah duymaktadır, kanaatindeyiz. bir mesned olmak itibarile her tarafta car elinde de bunun en az iki misli bir 
Elde ettikleri menfaatlerin bir kısmın- memnuniyet uyandırmıştır. stok olmuş olduğunu tahmin ediyoruz. 
dan mahrumiyete mukabil bu kanunun Pirinç, harbı umumiden evvel hemen 
bertaraf ettiği hal yani memlekette yap- 7.IRAI MAHSULLERiMiZ tamamen bir ithul maddesi idi. Bugün 

İZMiR MEMLEKE'J' 
HAS'J' AH ESİ DAHİLİYE 

MiJ'1f' A.llASSISI 
tığı tahribattan milli bünyenin kurtul- Büyük ehemmiyet verdiğimiz mese· pirinci de ihtiyacımıza yeter derecede 
muş olması kendilerini vicdanlannı sı- lelerden biri de zirai mahsullerimizin fi. yetiştirmekteyiz. Ve daha fazlasını ye-
kan bir huzursuzluktan kurtarmıştır.. yatlarını hakiki piyasa icapları haricinde- tişlirecek vazjyetteyiz. Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
Bunu emniyetle huzurunuzda arzedcbi- ki amillerin tesiri altında kalarak düş- ~eker, evvelce münhasıran hariçten No. 25 TELEFON : 3956 
lirim. Türk çocukları her hangi bir sai- mekten korumak ve bu suretle bunlann tedarik ediliyordu. Bugün bunu mt:'m
kin kendi aralarına ı-oktuğu müsavat- diğer fiyatlarla satışını temin eylemekte- leket içinde ve ihtiyacımızın yüzde yet
sızlığı ve içtimai nizama müteveccih dir. Bu hedefe yaklaşmak için bir taraf- miş beşi derecesinde yapmaktayız. 
arızayı velev kendi maddi menfaatleri- tan ihraç imkanları mevcut oldukc;a bazı Diğer bütün iaşe ve gıda maddeleri 
ne uygun da olsa asla hüsnü telakki et- mühim ihraç maddelerimiz için ihracat- üzerinde de aynı inkişaf ve tezayüdü 
me1Jer. Ve öyle bir §rızanın bertaraf çıların müşterek ve mütesanid bir surette görmekteyiz. 

ZAYİ 
Muntazam borçlar 1093 ve 31507 di

\.an sicil numaralı tekaüt maaş cüzdanı
mı kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

edilmesini beklerler. Hatta onun için hareket etmelerini temin edecek tacir bir- Fındık, kuru üzüm, incir ve emsali 
bizzat çalışırlar, kanaatindeyiz. tikleri vücuda getirmek suretile fiyatlar gibi bugün esas itibariyle ihraç ettiğimi:: 

Biz bu tecrübede de bu hareketin te- makul hadlerinde korunmak istenilmiş, mahsullerimizin en çok kesif ve yüksek 
celli ettiğini görmüş olmakla mUsteri- inhisarlar umum müdürlüğünün pivasada kalorili gıda maddeleri olduğunu unut-

Alsancak Şerafettin C. 76 
No. da emekli polis 
ALİ RİZA BAYTINAZ 

hiz. naZJmlık hizmetini görecek şekilde mü- mamak lazımdır. 
3356 (1872) 

İKTISADI ÇALIŞMALARIMIZ 
İktısadi sahalardaki çalışmalarımız 

alakalı vekaletler arasında yapılan son 
iş taksiminden sonra daha verimli bir 
şekilde inkişaf etmektedir. 

Devlet sanayi plfınlarının tatbik ve ik
maline, açılmış fabrikaların faaliyetleri
nin daha iyi tanzimine dikkatle çalışıl
maktadır. 

Meclis Parti Grubumuzun son direk
tiflerinden mülhem olarak devlet sana
yii ve madenleri işlerinde ve umumi 
olarak tanzimi üzerinde tesirleri şümul
lü olacnk ve iktısadi hayatımızın inkişa
fına cevap verecek tedbirler ittihazını 
ehemmiyetli bir mevzu olarak ele almış 
bulunuyoruz.. Bu husustaki kanun la
yihaları kısa bir zamanda huzurunuza 
gelecektir. 

YERALTI SERVETLERİMİZ 
Yeraltı servetlerinin araştırılması fa

aliyeti muntazam bir program altında 
devam elmekte ve başlıca devlet maden
lerinin geniş mikyasta istismarı yolun
daki faaliyete hız verilmektedir. 

Ergani bakır madeni işlemeye ba~la
m stır. Morgol madeninin de teçhizatına 
çQlısılmnktadır. Kömür istihsalatında 
mevcut vasıta, şart ve imkanların isra
fına mahal verilmiyerek azami neticeler 
elde etmek için her türlü gayret sarfo-

bayaatta bulunması bazı mahalli "ıkıntıklı Et bakımından da vaziyet müsait ve JZMIR ASLtYE iKiNCi HU. 
vaziyetleri önlemek, üzüm, incir, pamu . emindir. Hayvan miktarı yıldan yıla UK 
bölgelerinde satış kooperatif te kiliitımı- artmaktadır. Bu art!§ 929 a nisbetle yüz- K MAHKEMESiNDEN: 
zın faaliyetleri genişletilerek ortak ol- de kırkı bulmaktadır. lzmirin hasta mescit mahalle
mıvnn müstahsillerin mallarını da topla- Pamuk ve yünümüz memleket ihtiya- si hane 103 cilt 5 sahife 121 de 
m;k ve bu mallar mukabilinde avans cının çok fevkindedir. Bu itibarla yiyim kayıtlı yako kızı leyla tarafından 
vermek teşebbüsüne giri!!ilmi!'ltir. -Bravo ve giyim maddeleri ihracı hususunda mahkemeye müracaatla nüfusta 
!'lesleTı· _ son zamanlarda yapılan takyidat wruret k ti b I l • . • l lA 
- · b d v ı ih db" 'eli ayı ı u unan eya ısmının ey a Halen satış kooperatiflerimizin mali ıca 1 egi · tiyat te ırı ·r. 

Aynı m··ı"ı..aza ile ıs· tihsal· eks.lt e olarak degw İftirilmesine karar ve-bünyelerile mütenasip bir surette idare u au ı ı m -
edilen bu ilk harekatı takviye eylemek mek, bilakis artırmak için icap eden rilmesi istenilmit ve icra kılınan 
bu teşekküllerin ihda" edecekleri senet- büti.in tedbirleri de almak yolundayız. muhakeme sonunda leyanın tale
leri Ree~kont muamelesine tabi tutmak Arkada~lar, binin muhik sebebe müstenit ol-

Tatil devresinin en göze çarpan mü-
suretile kendilerine rlaha geniş bir faa- him ve sevindirici hadisesi Türk ordusu- duğu anlatılmıt olduğundan me-
liyet sahası açmak kararındayız. nun bu sene Trakya mıntakasında yaptı- deni kanunun 26 ıncı maddesine 

Son günlerde bazı ihtikar hareketleri ğı büyük manevralardır. (Bravo sesleri, tevfikan Leya adının Leyla ola
münasebetile aldığımız tedbirlerden de alkı<:lar). 

-s rak değiştirilmesine 19-7-939 ta-bahsedevim. Üç stün evvel ne rettiğimiz Reisicümhurwnuz Milli Şefimizin de 
bı l 1 k b . l"k rihinde karar verildigw i yukarıki bir te iğ i e mem e ette en az ır sene ı ~eref verdiği bu manevralar Türk mil-

ihtiyaçtan fazla ia<ıe mevaddı bulunduğu- ]etinin hakikaten gö{-..sünü kabartacak madde hükmüne tevfikan ilan 
nu, zaruri maddelerin hemen kaffesinin bir intizam ve muvaffakıyetle cereyan olunur. 3364 (1875) 
va ihracı men veya lisansa tabi tutuldu- etmiş ve Türk kumanda heyetinin oldu
i{unu, ihtikara teşebbüs edecekler hak- ğu kadar Türk erlerinin de ne azimde 
kında hükümetin en şiddetli bir surette ve ne kudrette olduğunu vazıhan gös
takibata geçece~ini etraflıca efkarı umu- termiştir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sü-
m:veve izah eylemiştim. rekli alkışlar). 

M~zide hepimizin ahidi oldu~umuz Bunu huzurunuzda iftiharla ve emni
vukuatın tekerrürüne fırsat ve imkan yetle söylemek suretiyle bir vazife i." 
verilmivecektir. - Bravo sesleri, alkışlar - ettiğime kaniim. (Şiddetli alkt§Iar). 

Simdiden idari ve kanuni bütün ted- Keza bu arada yine Türk azmi ile ve 
birlere müracaat edilmiş olmakla bera- eli ile yapılan de~ollaru~ızın bir 

------
Erzuruma vardı. (Şiddetli alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, 
Bugünün en mühim meselelerinden 

size hüHlsaten bahsetmiş bulunuyorum. 
Büyük meclisin işe başlamac;ı bize hem 
kuvvet hem emniyet verir. Biz o kana
atteyiz ki, bugünkü dünya badirelerin
den Tilrk vatanını ve Türk milletini an
cak sizin isabetli kararlarınız koruya-

iLAN 
SEN JOZEF FRANSIZ KOLEJi 

TELEFON: 4237 
Ukokulu bitiren talebelerin ihzari sınıflarımıza kayıtları devam 

etmektedir. Tedrisata 18/9/1939 tarihinde bqlanıyor ••• 
12 - 14 (1877) 

IZMIR BELEDlYESINDEN: 

Basmahane civarında yapıla
cak sebze, meyva hal santralın üç 
yüz yetmİf bet bin liralık kısmı 
bat mühendislikten 18 lira 75 ku

ZAYİ 
İzmir Askerlik şubesinden nldığun 6/ 

5/928 tarih ve 63/7 numaralı Askerlik 
vesikanu kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hiikmü yoktur. 

1311 Doğumlu 
FEYZİ MEHMET t)STER 

rut mukabilinde tedarik edilecek -------------
ketifname, fenni ve mali tartna
meleriyle proje ve vahidi fiat cet
veli veçbile kapalı zarflı eksilt
meye konulmuttur. Muhammen 
bedeli üç yüz yetmif bet bin lira 
olup ihalesi 13-9-939 Çartamba 
günü saat 17 dedir 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dairesinde hazır
lanmıf teklif mektupları ihale gü
nii azami saat 16 ya kadar encü
mende riyasete verilir. Muvakkat 
teminatı on sekiz bin yedi yüz el
li lira olup öğleden sonra kapalı 
bulunmasına binaen öğleden ev
vel it bankasına yatırılır. 

24-29-6-12 3140 (1765) 

NAZiLU HUKUK HAKIMLl
ôINDEN: 

Nazilli Turan mahallesinde mu
kim mehmet Lızı H~cer tarafın
dan kocası lstanbul Fatih nüfu
sunc!a kayı!!ı ali aleyhine açılan 
hotanma dc.vaıı:ım gıyal:.::n yapı
lan mı.lıakemesi ıoı:-ında müddei 
Hacerin koca:;.ı Alid~n botanma
ıma ve kabah~tli olan alinin bir 
sene müddetle b~şkaıile evlenme-. . . . 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Telefon idaresile Kemahlı ha .. 
nında 53 numarada ıu bayii Cev
det Arif arasında mütehaddis ala· 
cak davasının cari muhakemesin
de mü;lc!eialeyhin ikametgahının 
meçhul kalmasından dolayı çıka .. 
rılan davetiye bila tebliğ iade kı .. 
lınmıt ve ilanen va!:i tebligat üze• 
rine müddeialeyh mahkemeye 
gelmediği gibi ~ir vekil de gön· 
dermemit olduğundan gıyap ka
rarının da ilanen tebliG'~ne karar 
verilmit olduğun :!an olveç'lile 
muhakemenin muallak bulundu· 
ğu 13-9-939 tarihine müsadif pa
zartesi günü sac.t !O Ja lz::4ir sulh 
hukuk mahkemesbde hazır bu. 
lunmak ve ya bir vekil gönder
mek ve a 'esi takdirde muhake:ne
nin gıyabında devam edeceği teb
liğ maJ:::amına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 3363 (1873) 

rar verilmit ve müddeialeyhin ye· 
ri belirsiz bulunmuf olduğundan 
tebliğ makamına k:-.im olmak üze-

" 



.SPERCO VAPUR 
A.CBlf'J' ASI 
~ _ ·BAYA~• vç:. 25 eylilldcn 28 eylil-

LANl>AİS le kadar Dıycp, Dunkerk ve Norveç ll-
ROY ALE NEER an! · in yük alacaktır 

KUI\IPANYASI m ıB~~~~ORUS• vnp. 2S ilkteşrindcn 
UL YSSF.S vapuru ely.~vm llm~- 28 ilkteşrlne kadar Diyep, Dünkerk ve 

ıfa olup Nevyork için yük alarak are- N rwç liınnnlan için yük alacaktır. 
lcct edecektir.. ınızd ~ERICAN EXPORT Llll.'ES Inc. 

'VENUS vapuru elyevm llmaru n Izınirden hareket: 
bulunmakta olup Anvers, .. Rotter~ h:~ aEXHİBİTOR» vap .. ıo eylüle doğru 
Amsterdnm limanlarına yük alar bekleniyor, Nevyork içın mal alacaktır. 
reket ~dccektir. k .EXA.MINER- vap. l'1 eylüle doğru 

ORION vapuru 12/9/939 ~a anlgelcre bekleniyor. Nevyork için mal alacaktır. 
Burgaz, Varııo, Köstence. lim arına .EXMOUTH• vap. 20 eylüle doğru 
yük alarak hnreket edecektir. bekleniyor. Nevyork için mal alacaktır. 

SVENSKA ORİE?lıı"T LİNİEN JAl cEXCEI.LO• vap. 26 eylüle doğru 
BARDALAND vapuru 20 - 25 eby ~ bcl<lcniyor. Ncvyork için mal alacaktır. 

J)39 furihl~ine doğru limanunız~ e - PlRE TARİKiYLE: 
lcnmektc olup Rotterdam: Gote~r~, .EXCALİBUR• vııp. 14 eylülde Pi-
Kopenhag ve Helsingfors limanları çın reden Ncvyork için hareket edecektir. 
rUk alarak hareket edecektir. .EXETER• vap. 28 eylülde Pireden 
'FINSKA ANG. A/B. KUMPANY~ Ncvyork için hareket edecektir. 

SAfMAA vapuru 12 - 13 eylOJ tarih - D. T. R. 1'. 
~e bCklcnm kte olup Götebor, ~ope~= ·BUDAPEST• vap. 18 eylüle doğru 
~g ve Helsingfors limanlarına yük a bekleniyor. Tuna limanları için yük ala-
t'ak hareket edecektir. caldır. 
ADRİATİKA sosYETA Al-JONİMA cDUNA• vapuru 24 ~·l<ıle doğru bek-

Dİ NA VfGAZYONE. }eniyor. Tuna limanları için yük alacak-
BOSFORO vapuru elyevm J.imanınuz- br. 

da Olup '1"rl)'t!IW lçlıı yUk alarak hare- •TISZA• vap. eylül soiılanna ve ya-
kct edcft1dlr. hut llldeşrln bldayeUne doğru beklenl

ftALIA 8. A. Dİ NIAA vtGAZl!!,NE IOl yor. 'l\ına Umanları için yük alacaktır. 
coNTE Dİ SAVO motörU .w ey. SERViCE tARlTIME ROUMAIN 

p:ı9 tarihinde ~ovadan Nevyork içın DUROSTOR va,p. 30 eylilldc beklc
'1arelrot edecektir. 

1 939 
tari niyor. Köstcncc, Kala.'! ve Tuna limnn

AGUSTOS motörU 16 eyHl rika u: lan için mal alacaktır. 
lıiıade Ccnovndan c nub! Amc JOHN. TON \T ARRE • IiNES LTD. 

bıanla~ ha~=~UMAIN fNCEMORE vapuru 27 ağustosta 
SER CE KUMPANYA.Si Burgu, Varna, Köstcnce, Sulina ve Ka-
ALBA JuıJA vapUrU 30 eylOl 1939 lal Jçln hareket edeoekUr. 

truihtiıde beklenmekte olup Malta, Ce- Vapurların hareket tarlhlerly)e oav
no .. ve MarSi]ya llmanlanna yUk ala- lunhı.rdııld dcğlştkllklcrden acenüı me-

rak harclc~Aed;=MATJYA HATl'I suliyet kabul etır.~z. 
HOU.At TEİN 30191939 Daha fazla tnfsilM için ATAT{TRK 

SPR NGFON vapuru . 
tarihinde eelerek Avusturalya ve Yeni caddesl 148 No.da W. F. Henry V1'n Der 
i!:elanda limanlarına yük alarak hare- Zee ve ŞsL Vapur acentalı~ına müracA· 

ket edecekUr. et edH.mell rica olWlur. 
N OT: TELEFON: !00'7/tOOll 
tıindaki hareket tarihleri Ue navlun. _......--_ ........ ______ .,.......... ____ ___ 

tardaki değişikliklerden dolayı acenta· Messageries Maritiınes 
~ mesu11yet kabul ~ez. Daha fada -•-
tafsilat için tKtNct KORDONDA YRA· KUMPANYASI 
nt..Lt SPERCO vapur acentamıa mU· THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
ıacaat edilmesi rica olunur. tığustos 939 de saat 16 da gelerek gere 

'l'ltLEl'ON: 1tM1!0f5 tStanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya
ya hareket edecektir. 

-----.-...,...----.-.,------- Her türlU izahat ve malWrıat için Bi-
u.....,~ rind Kordona. 158 nwrıarada LAU-

- ~- RENT REBOUL ''c ŞERIKt vapur accn-
OMUI\Iİ DENİZ ACENTALIGI LTD. lasına ınüracant edilmesi rica olunur. 

HELLENIC LİNES LTD. TELEFON : 2 3 7 5 
, HELLAS vnpuru 8/5 eylöl arasında-------------, 

J>cl<lenilmekte olup notterdam, Ham- Ollvier ve ürekası 
!>urg ve Anvcrsa limanlan için yük ala- - -·' 
~tır.. BIRlscl KORDÔN REES BiNASI 

B E L G İ O N vapuru 14 EylUlde TELEFON : 2M3 
l>eklenilrnekto olup Rotterdam, Ham· LONDRA - HUJA.. llA'.rrl 
f,urg ve Anversa limanları i~in yük ala- ES'.I'REl .. LANO vapuru 27 ağ(istostn 
caktı cclJp 2 cylule kııclar Londra ve Hu! iQin 

OrLLA.. NDİA va uru 22 Eyl®te yük alacaktır .. 
H P liİVERPOOL IIATrl 

t>eklenilmekte olu~ Rotter~, . H:;n- OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar 
burg "le Anversa limanları fÇin yUk a- Uverp<>ol ve Gıa gov için yük alacaktır. 
caktır.. DHUTSCHE LEV ANTE - Li~1E 

A T H İ N A İ vapuru 30 EylUlde DELOS ~-npnm 2ır aftı!tosta llnın· 
lxıklenilmekte olup Rotterdam, Ham· burg, Drcmcn ve Anvcrsten gcJip yük 
burg ve Anvcrsa ıımnnlan için yiik ala· çıkaracak... 
caktır .. 

BALKANLAR ARASI HATTI 
ZETSKA. PLOVİDBA A. D. KOTO& 

•LOVCEN• 
llüb vapuru 9 eyl<U 1939 cumartesi 

gruıu Köstenceden gelip 10 eylnl 1939 
pa%Bl' gUnU saat 12 de : 

Pir0 - Arnavutluk limanları - Kotor
J)ubrovııik - Split V ened.ik ve Triesteye 
hareket edecektir. 

Doktor 

Ca~it Tuner 
sınır flastalılıları 

miitahcusuı 
ANOLO F.G'YPTİAN MAİL LİNE 

PiRE MARSfLYA ve PİRE BEYRtrl' 
HAYFA - tsKENDER!YEYE hat 

•CAhtO CITY • LVKS VAPURU De Her ,Ua wıt üçten .... Şaıü 
Ma.rsllya için Beyr;ot·~~yfa-lsllen- sokak No. 19 da llHta kabalOne 
hareket tarihleri denye ıçın hareket başlamıştır. 

tarihleri 

7/9/1939 11911939 

21/9/939 15/9/939 
5/10/939 29/9/93~ 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PİRE 
•NFA llELLAS• 

LUb transatlantik vapuru ile Pire 
Nevyork hattı ... 
Pire • Nevyork se18'at mUd~ 12 ıiin 
N evyork - f uan için h usust fiat!tt" 

Pireden hareket tarihi 
9 EylO.l 1939 

TEL. 3559 

ti •rrr•ı 
DOKTOR 

lsmail Hakkı 
Akarçay 

Daldli 11e tenadl lla· 
taıııııar nrfttafuıssısı 

Cümburiyet caddesi ( 2 inci 
Kordon-Alman komoloshaneti 
arkaımda ) 206 Numandt mu
ayenehanesinde her i\İn aut 
13 den itibaren ha.atalarını ka
bul eder. 

TELEFON: 3458 

Gerek vapurbınn muvasalAt tarfhlerl, 
&erek vapur Wınlerl ve navlunlan bak
landa acenia bir ~ahhUt altına pemex. 
Daha ı.zla taUıi1't almak tçhi BiriDcl 
ltotdonda 152 numarada .UMDAL• 
wnum1 deniz. Aeft!talığı Ltd. mtıracsat 
edilmesi rica olunur. ~91111~wm:lll"'llpjllJQ.ım!i7.~6lV:WJ~IP.)'l!JifJll!MMJ• .... 

Tele!oD : 4072 M'.Udüriyet 

Telefon : 31'11 Acente 

T. BOWEN REES VE 
fürekAsı 
-~--

PEnN J.İNt-; (FEARNLEY AND 

Blriftri Sınıf MP•- 1 
Ur. Demir Ali 

F.GER OF OSLO) ""LU 
FERNLANE motörU ayın nihayetin- KAMÇIOv 

beklenilmekte olup Nevyork ve Cilf c Tennm.1 hastalıldan 
tıerika sahilleri limanları için yfik ala· VE 
thr. ı-::Jcktrik Tcda\ı:ileri 
'.;erek vapurların muvasal!t tarihleri, Birinci Beyler Sokağı •0 • 55_ 
nleri ve navlunlan baklanda acenta 

1zmir • FJhamra in arkasıntla 
tcahhUt altına giremez. Daha fat.Ia 

Sabahtan ak~ kadar nstalarRD 
silit almak için T. Boven Rees Ye Şr. kabul eder.. TELEFON: 3411 

2353 te&efon numaruma «nünıc.ut ill-ıill• .. 

Nasıl ifa muvaffak olmvş 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
Daima 8 poz güzel, net ve detayh 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATLI, EMlN ve MUNTAZAM EMÜLSVONLU 

"KODAK VERIKROM" Fllmı 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyalarınız için: 

Daima güzel, canla, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan v E LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beroilu, lstanbul 

8 poz da güzel 1 

ilan 
Yüksek Zıroat Enstitüsü Veteri
ner F akültesı Askeri kısmının 

Kayıt ve kabul şartları 
1 - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl ıivil hım devreli liae

lerden iyi Ye pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlannı 
vermit olmak ıartile talebe kabul edilecektir. 

isteklilerin llfağıdaki vuıf ye tartlan hatt olması lizrmdtt: 
a)- Türkiye cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
b)-Y:qı 18 - 21 olmak, 
c)- Beden teıekkülleri ve ııhbati orduda ve her iklimde faal hiz

mete müsait olmak (dil rekiketi olanlar alınmaz), 
d)- TaYır ve hlltebti, ahlakı kusursuz•• aeciyesi aailmı olmak, 
e)- Ailesinin hiç bir fena hal ve §Öhreti olmamak (~abtta vmikw 

ibraz etmek). 
2 - lıteklilerin m~racaat i.tidalanna §U veaikalarm '-ilanmaıı 

lazımdır: 
a)- Nüfus dizdaıu veya musaddak ıureti. 
b)- Slhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aıı kağıdı. 
c)- Lise meruniyet ve olgunluk tehadetnanıeıi veya tasdikli su

reti. 
d)- Olcula alınd.pakdirde askeri kutun, nizam ·n talimatları ka

bul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten taedikli teahlriit 
ıenedi. 

e)- Sar'ala uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müp
tela olmadıfı hakkında velilerinin noterlikten tudikli teahhatnarrıeai 
(bu sibl hutaWdarclan biri ile okula ainnezden evvel malUl olduklan 
t0nradan aıı)&fdanlar olnddan çıbl'Ja.. Ve bu müddete ait hülriime& 
rnuraflan Yeh1erine ödettirilir). 

3 - fsteldiler bu1unduldan mahallerdeki ulıı~lik ıubelerine Mtida 
ile müracaat edecekler ve ,uLelerince ikinci maddede bildin1en evrakı 
ikmal ettilcten ıonra, Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veterinet" 
Faktikeai Askeri Talebe imirliiine aönclerilecektir. 

4 - Miil'Kaal müddeti: EylUlün 20 •İne kadardır. Ondan ıonra 
müracaat kabul edilınez. 

? - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derece· 
lerine Ye müracaat auaaına göredir. latekJi adedi tamam olunca kayıt 
i!leri kapanır. Ve kabul edilenlere, müracaat ettikleri ukerlik ıubeleri 
ile tebliğat yapıbr. 

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

lzmir Gümrük başmüdürlüğünden: 

Böbreklerden idtal' tOl'Dasına kadar 
yo rdaki lann mikroplarını kö
künden te.miiJemek için HELMOBLÖ 
kullamruz.. 

Helmoblö 
ır;:--;~~~~,:;~~l..~~tH~~=~ Boorekler'.n çalışmak kudretiı:rl nrtı-

~ l rır. Kndın, erkek idrar zorluklarını, es-
ki ve yeni bclsoğukluğunu, mesane ilti
habını, bel nğrısını, sık sık idrar bozmak 
ve bo7~'lrken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. ldrarda kumların 
ve mesnnede tasların teşekkülüne mani 
ohır. 

DİKKAT: HELMOBLö idrarınızı te
mizliycrck mnvilcştirir .. 

Sıhhat vekaletinin 14-7-932 tarih ve 
2-27 numaralı ruhsntını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR .• 

,,•-•• .. ıımı••21111-ll'?ln!!llBB! _____ • aeev aaı;r.z ,_ 

Be yoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirk~cide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müıteciri 45 senelik otelcilik mütdıasıııı bay Ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve 11cak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi •ardır. Dahili Te huicl müteaddit telefonlan olduğu gibi 
uatl8ÖrÜ ve huauai 10bntuı nrdw. 

Bütün aari konforu haiz Olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
•e latanbul cihetine de nezareti fnkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlmı ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi 
yecek derecede ucuzdur. Çüııkü ba otel Türkiye otekilik mütehaısıaı 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Eıeliler, kendinin tahtı iıticannda 
bvl~ otellerde but.qurlat. 

......... ıilili ...... lll!Wl ..................... - ...... ırT.i'~ 

400 Adet makaslık çam 
traversi alınacak 

D. D. Yolları 8 nci işletme ko
misyonundan: 
idaremiz için 400 adet maka.alık çam traversi 30/9/939 Cumarteei 

günü saat t 1 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Şartname ve krokisi işletme komisyonunda görülebilir. 
Muhammen bedel 2824 liradır. 

isteklilerin muayyen vakitte komisyon ge!mderi lazımdır. 
7, 12, 17. 24 3295 (18.SI) 

Ooyçe Oryent bank 
DEllSONER BANK ŞUBESi 

1 Z MİR 
Merkezi : BERLIN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermnyo \'e ihtiyat nft(esi 

ı7ı,;oo,ooo RayllsmaPll 
Türkiyede şabeJerl ! 1 TANilUL \'e IZMIR 

Mı ırda lf\Jbeleri : KAJltRE VE ISKENDERn~ 
Her türlü banka muarnelabm ifa Ye kabul etler. 

iLAN 
lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
(6-454) lira (4) kuruı keşif bedelli olup yapılan tenzilatın liyık 

hadde görülmemesinden dolayı 1 O gün müddetle eksiltmesi uz.atılmı~ 
olan Dikili hükümet konağı ikmali inşaatma bu kerre istekli çıkmadı
iından mezk\ir iı 9. Eylul. 939 dan 9/ 1. inci te rin/939 a kadar bir 
ay içinde pazarlığa konulmuştur. isteklilerin bu müddet içinde 2490 
aayılı yaea hükümlerine göre hazarltya<:akları teminatlariyle birlikte 
Nafıa müdürlüğündeki komiıyona baş vurmaları. 

3344 (f868) 

lzmir Viliveti Defterdarlı
ğındar: 
s.hibinin veraset ve.rgiıi borcund•n dolayı tah•ili emval kanununa 

göre haciz edilen Mesudiye mahallesinin Bornova caddesinde 19 • 21 
aaydı ve 4SO lira kıymetindeki bir kıta ar11m 21 gün müddetle rnü:za.. 
yedeye çıkanlmıstar. 15/9/939 Cuma günü 1'at'i ihalesi yapılacağın
dan talip olanlarm aynı günde eaat 1 5 te idare heyetine miiracaat et-
meleri. 5, 12 3209 ( 1840) 

KARSIYAKA KULOBONDEN : AŞÇI BAŞI l\IAl>KA 
KuİabUmüz nizamnamesine ce- ' 

miyet1er tcanununa tevfikan ilave- Makarnalar 
ıi :ıereken bir m~dde ile diğer iki 
maddesinde yapılması icap eden 
tadilatın icraaı için heyeti umu
miye içtimaı akdedileceğinden 24-
9-939 tarihine rastlıyan pazar ıü
nü aabah saat 1 O da kulübümüzde 
mukayyet aaym lZ&nın tetrifleri 
rica olunur. 3365 (1876) 

T.N S. MarkD No. A.S.N. Kıymeti Kilo GTam Eşyanın cin i --- --- -
42 IS6 Ç. Muhtelif 307/362 197 16 9858 000 Buğday 

5 00 t 006 000 Boztılmu Buğday 
'40 S. Adres 364 220 00 36 000 n'r ipek mensucat 

Y katıda miifr datı yazılı e»'B l 6. 9. 9 39 p z rt i günü snat i 5 de açık artırma re tile hariç memlekete gön-
derilmek üzere u1 caktır. Bu müzayedeye · tİTak etmek fatiyenler 939 mali yılına nit unvan tezkeıesini hamil bolun
mak •c yütde İ ,5 h bı e n:ıkdi teminat vermek ve ha eşyalar hariç ~lekele gönderil k üzere satılacağından 
bu huılMta l(iimrüğün isteği veçtrile teminat vermdc şartile müzayede ithalat gümrüiü yanında levazım ve satı semsı 

1 li 3292 (1870) 

ScUınik sergisinin 937 \'C 938 senelerinia 

birincilik madalyalarmı kazanmaştır 



.,~-·· -- ----
SAHiFE ıa YENIASIR 12 E Y L U L S A ~ 1 1939 

Almanya 1914 den , daha zayiftir 
Almanyanın ekonomik vaziyeti kötüdür. Gıda maddeleri azdır. Halk 

hoşnutsuzluk içindedir. Gestapo tedhiş kolları faaliyet halindedir 

Bir generalın fikirleri Varşovanın çetin günleri 
''Bütün milletler soğuk kanlılıkla ya- Garnizon genel kurmay başkanının 
pılmış taarruzu nefretle karşıladılar,, Varşova halkına bir hitabesi 

Stokholm 1 1 ( ö.R ) - Hükümet 
mevkiindeki partinin gazetesi olan Naitit 
baş makalesinde Almanyanın bugün 
1914 den daha kuvvetli olduğu iddiala
nnı reddediyor. 

c 19 14 senesi hilafına Alman}-anın 
zırhlıları karşısında lngil tere 8 misil ve 
kruvazörleri karşısında 6 misil daha kuv
vetlidir. Fakat Almanyanın ekonomik 
vaziyeti daha par!ak değildir. Geçen 
harbn nisbetle demir mevcudu on misil 
daha nzdır. Cıda maddeleri de daha az 
tatminkardır. Fransa ve lngiltere diğer 
bakımdan da mühim bir tefevvuk sahi
bidir. Almanyanın başlıca endüstri mer
kezleri garptadır ve hava hücumlarına 
maruzdur. lngiltere ise ihtiyaçlarını do
minyonlarında tamamlıyabilir. lngiliz ve 
Fransızlar doğruluğuna emin oldukları 
bir dava için harp ediyorlar. Almanya 
ise ayni zamanda dahili bir cephe karşı· 
sındadır. Bazı haberlere göre bu cephe
yi tutmak için bir milyonluk bir siyasi 
ordu kullanıvor r 

BiR GENERALiN MOT ALAATI: 
Londra 11 ( ö .R) - lngili:ı parla

mentosundan general Brodga cRotnri 
Klüp~ de bir nutuk söyliyerek lngilterc· 
nin giriştiği mücadeledeki tefevvuk se
beplerini saymıştır. Başda, milletin sev· 
külcey!!i vaziyetinin bugün bir ay evveli
ne nisbetle çok müsait bir şekil almış 
bulunması vardır. Bir ny evvel lngiliz 
filosunun fevkalbeşer bir i" karşısında 
kalacağı zannediliyordu. Zirn hem Al
man filosuna ve gayri meşru korsanlık 
usullerine karşı koyması, hem de Akde
nizin bütün malzeme ve erzak münakala
hna kapanmaııı tehdidile kar ılaşı:ıbilirdi. 
Diğer taraftan uzak şarkta japon filosu
nun Avusturalyadan lngiltereye Hker ve 
erzak nekledilecek cenup yollarını teh
dide kalkışmasından korkulabilirdi. 

Bu baş tehlikeler vaktinde bertaraf 
edilmiştir. Bu da, Alman tehlikesi karşı
aında, ltalya, ispanya, japonya gibi tali 
noktalardan dikkat!ni geri '\eken lngiliz 
diplomasisinin dirayeti sayesinde müm
kün olmustur.> 

Hatip Çemberlayn ve Hı:ılifaksın di
rayet ve basiretini takdir ettikten sonra 
Almanya ve Ru .. ya arasındaki hainı:ıne 
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Polonyacla son harp va:iyeti 

paktın vaziyeti deği .. tirmeğe hizmet et· 
tiğini Şu suretle kaydetmiştir: Iıalya, is
panya, ve japonya, İptidai namus ve şe
ref prensibine bağlı bütün milletler so
ğukkanlılıkla hesap edilmiş bir hart>keti 
nefretle karşılamışlardır. 

lngiliz gazeteleri bu beyanatın, Alman 
hegemonya ve tehakküm teşebbüsüne 
karşı lngiltere ve müttefiklerinin maddi 
ve manevi müsait şerait dahilinde müca
deleye giriştiklerini iyice gösterdiğini ya
zıyorlar. 

Paris 11 (ö.R) - Maliye nazın Rey
no dün akşamki radyo nutkunda Alman-

1 

yanın ekonomik ve mali sahadaki meha
retini kaydetmiş ve demiştir ki: 

« Düşmanın kudretini ve askeri ehem
miyetini azımsamamak bir hata olur. Fa
kat neticede harbı, maddi menabii en 
kuvvetli olanlar kazanacaktır. Almanya 
muazzam harp i"tihzaratı ile şimdiden 
mühim mikyasda yıpranmıştır.Garp dev
letleri iııe mücadeleye kaynakları taze 
ve kuvvetleri tam olarak girmişlerdir. 
Harp ilerledikçe onların kudreti arta
caktır. Almanyanın bilakis artık ekono
mik harba atılacak taze kuvvetleri yok
tur ... > 

Leh mukavemeti 
Şimdi Alman başkumandanlığını 
şaşırtmış bulunuyor. Hitler tayyare 
ile harp sahaları üzerinde dolaştı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SADİFEDE - Leh radyosunun Tul mevcını ça- AL!\fAN TEBLi(;i 
!.3u. idd!ayı t~yit iç~ vaz.i~.etf ~hler.e larak Varşovanın zaptı haberini Roma, 11 (Ö.R) - Alınan tebliğlerine 

musaıt hır şekilde gosterdıgı ıddıa edi- vermiş olan Alman kumandanlı. göre Alman kıta1arı istihkamlar etrafın
lemiyecek olan Alman tebliğine müra- - h k ·k t k d · t t da sert bir mücadeleden sonra Büg nch
caat kafidir gının a ı a e ne a ar rıaye e • rinin cenubunda bir köprü başı tesis 
Alman başfıumandanlı· tiğinin delilidir:. Zira mezku~ .ku- etmişlerdir. Her çapta topları Varşova-

.Jlı ,,. f V mandanlık bugun bu yalanı ıtıral nın cenup mahallelerine ateş açmışlar-
!lı ır tara tan arŞOV~· etmektense zaptedildiğini iddia dır. Şimalde Almanlar Gdinya Leh li
nın uMuhasarasınınn SU• ettiği fehri bugün tekrar kaybet- r.ıanıru muhasara etmişlerdir. Alınan 
ratle teralılıi ettiğini be· tiğini bildirmeği tercih ediyor. donanması kıtaatın ileri hareketine mu-
yan ettiğini beyan eder• Fakat diğer bir Alman teb- yaffakıyetle müzaheret etmektedir. 

lıen diğer taraftan baş• li~i de dah8: _az manidar değil- ~~~~!~!!~1~h tebliğine göre, Ostra
fıumandanlığın hôlô Var dır .. Bu te~!ıg Vartova etraf~~- \'a - Mazoviyevski hattında ve Büg neb-

i . dakı mevzu hareketlerle degıl, ri boyunca harp devam etmektedir. Düş-
ŞOVayı Ve varoş arını iŞ•. bu'·tu··n Leh cephesı·ne tamı.ldir. t d a·1 · · man ar e ı mıştir. Vistül nehrinin gar-
gal eden lıUVVetleri gerı Bunda bir ordunun daima ileri binde Alman zırhlı müfrezelerinin faa-
almağa fıarar Verdiğini gidemiyeceği beyan edildikten liyeti kaydedilmiştir. Cenupta muhare
IJildirnteJıtedir.. Bunun sonra f U mülahaza yürtülüyor: be şiddetle devam ediyor. 

K · d · d. t · 1 · l Riga, 10 (A.A) - Buraya gelen ha-icin gösterilen Sebep te orı or tım 1 amamıy e ıtga bcrlcre nazaran Polonya hükümeti, 
Lehler tarafından yapı- edilmi? ol.duğunda? Alman kı- Lublinin yakında harp sahasına intikal 

ı rı:. b d 1 d taları ılerı hareketıne devam- edeccğ.i düşüncesiyle hükümet merkezi-
a~ u"!nt a~. ı~an ar ır dan evvel Koridorda temizle- -1- 1 k 
Şuphesız ha kalı bır sebep olma- . . l uldur ni Krecmieniceye nuıuetme tnsavvu-

kl b b b. · h k me ısıy e mefg · rundadır. 
mal a. ~ra erk ınnetı~e.LeAl uv- Berlinde neşredilen tebliğde beyan Bu akşam Vilna radyosu, Alman kı-

Varşova, 11 (A.A) - Varşova garni
zonu genel kurmay başkanı Albay Ll
pinski, dün akşam saat 22.~0 ela Varşova 
radyosunda beyanatta bulunarak demiş
tir ki : 

- Varsova, çetin gtinler yasamakta
dır. Sabalun saat beşinden beri düşma
nın tayyare hücumları birbirini takip 
ediyor. İlk hücum esnasında Polonyalı
lar bir tayyare düşürmüşlerdir. Gündüz 
yapılan 14 hava hücumuna 70 Alman 
bombardıman tayyaresi iştirak etmiştir. 
Bunlardan 15 tanesi Polonvalılar tara-
fından düşürülmüştür. -
Varşova, 11 (A.A) - İki numaralı 

Varşova radyosu, dün geceki neşriya
tında şu haberleri vermiştir : 

Sivil halka benzin ve yağ dağıtılmaya 
eskisi gibi devam olunacaktır. 

Alman tayyareleri tarafından atılan 
ve halkı şehri teslime davet eden be
yannameler Pilsudski meydanında azim
kar büyük bir halk kitlesinin önünde 
büyük bir ateş halinde yakılmıştır. 

Polonyanın sabık Berlin bi.iyük elçisi 
Lipski, Vilnaya gelmiş ve gazetecilere 
yaptığı beyanatla bütün Skandinav 
memleketlerinde, şerefi ve dünya hürri
yetleri için mücadele eden Polonyaya 
karşı kendiliğinden meydana cıkan bü
yük bir sempati mevcut olduğunu bil
dirmi.ştir. 

Varşo\·a, 11 (A.A) - Pat ajansı bildi
riyor: 

Varşovadaıı manzaralar 
•Almanlar Polonya radyosunun ko- man radyosu, bu vaziyeti Polonya lisa

nuştuğu zehabını vermek için Polonya nında bildirmiş ve Polonya arazisinde 
radyolarının dalga uzunluklarını kul- ekalliyete mensup Almanların geniş 
lanmağa devam etmektedirler. Alman- mikyasta tevkifine karşı bir mukabele 
lar geçende de bir Polonya radyosunun bilmisil olınak üzere tedbire müracaat 
dalga uzunluğunu kullanmışlar ve spi- edildiğini ilave etmiştir. 
ker, Polonyalıların kanlarının son dam- Radyo, tevkif edilen Almanların ser· 
la51na kadar kendilerini müdafaa ede- best bırakılınadığı takdirde Bu rehine
ccklerini bildirdikten sonra hakiki va- lerin en fena muamelelere maruz kala
ziyeti trunamiyle yanlış bir şekilde gös- caklarını tebarüz ettirmiştir. 
teren Alman tebliğini okumuştur. Vnrşova, 11 (A.A) - Varşo\'a civa-

rında Polonyalılar tarafından esir edilen 
Londra, 11 {A.A) - Almanların iş- Alınan askerleri, Almanya ile İngiltere 

gali albnda bulunan mıntakalnrda bir ve Fransa arasında harp ilan edilmiş 
çok Polonyalılar tevkif edilmiştir. Bun- bulunduğundan haberdar olmadıklarını 
lar rehin olarak ahkonulınaktadır .. Al- bildirmişlerdir. 

Son vaziyet hakkında 
F ra·nsız ve lngiliz gazetelerinin 

tefsirleri büyük ümitlerle doludur 
Londra ır (A.A) - Bu sabahki Daily 

Mail gazetesinde Göringin nutkundan 
bahseden Vard Price, diyor ki: 

Göringin nutku, gerek bazı Alman ri
cali mahfillerinde gerek Alman milleti 
arasında, demokrasiye karşı limitsiz bir 
harbe atılmaktan korkulduğunu gösteri
yor. 

Harp zamanında ilk mühim nutku Bit
lerin değil de Göringin söylemiş olması 
da şayanı kayıttır. Acaba, Alman hiikü
metinin mahiyetinde, Hitlerin yüksek 
otoritesi aleyhine, gizli bir değişme mi 
vukua geldi? 
Diğer taraftan Bitler.in cepheye git

miş olması, bir çok başka esaslı sebep
ler ile de izah edilebilir. Almanyada 
karışıklıklar çıkarsa, Führer, ordunun 
ortasında kendisini daha ziyade emniyet
te mi hissedecek? 

Paris 11 (A.A) -Göringin nutkundan 
bahseden Petit Parisien gazetesi diyor 
ki: 

Göring aldanıyor ve kendisini aldatı-

yor. Göring, Fransızların kalplerinde 
bir aksi sada doğuramıyacaktır. Hitlerin 
girdiği çıkmazdan çıkabilmesi için bir 
tek yolu vardır. Bu yol, Polonyada bu
lunan ordularını geri çekmektir. Bunu 
da yapmak istemiyor. O halde Bitler, 
bugün, çıkmazda mahsur bir vaziyette
dir. Bunun haricinde ise tam inhilalden 
kendisini kurtarabilmesi imkansızdır. 
Filhakika, Çemberlayn, Ingiliz ve Fran
sız milletlerine hedefi gösterirken şöyle 
demişti: Hedef, Hitlerizmin yok edilme
sidir. Çünkü bu, Avrupaya sulhu iade 
için yegane çaredir. · 

Faris 11 (A.A) - Epoque gazetesi, 
bugünkü baş yazısında diyor ki: 

Harp, uzun bir harp olacaktır. Eğer 
insan bakımından iktısat yapmak isti
yorsak harbın uzun olmasını kabul et
memiz lazımdır. 

Almanya, kısa harbı şimdiden kaybet
miştir. Almanya, muzaffer olmak için 
bu kısa harp üzerine bütün ümitlerini 
kuruyor ve bu kısa harple bizi hemen 

dalına tehdit ediyordu. Öyle bir kısa 
harp ki Alnınnyanın buna şimşek gibi 
karadan ve havadan başlaması ile bizle· 
rin seferberliğimiz aklın bırakılacak, tah
şidatnnız iınkfuısız bir hale sokulacak 
ve nihayet daha çarpl§madan evvel diz 
üstü çökerek boyun eğmemiz mlimkün 
kılınacaktı. Halbuki, böyle bir şey ol
mamış ve umunıl seferberliğimiz muhte
şem bir surette tamamlanmıştır. 
Sabah gazeteleri, aynı zamanda Polon· 

ya cephesinin va1Jyetini de tetkik et
mekte ve ekseriyetle vaziyeti bu cephe
de ümitsiz bir halde bulunmadığını mü
şahede eylemektedir. 

Fransız gazetelerinin, Polonya cephesi 
hakkındaki mütalaaları şu suretle hU
lasa edilebilir: 

Polonya hattı, yeniden kuruluyor gi
bidir. Bazılarının korktukları gibi bu 
cephede nizamsız intizamsız bir ricat 
yoktur. Polonyalılar, toplanıyorlar. Po
lonyalılar, •Marne~ muharebelerine baş
lıyorlar. 

lngiliz Dominyonlarnnda 
imparatorluğun kat'i zaferini temin 

hazırlıklar • hararetlidir~ • 
ıçın 

Roma, 11 (Ö.R) - Kanadanın Al
manya ile hali harbi ilan etmesi üzerine 
reisicümhur Ruzvelt bitaraflık kanunu 
hükümlerini Kanadaya da teşmil ede
rek bu memlekete sevkedilecek silahlar 
üzerine ambargo koyan bir emirname 
r:eşretmiştir. Reisicümhur Ruzveltin 
kongreyi iki ilkteşrinde fevkalade ola
rak içtimaa davet ederek bitaraflık ka
ııununun tadili projesini bir daha kong
reye arzedeceği tahmin olunuyor. 

Londra, 11 (Ö.R) - İstihbarat neza
retinin bir tebliğine göre Yeni Zcland 
hükümeti gerek Yeni Zelandın müdafa
asında, gerekse hariçte kuvvei seferiye 

olarak kullanılabilecek hususi bir aske
ri kuvvet teşkiline karar vermiştir. Bu 
o~·du harbin devamı müddetince ve 
harpten sonra dahi 12 ay devam edecek 
gönüllü hizmet şekliyle teşkil olunuyor. 
Diğer taraftan hava kuvvetleri için de 
gönüllü toplanıyor. Yeni Zeland tayya
recileri memleketlerinde talim müdde
tini geçirdikten sonra İngiliz hava kuv
vetlerinde hizmet edebileceklerdir, 

Londra, 11 (Ö.R) - Başvekil Sir Ne
vil Çeınberlayn Kanada başvekili bay 
Makenzi Kinge şu telgrafı göndermiştir: 

•Kanada ile Alınanya arasında hali 
harbi ilan için Ottavada neşredilen be-

yannameyi 1 "la bildiren şahsi mesajını
za teşekkür ı•derim. Sizin idareniz al
tında, Kam anın muazzam kaynakları
nı Alınan 1 arruzuna karşı müşterek 
müdafaa k: .ı tahsise karar verdiğini öğ
renmek brniın için derin bir teşviktir.• 

Londra, 11 (Ö.R) - İngiliz gazetele
ri Kanad~ nın Almanyaya ilanı harbini 
en büyük bir memnuniyetle kaydediyor· 
lar. Mancester Guardiyan bilhassa Fran
sız Kana-ialılarının şevkini tarif ediyor 
ve gönüllii kaydının yığın halinde oldu
ğunu bildiriyor. 

aMontreal Star» Kanadanın müstem
leke esası üzerinde kuvvetli bir ordu 
teşkil etmekte olduğunu bildiriyor. 

vet erını? mu a~e!11etını . m~n: edildiği gibi temizleme harekiitının biti- tclarının Varşovanın altı mil dışında 
ların nıhayet ıtıral ettıklerını rilmesi ileri hareketinin devamı için el- durdurulmuş olduklarını bildirmektedir. 
göstermektedir. Ve bu mukave- zem bir mütekaddem şart ise, Hitlerin Ayni radyo Leh başkumandan lığının bir 
met vaziyeti hazıra dahilinde ol- kendi itirafına nazaran ileri hareketinin izahnamesini de neşretmektedir. 
dukça muvallakıyetli olsa gerek- şimdi durmuş olduğu netice~ine varma~ Bu izahnamede, Leh ordusunun ev
tir ki Alman başkumandanlığı mantıki bir zarurettir. Yıne mantıki \•elce hazırlanmış olan bir plfın muci
V v l · k · · t k · olarak Alınan tebliğinin tevillerinden bince ricat ettiği ve hu ricatın, düşmanı 
a~f~ ayı e e geçır~.e . ıç~'!. ~ .1'! şu mü.şahede çıkarılabilir : Alman teb- memleket dahiline çekmek icin bir tabi

ettıgı ~anevrayı degıştırdıgını ıtı- liğlerinde son günlerde bedahati kabul ye olduğu tasrih edilmektedir. 

Londra, 11 (Ö.R) - Dominyonlar na· 
törlü kıtanın Varşovamn merkezine ka- tayyare ile, Vistülün gnrbinde bazı Po- zırı Antoni Eden saat ikide kral tarafın
dar gittiğini, fakat piyade kıtalariyle lonya fırkalarının muhasara edilmiş bu- dan kabul edilmiştir. Ve bu akşam saat 
birleşmek üzere tekrar geri döndüğünü lunduğu Kielcc - Radom mıntakası cep- 21.15 te radyoda dominyonlara hitaben 

ral edıyor. Dün ve dünden evvel edilir gibi olmıyan bir askeri hakikat $imdi, merkezden uzaklaşmış olan 
şehrin zaptından bahsederken şimdi bedahat mevkiine çıkmıştır : düşman k-uvvetlerinin muvasalasını kes-
şimdi şehirden ve varoşlarından Yani bir ordu hakikaten da.i,?:ta ileri ınek daha kolay olacaktır. 
kuvvetlerini geri aldığını bildiri- gidemez. Bilhassa, Alman teblıgındc be- Diğer taraftan Leh ordusunun halen 

yor. 
V arşovanın muhasarasından 

bahsediyorsa da zaptından artık 
hiç bahse dili varmıyor: Bu da, 

yan edilmemesine rağmen, her kesin Vistül - Naref - Büg istikametinde yeni 
miisahede ettiği gibi bu ordunun karşı- bir müdafaa hattı vücuda getirdikleri ve 
sında Leh ordusunun mukavemet ve kuvayi külliyenin bu hat üzerinde ta
harp azmi asla kırılmamış olarak baki haşşüt ettiği bildirilmektedir. 
bulunursa... Alınan nPm~l:n·ı i«:P hnaiin hl" .-nn-

bildirmektedir. hesi üzerinde uçuşlar yapmıştır. Führe- bir nutuk söyliyecektir. 
HİTLER TAYYARE İLE HARP rin tayyaresi, Radom tayyare meydanı- Londra, 11 (Ö.R) - Cenubi Afrika· 
SAHASINDA DOLAŞIYOR na inmiştir. Führer, buradan Varşova- nın yeni başvekili general Smuts bir be--
Berlin, 11 (A.A) - Filhrerin umumi ya doğru, Polonya kıtalannın cepheyi yanname neşrederek lanı hn1:P kar~ 

karargahının bir tebliğine göre, koridor- yarmak için yaptıkları teşebbüslerin Al- parlamento tarafından ekserıyetle veril .. 
dakl harekat nihayete ermiş telakki olu- man topçusunun ateşi karşısında eridiği diğini kaydettikten sonra : 
nabileceğinden, Führer, Chienstochan, noktaya kadar uçuşuna devam etmiştir. •İngiliz milletleri ~üş.terek ai}es~den 
Kielce ve Konskie yolundan Radom ve Öğleden sonra Führer, aynl Polonya aynlmak zamanı degıldir. Tehlikeli bit 
Varşovaya doğru ilerlemiş olan Silezya tayyare meydanından kalkarak kendi dünyada bu aile bizim en iyi dostum~ .. 
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