
• 44 URUŞTUR 13 EYLOL C::al"$amôa 1939 
• ah"b •• ŞEVKET BiLGiN lmtıyaz • ı ı. 

Başmuharrir ve umum! neşriyat müdUrU: 

HAKKI OCAKO(;LU • 
ABONE ŞERAiTi 

Fuarımızı 
Oi:V AM MüDDETl TUrkiye ;çin 

1400 
s~............ 1sa 
All'I awftk ••••••••••••••• Günü geçmiş nüshalar (25) kuMJJtur· L T E L E F o N : 2697 

23 Günde 
471.504 kişi gezdi-' 

· liyet kabul etmez. 
ilan münderecatından gazetenıız nıesu - - - - -

Cümhuriyefüı .,. Cümhuriyet .. eri,.;,. bekçisi, sabahlan ~kar ıiya.t gıızetedw Y eni A.. Matbu.aında Baı•lnr· ...... 

Vistül e -n muh reb s 
r lwos1<·ov·a .... r·a·a·y·c:;-s1i-ıiug··neıırr .. ge·rı·stnae .... t"opıa·iia-ıı .. ··ıe·h .. 

ordusunun Almanları mağlôp ettiğini bi~diriyor 
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Büyük Yarma teşebbüsü 
Almanların bütün kuvvetleri ile 
yaptıkları gayretler neticesiz kaldı 
Leh Başkumandanlığı, Alman stratejlerinın çevırme 
planlarını bozmuş Leh müdafaasına yeni ve kuvvetli 
bir hat üzerinde yerleşmek imkanını bahşetmiştir 

- ----------;;;.--------------------~ 
Fransız 

derinlık 

ileri hareketi 
ve genişlikte 

inkişaf ediyor 

Alman Ordusu 
Müdafaa hatlarını Sarburg şelı

rinia öte tarahna çekmeğe 
nıecbur olacaktır r.ı 

Paris 12 (Ö.R) - Alman kuvvetleri, Siglnd hattı yakın
larını Fransız kuvvetlerinden kurtarmak için Lüksemburg 
hududuna doğru mukabil bir taarruzda bulunmuşlarsa da 
hiç bir netice istihsal edememişlerdir. Sar nehrinin şarkında 
Fransız ileri hareketi devam etmiştir. Fransızlar Almanları 
t~krar tedafüi vaziyet geçmcğe ve hareket teşebbüsünü 
Fransızlara bırakınağa mecbur etmişlerdir. _ CC"mı,yohı "'f•I 

Baş 
Vekilimiz 

Roma 12 (Ö.R) - Gazeteler Polonya cephesinde knt'i saatlerin yaklaşbğmı 
yazıyorlar. Bug ve Vistül nehirleri araSJııda Polonya ordusu büyük bir muha· 
rebeye tutuşmuşttır. 

Paris 12 (ö.R) - Garp cephesin.:!c vaziyet çok memnu
niyet verici bir iJık4;af takip ediyor. Vojla Sar arasında 
Fran5ız ordusunun mevzii terakkileri devam ettiği gibi 
Sardöminin garbında da tc.rakkiler elde edilmiştir. Şimdi 
A lmanlnrın müdafaa hat] arını Sarburuk'un öte tarafına 
çckıncğe nıecbur kalacakları kuvvetle tahmin ediliyor. 

= Oto~•bıl y•ıv === .. .. (.,.,.,,., ... , .. , > 
Ô H•vllİmGAı 

... Hajınohıttı 

mm 5••'"'" • Bu gece Moslıova rad ~osu da, Bug nehri geri· 
sinde talıaş.şüt eden Leh lıuvvetıerinin Alman 
lııtaıarını mağlup ettilılerini bildirmiştir. 

o ... .... 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Garp cephesinde son harp vaziyeti 

---~---
Bütün gönüller-: 
ln$irah vermiştir 

ttAKKl OCA.KOeLU 

AL:lfANLARIN BÜTÜN YARl\lA TEŞEBBÜSLERİ KIRILDI 
Varşova 12 (A.A) - Polonya ajansı,•aat 23 te telsizle Varşova radyosundan 

askeri vaziyet hakkında aşağıdaki mü 'emmim mahimab vermiştir: 
Alman kuvvetlerinin Narev ve Bug iizerindcki Polonya hallarını yarmak 

için biitiin le!jebhüsleri kınlnuş ve akiın kalmıııhr .. 
Varşova müdafaası kumandanlığının ,-erdiği mali\mata göre, hükümct mer· 

kezine yapılan Alman hava hücumları esnasında düşman tayyarelerinin yüz-
Büyük millet meclisinin tatil devresiıti de yirmi kadarı düşiirülmüştiir. 

ikmM ederek müzakerelerıne başlama~ı * 
memleketin her tarafında bü~ük .b1:' POLONYA TEBLİÔİ vaziyet aynıdır. 
~erak ve heyecanla beklenen hır hadi-
~ Varşova 12 (A.A) - Polonya genel Varşova civarındaki çarpışmalarda, 
•e ~~ardanberi emniyet ve huzurunu kurmayının telsizle 11 Eylül saat 22.20- hükümet merkezinin kahraman müdafi
kaybeden Avrupanın, nihayet bütün de neşrettiği 11 numaralı tebliğ: leci, düşmanın hücumlarını kırmışlar ve 
ümid ve temenniler lıilAf~a _bir harba Düşman hava kuvvetleri faaliyetine geri püskürtmiişlerdir. Kutno mıntaka-

.. ··k]enmiş bulunması hiç şuphe yok- devam ederek kıtaları, münakale halla- sında şarka doğru ilerliyen fırkalar kan:ru ki TUrkiyede bazı endişeler uyan- rını, şehirleri ve yollar üzerindeki sivil lı çarpışmalar yapmaktadır. San 'hatti 
~aktan haU kalamadı. halkı bo".'bard.ıman etmiştir. üzerinde de çarpışmalar devam etmek-

Bilhassa bizler 1914 faciasının en acık- Suvalkı mmtakasında vaziyette deği- tedir. 
lı hnelerini yaşamış bir nesil olduğu- şikli.k yoktur. Narevde, Lozma ınıntaka- ALMAN TEBLİÔİ 
.,,: için beşeriye.~. bu f_eci akıbete sıı;ı_d~ ve Bug üzerin~~· _kıtalarımız, çok Roma 12 (Ö.R) -- Alman tebliğine 
b" kerre daha suruklenmış o::masını;ı muhim mıktarda motorlü ve zırhlı kuv- göre ve Alman orduları arasında Vistül 
ız':.rabını pek samim1 ?l":'"~ yureklerı- vetler kullanan düşmanla şiddetli çar- garbında başlıyan büyük meydan mu-
ınizde duymaktan nefsiı:nız~ .~enedeme- pışmalar yapmaktadır. Modlin önünde - SONU 6 iNCi SAHİFEDE _ 

Mussolini yeni bir sulh 
planı hazırlıyormuş ..• 
Roma, 12 (Hususi} - Unitd pres muhabiri bildiriyor: 
Mussolininin pek yakında Londra, Berlin ve Paris nezdinde yeni bir 

sulh teıebbüsünde bulunacağı anla§ılmaktadır. Bu hususta Londra ve 
Paristeki ltalyan sefirlerine lazun gelen talimat gönderilecektir . 

Mussolininin hazırladığı sulh planı Hitlere Lehistana gidecek olan 
bir askeri heyet tarafından verilecektir. 

Hitlere vekileten Berlinde devlet i§lerini tedvir etmekte olan Mare
tal Göringin cepheye hareketinden evvel bugün ltalyan sefiri ile yaptı· 
ğı mülakat ta bu mesele ile alakadar görülmektedir. 

Roma siyasi mahfilleri Mussolininin bu tqebbüaüne büyük ehem
miyet atfetmektedirler. 

di.. . . açıkça itiraf edebılirız. . 
gım~. fmıız hiç bir zaman ne bır 
Bu ıtira de bir yılgınlığın eseri 

korkunun, nanle ık d gularının en tabii 
değildir. Ins uy 
bir neticesidir. . gular b' · hiç bir 

Fakat bu '.~1'.'.ız ~~y ah • il ızı karşıla-
zaınan tecavuzu musam a e 

çok mühim bir mülakat 

Piyango 
---·-tı-·---

SObi n lirayı 20431 
No. kazandı 

--&-
15000 lir ... yı 14750 

No. kazandı 
-~-

Sonu (31) ve (50) ile 
biten biletler 2 lira 

amorti alacaklar 
12000 

Lira kazanan numara 

32557 
10000 

Lira kazanan nuınara 

32760 maiia sevkedemez. k d 
B .. t·· d;;<üncelerin üstünde mu a -

u un ...., if . g lir 
des haklara riayetk5rlık v:ız esı . e. · 
Hele bu tecavüz bizim emru?:'et ve istik
lalimize taallilk ederse bugun vuku_un
d teessür duyduğumuz kanlı badire-

an .. .. kapalı canla başla atılmakta 
ye gozu k 

15 tereddüdümüz yo tur. 
as . . I Tür' kiyenin mukadderatı 

Bu ıtibar a bil ük 

Londraya göre ltalya, her silahlı ihtilaf haricinde -SONU
4

ÜNCÜS~FEDE
kalarak ticaretini inkişaf ettirnıeğe bakacaktır Askere 

üzerinde biricik söz sahibi 01~.n a {ar-
millet meclisinin to_pJ~as:;ju~lmasını 
şısındaki vaziyetinuzın aş kli 
haklı bir merak ve heyecanla be yor-

duk b"' .. k 
D~a ilk celsede başvekilimiz uyu 

bir vuzuh ve katiyetle dünya kar~ısında
ki vaziyetimizi anlattılar. .. . bütün 

Bav Refik Saydamın sozlerı 
önüİlere inşirah verdi. . 

g B' çok dünya diplomatlarının, vazı
/r icaplarına uyarak. diplomasi ede

~fy~~ı yapmağa uğra~tıklar~. ş~ günle~d; 
Türkiye cümhuriyetının hukumct reısı, 

k ık Ve açık olduğu kadar da sa-
ço aç • ı·ti· k . • 'f delerle iç ve dış po ı amızın 
mımı ı a 

1 
.. t 

izahını yaparken, gön ünu aç ı. . . . 
Devletlerle olan münasebeU_erımızı~ 

izahı, samimiyetin ta kendısı olara 
gözlerimiz önünde canlandı. 

ötedenberi istikrarını muhafaza eden 
dış politikamızın her şeye ra~cn e;ı 
küçük bir inhiraf kaydetmemesı bu ~ı
yasetin isabetini bir kerre daha teyıd 
eyledi. 

- SONU 2 İNCİ sAHtFEDE -
HAKKIOCAKOGLV 

Roma 12 (ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
Ingil terenin Roma sefiri Sir Pcrsi Lor e
nin dün kont Ciano ile iki saat süren 
mülakatını büyük ehemmiyetle tefsir 
ediyorlar. 

Italyanın vaziyeti _hak~ında._ fugilizler 
bu memleketin ~er !-htılaf ~anc':.~d~ ka
larak ticaretini ın~af ettırcc~gını, f?
kat bütün askeri, sıyasl ve diplomatık 
hadiseleri yakından takip e~_erek Av
rupa kıtasında vaziyetın kah bır. un
suru olmak istiyeccğini tahmın edıyor-

lar. k' It 1 cPopolo Ditalya> diyor ı: ayan 
milleti için parola çalışmak ve suSll':aktı~. 
Fa,ist hükümeti memleketin. genış bı': 
faaliyet ve istihsal siyaseti takıp etmesını 
mümkün kılmaktadır. Millet çalı~ağ~ 
ve istihsale devam ediyor. Italyan ~ılletı 
rahat bırakılmasını arıu etmektedır. 

ROMADAN GELEN 
YOLCULARIN lNTIBALARI 
Istanbul 12 (Hususi) - Romadan ge-

len yolcular Italyaya ait intibalarını 
şöyle anlatıyorlar: 

c Italyanlar son zamanlarda Türklere ı ğiştirdiler. Şimdi Romada Türk - Italyan 
karşı olan muamelelerini tamamen de- dostluğundan bahsedilmektedir. Halk 

Rumenlerin Sovyet hu-1 
dutlarındaki tahşidatı 
~oma, 12 ( ö.R) - Moskovadan badirildiii:ine l{Öre Beyaz Rusya bududun

dakı Sovyet tahıidab zaruri ihtiyat tedbirleridir. Moskova, Leh kuvvetlerinin 
bir tazyik karıısında bu kısımdan hududu geçebaeceklerini tahmin ediyor. 
Romanya da, Rusya ile müşterek olan Dinyeıter hududunda ihtiyat tedbirleri 
almaktadır. Rumen tahıidatı Macar ve Bulgar hudutlannda rapılmakta idi. 
Rumenler Dinyester 111ha!erinde siper kazıyorlar. Biikrq ıehrinın çocuklardan 
tahliyesi i_çin alınan tedbirler tamamlanmı,tır. Alman kuvvetleri Polonyava 
kartı tazyiklerini cenuba tevcih ederek Senbergin timalinde kain Y ııraslav ıeh-
rini i§gal ettiklerini bildiriyorlar. Maksatlan Lehistanla Romanya arasındaki 
irtibatı kesmektir. Alman Baıkumandanlığı bu auretle Sovyetlerle cenupdan 
temas temin edebileceğini ve iptidai maddeleri Sovyet Rusyadan tedarik ede
bileceğini ümit ediyor. Fakat Leh mukavemetinin buna imkan vereceği zan
nedilmiyor. 

arasında Italyanın katiyen harba girmi
yeceği söyleıunekte ve yakında Türk -
Italyan ticaretinin fevkalade bir inkişa
fa mazhar olacağı ilave edilmektedir. 

Triyeste 12 (Ö.R) - Luid Triycstino 
Şarki Afrika. Hindistan ve Uzak Şark 
ile munta.z.o..m deniz seferlerine yC'niden 
ba~lamıştir. 

Varşova önünde 
Alman tankları 

benzinsiz kaldılar 
Londra 12 (Ö.R) - Moskova radyo

larının bildirdiğine göre Varşovanın şi
malindeki Alınan motörlü kuvvetlerinin 
benzinleri tükenntiştir. Lehler bir hü
cum neticesinde iki Alman tankını zapt
t!mislerdir. Leh motörlü kuvvetleri 
Madlin istihk5mında toplanıyorlar. Bu
rada mühim bir hareket hazırlanmakta
dır. 

Divet 
--o---

İZMİR ASKERLİK 
ŞVBESİNDEN: 

l - Yeniden celbine lüzum gö
rülen sınıflar a~nğıd..1 yazılmıştır. 
Bu sınıf ve doğumlu erler derhal 
şubeye gelmeleri lazımdır. Gelmi
yenler haklannda kanuni muamele 
yapılacaktır. 
A - Hava 316 dahil 326 dahil. 
B - ToJ)<'.u 322 dahil 326 dahil. 
C - İstihkam ve Işıldak 317 dahil 

326 dahil. 
E - Muhabere 317 dahil 326 dahil. 

2 - Mübadil ve muhacirlerle 
miilteciler (Ecnebi hükiimetlerde 
askerlik etıni• olsun olına•ın) ikin
ci bir ilfın verilinceye kadar ~ubeye 
gclmiyeceklerdir. 
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Son Vaziyet 
Leh Başkumandanlığı için büyük 

tarihi imtihan günleri 

Leh ordusunun büyük kısmı hakikaten Vistül ve 
_.... prkına geçmeğe muvaffak olmuşsa Le
histan harbı bitmiş değil, daha yeni başlıyacak 
elemektir. 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 
(Dün gece yansına kadar alınan haberlere nazaran.) 

Sar mıntakasında Franaız kıtalan Zigf
rit hatbna yalclaştıkça temaslann tedri
cen ciddi ve kanlı muharebelere inkılap 
~tmesi pek tabii idi. Nitekim Fransız ha
t>erlerine göre dün bu mıntakada Alman 
Deri kıtalan ile Fransız öncüleri ara~unda 
cereyan eden mUsademeler hakiki birer 
muharebe halini almıştır. Fransızlar, AJ
blanlann Zigfrit mevziinin Sar bölgesin
de ileri araziyi karış kanı müdafaa ettik
lerini, maamafih birçok kıymetli köy ve 
tepe elde ettiklerini, Almanların bilhassa 
Fransız topçusu için gözetleme yeri o]a
hiiecek nezaretli noktnlnn bırakmak is
temediklerini kaydediyorlar ki bu tabii
air. Dün Almanların Sar bölgesinde 
Zigfrit hattından piyadelerini ileri sür
dükleri ve bunlann Frnnsızlara süngü ile 
mukabil taarruz yaptıkları hem Alman
lann, hem de Fransızların bu bölgede 
takviye kıtaatı aldıkları gelen haberler 
climlesindendir. Bütün bunlar gösteriyor 
ld bu mıntakada büyük bir muharebe ya 
landa inkişaf edecektir. Ancak bu muha
rebenin, Amerika ajansının dediği gibi, 
bugün vakt olacağı ve tarihte adına Sar 
muharebesi deneceği bilinemez. 

Bundan başka garp cephesinde Al
manlar tarafından Fransa ve Hollandaya 
-rlki olduğu bildirilen firarlar dikkate 
·dcier ehemmiyetli vakalardır. 

SARK CEPHESiNDE 

Birbirini nakzcden vlizuhsuz haberlere 
d.olayısiyle Leh darülharekntındaki mu
ltarebc vaziyeti açık ve sarih değildir. 
Bununla beraber iki tarafın durumunu 
fimdilik ou suretle tet'pit ve mütalaa et
mek kabildirı 

Koridorda askeri harekat bitmit gi
bidir. Ancak burada her ıeyin tamamile 
Clüzelmediği, şarki Prusya ile ana vatan 
arasında münakıılatın henüz deniz yolile 
yapılmakta bulunmasından anlaşılmalc
tadır. Herhalde Almanların burada son 
mukavemetleri kırmakta oldukları ve 
alınan yerlere nizam vermekle meşgul 
bulundukları anla~1lıyor. 

Varşova ıimal doğu ve cenup batı 
istikametlerinden gelerek bu tehrin va
l"oşlannı baskınla alan Alman seri k.ıta
lan bizzat şehirde ve şehrin i1erilerinde 
tiddetli Leh mukavemetine çarparak 
Varşovayı düsürmeğe muvaffak olama
JD1Şlardır. Cok şiddetli ve kesif Alman 
lıava taarruz yardımlarına rağmen bu 
baskının muvaffak olmaması Lehliler 
hesabına kaydolunabilecek ilk ehemmi
J'etli muvaffakıycttir. $u anda bahsi ge
çen seri Alman kıtalannın Varşovanın 
varoşlarından çekilerek büyük kısım
larını bekledikleri anlaşılmaktadır. 

$arki ve garbi Prusyadan Leh arazi
sine girmiş olan Alman orduları bugün 

Varşovanın 125 kilometre §İmal doğu
sundaki Mazowi~zk bölgesinden itibaren 
Oatrov - Narev - Bug üzerinden Varşo
vanın 1 1 O kilometre garbinde Kutno 
bölrıesine kadar uzavan geniş bir hat 
Üzerinden Leh kıtaatile muharebe ede 
ede şimalden cenuba ve cenubu şarkiye 
doğru ilerlemektedir. Bu ordulann şark 
cenahı Narev ve Bug nehirlerini bazı 
kolbaşlarile cenuba geçtikleri ve köprü
başı tesis ettikleri Alman haberlerinden 
anlaşılıyor. Bu cephe karşısında bulunan 
Leh ordusunun bir kısmı Vistülün şar
kında, diğer bir kısmı bu ırmağın gar
binde muharebe etmektedir. 

Diğer cihetten Silezyadan Lehistana 
giren Varta, Vistül ve San nehirlerine 
doğru ilerliyen Alman orduları ileri kı
talarile San ve Vistülün Yaroslav - San
domier - Nova Aleksandriya • Varşova 
cenubu garbi varoşlarına varmışlar ve 
Vittül garbinde kalmış bulunan bazı Leh 
kıtalarını umumivetle Radom bölgesin
de sarmışlardır. Bu suretle görüvoruz ki 
Polonya ordusunun bir kısmı Varşova 
!!İmali şarkisinde, diğer bir kısmı bizzat 
Varşovada muharebe etmekte olduğu ıı:i
bi diğer bazı kısımlan Vistül ve San neh
rinin çark sahillerine geçebilmişlerdir. 
Ancak Almanların şimal ve cenup or
dulan ve bunların seri ve zırhlı tümenleri 
arasında kalmış ve Vistiiliin sarkma ge
çememiş olan bir takım J eh fırkalan (ki 
kuvvetleri malQm değildir) ile Alman 
ordusu arasında iki gündenberi şiddetli 
muharebeler cereyan etmektedir. 

Almanlar tarafından Vistül ric'at hat· 
lan kes:Idiği bildirilen bu Leh fırkaları 
kendilerini saran Alman hatlarını yara
mad•kları takdirde esir düşmeleri tabii
dir. Fakat Almanların yaptığı yalnız bu 
kadar ise ve eğer Leh ordusunun büyük 
kısmı hakikaten Vistül ve San şarkına 
~eçme~e muvaffak olmuşsa Lehistan 
hnrbi bitmiş değil, daha yeni başlıyacak 
demektir. 

Su anda görülüvor ki Leh ordmıu Na
rev ve Bug nehirlerinden San nehri ge
rilerine kadar 320 kilometrelik bir cen
he Üzerinde yayılmıs bulunmaktadır. Bu 
vaziyet tehlikelidir. Onun kin Leh ordu
~unun bu geniş hattı dağılarak değil. 
süratle guruolanarak Almanların ~imli 
vevn cenubi Polonyada biribirinden uzak 
bulunmakta olan ordularından birine bü
tün kuvvetlerivle taarruz ederek müda
faa etmeleri iktiza eder. Aksi takdirde 
Almanlar gene cenupdan San nehrini ve 
şimalden de Narev ve Bugu aprak Leh 
ordusunu yeniden iki kıskaç arasına al
maları ve Vietül ve Sanı terke m~bur 
etmeleri kabildir. Bu sebeple bugünler 
Leh ha kumandanlığı ile Leh ordusu için 
tarihi büyük imtihan giinleri olacakhr. 

H. E. Erk.ilet 

Yeni yıl mahsulü 
Tamamen kaldırılmış bulunuyor 
Beyannamc!eri verilmiş Alman 
malları hakkında ne suretle 

yapılacaktır? muamele 

VE"u• A ... _ 
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Milli Şef in cevaplarıi 

FIRKA REİSİ ATIF İNANA: 
Güzel İzmirin kurtuluş gününün 
yıdönümü münasebetiyle hakkım
da gösterilen duygulardan dolayı 
teşekkür eder, sayın İzmirlilere re
fah ve saadetler dilerim. 

İSMET İNÖNÜ" 

* Belediye reisimizin Izmir kurtu-
luşunun yıldönümü münasebetiyle 
Reisicümhurwnuz İsmet İnönüne 
çektiği telgrafa Milli Şefimiz aşağı
daki cevabı vermiştir: 

Güzel Izmirin h"Urtuluş gününün 
yıldönümü münasebetiyle hakkım
da gösterilen temiz duygulardan 
dolayı teşekkür eder sayın Izmirli
lere refah ve saadetler dilerim. 

İSMET İNÖNÜ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Devlet imtihan 1 

-+-
Ye · şekil, bu 

ik e Hmiyor 
sene 

Maarif ŞCı.rası, mekteplerin öğleye ka
dar tedrisata devam etmelerine ve lise
lerden mezun olacak talebelerin de yal
nız bir tek imtihana tabi tutulmalarına 
karar vemıişti. 

Maarif vekaleti bu kararların tatbik 
şekli etrafında tetkikat yaparak bir tali
matname hazırlamak üzere Ankarada bir 
komisyon toplamıştır. Mekteplerin açıl
ması yaklaştığından yeni tedrisat şekli
ni gösteren talimatname yakında mek
teplere gönderilecektir. Her mektep 
programını, muallimlerinin çalışma şek
line göre, yeniden tanzim edecektir. Ay
rıca, bu usulün ilk tatbik senesi olması 
dolayısiyle mektep müdürleri, muallim
lerin faaliyetlerini yakından tetkik ede
rek nlınan neticeleri Vekalete bildire
ceklerdir. Sene sonunda, Vekalet, aldı
ğı raporlarda tespit edilen noksanları 
gözden geçirerek icap eden noktalarda 
düzeltmeler yapacaktır. 

Vekalet, kadroların tetkikine başla
mıştır. Bunlar, ayın 25 şine kadar kati 
şeklini alarak. tasdik edilecektir. 

Muallimlere, öğleden sonraki mesai
leri için münasip bir tahsisat verilmesi 
de mevzuubahstir. Bu husustaki karar 
V ckillikçe alakadarlara bildirilecektir. 

Üniversiteye nlınacak talebelerin im
tihana tfibi tutulmaları bu sene geri bı
rakılmıştır. Talebeler eskisi gibi gene 
olgunluk imtihanlarile Üniversitye gire
ceklerdir. 11Dcvlct imtihana şekli önü
müzdeki seneden itibaren tatbik edile
cektir. 

-*-
Urla da 

Bir yaralanma 
hadisesi 
Evvelki gece saat 22 de Urlada bir M

disc olmuştur. Urlanın Devedere mev
kiinde oturan Hnlil Beştaşla dava ve
kili B. Sabri Yılmaz arasında çıkan kav
gada B. Sabri tabanca ile, Sabrinin hiz
metçisi Halim de çifte ile ateş ederek 
Halili sağ kolundan ağır surette yarala
mışlardır. Yaralı hastaneye kaldırılmış
tır. Suçlular aranmaktadır. --
Bayındırda bir 
taarruz vakası 
Bayındırın Çıplak köyünde bir hadise 

olmuş ve bir eve taarruzda bulunan 
Mehmet oğlu Nuri Ovalı, 60 yaşlarında 
Bn. Haticenin başına tabanca ile vura
rak yaralamıştır. Kadının feryadı üzeri
ne yetişen köy korucusu Mehmet oğlu 
Ali de bu şahsa ateş etro4tir. Suçlu ya
kalanmıştır. 

.... 

BERlERi 
ihracı memnu maddeler 

Istanbul .. lzmir vapur 
seferlerine başlanıyor 

Baş 
Vekilimiz 

---·-1;r·---
Bütün gönüllere 
inşirah vermiştir 

--~--
HAKKI OCAKOUU 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Sovyet Rusyanın Almanya ile imzala

dığı ademi tecavüz paktının Türk- Sov
yet münasebetleri üzerinde ne gibi bir 

Italyan vapur kumpanyaları Akdeniz ve Ayvalığa uğnyncaktır. tesir icra ettiği bazı mahfillerce iz8ha 
seferlerine başlamıştır. Ilk Italyan ban- Ege Pazartesi sabahı Izmir limanında muhtaç bir mesele telakki ediliyordu. 
dıralı vapurun bugün limanımıza gel- beklenmektedir. Çünkü biz muharip devletlerden iki 
mesine intizar olunmaktadır. Bu vapur Istanbul - Izmir - Mersin hattında işli- danesi ile, yani Ingiltere ve Fransa ile 
yük alacaktır. Bir Amerikan vapuru da yen vapurlar için henüz bir emir veril- menfaaUerinı.izin müşterek bulunduğu 
Jimanımız<lan incir ve tütün yükliyecek- memiştir. Bu da bir kaç gün içinde bir muayyen noktalar üzerinde bir prensiJ> 
tir. karara bağlanacaktır anlaşması yapmıştık. 

Hükümetimizin muvakkat bir tedbir Sovyet Rusya ise bu iki devleUe ~ 
olmak üzere Akdeniz limanları arasın- IHRACI MEMNU MADDELER şamadı. Bilakis bu iki devletin harp et--

tiği Almanya ile bir ademi tecavüz paktı 
da vapur seferlerini ikinci bir emre ka- Hükümetimizce neşredilen son karar- imzalad 
rlar tatil eylediğini haber vermiştik. Ne- nameye uyula:a~v?angi ~addelerin ih- . o So~et Rusya ki bizim kara gU.a 
tekim iki haftadanberi Istanbuldan va- racın~n men.edıld_ıgı, han~ı ~~ddelerin dostumuzdur. Biz bu dostluğa büyük bit 
pur gelmiyordu. pe~ı surctı~.le .. ıh.~a~ edilec.eg~ . nı:nf:a- kıymet veriyoruz. Daha doğru tfıbirle 

Ticaret vekaleti, Akdenizde seyrüse- ka tıcaret mudurluğune bildirilmıştır. Sovyet dostluğu Türkiyenin dış politi· 
fer vaziyetinin müsait gitmesi üzerine Istiycn tüccarlar bunların listesini tica- kasında ana unsurlardan birini teşkil 
Izmir - Istanbul vapur seferlerini tek- ret müdürlüğünden tedarik edebilirler. ediyor. 
rar ihdnsa karar vermiş ve keyfiyet dün Doldurulacak permi kftğıtlarının su- Dünya h5.disclcrinin nasıl bir inkişaf 
mıntaka ticaret müdürlüğüne, devlet de- retleri ticaret müdürlüğünde mevcuttur. seyri takip edeceği bilinmiyen şu gün
nizyolları idaresine ve liman riyasetine Bunlnr doldurularak ticaret vekaletine lerde Türk - Sovyet münasebetlerinin 
bildirilmiştir. Vapurlar Izmir, Edremit gönderilecektir. son durumu bazı zihinlerde bir istif

ham uyandırmaktan kurtulamıyordu. 

Ihtikirla Mücadele 
Başvekilimiz bu noktayı emniyet ve

rici bir ifade ile tenvir buyurdular: 
c Komşumuz Sovyetler ittihadı Jle 

münasebetlerimiz dostanedir. Ve dosta
ne kalacaktır. Altıkadar rabıtalarmıı%da 
hiç bir değişiklik yoktur. Temaslarun1' 
ve nıutad olan fikir teatilerlmiz her Z8" 
manki gibi saınimanedir .> dediler. Mec
lisin şiddetli alkışlarını topladılar. 

(;ördüğünüz fiyat 
habeı 

Belediye, ticaret müdürlüğü ve emni
yet teşkilatı ihtikarla mücadele işi üze
rinde ehemmiyetle takibatta bulunmak
tadır. 
Şimdiye kadar yapılan tetkikat, sureti 

umumiyetle her türlü emtia fiyatının 
normal seyri takip ettiğini göstermek
tedir. 

Ancak bir kaç tüccar ve esnafın bazı 
emtia fiyatlarında sebepsiz fiyat zammı 
yaptıkları görülmüş ve bunlar hakkında 
kanunl takibatta bulunulmuştur. 

Dün belediyede toplanan komisyon, 
bu işi daha şümullü bir şekilde takip 
edebilmek üzere bazı kararlar almıştır. 

iz mir Esnafının 

fark1arıoı derhal 
• • 

verınız 
ı:tn .. vekilimizin ifadelerindeki bu VU-Bu meyanda: her türlü emtia fiyatında ~ 

küçük dahi olsa fiyat tereffüU yapmak ~ ":_e katiyet bütün şüpheleri dağıtına-
isti. nl · h Ik ıar-ı:.- .l-- d h 1 b 1 ga, Turk - Sovyet dostluğunun sarsılmaı-

ye erın a cuııJIUi:lll er a e e- l - cihan um1 el-~ ··zıerl 
d. ticaret ud·· l""W•• hah ıgını um e.u~4rmm go 
ıy~ye veya m ur ugune er önüne bir kerre daha yaymağa yetecek 

verilmesi lüzumunun ilanına karar ve- kudrettedir. 
rilrniştir .. Ağustos 1939 ayı sonuna kadar Cihan umumi efkhının gözleri önUne 
satılan fiyatlardan. f~la o~ara~ toptan diyoruz. ÇUnkU biz bu dostluğa inanınıŞ 
ve perakende her türlü emtia fiyatların- ve bağlanmış olduğumuzdan bu netice
da l/Eyl0.1/1939 tarihinden sonra en kil- den asla şilpheli bulunmıyorduk. 
çük bir zam yapanlar belediye riyasetine Bay Refik Saydamın iç politikaınıJ 
veya ticaret müdürlüğüne ihbar edildiği üzerindeki sözleri kendilerini telA.ş ve 
takdirde takibata girişilecek ve sebepsiz heyecana kaptırmış bulunanlara kat11 
fiat artıranların en ağır ceza ile tecziyesi tam bir emniyet telkin edecek kuvvette
cihetine gidilecektir. dir. Rakamların belağaü hiç bir suretle 

yaptığı toplantı 

Sebepsiz ihtikira yol 
açanlar tahkik ediliyor 

iaşe darlığına dilşmek tehlikesine ma~ 
bulunmadığımızı tebarüz ettirmektcdit· 
Ihtik5.ra sapanlara, yersiz fiat yükscklitJlk
leri yapanlara karşı açılacak şidde 
mücadelenin de neticelerinden katiyetle 
emin bulunuyoruz.. 

Binaenaleyh eE,rer bizim emniyet \f9 
istiklalimize göz koyanlar olmazsa zuhur 
eden harbın dışında kalmak karar ve az.o 
mimiz aslfı sarsılmıyacak, Türkiye de 
normal hayat şartlarının bir değişiklik 
arzetmesine nslll müsaade olunmıya
caktır. 

Şehrimiz esnaf cemiyetleri idare heye
ti azaları ticaret odasında bir içtima ya
parak hükümetimizin ihtikarla mücade
le mevzuu hakkında aldığı kararları ara
larında müzakere etmişlerdir. Bu toplan
tıya mıntaka ticaret müdürü B. Avni 
Sakman <la iştirak ederek alakadarları 
tenvir eylemiştir. 

B. Avni Sakman, her madde üzerine 
memlekette ve Izmir piyasasında mevcut 
stoklar hakkında ayrı ayrı izahat vermiş. 
stoku azalan malların nasıl ve nerelerden 
memlekete ithal edileceğini anlatmış ve 
sebepsiz bir ihtikara hükümetimizin ka
tiyen meydan vermek istemediğini be
liğ bir şekilde ifade eylemiştir. 

Alfıkadarlar, her hangi bir fiat teref
füü veya bunu icap ettiren bir vaziyet 
karşısında derhal mıntaka ticaret mli
dürl üğünü haberdar edeceklerdir. 

Ticaret müdürlüğü kontrol memurla-

Odada 

rı ve belediye teşkru.tı piyasada esaslı 
surette tetkikat yapmaktadırlar. Evvel
ce olduğu gibi her mala etiket konula
caktır. Etiket koyıruyanlar veya norınaJ 
fiat fevkinde fiatle mallarını satmağa 
teşebbüs edenler ihtikar tetkik komisyo
nu tarafından tutulacak bir zabıt vara
kasile mahkemeye verilecektir. 

Zeytin, zeytinyağı, sadeyağı, sabun, 
kahve ve diğer bazı havayici zaruriye 
maddelerinin fiatleri tesbit edilmiştir. 
Dün gümrükte mevcut 1500 çuval kahve 
gümrükten çıkarılmıştır. 

Bir çinko tüccarının kiloswıu 25 ku
ruşdan sattığı çinkoları üç gün içinde 
fiyatlarını yükseltmek suretile 30 kuru
şa çıkardığı ve 30 kuruşdan satış yaptı
ğı şikayet edilmiştir. A.Jakadar makam 
bunun Uzerine ehemmiyetle tahkika baş
lamıştır. Bir kAğıt tüccarı hakkında da 
tahkikat yapılmaktadır. 

Fuarın 

Başvekilimizin son izahını okuduktaıı 
sonra, inandığımız hükümetin ne kadat 
emniyete liyık bir hükümet olduğunıl 
bir kcrre daha görmenin zevki içinde 
en büylik huzuru duyduğumuzu burads 
kaydetmeği milli bir vazife sayarız. .. 

HAKKI OCAKOCLll 

ZalJıta valıaları: 
•••••••••••••••••• 
Kız.ılçullu caddesinde Ali Çakır oğlı.ı

nun csnır satbğı zabıtaca haber alınA" 
rak üzeri aranmış ve 9 gram esrar bulı>" 
narak müsadere edilmiştir. Suçlu ~ 
klnda tahkikata başlanmıştır. 

- Bir işe girmek üzere nüfus d}.%dr 
nındaki ayaş hanesini• tahrif etüği s!Y' 
lnşılan Seyid Ahmet Korkmaz hakkJO" 
da meşhut suç muamelesi yapılmıştır~ 

ihracat tacirleri mühim 
bir toplantı yaptılar Kapanış gecesi 

- Tepecikte Şaban oğlu Seyfi, sa;,h & 
olarak Demir oğlu Ahmedin kapısı ?~ı1I 
ne gitmiş, rezalet çıkarmış ve Denıv
Sait oğlu Süleyınanı sağ kalçasından yr 
ralamıştır. Kendisi de burnundan yari' 
lanmış ve tutulmustur. 

-·- Avrupada zuhurn gelen büyük harp Büyük merasim 
Hükümetin aldığı tedbirler neticesinde lüğüne giderek lisansa tabi maddelerin T . dolayısiyle ihracat işlerimizin de bazı l k b- tuk 

zaruri ihtiyaç maddeleri üzerindeki yük- ihracı için hükümetçe kabul edilen şe. ay l n müşkülfıtn maruz kaldığı malfundur. yapı aca ve ır nu 

Slovakyadan 
Macaristana kaçanlal' 

Londra 12 (Ö.R) - Slovakyadan ~ 
caristana kaçanlann sayısı on bini b 
muştur. Slovakyadaki :Macar ekalliyet' 
lerinin reisi nezaret altında tut~ 

sclmeler tamamile durmuş ve bazı mad- kil hakkında izahat almışlardır. Öd . b l di hastan . b" 1. Hükümetimizin normal hayat şartlarını söylenecek 
d ı · f" ti al .. · cını. § e e ye esı ta ıp ı- muhafazadaki hassası"yeti mal~-dur. e erın ıya arı norm e doğru düşmiye Pamuk piyasası kırk l 1 Dr S Ali 1 wıı k ~ı. günl d bil 
başlamıştır. Büyük schirlerim·ızın· pı"ya- Adanada bu senenın· pamuk piyasası gba:ınke · edırail maaşa · aip . De - İhracat işlerini devam ettirmek hatta Avrupanın şu arıi\"A .. erin e . e 

• tayın · miştir. · kt! d-'-·ı· d d t· t• · ;~'lr~r~ı Jzmir enternasyonal fuarı manzarası de-salarında da tercffü zail olmuştur. Yiye- açılmıştır. Geçen sene kilosu 43 kuruş- ım un i.Uıı ın e ış ıcare ımıze ~ ~· . . 
cek maddeleri üzerindeki bu tenezzül hm satılan ilk akala pamukları bu sene -*- vermek milli iktısadiyatımızın korun- gışmemıştır. Fu~rın:uza karşı a1lli mev: 
diğer maddelere de tesirden hali kalma- ilk açılışta 33 kuruştan mü.~teri buJabil- ÖDEMİŞTE ması ve kalkınması bakımından ehem- cuttur. Bu vesıle ıle uyanan hareketli 
m~tır. Halkımızın perakendecilerden miştir. Bunun sebebi pamuk ihracının Bir yaralanma miyeti haiz olduğu kadar normal hayat hayat, her gece binlerce ~iyi fuar sa-
fazla mal almak için müracaatları da menedilmiş olması, ve isteklerin azalması şartlarının muhafazası için de bir zaru- hasında meşgul eylemektedir. 
durmuştur. Bir çok yeni mahsul madde- ve nuıhsulün bereketli ve fazla bulunma- Ödemiş merkez köylerinde berberlik ~ettir. Müstahsillerimize ancak ihracatı- 23 giln içinde fuarı ziyaret edenlerin 
leri piyasamıza getirilmektedir. Bu iti- sından ileri gelmektedir. Esasen pamuk eden Hüseyin Ateşi, bir ceviz meselesin- mızı devam ettirmek yoliyle bir yıllık saym 471,504 kişidir. Bu rakam her ne 
barla topdancıların vaziyeti de düzel- mahsulümüzün yüzde yetmişi yerli sar- den d~layı Ali oğlu Mustafa Özer, Ha- emeklerini ellerine geçirebilecek ve on- kadar geçen seneki yekftndan daha az-
m~ bulunmaktadır. fiyat için kullanılmaktadır. Diğer yüzde mide Ozcr ve on üç yaşındaki oğlu Meh- hıra geçimlerini temine fırsat verebile- sa da bunun sebebi malfundur. lzmire 

·········································! • Kirabk dükkAn 
Vasıf Çınar bulvarında Çançat' 

apartımanı altında derdesti inşa bit 
dilkkAn kiralıktır. Tuhafiyeci, bak
kal, ve berber gibi esnafa çok elve
rişlidir. Taliplerin aynı apartunanB 
müracaatleri. 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lthalat eşyaları otuzunun da bu sene artması ihtimali met Ali Özer sopa ve taşla kafasından ceğiz.. gelenlerin sayısı azalmıştır. 
Yalnız ithal5.t maddeleri üzerinde yük- bulunan diğer ihtiyaçlarımıza tahsis edi- ağır surette yaralamışlardır. Dün ticaret odasında toplanan bütün Fuarın son haftası olması müııasebe- -~<R'lall!li!IJ"l•-~ 

selme devam etmektedir. Bilhas.c;a cam lebileceği anlac:ılmaktadır. S 1 1 hakkı da tahk"k lrn ·· 1 1 l l b d b f k tt!d A k ve çelik mamulatı, yUnlü mensucat, elek- " uç u ar n ı at yapı ak- ihracat tuccar arı vaziyeti mü ta aa ey e- tiy e ugün en iti aren ev aw e bir n aran l n 
trik mal.zemesi, madeni b.,"?, .ııoc:ya, manı·- Mahsul tamamen taplandı tadır. m~lcr ve müşküH\tı dört nokta üzerin- program hazırlanmıştır. Ve tatbik edi-

~ ~ Anadolunun ova ve orta yayla ve mın- · t l 1 d l ktir F b""t·· ·· rizl · · bol K kJ d fatura fıyallarında kayda deg-er yükse" l- k -*- de op amış ar ır. ece . uann u un surp ennı, ava ı ere ta alarının bütün hububat ve zahireleri 1 s· b 1 b hafta meler olmaktadır. Camların cinslerine ambarlara alınmıştır. CEHRİMİZ - ıgorta primlerinin gayri ta ii neşe eğ encesini u içinde yaşıya-
göre ve aynalık olan çru::ı"dler de dahil It 1 ~ bir şekilde yükselmesi. cağız. Ş b l)l 

-y a yan vapurlarının bu hafta limanı- Alm k I ara 1 oldug-u halde fiyatları yüzd" e u··ç yuz·· nıs-· 1 an OftSO OSU 2 - Ingiliz lirasının temevvücü. Fuar, 20 Eylül gecesi saat 1 de mutat . mıza ge eccği söyleniyor. Ilk gelecek va-
betinde artmıştır. Kilosu on yedi kuruşa pur Fcneçya vapurudur. Bu vapur bu- Alman ccneral konsolosu Bay Holş- 3 - Takas primlerinin takas şirketi merasimle kapanacaktır. Son gece bil- tadınız! .. 
alınmakta olruı çelik halatların kilosu gün gelecektir. Yarın gelmesi beklenilen tayn iki buçuk aylık tatilini bitirerek tarafmdan ödenmesinin geciktirilmesi. yük ı:enlikler yapılması mukarrerdir. 
yüz kuruşa çıkmıştır. Boyalarda fiyat iki vapur da Knpormadır. Bu gemiye lisan- dün akşam şehrimize avdet etmiş ve va- 4 - Milli bankaların döküman mu- Kapanış günü belediye ve fuar komitesi Pavyonmnnz : tş Bankası pa\'.Yonıı 
misli, mftdeni mamulfıtta dört misline sa tabi maddelerimizden olan ve eskiden zifcsine başlamıştır. kabilindeki avanslnrı tahdit eylemiş bu- reisi tarafından tertip edilecek toplantı- bitişiği Evkaf Pavyonu karşısı .. 
kadar, elektrik malzemesinde yüzde otuz sntılmış bulunan yumurta. küçük hay- ıunması . da bir kapanış nutku irad edilecektir. Kavaklıdere carabıtd 
artış olmuştur. Sovyet Rusyadan ithali van derileri ve bir miktar tiftik yüklene- ............... .......................... İhracatçılarımız bu dürt nokta üze- ~ 
düşünülen ham demir, dökme demir ve cektir. ~ Ge/tf!nler, Gidenler E rinde hükümetin ciddi tedbirler alması t'•••••••••o111•1•1r.zıı112a•11•m~.&.1-.v,; KEMERALTI : 
mamulrıtı, potrel gibi bazı maddelerin Giimri.iklcrdcld Alman malları ......................................... lüwınuııda ittifak eylemişler, ve Anka- ÖZEL Salıız IJalılıaHyesflfde 
ithalinde de zorluk görülmektedir. 31 Ağustos akşımına kadar gümrük- Emekli general Miirscl Istanbula, Ka- rayn bir heyet göndererek vaziyeti izah ALSANCAK : 

Sovyetlcrc ihracat lere gelmiş ve beyannameleri verilerek raman kaymakamı B. Feyzi Akkor Ka- etmeği kararlaştırmışlardır. Yusuf Riza OkuJn İntıeen IJalıJıali"esiıtcf 
Sovyellerin bizden aldıkları maddele- paraları da Merkez bankasına tediye ramana gitmişlerdir. Burdur defterdarı Bugün Ankaraya gidecek olan heyet °' 

rin mühim biı· kısmının ihracına müsaa- edilmiş Alman mallarının memlekete B. Mürşid Seçkin Burdurdan, Italyan şu zevattan teşekkül etmektedir: ANA VE İLK ALSANCAK : 
de edilmiyeceği ve Jisansa tabi olanların ithaline müsaade eden vekiller heyeti konsolosu B. Mnfyoli ve ailesi Istanbul- Ticaret odası reisi Hakkı Balcıoğlu, Pazaf' Santralde .. 
· · · l d d l s tl k ·· ··kl hı·- dilmi N Yeniden talebe kn'-·dına 15 e'-·lıildcn Yl'"'"Z' ıse cınsı az o masın an o ayı ovye er- ararı gumru ere te ıg e "ştir. dan gelmişlerdir. ihracat tüccarlarından Kfiz.ım Taner, Tn- J J ARA ı~• · 
den ithalatı güçleşecektir. Bugünlerde Şimdi de 31 Ağustosa kadar gümrük- ]at Erboy, Saltıhiddin Sanver, Sabri Sü- itibaren ve derslere iki hirinciteşrin- ~ CENAP AND 
iki Sovyet vapurunun limanımıza gelme- lere gelmiş, fakat beyannameler ve be- bi malların miktarı sorulmuştur. Tahki- leymanoviç, ticaret odası umumi katibi de haşhyacaktır. k 
· k" · ı.:ı d b" k ı d ll · ·1m · 1 Al 11 k · ek KESTEi Li CADDESİ Kavaklıdere SnrAapNFaKbrAi '!! A sı ve es ı sıpar""i'er en ır ·1sım ma e en verı C11U§ o an man ma arı- at neticesinde bu ş ilde gümrüklerde Turgut Türkoğlu.. J ••• ' ~ 

getirmesi beklenmektedir. Diln ithalatçı- nın memlekete ithal edilip edilmemesi bekJiyen 150 bin sandık Alman malı ol- Bugüıı tnyyı:ıre ile Ankaraya gitmiş TELEFON : 2914 

lardan bazıları ile ihnıcntçılnr ve bu-:~n~ra~-;.Jji~ç~in~g;üm~r~ükk~v~e~in:h~isa~r~lda~r~v~ek~tıl~c~tiJt~e~t~ki~-Jid~u~ğ~u~anl~a~ş:ılm~ı~şt~ır~ . ..JV~ek;;al~etct,:Ub:_u:gu: .. n~l:e~r:de:Lb~u~l~u~n~a~n~Ş~e~r~i~f:R~e:'.:mz.ı~·~d~e~h~e~y~et~e~A~n~k~ar~a~-~~~!!!!!1!!!!18~~~l!!ı(l!8!7[!8~)RR~llUJf.zımmtıBSıE12:;ZZ~1~~6Z1Zi~(~1!78!2~:.4 da barsak!;ılar Ticaret mıntaka m~dür- kat a maktadır Umrüklerden bu i- huni · in k · · · . . 



Yükse rp ra 1 
Ingiliz ve Fransız başvekillerinin 
iştiraki ile dün Pariste toplaiıdı 

Fransa ya g~l~~ ~.~~~!~!.!?~.:!~~~~ı:~~b~~~!~dı.~!~~·~~d~y.cd~~~!cF:2~i0!. 
Lon~a ~2 .Cö~~ -. InW~e aktcdi- nun inklll edilmez. bir·~=lllidir. ln~ltcre ~dn.' ~cralt.ı .. depolarında ordunun bU- Frnnsuva Pon.se ile uzun boylu gürllş

başvekillerınm ıştiralcile a da harbm barbı sonuna kndnr goturmek nzmındc- tun ıhüyacı oncedcn depo edilmiştir. mUstür. 
len ilJc yüksek h~ şu:ıın. tedbirler dir. 1914 de Kayserin cküçük Ingiliz Ve Ingiliz ordusu harekete gcçecef.ri. za- Henüz kntiyetle teyidi knbil olınıyan 
kuvvetle devamı ıçın m ezı ordusu> diye istihkar ettiği kuvvet za- mnn toplar sahayı çoktanberi hazırla- bir habere göre ha.rp kabinesinde harbi
görüşUlınüştür. . . ]ataları cephe- ferin istihsaline mühim mikyasda hiz- mış olacaktır. ye nezaretini clyevm Madrid sefiri olan 

Fransaya çıkan Ingılı~ arctll şekilde met etmişti. Halbuki bugiin giden ordu Londra 12 (Ö.R) - Bnşvcltll B. Çem- Mareşal Pcten deruhte edecektir. H:ıri-
ye doğru giderken ;ı~ Fransaya en büsbütün başka şartlar dahilinde Fran- berlayn, milli müdafaa nazırı ile birlik- ciye nnzırı Bonncnin Burgos büyük elçi
karşılanmışlardır: ~ .. denniştir. Bun- snda ycrle~iyor. te ve bir harp tayyaresi ile bugün öğle- liğine tnyini ve hariciye nezaretinin bb:
scçme ku:rvetleruu /e0; ınakincli tesli- ~i~di 1~~4 de ~l~uğu gibi, top mermi- den. cvvel __ Londradan ı:arise uçmuş ve zat B. Daladiye ~nrafındnn deruhte edil-
lar taınamıle en ıno l"k kuvvetler- lennın altust ettiğı sahalardan geçerek Parısde yuksek harp şurasında bulun- mcsi ınuhteıneldıl'. 
h~ta, tan~. ve toplnr8:

1
:W ~i tutularak pek az. -~erin siperl;-rdc Y~_rl~şınege ınec- duktnn sonra tekrar. askeri tayyare ile Paris 12 (Ö.R) --:- F:ansnda ika!n~t 

dır. Nakili.eri tanıanıı tmi~ir. bur degıldır. Bılakis, motörlil vasıtalarla Londrnyn avdet ebnıştir. eden ecnebilerden gonüllil ya7.ılmak istı-
ve hAdisesızcc ~r1'an e önde giderek nakledilerek .Majino hattının derinlikle- Paris 12 (ö.R) - Başkumandan ge- yenler o kadar çoğalmıştır ki harbiye 

Hava ordusu. ıta ~ ~yynrclcri için rinde yerleşecektir. Orada rahat yeraltı neral Gnmlen cepheden avdet ehniş ve nezareti bu on binlerce müracaati kabul 
bombardıma~1 ~e ıı:vırlamışlardır. Ingi- koğuşlarındn taarruzu sclrunctle hazırlı- başvekili ziyaret ederek kendısinc izahat için ayrıca gönüllii kayıt merkezleri O!?
bususi me~ er ... ~ l:rın> Frnnsaya ~iri- yacaktır. Bu ordunun i esi 1914 de ol- V<'rmi tir. B. Dalndıye bugi.inlerdc Ro- mai'in mecbur kalmıştır. 
Ih askerlerının .. ..,p · 

Amerikada E 

--f:r-Gar su·kast ve sabotajlara 
karşı sıkı tedbirler 

Fransız ileri hareketi derinlik 
genişlikte inkişaf ediyor 

ve 
Nevyork 12 (Ö.R) - Amerika zabı

tası, şimendifer hatlnnruı, deniz. inşaat 
tczgnhlıınnn. sil!ı.h ve mUhimmnt fabri
kalarına, donanınnya knrşı hc.r türlü sui
kast V" sabotftj hareketlerini imkansız 
kılacak tedbirleri sıklaştırdığı gibi Vn
~ingtonda nC?.tırct binaları ve beyaz sa
ray ctraf ındaki muhnfoz.n tertiootını nr
tınnıstır. Büti.in bu hnz.ırlıklardnn ınak

sembolık hır hlıdisc 1n ~liz karn ve h.wa kuvvetlermin sat W14 hnrbını miitcaklp Alnınnlnrın 
Frnnsayn muvasalfıtidir. Bu sabah lngiliz azelelcri nk dcfn Amcrikada birbiri nrdınca yaplıklnrı sa
olarak büyiık mnnşctlcrlc ?~nu ıf 'l elmiş~crdir. Taymis ga- botnjlarn yeniden b3slnmnlnnnn mey
zetesı Fransaya çıkan in ılız kuvvetlcrinın 1914 den daha (!an vermcmelctir. 

- BASTAIMli1 t iNCi SAUİI.'J:DE -
FRANSIZ HAREKETi DERiNLiK 
VE GENlŞLtKTE iNKiŞAF ED1YO~ . 
Romn 12 (ö.R) - Fransız ~etelennın 1;0wrlerınc gore 

h • de Fransız hareketi gerek derinlik, gerek gc-
garp cep esın k eli ı ·uzı 1 ·1· k n' lik bakımından inkişaf etme le r. ngı er ngı :z .u~-
v~ilerinin Fronsayn taşındığını ve ba7.ılnrmm harekata işti-

cok olduğunu müşahede edıyor. cNiyuz Kronik!> Ingiliz -*--
pisdarlarının Frnnsnya geçm sinin mükemmel ,.ernit dahilin
de yapıldığını kaydediyor. Bütün lngiliz gaz.cte.lcri Prnnsız 
ahnlısinin Tomilcri k rı;ıl makta g"sterdikleri hnrcıret ve 

rak ettiklerini bildiriyorlar. . . 
Paris 12 (ö.R) _ Garp cephe ınddci harekatın l. nında sevinci memnuni) etle kayd tın ktcdırler 

* Lo d 
12 

(Ö.R) _Fransız gazeteleri ruri görulmü ;tur. k ti Leh ordu unun kuvvctlı ıııevzılcrc Londra 12 {Ö.R} Rl'isicUınhur Ruz-
~ ~ rvctlcrinin Snrburk'un cc- Paris 12 (Ö.R) - 12 E)hil akşam saat m tod k rıc ı ıle mi.ıvazı olarak yUni- veltin kon reyi 2 ilk Teşrinde fcvlmH\de 

b z ~~nde 50 kilometrelik bir ce~ 21 de ne redilcn tebliğ: Dünkü nynı muşlUr ictımna davet cdeccgı tnhmın edıliyor. 
~::a u ~nsızlnrın mühim mevziler ka- cephe üzerinde ternkkilcrımiz devam Leh kumaııd nlı ıııuı hazırl .. dıgı mu- B. Ruzvdl bıtarnflık kanununu tadil 

~ıklnnnı kaydcdiyorlnr. Digcr bir ediyor. Düşmanın, bilhassa topçu kuv- l.abil taarruzla bırlıkte gnrp cephesinde irın kufi bir e~riycl bulacnğınn cınin
=vaffaklycl te, Sar menbaının şima- 'liellerinin kuvvetli nksülameli gi.ınil- de büyük bir taarruz beklenmektedir. dir. 
linde ıo kilometrelik bir cephede kaza- müşlür. . Bu tanımz Sarbriık şehrine karşı olacak- -*-nılmıştır Yakında Sigfrid hattına hU- Londrn 12 (ö.R) - Alman kuvvetlen tlr. S!lr sannyi mıntakası .şimdiden teh-

b~İıyacaktır Lüksemburg hududuna doğru teşebbüs dit alLındadır. Eğer düşman kendisine Danimarka ve Ho landa 
cumAlmanlar Lüksenburg hududuna e~ikleri mukabil taarru.zda ağır zayiata cok bahalıya ın.1 olacak mukabil tnar- hava bitarahğı irin 

- ışl rd H ,_ bil ruzlara "iri me7.se bütün Sar arnzisini :r' 
'...loıı;....• ınuknbll 4-arruzlnnndn Lehistan- ug_ rn. m a ır. avas n3ans.ı. şunıarı - o Ö u a•.. "' el F k ti S: Fransızlara 1 rke mecbur kalacaktır. Roma 12 ( .R) - Danimarka 'e Bol-
dan çektikleri fırknlıırı kullnnınışl:ırdır ırıyor: rnnsız uvve en gece ar ve Londrn 12 (ö.R) - Parisdcn bıldırü- lnndn lıilküınellcri hnvnlnrının hiUırnflı-

. d 1n .• ~ın~ ' Brey nehirlerinin birl ;ti i noktada i.cı-
Bunlar ağır z.ayıntaÖ.Ruçnr 0 A1~1 ... 1ır. gal ettikleri mevkileri takviye etmişler- dl ine gore bir Almnn 1.nbıti ve 20 nskcr ğını temin için sahıllerine defi topları 

Amst.erdaı;ı 12 . ( . ) - . ınan ar dır. Vand ormanının znptilc iki gün ev- ka<"nrak Al t"mı lerdir. yerlcştinnl ler v bu Unı~ kndnr aldık-
garp cephesmdeki şchır ve kn.sabafarı vel Alınan hattına d.> ~ru tc kil ettikleri Bunlar <l,.m -ılcrdir ki: Ren n hrı fü.c- Jnn tedbirleri kU\'\ etlendirmi l<.'rdir. 
talıliye ediyorlar. Snrburk v.e Tre:! tn~- çıkınhdan sonra şimdi ikinci bir cıkıntı rıne bir köprli kurulsa binlerce ıısker 
liye edilmiştir. Eksilasnpel ılc mucavır dnha le kil etm4; bulunu~orlar. Çok mü- Fransız ruazısıne iltica etmcgc can ntn
kasabnlar da nynı tıkıbetc uğnyacaktır. hım kazançlar elde cdılmic; olmnsın rağ- caldardır. 

Londrn l2 (Ö.R) - .Telgraf• Hol- men bunlar piyade h-ııif l..-uvvetleriniı~ BıUk el 12 (ö R) - Leh tclgrnfl nna 
lnnda gazetesinin bildirdiğine göre Al- ~r~dir .. Ve ~ansız o;<Ius.u~un kuvayı J?Ôrc Varrovn bugün dört defa bombar
manlnr eski harbın ınuhnriplcrl olıın 47- k~llıycsı henuz harekata ıştirak etme- dımnn cdılmicıtir. Alman tayyareleri 

48 8 
ındn kimseleri silaha çagırmışlar- ~tır. .. yoJlnrdak.i sıvil nhnlıvi bile bıle bomoor

dır.Y B~ dnvct gene askerlerin talimsizli- Prnnsız ordusunun hucwnları L<-h dımnn ediyorlnr. Fakııt bu bombnrdı
w• bcb' 

1 
d"ğ tarnftruı gençleri ordusuna karşı Alman taarruzunu azalt· mnnlar Lehlerin -asker ol.sun, sivil olsun

(BORSA] 
oz· 1: 

J ıro ve şürc 7 

gı s;. 
1 

ırdy e ve k 1 er ,..k maksnd1yle zn- mıştır. Sar arazisinde Fransız ileri hare- mfin viyatını aslu sarsmamıştır. 
sını>ı •c:ı e en çc mem .. 

1467 
1377! 

636 
406 
190 
143 
l3G 
120 

&naf Ban. 6 
M. J. Tnronto 7.50 
Ş. Remzi 6 

Almanyada Hitler aleyhtarlığı arttı 
Hastaneler, mektepler yaralı ile dolu 120 

115 
7G 

N. ÜzUmcü G.50 
Akseki Ban. 8 
:M. H. Nnzlı 7 
S. Gomel 7.50 
P. "Mihalcf 7.50 

H. Alnnynlı 6.50 
Suphi Erkin 7.25 

89 Öztürk L Şir. 8 

Anı.5tcrdam 12 ( ö.R ) - Berlinde 
mekteplerin yansı hnstnneye kalbolmuş
tur. BütUn Alınan U"!.v~rsiteleri kaı>:ıJ~
dır. Yalnız Bcrlin, Munih ve .Yena ünı
versitelerinin açılması bcklcnıyor. 

Viynnadn hoşnut.suz.luk Alınanyanın 
diğer yerlerinden dnha çoktur. Hastnnc-

1 kt !"" cepheden gelen yarnlılnrer, me ep .... 
la doludur. · Bcm 12 (ö.R) _ Ln Suissc gazetesı 

soruyor: 

- Hitler bu harbı muvaffak1yetle o- başlamıştır. Mnddl snh dn ı şe muskü- 52 ÜzUm tnrıın 8.25 
nn crdirmeği umuyor mu? lat gUnden güne artıyor. Gıda umumi- 34 'fnrnnto Konfortes 6 50 
Alnınnyndan elen bitnrnf mlişnhidlere ~etle azdır. Mareşal Gorıng ekmeğimiz 24 Ş. Rıza H. 9 

gbre Alman milletinin mfuıeviyatı çok boldur diyor a da bu ekme in k ilitesi 26 Şınlak oğull rı 9 50 
dilşkiln:iur. Erkin umumıye hnrbın ge- cok düşkündur. Bir knç aya vomından 8 J. Koh<'n 11 
nişlc-ıniş olmasını y i le knrşılamnkUı Ahnnnyn<la halkın büyük nlimnyıslcr -----
olup istikbalden emin de ildir. Bitler v pnrak fc\crnnı beki nebllir. Jngılız ve 50241 
alcytarlıgı artmnktadır. Gestaponun fa- Fmnsız Uıyyarclerinin butıin Almanya 29352 
aliyctinc, hürriyetine sahip olmıynn bir ilzerinde propagandıı uçu!ıları yaparak 
bnsının neşriyatına rat'Incn kendisi için bomba yerine attıkları b<.'yannamcler 34376! 
emniyctbahş olmıyan realiteyi nnlamnğa bozgunculuğu arttırmıştır. iNcm: 

12.75 
11 
12.25 
15.50 
7.50 
8.75 

11 
7.50 
9.25 
7. 

12. 
10.50 
8.50 
6.50 
9.25 

10.50 
n 

Haridye vekililniZin Kanada \iNGİLİZ KiTAPÇILARI 1499 çu. M.n. Nntlı 
Moskova seyahati ve Bitlerin uMayn Kampn 1143 • Şerif Rcmu 

ita.yan 
a_ azeteleri . Tecavüze uğrarsa eserinin teli~ hakkını 233191 • Esnaf bankası 

7 13. 
7. 14. 
7. 12. 

,., ·k d · • Izzi ve Ali Fesçi 
Roma 12 (Ö.R) - Itnlynn gnzctclen Amerı a yar un Kızılhaça bıraktılar 135 • J. N. llcncuy 

Türkiye hnriciyc vckill B. Sarnçoğlu- edecek Londra 12 (Ö.R) - Bitlerin ıMnyn 9G " P.Paci mnh. 
nun pek yakında Sovyct Rusynyn yn~- Vaşington 12 (Ö.R) - Kanadnnın Al- Kamp• eserini lngilizce olarak bastır- ----
cağı seyahate bUyük bir siyns! chcmmı- nuınynya ıl!ını harp ctm i Amcriknda mış olan ttıbHer bu eserin telif haklanı 3423 YckO.n 

8 8.50 
8. 8.25 
7 50 13. 

SAHIFE3 

Parti Grubunda 
Hariciye vekilinin siya
si vaziyete dair izahatı 

Ankara, 12 (A.A) - Bugünkü grup içtimaının bildiri~: 
C. H. P. B. M. Medai iıubu bugün ( 12/ 9 / 1939) öğleden sonra reis '\ie

kili Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. 
ilk eöz alan Hariciye Vekili Şükrü Snraçoğlu mcdiıin tatil mehdeindenberi 

cereyan eden siyaıi ahval ve vnkı' alar üzerinde ve bugiinkü ıiyaııi meşainin her 
safhası hakkında uz.un izahat ve beyanatta bulundu. 

Birçok hatipler aynı mevzular üzerinde fikir ve mütalua beyan etmişler ve 
hükümctlen bir çok noktalar hakkında sualler sormu§}ardır. 

Bu suallere Hariciye Vdtili ve diğer aliikadar vekillerimiz cev p vermiş· 

lerdir. 
Umumi heyet memlelı:ctin müd foa ve emniyeti için olan kararları ve siyui 

tedbirleri memnuniyete yan görmü ve hül.:ümetle grup anısında tam bir 
tesanüd olduğu bir daha tezahür ctmİ§tİr. 

Hiikümetin iz.alıau müttefikan grupça t svip olundukt n sonra sanı 18/45 
de celseye nihayet verilmiştir. 

lngiltere ye mal 
ihracatcılarımızın • 

gönderecek olan 
nazarı dikkatine 

Ankara, 12 (A.A) - Ticaret Veknletindcn: 
1 - Bundan böyle Fransa ve Polonya hariç olm k üzere her hnngı bir Av

rupa menlleketinden lngiltercyc ıevkedilen eşya, lngiliz konsolosluk m k m· 
lan tarafından verilecek bir cMen e şahadetname İ> ni h iz bulunm dıkça 
lngÜtercyc ithnl cdılemiyeccktir. 

2 - lngiltcre)'C mal göndermek isteyen ıhrıı.c tçıların kendilerine bu şaha
detname sistemi h kkınd etraflı malümal verecek olan en yakın lngiliz kon· 
olo lu"'."\lna müracaat etmeleri tavsiye olunur. 

lstanhula gelen Çekler 
Bunlar Alman yadaki genç Çeklerin mü

temadi yen kaçtıklarını söylüyorlar 
lstanbul, 12 (Hu ulı) - Bugünkü trenle Fransız merkez banknsında 

stajda bulunan nltı bnnkacımızla on üç Çek genc.i oehrimizc gelmi§lcrdir. Gelen 
Çek gençleri, Almanyay k rşı hnrp etmek üzere 1 tnnbuldnn Frnnsnyn gide
ceklerini, Alın nyada, yollarda çnh,mıık üzere ecvkcdilen binlerce Çek genci· 
nin knçtıklnrını ıöylüyorlnr. Şdırimize gelen Çeklerin cllerind .muntnznm 
Fransız pasaport! rı vardır. Burnd n transit olarak geçmektedirler. Çeklerin 
ııehrimizden Suriyeye gitmeleri de muhtemeldir. 

General Veygand 
Roma radyosuna göre Ankara dönüsü 
Romanyada bir Leh kumandanı iİe 

birleıerek Polonyaya gidecekmiş 

Homa, 12 ( ö .R) - Bir müddcttenberi Ank radn bulunmakta olan 
Gencrnl Weygand pek yakında Isı nbul ve or dan d Bükreşe müteveccihen 
hareket edecektir. Fr n ız gencrnlinin Bükrc te bir Leh kumand nile kartılq
ması ve doğruca Po1onyaya geçmesi kuvvetle muhtemeldir. General \Veygond 
Pariain salahiyettar mahn.filinde söylendiğine göre - Lehi tnnda lngiliz ve Fran· 
BlZ orduları mümcuili olarak yüksek kumnndn heyetine riya et edecektir. Ma
IQın olduğu veçbile General Wcygand 1920 de Vnrşovn ehrinin müdafaasını 
deruhte etmifti. 

NOT - Roma radyosunun vcnniı olduğu > ukarıdak.i haber, her turlu 
kaydı ihtiyatla telakki edilmelidir. Ccıck Ankarada, gerek tchrimizde dün gece 

müracaat ettiğimiz alJlltadar makamlar hu havadisi ne teyid, ne de tekzip ct
mcmi§lcıdir. 

lngiltere 
Ne şartla sulh yapacak 

Brük~el 12 (ö.R~ - Belgn njnnsı Londradnn istihbar ediyor: Ingiliz resmi 
dairderı Ingillcrcnın harp gayeleri hakkmdn hiç bir tebli •de bulunmamakla 
beraber siyasi mnhfil1cr utideki noktnlnrdn hUlfıs edilcc ğini kaydcdlyorlnr: 

1 - Hıtlcriznıi ınnhv tınek. 
2 - Emniyete müstcnid bir sulh tesis etmek ve Almnnyayı bir daha bu sul

hu tehdit edcmiyecek v ziyete ilka etmek, 
3 - Lchistnnın arnzl tcmantly tinı iad clm k, 
4 - Çckoslovnkynyı Mtinih anl mnsın öre ıwnı c11cılo dnhılinde ~cnf-

den kıımıak ... 

Almanların siyaseti Fransız!ar ateş 
etmeden ateş açmamakmış 

yet atfetmektedirler. en derin bir tesir yapmıştır. Kanoda bir bundan bö)le Kızılhaça tediye etıncğ" 27{)44 dUnkU 
_,,."""""' tanrnıuı uğradığı takdirde Amerikanın karar vermişlerdir. Briikscl 12 (ö.R) - Alnı:m rnnhfı1lerinde temin cdildiP,ıne güre J:o'nuısaya . ·ıız ırları yardımına gil\·encbilir. Zira Monrone -*- 31367 U. yek\ın kar~ı Alımın hareketleri tamnmilc mütekabiliyet esasına dayanacaktır. Fran-

lngı naz cald nnznriyesi daima Uıtbik edilecektir. ı:;~dn.r at ederlerse Almanlar mukabeleye mecbur kalncaklardır. Fakat bi-
Londrada kala ar . 111 Almanların ellerine ZAJDltE: rıncı olnrnk ateş etmiyecclderdir. 
~ndra l2 (Ö.R) _ Naz.ırlar v~ kabi- Fransa Almanyayı geçen Leh radyo 12 ton K.D. n 6.375 Almnnyada bulunnn Ingiliz ve imparatorluk tcbanlnrı ıxılisc mUrncaat.a 

ne Londrada knlmnkln beraber .11nr;~ protesto etti istasyonları 40 D. Pamuk 39. m cbur edildiği hnld Frnnsız tcbnnlnrı hnkkında takyidnt vnzcdllmi~Ur. 
adcınimerkczilcştirmek.mnksadıye - Paris.l2(Ö.R)-Frnnsızhancıyenn- . Lehler u··zcrı·ne scvkcd"I b. 
bin muhtelif memur vilayetlere dağıtıl- B Bonnc milletler cemiyeti genel Berlın .12 (A.A) -. D.N.B. btldınyor: Para Borsası t en ır 
mıştır. Fakat nczaretlcrin bilyUk me- un t~rliğinc bir telgraf göndererek, Knttovıtz -~dyo u ıle Varşovanın cc- Slovak fırkası . ettı• 
murları Londrnda kalmışlardır. Bu ted- sckrc ··kfunctinin kabul ettiği sulhpcr- nubu gnrbısınde Unszynde bulunan CÜMllURİYET l\IERKEZ BANKASI JSya 0 
b

. luırbın ilfuıından evvel ihtiyaten ka- Leh huhal todlarını çiğniycrek Al- aVnrşova hu·• radyosu 8 EylUlde Alman ır \crane me .. kltalan tarafından znptcdilmişt.ir Bu Kl~fo~ıtiNG KURLAR( Londra 12 (ö.R) - Alnuınlann Lclılcıc karşı kullamnnk istcdıklcrl hır 
rarlnştırılmıştır. mnnynnın Lehistana knrşı hucumunu ·ki d En · 1n 'd t

0 

la Stcrlin'""n ""' rM hir Ti!rk lirasının Slovak fırkn ı 4 EylOlde isyan ........ ıaur. Almanlar fırknvı rlüıhlnrınd"n tccrı"d -*- . . ı rn yo, • usyon nna yem en >aş - ,,...... ..~ ed rck · kn ....... Ujl • ... ... 
• protesto ctmıştır. 111-- mıştır. Knttovitz rndyosu, Almanca ve mukabilidir.. e esır mpına göndermişlerdir. DrotisUivnda L<•hlerc knrşı harp etmek 

Mareşal Görilll Am rikan Lehçe, Varsovn bir rndyosu ise )rnlnız Kn F istemiycn Slovaklar tevkif ediliyor. 
cepheye gitti Pan e Lehçe ncşrıyntta bulurunnktadır. Bu iki Londrn 1 Sterlin ~ •• a=-----ik--ın=-· __ il _________________ _ 

Bcrlin 12 (A.A) - Mareşal Goring konlerans_ının radyo, Alman radyo udur. NeV)•ork 100 Dolar 130.3475 .tUUer a, g tere, Göringin nutkunun 
Raylı milli müdafaa meclisi reisi sıfn- ruznamesı -*- Pnris 100 F.Frnugı 2.mıso Fransa para anlaşması tesirleri 
tiyle en müstacel Weri gördUkten sonra Roma 12 (Ö.R) 21 Eyluldc Pruın- lstanbul (Hususi) - Yeni Lalı y el- Cenevre 100 (sviçrc F. 29.34 Vaşington 12 (Öll) _ Maliye naz.m Ncvyork 12 (ÖJl) _ Amerikan g 
dlln akşam karargahından hareket ede- mnda toplanacak olan . Pan Amerik~ ç~iz mnruf edip~ riıniz.~e~ Ynktıp Knd- A~lcrdrun 100 Florin 69.22 Morgcnlov Ingiliz - Amcrıkan _ ~"'rnn ız telcrl general Görin ııı 1 tk 
rck ~phcyc gitmiştir. konferansının ruznaınesı şu mcselelerı nnın yeğeni Vacıde Özclil ile lzmır mın- Brukscl 100 B lgn 22.2975 Pn.:8 n_nl~nsının ~cvnın e.tliğlni ve Jn- ınusaid şckılde tefsir cdıy~~la~nu t1yrı 

"ht'vn etmektedir: LJltln Amerika mem- taka ticnm mUdUrlıiğü ihracat baş kont- Stokholın 100 lsvcç Kr. 31.0250 gılız ~ırnsılc F.rnnk.ıu y nı kurslarının l ork 'I'nymı Gôr•n"ın cchriı ~u OV· 
ıl kıetlc...: .. ;.. bitarnflı'•ı, Amcrıka klUı- rolorü Ali Ernrenin niktıhlnn Kadıköy Diğerleri te cıl l'dılmemiştir. A k h k k b k ~"<> e ... ~. e; da .merı an u ~ınctınoo .re n et nın a- nnz.arıl e ini biı dalın ılan ederken lngil-

da sulhun muh:ıfazası, ticari, ekono- bclcdıye ircsinde her iki nllenın ak- l!:slıaın "c tah\ilfıt: dıle yapıl~1~ş bır dovnluns;,on snnılma- tcrenm sül unclle Uç .ene ,. ya dal 
lı ı 51

\ ve mali fanlı., etlenn ınuhnfaz.nsı, r ba "e dostlıırmdnn mıit.cşckkil kolalxı· 1933 Turk borcu 1. 19 peşin <lığını, Ingılız ve Fran ız. hükUmctlerinin uzun bır hnı be huurlnndı •ıın bıldı ..... ıiı_ -r~ nf m<'ml nı nf 1 rının lık bir dnv<'tlı kütl 1 hınurund ıcra 1938 /D 5 F. ve ıkraıniycli 19- !c.rahhUdlc>rinc ri:ıy t (' tikl ili ~ lcmış- lır. Bu. Goı il\ ı \ n ıtlmn cn t ın hi;·~ 

Kimler Atman dahiliye 
nazırı muavini oldu 

Londrn 12 (Ö.R) Alman gizlı 
r dilını ır rumhurivct mcrk~ bank ı 90 lıra ~ 

llllllllll .... llllllllllll ..... · ...................... _. .... __;~\~U~l~l~~---~----~---------~---~------ı eisi Himler dohilil ' 1 r 
' ın ta\ in f'd im tır 
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Tayyare Piyangosu Ankara Radyosu 
---·~---

50 bin lirayı 20431 No. kazandı 
1500 lirayı 14750 No. kazandı 

DALGA VZUNLUCV 
BUGUN 
-~-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 94.65 Kes./ 20 Ww. 

- :ıCIUJHVS pNJ ı uvsvı.§va -ı 3680 ı 
37963 

latan bul, 12 (Hususi) - Dünkü ve 38490 
bugünkü keşidede kazanan numaralar. 398 1 O 

3000 LtRA KAZANANLAR 12845 
7116 

18321 23132 11546 
1000 LtRA KAZANANLAR 4393 

18441 22238 27924 28523 30104 
500 URA KAZANANLAR 24992 

4486 6230 11851 12734 15592 9282 
26011 29467 29707 39057 2246 14444 
16143 12453 27550 18354 11754 5241 
21846 37953 32485 20285 25660 33948 
26494 24356 22462 4483 5647 24433 

7691 11020 
200 URA KAZANANLAR 27414 

678 916 1845 2501 3250 11547 
3358 4611 6908 7577 8717 9991 

10140 12492 16227 17971 18042 36980 
19947 20097 20829 21286 227r~ 38271 
23604 23548 26655 36866 261L6 25099 
26857 39011 27483 28535 18344 35663 

6234 24526 6281 11765 33222 29472 
6762 710 36388 6360 1157 39126 

,0756 621 10756 3800 10206 24343 
22326 22671 1822 5002 6428 9181 
28657 29906 318 33734 39890 27326 
28226 8262 

10443 
100 LiRA KAZANANLAR 35749 

65 3300 3783 7438 7521 36877 
861 s l 0075 10250 10648 10794 8065 

10915 11705 13902 14806 15091 19618 
17807 18663 19315 19327 19791 20802 
21141 22115 22505 22681 23058 8104 
24060 24073 24912 25103 26179 13328 
26282 26338 26360 27541 29934 10100 
.35606 36744 37i55 37755 37760 

37203 
38167 
38535 
39822 
25477 
16058 
32520 
36563 
8987 
9305 

32975 
12639 
25466 
33251 

3582 
21184 
15809 
32585 
30594 
29669 

9212 
1826 

29945 
1350 

33310 
25604 
10613 
22687 

7031 
21073 

8114 
182 

3599 
19291 
32793 

5464 
11098 

7868 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
37402 37685 37911 ÇAR ş A M B A 13/ 9/939 
38395 38462 39840 12 30 Program · 
38584 39050 39742 12:35 Türk muziği (Pi.) 
3 771 1 16616 62 71 13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve me-
37269 16581 322 teoroloji haberleri 
10520 18702 23525 13,15.14 Müzik (Riyaseti cümhur ban-

7664 7195 3383 dosu) Şef Ihsan Künçer 
7415 8750 26449 1 - R. Wagner - Marş 
3673 12994 7030 2 - Saint - Saens -1 er Mazurka 

38321 21391 17447 3 - Verdi - Nabuccodonosor ope-
1418 21884 265 78 rasının uvertürü 
2276 37628 10388 4 - Emmerich Kalınan - Grafin 

12584 3754 16265 1.'Iariza Oprt. Potpuri 
4735 20238 35 769 19,00 Program 

36919 37165 104 19,05 Müzik (DansMilziğiPl.) 
11143 27651 7219 19.30 Türk müziği (Ince saz faslı) 
10254 15498 20573 20,15 Konuşma 
26139 36299 35336 20,30 Memleket saat ayarı, ajans ve 
28568 12592 34610 Meteoroloji haberleri. 
13693 21817 9575 20,50 Türk müziği 
28517 21812 3 718 7 Okuyanlar: Radife Neydik, Me-
18585 33685 l 0690 lck Tokgöz. 
39490 34267 2331 Çalanlar: Cevdet Kozan, Cevdet 
13035 28389 27264 . Çağlar, Refik Fersan, Kemal Ni-
25669 29678 39681 yazı Seyhun. . 
23641 29999 14897 l- Uşak peşrevı 

8897 
2 - Faiz Kapancı - Uşak şarkı 

18400 13886 (Hayalin çıkmıyor) 
15 25 5 14616 1285 3 3 _ Şemsettin Ziya_ Uşak şarkı 
14340 32221 15692 (Şu salkım söğüdün altı daima) 
34143 10922 30986 4 - Faize - Uşak şarkı (Niçin na-
34033 1998 7673 }endesin) 

3584 1404 18822 5 - Şükrü - Uşak şarkı (Geçti 
9436 29909 25491 muhabbet demi) 
9773 14536 37466 6 - ....... Uşak türkü (Sarardım 

23484 3977 36933 ben sarardım) 
1173 5451 24780 7 - Kemal Niyazi Seyhun - Ke-

29273 14396 3697 mençe taksimi 
19127 16264 8 - DelW zade - Şehnaz şarkı 

(Etmedin bir lahza ihya) 
20000 Liralık miikifat 

38819 39115 39339 30774 31515 
3772 3 32999 34519 35070 39484 En son çekilen ve kırk kişi arasında 

9 - Udi Mehmet - Şehnaz şarkı 
(Suphu bulsam sinei safında) 
10 - Şemsettin Ziya Şehnaz şarkı 
(Hem aldandım hem aldattım) 
Haftalık posta kutusu 

9 5 8 l 7 7 5 4 65 5 9 l 389 3 15601 taksim edilen 20 bin liralık mük:Matı 
'4613 1470 20950 18056 12874 aşağıdaki numaralar kaummı.ştır: 2130 

25208 10300 24612 33300 20927 3505, 39619, 15267, 18070, 37576, 30694 21'45 
39133 5 3 73 21280 l ol 3 7 469 27150, 15961, 38267, 338, 29980, 23117 22:00 
17912 37320 32039 6555 34490 18026, 26308, 39873, 15045, 21818, 23568 
3582 1 21170 24 73 7 l ol 08 21 160 12483, 773, 13157, 33230, 24122, 28081 
27869 28993 30207 7138 21239 8813, 1239, 22161. 18049, 38200, 24194 

3473 35602 23679 3995 26610 12483, 773, 13157, 33230, 24122, 28081 
2429 2901 o 14552, 15342, 29328, 10992, 33079, 28673 

50 URA KAZANANLAR 

248 446 577 1611 
2196 2265 2370 3200 
3859 4064 4152 4367 
4508 4687 4740 4878 
5487 5737 5769 5821 
6843 7143 7190 7457 
7915 7992 8228 8480 
8863 8890 9059 9078 

1961 
3543 

10545, 28933, 15312, 1657 
10000 Liralık mükafat 

22092 ' 

4421 tZMtR ASLiYE IKINCt HU-
5 384 KUK HAKiMUC.tNDEN : 
6196 
7639 lzmirde Karşıyaka Alaybey Yıl
~~;i dız sokak 1683 numaralı evde otu-
9952 ran Hüseyiban kızı Emine tarafm-

Müzik (Opera aryaları) 
Müzik (Küçük orkestra) Şef Ne
cip Aşkın 
1 - Hane; Thaler - Kukuk Polka 
2 - Aubert - Göbekliler resmi 
~cçidi 
3 - Robert Stolz - Praterde ağaç
lar tekrar çiçek açıyor 
4 - Emmerich Kalman - Cambaz
hane prensesi operetinden potpu-
ri 
5 - Gnnglberger - Benim küçük 
Teddi Ayı'm Saksifon parçası 
6 - Emmerich Kalman - Ah sen 
sen (Vals) 
7 - Brusselmans - Felemenk Su
iti No. 3 Karlı manzara 

9184 9915 9490 9568 
10037 10199 10427 10861 
'1573 12018 12908 12165 
12346 12552 12672 12816 
13244 13710 13814 13825 
14 30 7 145 l 7 14844 14898 
15594 15742 15758 15852 
16440 16455 16819 16859 
17626 17935 17967 18058 
18214 18364 18446 18595 
18689 18 770 1885 18929 
19434 19592 19716 19817 
19886 20125 20162 20679 
2J094 21262 21351 21454 
21822 21875 21891 22049 
22352 22465 22483 22517 
22952 23028 23341 23732 
24736 24784 25035 25355 
25936 25941 26845 27143 
27410 27463 27601 27746 
28688 29129 29353 29703 
31615 31644 31776 31835 
32391 32464 32589 32649 
32728 33078 33204 33328 
34024 34220 34287 34374 
34585 34866 348R4 34921 
35004 3620 3 36203 36336 

11229 dan lzmirde Birinci Süleymaniye 23,00 
12 304 maha1lesi 548 sayılı evde oturan 

8 - I..eopold - Karlsbad hatırası 
9 - Jac Grit - Marş 
Son aians haberleri, ziraat, esham 
tahvilat kambiyo - nukut borsası 
(Fiat) 130 7 7 Mustafa aleyhine açılan subutu ta

!~~~~ lak davasının müddeialeyhin gıya-
1634 I hın a cari tahkikat ve muhakemesi 

23,20 Müzik (Cazband Pl.) 
23,55/ 24 Yarın1d program. 

17235 sonunda medeni kanunun 1 ve 9 
1 71 5 2 nı39 • 9AO nik ma(!ları cu maddeleri hükmüne tevfikan 7 ~ _ 

18646 Mustafanın Emineyi medeni kanu- başhyor 
~ ~~!~ nun nesrinden evvel 1336 senesinde 939 - 940 senesi lik maçlarına 30 Ey-
20875 boşamı; olduğunun subutuna ve nü- lül 939 Cumartesi gününden itibaren 
215 59 fustaki .karı koca kayıtlarının kaldı- bütün bölgelerde hep birden ba.şlanıla-

. . caktır. Izmir lik maçlannın fikstürünü 
2 2 191 rılmasına ve masarıfı ~uh~em.e tanzim etmek için bölge hakem heyeti 
22587 olan 1609 kuruşun dahı muddeı- ve kulüplerden birer delege 15 Eylül 
~~~6~ aleyh Mustafaya yükletilmesine tem- günU akşamı toplanacaktır. 
27312 yizi kabil olmak üzere 3/ 7/ 939 
282 38 tarihinde karar verildiği ve usulen 
29705 tanzim kılınan gıyap ihbarnamesinin 
32361 müddeialeyhin ikametgahının meç
n;~~ huliyetine mebni mahkeme korido-
34513 runa talik kılındığı tebliğ makamına 
35034 kaim olmak üzere ilan olunur. 
36416 3367 (1882) 

ZAYt 
1934 senesi Gazi ilk okulundan 

aldığım şahadetnameyi zayi ettim 
yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Emine Sebahat Tuz. 
3377 ( 18AS) 

DEMiR MASKE 
yaşamağa tercih edeceksiniz.. Bu sizir 
için çok büyük bir fedakarlık olmıyacal · 
mı) .. 

- lvon ... Ben seni seviyorum. Yalnız 
bu kelime kafi.. . Seni seviyorum ve se
nin aşkın için... Saadetin için, saadeti
miz için Fransa krallığı hakkımdan vaz 
geçiyorum. 

a EW±M ; *HEie 

Büyük tarih ve 
(IK ıN c i 

-37 

macera romanı 
KISIM) 

Bu iki ki§i.. Elele vermiş .. Vücutlarını 
birbirlerine yapıştırmış geçen monsen
yör Lui ile Ivondu. 
Uzaklaşıncaya kadar kendisini güç 

zaptetti. 
Sonra köpek gibi uludu: 

teşkil etmez miydi).. , 
Hayır... O artık bu saltanatı istemi

yordu. 
Yanı başında ve diz çökmüş vaziyet

te olan lvonu kolundan yavaşça tutarak 
kaldırdı. 

Salonda ağır, kalın ve ciddi bir se! 
yükseldi: 

- Hayır Sir. .. Hayır... Bundan va7 
geçmek hakkı artık sizde değildir. 

Monsenyör Lui ve lvon ayni hareketi< 
birbirlerine sanlı kollannı çekerek ayağr
kalkhlar ve başlarını bu kalın sesin gel 
diği tarafa ... Kapı tarafına çevirdiler. 

Kapının eşiğinde, şapkalarını çıkarını" 
ve hürmetle e~ilmi!I dört kisi vardı. 

Bunları gfirünce Monseny~r Lui hay· 
retle haykırdı: 

- Siz ... Siz... Burada) 

MENEMEN iCRA MEMURLU
C.UNDAN: 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTTIRMA iLANI: 

Dosya No: 39/455 

Açık arttirma ile paraya çevrile~ 
cek gayri menkulün ne olduğu: için
de ikişer odalı zeminleri toprak 7 ev 
5 dam iki havuz iki dolap kuyusu 
7 8 zeytin 16 yemiş bir nar 2 l dut 
4 erik ağacını muhtevi ortasından 
gediz kanalı geçen 2 hektar 8840 
metre m. sebze bahçesinin 64 hiss~ 
de 36 hissesi gayri menkulün bulun
duğu mevki, mahallesi, sokağı nu
marası : Kasım paşa mahallesinde 

Takdir olunan kıymet: 2500 lira 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün 

saat 18/ 10/ 939 Çarşamba saat 11 
Menemen icrasında. 

1 - İşbu gayri menkulün arttır
ma şartnamesi 28/ 9/ / 939 tarihin
den itibaren 39/ 455 No ile Mene~ 
men icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 39/ 455 dosya numa
rasile memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetin
de pey veya milli bir bankanın temi
nat mektubu tevdi edilecektir. ( 1 24) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihin· 
den itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyetimi
ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicillile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri Ofisinden: 
1 - Bor ve Sanoğlan istasyonlarında yapılacak ambar idare binası 

ile buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulınu§tur. Keşif bedelleri (Bor) için (52,387,47) elli iki bin üçyüz 
seksen yedi lira kırk yedi kuruş, (Sarıoğlan) için (78, 189,86) yetmiş 
sekiz bin yüz seksen dokuz lira seksen altı kuruştur. 

2 - Eksiltme evrakı (7) lira mukabilinde ofis umum müdürlüğün
den alınabilir. 

3 - Eksiltme l 9 / 9 / 939 tarihinde saat ( 15) de Ankarada ofis bi· 
nasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz muka
bilinde ofisin muhaberat servislerine teslim edilecektir. 

4- Muvakkat teminat mikdarı (Bor) için (3,869,37) üç bin sekiz 
yüz altmış dokuz lira otuz yedi kuruş (Sarıoğlan) için (5, 159,50) beş 
bin yüz elli dokuz lira elli kuruştur. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yaptıkları bu gi
bi işlere ait vesikaları ve eksiltmeye girebilmek için ihale tarihinden ni
hayet iki gün evvel ofisten alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

6 - 1 ci maddede yazılı inşaat ayrı ayrı kimselere ihale edilebilir. 
(4456). 13,15,17 3357 (1887) 

Ziraat müdürlüğünden: 
Ziraat vekaleti için satın alınmasına lüzum gösterile~ 1 O ton göztaşi 

ziraatta kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı arttırma eksiltme kanunu 
mucibince 15 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Beher kilosunun muhammen fiatı 12,5 kuruş ve muvakkat teminatı 
93 lira 7 5 kuruştur. Mal lznıirde teslim edilecek ve bedeli maliye vez
nesinden ödenecektir. ihale Eylulün 28 ne rastlıyan perşembe günü 
saat 1 S de ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon muvacehesinde 
yapılacakbr. isteklilerin pey akçasını maliye veznesine yatırarak mak· 
buzlarile birlikte ihaleye iştirakları rica olunur. 

13,17,21,26 3366 (1880) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden: 

Nafıa vekaJeti İzmir nafıa şirket ve müesseseleri ~komiserliğinden 
alınan 9 /9 /939 tarihli ve 1098/ 1246 sayılı talimata tevfikan şimdilik 
yeni hat ve yeni abone muameleleri yapılmıyacağı muhterem halka 
ilan olunur. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya ----------------------------------------------------------~-----------
iştirak edenler arttırma şartnamesini KEMALPAŞA iCRA DAtRE- IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
okumuş ve lüzumlu malumat almıs StNDEN: 939/313 Bayındırlık sahasında 1381 sayılı 90-

. T c z· ba k K l kaktakl molozların kaldırılması baş mU-
ve bunları tamamen kabul etmiş ad • · · ıra~t n ası ema paşa hendislikteki keşif ve §811namesi veçhi· 
ve itibar olunur. aıansına 357 lıraya borçlu Kemalpa- le açık eksiltmeye konulmuştur. Mu-

5 _ Tayin edilen zamanda gayri- şadan Kek.likali namiyle maruf Emin hammen bedeli 175 lira olup ihalesi 25-
oğlu Alinin Carık deresi rnevkiinde 9-39 pazartesi gilnU saat 16 dadır. iştirak 

menkul Üç defa bağırıldıktan sonra şark Midillici. Mustafa garp Arıcı edecekler 14 liralık ten;ıinat~. iş banka· 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak V r vl Al' k . . H . . l sına yatırarak makbuzıle encumene ge--
arttırma bedeli muhammen kıymetin e 1 og u ı erımesı atıce şıma lirler. 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya tank cenup cebel ile mahdut teşrin- 8, 13, 17, 20 (1856) 

evvel 316 tarih ve 74/ 75 numaralı satış istiyenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklılar bulunupta bedel tapuca namında mukayyet bu borç 
bunların 0 gayri menkul ile temin için birinci Ali oğlu Azize 500 lira 
edilmi!J alacaklarının mecmuundan borç için ikinci derecede ipotekli 
fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın b(!50) lirda muhammen kıymetinde 
t hh"'d'' b k' k l ak ·· ır parça a (7) dönüm zeytinlik aa u u a ı a m uzere arttır- .. d b" .. k k"" .. k 352 . 
ma on beş gün daha temdit ve on ıçın e .uyu . uçu aşı zeytın 
beşinci günÜ aynı saatte yapılacak 40 yemış 30 kıraz 30 armut ağacile 

d b d 1. . . . l beraber satışa çıkarılmıı:ıtır. 
arttırma a, e e ı satı~ ı:;tıyenın a a- I 

21101939 
ih" .. d'f 

v ·· h 1 d 'v 1 klıl tar ıne musa ı 
cagına ruc anı o an ıger a aca a- p b .. ·· 11 / 12 d K 

· k l ·1 · d'l . erşem e gunu saat e e-
rın o R"ayrı men u ı e temın e ı mıs I . d · · d l k b' 

l ki d f 1 k 
· ma paşa ıcra aıresın e yapı aca ı-a aca arı mecmuuıı an az aya çı - . . . . 

mak t . l k tt 'h l rıncı arttırmasında teklıf edılecek 
şar ıy e en ço ar ırana ı a e b . 

edilir. Böyle bir bedel eld d'l - edel muhammen kıymetın yüzde 
e e ı emez . be . . b ld v kd' d ih 

se ihale yapılamaz ve satış taleb · d ·· _ yetmış şını u ugu ta ır e a-
ı u le edilecektir noksan bir bedel teklifi 

şer. 

halinde müşterinin taahhüdü baki 
6 - Gayri menkul kendisine iha- kalmak şartiyle ( 15) gün uzatıla· 

le olunan kimse derhal veya verilen caktır. 
mühlet içinde parayı vermezse ihale Borç 2814 sayılı kanunun şumu-
kararı fesholunarak kendisinden ev- lüne dahil borçlardan olup bankaca 
vel en yüksek teklifte bulunan kim uzun vadeli taksite bağlanmış ve 
se arzetmiş olduğu bedelle almağa taksitin ödenmemiş olması hasebiy
razı olursa ona, razı olmaz veya bu- 1 

e temamının muacceliyet kespetmiş 
lunmazsa hemen on beş gün müd- olduğundan. 
detle arttırma va çıkarılıp en çok art- 27/ 10/ 939 tarihine müsadif Cu-
tırana ihale edilir. 1ki ihale arasında- ·· .. tt 1 ak ·k· · 
1 • f k . ma gunu aynı saa e yapı ac ı mcı 
Kı ar ve geçen günler icin % 5 den tt d h k · 
hesap olunacak faiz ve diğer zarar- a~. ıdrmasınt ~ mbu .a~men ıymetınk 
1 h 

.. k · yuz e ye mış eşını aranmıyara 
ar aynca u me hacet kalmaksızın k f l l k kl'f . . . en ço ve en az a yapı aca te ı 

memurıyetımızce alıcıdan tahsil olu- k b'I ' d 'h 1 d'l v • d l 
M dd ( 133) 

mu a ı ın e ı a e e ı ecegın en a -
nur. a e k · · 1 · h k ma ıstıyen erın mu ammen ıyme-

!şbu sebze bahçesi yukarıda gös- te göre yüzde yedi buçuk teminat 
terılen 18/ 10/ 939 tarihinde Mene- akçası veya milli ve muteber bir ban
men icra memurluğu odasında işbu ka mektubu ile ihale vakitlerinde ic
i)an ve gösterilen arttırma şartname- ra dairesinde hazır bulunmaları ve 
si dairesinde satılacağı ilan olunur. fazla izahat istiyenlerin bu giinden 

3370 ( 1884) itibaren açık bulunan şartnameyi gö
rüp tetkik etmeleri ve bu mülkün 

fZMtR TiCARET MAHKEME- üzerinde bir güna hak ve alacak id-
StNDEN: diasında bulunacakların 20 gün zar

Çocuk hastanesine ait bir Jdsim 
inşaat baş mühendislikten l 80 ku• 
ruş mukabilinde tedarik edilecek ke
şif, proje, vahidi fiat cetveliyle şart• 
namesi veçhile kapalı zarflı eksilt
meye konulmuştur. Muhammen be
deli otuz altı bin kırk altı lira on bir 
kuruş olup ihalesi 30/ 10/ 939 pazar• 
tesi günü saat 1 7 dedir 2490 sayılı 
kanunununun tarifatı dahilinde ha· 
zırlanmış teklif mektupları ihale gü
nü azami saat 16 ya kadar encömen
de riyasete verilir. Muvakkat temi
natı iki bin yediyüz üç lira kırk alti 
kuruştur. 13, 29, 13, 27 ( 1889) 

1 - Belediye akaratından Daın• 
lacık caddesinde hastane karşısında• 
ki 4 numaralı dükkaııın 23/10/ 939 
tarihinden itibaren bir sene müddetle 
kiraya verilmesi bac;katiplikteki şart
namesi veçhile açık arttırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli l 2l 
lira olup ihalesi 29/ 9/ 939 Cuma gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
9 lira 1 O kuruşluk teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzile encüme .. 
ne gelirler. 

2 --- Belediye akaratından Şehit
ler caddesinde Paralı köprüde kain 
139 numaralı barakanın 16/ 10/ 939 
tarihinden itibaren bir sene müddet
le kiraya verilmesi baskatiplikteki 
~artnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 30 
lira olup ihalesi 29/ 9/939 Cuma gÜ" 
nü saat 16 dadır. İştirak edecekler Z 
lira 25 kuruşluk teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 13, 17, 22, 27 ( 1888) 

tZMIR AHKAMI ŞAHStvE 
SULH HUKUK HAKIMLIC.IN-
DEN: 

- Lanet!. Lanet!. ölmemişler .. Yaşı
yorlar .. Fakat ben de yaşıyorum. Bir gün 
gelecek ben onları muhafaza eden tfıli
lerinden ve AJlnhtan daha kuvvetli ola
cağım O zaman görecekler onlar günle
rini... 

Onu köşedeki geniş bir kanapeye doğ
ru götürerek oturttu. 

Kendi de yanına oturdu. 

Davacı lzmirde Nazmi T opçuoğlu 
tarafından, Yunanistanda Atina 
qehrinde Solon sokağında 120 nu
marada mukim iken elyevm ikamet

Bu odadaki mevcudiyetleri hayret Q'ahı meçhul bulunan N. Pavlidi~ 
uvandıran bu dört ki"iden biri rahir-
Revmonddu. ötekiler de Ekzili, Marg; 3leyhine açılan şirket feshi davası-

fında vesikalariy]e daireye müraca
atları aksi halde hakları tapu sicillile 
sabit olmıyanların paylaı?madan ha
riç tutulacakları yalnız dellaliye res
mi ile ihaleye müteallik pul masraf
larının müşteriye ait bulunacağı ilan 
olunur. dosya numarası 939/ 313 

ölü eczacı Santo Alazraki terekes1 
gayri menkullerinin 15 Eylul 939 
tarihli cuma günü saat 15 de miizll" 
yede ile satılacağı Yeni Asır gaze" 
tesinin 10206 numaralı ve 13 Ağus• 
tos 939 tarihli nüshasında ilan edil
mişti satışın geri bırakıldığı ve ınü: 
zayede gününün ayrıca bildiri]eceğt 
ilan olunur. 3376 ( 1886) 

işte böylece kanburun ebedi ve mel· 
un kini ikisinin de üzerinde büyük bir 
tehlike halinde esmekte devam ediyor· 
du... • 

** 

- lvon, dedi, benim sevgili, aziz 
lvoncuğum. Ben' yeni bir hülyaya kapıl
dım. Bunu sana anlatmak istiyorum. 
Cünkü bu hülyanın hakikat olması için 
yalnız senin arzun, senin muvafakatin 
kafi gelecektir. Belki benim bu hülyam 
senin hala istediğin büyük emellere mu· 
haliftir. 

- Ne demek İstediğinizi anlamadım 
Kont dö Brevanın şatosundaki "alon- Monsenyör) 

da, babası on üçüncü Luinin re!lmİ kar- - Bu kadar ııenedenberi almak iste
omnda diz cökerek dua eden Monsen- d i~im intikamı bırakmak. Geçmek iste
yör Lui, on ürüncü Luinin başındaki taca diğim ve hakkım olan saltanattan vaz 
ve arkasındaki saltnnnt libasına uzun geçınek ve biitün diişmanlanmı affede· 
uzun baktıktan sonra kafasında bir de- rek yalnız seninle ve saltanattan da en· 
ğişiklik hiısıl oldu. trikalı muhitten de uzak, haşhaşa sakin 

Bu saltanat, bu taç ona ne fayda ve- bir haynt yaşamak istiyorum. Senin aşkın 
rec,.kti). ve sen bana en mua1zam saltanattan ve 

Bu saltanatın etrafında çevrilen fe· ta!'lardan daha kıymetlisin ... 
aadları, fırıld akları gözü ile görmemiş lvon sevinçle haykırdı: 

d'Effiat ve Sövalye dö Lorendi. nın muhakemesi sonunda Nazm; 
Şövalye dö Loren. üzeri başı tamamer T opçuoğlu ve N. Pavlidis Ünvanlı 

yol tozu İçinde ve hürmetkarane Mon· kollektif !!İrketinin, müddetinin hita-
senyör Luive yaklaştı : mından dolayı münfesih bulunma-

- Sir, dedi, bi:r. Amı1terdamdan ür b' 
hafta evvel yola çıktık. Bugün Hollan· '3ına ınaen mezkur sirketin tasfiye-
danın hakimi bulunan Ciyyom d'Orani sine ve tasfiyesi İçin avukat Kema
sizi on dördüncü Luinin elinden ve mev- lettin Serbestin tasfiye memuru ta
kufiyetten kurtarmak için çalışan kah- yinine ve 970 kuruş muhakeme 
ramanlara yardım etmemizi emretmi!'!tİ masrafının müddeialeyhe aidiyetine 
Elbette bu mak!adla yola çıktık. Yarı k b 
yolda Hollandaya gelmekte olan dostu- temyizi a il olmak üzere 10/ 7 / 39 
muz Ekzili ile kar,ılaştım. Ekzili bana tarihinde muhakemece gıyaben ka
sizin Sen Margrit adasından nasıl kur- rar verilmis ve bu hususda usulün 
tuldu~unuzu, olan şeyleri ve nihayet Pa- 407 ci maddesi mucibince tanzim kı
ris yolu üzerinde bulunduğunuzu anlattı . lınan 11 / 9/19 39 tarih ve 939/1 29 
Takip buyurduğunuz yol istikametini 100 k } ih 
· h tt' s· R k.b. . . esas ve arar numara ı gıyap -
ıza e ı. ır.. a ı mızın ou saatte ve ba . k . . 
sizden önce Versaya gitmek üzere ol- mamesı mah eme dıvanhanesıne 
duğunu biliyoruz. Ve yine biraz evvel talik kılınmış oldu~u tebliğ makamı~ 

dü~ 3368 (1881) 

TiRE TiCARET ODASINDAN: 
Tir~de Çit pazarında 1 1 numarada 

Bohor Barsimento Kutlu tecim evi 
ünvanı ticarisi sicilli ticaretin 296 
Tirede Kutlu hanında 1O/ 4 numara
da umum emtia tecim evi Kamil 
kardeşlerin Ünvanı ticarisi sicilli ti
caretin 297 Tirede Kavakdibi cadde
sinde 5 numarada Kendir tecim evi 
Ahmet Hanın ünvanı ticarisi sicilli 
ticaretin 298 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
Yukarıda yazılı tacirlerin ünvanı . 

ticarileri ticaret kanununun 4 2 ci İZMJR MEMLEKE'J' S 
maddesi mucibince yazılan sicil nu- HASr AHESİ DAHİLn 

miydi?. Her kıvrımı ara~ında bir denaet - Ah Monsenyör ... Doğru mu söy-
ve bir rezalet saklıyan bu saltanat manto· Jiyorsunuz? Demek benimle beraber burada bu kapının e!liğinde saltanattan na kaim olmak Üzere gazete ile de 

r.qı hııı:"" ,,.1 ..... ıık bir Rh):ıksızlık bir köv kulübesinde vnsamaih saravlarda •• llt f'Uli'!nt •• ilau olunur 3371 ( 1883) 

maralarile sicilli ticarete kayıd ve M'iJrAHASSISI 
tesçil edildikleri ilan olunur. Muayenehane : İkinci Beyler sokak 

. ...---" - - ~ ..... ~-·~fil.•• rH ... 1 na1ıi ~",..olr'-l.•~h1n mP~11tlPT"1n1n t""P?'A C!Or-1 ma QUSUIDllt..-~C.U _ttfı 1t,;• f11/V4 ......... ,,,.....,._ .. ~-- ...... --... -• "' ,. :. 3386 ( 1879) No. 25 TELEFON t 3956 



SPERCO VAPUR w.F.HV~~=erZee 
ACEHrASI ---· 

-~---·· T. C. Ziraat Bankası 
--.t;-- l\tERICAN EXPORT UN~, LTD. 

ROYALE NEE&LANDAİS A , NEV YORK Kuruluş tarihi : JUi 
KUMPANYASI NE v - v o R K içlN: sermayesi : 100.000. T k Urası.. 

. ULYSSES vapuru el~~vm ~: .. EXAMİNER• ''ap. 15 EyliiJc doğru 
1ia olup Nevyork için yük alarak h bekleniyor. .. Şube Ve ajan ade • : 2 2 
ket edecektir.. zda .EXMOU'l'll• ''Dp. 20 Eylulc doğru Zirm \'C ticari her nevi Bankn muamctcleri 

VENUS vapuru clyevın }lınanıını ,.e ~'kleniyor. • .. PARA BİRİKTİRENLERE 28.8 O LtRA 
bulurunakta olup Anvers, Rottcrdam ha- nBXCELLOu ,·ap. 2a E~lule dotrru İKRAMİYE ~DE'CE 
'.Amsterdam limanlarına yük alarak bckJcniyor. • • E.ıau;;., 
rekct edecektir. lerek .EXE&MON'T• vap. 1 Dktcşnne doğ· Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en ıu (50) 
ORİON vapuru 12/9/939 da ge 

8 
ru })dtlcniym. llrnsı lıulunanlara senede 4 defn çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik-

Burgaz, Vamn, Köstence }imarlların .F.Xl\100R11 ,·ap. 6 Ilktcşrine doğru ramiye <lnğıtılacaktır ; 
yUk alarak hareket edecektir. bek1eniyor. 4 Adet 4.000 Lira 

SVENSKA oRlENT LfNiEN' l .EXECUTİ\7En vap. 10 Ilktcşrinc 1.000 Urnlık 
BARDALAND vapuru 20 - 25 eyhı doğru bckleni~or. 4 11 500 • 2.()00 • 

939 tarihlerine doğru ~:c!~ DEN NORSJCE MİDDELıHAVSLİNJE 4 • 250 • 1.000 • 
ienmekte olup Rotterdanı: Gö için O S L O 40 • 100 • 4.000 • 
~openhag ve Helsingfors lımıınlan NORVEÇ, iSV.BÇ VE BALTIK Lİ- 100 • 50 • 5.000 • 
J'ilk alarak hareket edecektir . .ANYASI MA?lı'LARI tçiN: 120 • 40 • 4Ji00 • 
'FİNSKA ANG. AJB. Ku:f Ql tnrl}ün- aSAN J\llı'DRES• l\loL 13 Eylüle doğ- !160 • 20 • 3.200 • 
SAİMAA vapuru 12 - l~te~r J{open· nı bekleniyor. DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene fçind SO liradan aşağı dllşmi-

de beklenmekte olu~ Göl a 'yük ala· O. T. R. T. .venlcrc ikramiye çıktığı takdirde yu"-.ıc 20 fazl:ısiylc verilecektir. 
lıag ve Hclsingfors Iıman arın c.u 
rak hareket edecektir· NiMA BUDAP.EŞTE, TUNA Lİl\IANLARJ Kur'alar senede 4 dcfl\, 1 EylUl, l"Ilirinci kanun, 11\lart ve 1 Haziran tarih· 
ADRİ.l\TİKA sosYE'l'A ANO iÇiN: lerinde çekilecektir. 

Dl NA viG.AZYONE. ız- ııB~APESTıı l\lot. 18 Eyliile doğru • ___ -.ıı __ ... _____ m!'!_.ll!IBml-• •-mıEJ•ı;-;.11 
BOSFORO vapuru el~evnı ~e- beklen.i>:°"· .. .. -

da ı Tr
. te için yulc atarak ·DUNA• Mol 24 Eylüle dofnı bek- -------------

o up ıyes •-: j# lcct ed ktir JCUJ.)'or • 
IT~tA s. A. ot NAviGAZIO~Ql .rtszA• tot. Eylül sonlarına doğnı 
CONTE oi SA VOİA motörU 13 çin \'e ynhot ilk T rin b. lnngteın.tl do~ru 

939 tarihinde Ccnovndan Nevyork i lıcl-lcniy?r. . 
lıareket edecektir. rl SEHVICE lARITİME ROUMAIN-

AGUSTOS motöril 16 cy~c:a tn li= BUCAREST KÖSTE 'CE GALAS 
fllndc Cenovndan cenubi . \TE DUNA Uİl\lANL..ı\Bl içiN 

ı a hareket edecektir. 
ınnn arın RtTİI\lE BOmIAİN .nUROSTOR· \ 'ap. 30 :Eylülde belı:-

SEBTICE MA ASI Imiyor. 
.. ~ ANY 30 ylnl 1939 Vapurlarm i im ''e tarihleri hakkında 

ALBA Juı...ı..n. vapurul ~alta. Ce- hiç ıMr taalllriit almmaL 
tarihinde bclU;nm~~e ~~ yük ala- Vapurlann hareket tarihleriyle mıv· 
ll~,;a ~,!!~::e:r~ tunlardaki d ğlşikliklerden ocentıı 
:oLl.ANl1A AVUSTVBAT.YA HA'JTI suliyet kabul etrr.ez. 
SPRlNGFONTEİN vapuru 30/9/939 Daha fazla tafsflClt lçin ATA'rtmK 

:a.....--ı.ınde gelerek A.vusturalya ve Yeni caddesi 148 No.da \V. F. Henry V:an Der 
j(l;UIU< .. k alarak hare-
Zelanı:l• ]imanlarına Yll Zee ıve Şsı. Vapur acentalığına milnıCR· 
ket edecektir. ıat edilmesi rica olunur. 

~~:hareket tarihleri ıiJe navlun- l'El .. EFON: 2007/!008 

lardaki değişikliklerden dolayı ecenta· 
ınız mesuliyet kabul etmez. Daha faüa 
tafsilat için tKtNct KORDONDA FRA-

Messageries Maritimes 
-*KUMPANYASI 

1 ccntasına mil· 
'l'ELLI SPERCO vapur 8 THEOPHİLE GAt.rrlER vapuru :30 
acaat edilmesi rica olunur. ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 

!.111D'ON: 20M/200S İStanbul yo.liyle Pire, NnpOll, Marsilya-
------------- ya hareket caeccktir. VMDAL Der türlü izahat ve malllmat i~ Bi· 

_ 7}-- rinci Korclonda 156 numarada LAU· 

· DENİZ ACENTALllil Lm. RENT REBOUL ı;c ŞF..nbd ,·npur ae 
1*1JMI UELLIENİC ı.JNES ~m. tasann müracut cdilm ·rica olunur. 

TEIEFO • • 2 3 7 5 
BELLAS vapuru 3/5 cylnl arasında .. • 

bcldcnilmektc olup Rotterdam, Ham-
burg ve Anvcrsa umanıan için yük aıa- Olivier vt; şürekası 
çaktır.. B1Rt'Jci J{OROON REES BiNASI 

B E L G t O N vapuru 14 Eyl\ilde TEUEFON : 2443 
hekleİli1mekte olup Rotterdam, Ham- 001'-ı>RA - HULI. HATJ'I 
burg ve Anversa limanları için yUk ala- ESTRELLANO vapuru 27 ağustoslD 
cnktır.. Gelip 2 cyffiJc kndnr Londrn ve llul Jçin 
HOLLANDİA vçuru 22 Eyinlcle ylik ruacaktır .. 

bck!lenilmektc .olup Rotterdam, Ham- UVERPOOL H~T'J1 
b ve Anvcrsn limanları ıçin yUk ala- OPORTO vapuru 80 agustosa kadar 
~ Livcrpool ve Gıasgov içln yük alacaktır. 

A ~· H t N A t vapuru 80 Eylô.lde DEUTSCHE L'EVANTE - Lb1E 
L-L1 n '-ı- 1 Rouerdnm Ham- DEl.JOS vnpnnı !3 ıığnstostn llnm-
p:ıuen meıs.1X: o up .. • . 

A 1
. __ , __ için yük .ıı.Ia- burg, Brcmcn ve Am•crstcn gelip 

burg ve nversa ımuıuuu k __ ,_ 
çı araı.;üK. .. 

caktır .. 
BALKANLAR ARASI HATD 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
aLOVCEN• 

LUks vapuru 9 eyH\l 1939 cumartesi 
g11nn ~OStenceden gelip 10 eyI0.1 1939 
pamr gU.nil saat 12 do : 

P.ire - Arnavutluk linıanlan • Kotor
Dubrovnik - Spllt Venedik w iıriesteye 
hareket edecektir. 

ANGLO !EGYP'J'İAN MAiL ı.JNE 
pJ:RE MA.RSİLYA ve PİRE BEYRUT 

HAYFA - isKENDERİYEYE hat 
nCAİRO ctTY • LÜKS VAPURU ile 

ManiIJ'll İÇİD Bcynıt-Ha,.U.·İSkcn· 
L-L--.6 ... __ !Lt-J dcri)"e için barekfA 
~- un-' t.rihleri 

1/9/1939 l/9/1939 

Doktor 

Cahit Tuner 
Sinir lladalılıları 

nditahas.llSI 
Her gı1n 5aal üçten sonra Şamb 

sokak No. 19 da Hasta bbulüne 
ba aınŞır. 

TEL. 3SS9 

1 

21/9/939 
15191939 

S/10/939 29/9/939 Q'ZI- SF'W!IZ'i!fK&WI 11• ! • 11 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

P1BE 
aNEA 'HELLAS• 

Lüks transatlantik vepunı ile Pire 

DOKTOR 
lsmail Hakl<r 

Akarçay 
Nevyork hattı.- . . 
Pire • Nevyork seyahat müddeti 12 gün Dahili ue ıenmüJ hm· 
Ncvyork - fun.rı ~ husust furtler.. tafıfılal' mütahGSSJSJ 

Pireden hareket tarihi Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 
~ ıEylrtl 1939 Kordon-Alınan konsoloshanesi 

T. iŞ ANKASl'nnı 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkincitetrin 

tarihlerinde çekilecekti~ . 
#UJ.zı I kr a mi yele ri: o-..7.ZZ7.7.Z.7.D'".Z.:!7JJ..27..7.7.J' 

ı Adet 2aOO liralık ••• 2.000 Lira 
S n 1000 lirabk ••• S.000 Lira 
8 n SGO lirahk ••• 4J>OO Lira 

16 )) 250 liralık ••• 4.000 LiN 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 n SO liralık .... 4.750 Lira 

250 n 2s ı~abk ••• 62So Lira ...... .. ..... 
435 32.000 

W;AJWWW.ı • ıs -"MMiJ u.-Wdli!ZI# 
T. 19 Bank.uma para yatırmakla, yalnız para biriktinnİf olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemi, olursunuz. 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütdı.Nıaı bay Ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada socuk ve sıcak akar suları,, banyoları 

ve kaloriferi vcclır. Dahili ve har:ici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilfıveten fiyatlar relmhet kabul etmi
:yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik müteha11111 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticarında 
bQlunan otellerde bu1u§UJ'lar. 

m t '~ ••O USJJi""'**~ •hlA L "T;?7T..777TJ 

Sizde böyle gG.zel 
resimler çekebilirslni7 

-BIÇAGI 
fn serf sakalları 
~e~ 
Yıımu.şa fır 

Fua.rda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

İZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Turk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamurundan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leyl:dC markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avrupanın ayni tip mensucahna faiktir ... 

rf elelon No. 2211 ve 3079 
1.,elgrat adresi : llayrak lzmir - . . . . ' ' . - ' . . .,.. 

!zm~r vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen B. 
1... K. Cinsi N. Mevkii Vakfı 

36 Dükkan 20 Değirmendağ Akarcalı camii 
24 » 26 > » 
24 > 28 • • 
24 » .30 • » 
24 > 32 > > 
60 ev S Battal oknk » 
Yukarıda yazılı akaret 31 /5/940 tarihine kadar kiraya verilmek üze.. 

re müzayedeye çıknnlmı tır. lhal i t 4/9/939 Perqcmb" günü saat 
ondadır. isteklilerin vakıflnr idaresine mürncaatlan 4 9 939 

5, 9, 13 3306 ( 1842) 

BiOGENiNE 
IBiOGENİ E: Teı'ldbinde bulllDllll dcnlir, kinin, anıenik gibi mubniyat 
ile kola, koka, kinkina gibi mil tehi hfilAsalann gayet itinalı bir urctte 
bir~tirilm sinden husu.le ,cJe:n bir müstnbr.ardır. 
BiOGE!lı"İNE : Gıdası kan olan fôİvrisineklerin iğneJ ri)le kanmııza aiJla· 
dıklan ıtma parazitlerini iildUrür. Sıtma panız.iUcr.i, knmmıı.dn hcsnıı kn· 
idclerinin haricinde katan bUyiik v yaıu htı)rct bir derecede çoğalır!: r •• 
Bu korkunç iircınc netic<'si knnın en ha)'ati kı mı olnn kırmızı yu\'arla· 
aklan mnhv \'C harnp <ılur, ıtmn mcydnnn gelirM 
BİOGENİNE : Knru t mizleyip çoğaltır. Kırmıı.ı kürreciklcri nrttm. Ade-
1le ve sinir1crl kuvv tl ndirir .. İştihnyı açnr, demlansız.lıf,tı gid rir. Sıtınn 
parazitlerini ö1dUrmek suretiyle ifn temin eden ve sıloından koruynn 
yüksek tesirli bir iluçbr. Tuli olarnk bel gcV§Ckli"'i ve ademi iktidarda 
büyük faideler temin .eder. 
Sıhhat vektıletinin Rcsmt mU nadcsini hUizdir Her ecumcdc bulunur ... 

ı\ŞÇI RAŞJ MARKA 
Makarnalar 

Gerek vapurlnnn muvua!At tarihleri. arkuında) 206 Numaralı mu-

gerck vapur b1mlerl ve .navl~ hak· ayenehanesinde her gün saat 
kında acenta bir teahhilt altına gıren;ıC'l. 13 den itibaren butalannı ka-
Daba !azla tafsi1At .almak için ~cı l>uJ edeı-. 
Kordonda 152 nwnarada • UMDıu.-• TELE.FON : 3458 

Hatıralarınızı 

ebedileşt:irlniz "KODAK" 
selbik 'Sfll'gİSİDİft !f37 \'ti 9J8 MSDelerinin 

hirindlik rnadalyalnmu kunmmı5br 

..iG U .,_,..UEilliR&OC.il_,_ıı!M--• 

Doktor 
umum! deniz Acl!'ntalıb Ltd. rnilz:acaal v:DVJıUZ?..xJı:'.TJ1ZT~~rzr_Zlflj 
edilmesi rica .ohmur. 

T.defon -: 4012 MUdnrtyet 

Telefon : "3111 Acenta 

T. BOWEN REES VE 
şürekası 
-~'-

Jlkinci Smd liifab..,uı 1 
Ur. Demir Ali 

1"ERN LİNE (FFARmxY AND 
EGER OF OSLO) . . KAMCloDLV 

FE.RNLANE motöril ayın ıoıhnyetın- Cilt ,c Tena ü1 tın talıklan 
de beklenilmekte olup Nevyork \'C 1 V:E 
Amerika ı:;ahilleri limanları için yük ııla-
eak1.ır. eri Clcı.trik 'l'cdn\•ileri 

Gerek v.apurJann muvasalat tarlhl ' Bir!ooi Be ytcr Sokağı No. 55_ 
ıhimleri ve navlunları baKkında aoenta :İmıir. Elhrunra Sin arbsmda 
bir teahhtıt altına giremez. Daha farla Snbahtnn akşanıa kadar hastalannı 
tafsilat .ıilmak için T. Boven Rees ve Şr. kabul eder.. TELEFON : 3479 
run .2353 telefon num~Mlflı:ı mUracaat 1.;;;;.•iiiii••------•• 
edilmesi .rica olunur. 

6 X9 sm. 

''VOLLENDA'' 620 
Yen• Krome model, küçük, ~•k, sa"lam 

Anastigmat 1 ~ 4.5 Kompür Otomatik 
BU GÜNÜN MODERN MAKiNESi 

36 liradan başlar 

KODAK utıcılarından 
arayınız YI ,a fU adrese 

müracaat ediniz 

KOOAK Şırketı- BeyoGlu, lstanbul 

Süleyman Çoruh 
Çocuk has tal ık/arı 

mütahassısı 
Londranın T e Hos
pital For Sick Child· 
ren ve Viyananın St. 
Anna, Unive Kinder 
Sp .. nam lınstnnclcrintlc l•tiid ~np· 
mı tır .. 

H~ giin Birinci Be lcr soknk 42 
ııtımarndn 12 den 2.SO 'c 5.80 (lan 
8 zc kndnr ha ta1nnnı knbul eder. 

TELEFON : 2310 
(1768) 

O!!'Z7Y..7.7~':Z7.Z. 
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Amerika bayrağına yapılan tehdit 
Vaşington 

ile 
siyasi mahf elleri, tahtelbahir harbının muhtemel neticeleri 

alınacak çok meşgul bulunuyorlar. Mühim kararlar 

Bir Alman tehdidi daha! \Mareşal Smigliııin ordusu 
Alman Başkumandanlığı, lngilterenin Vistül ve San nehirleri Üzerinde bir

ekonomik ablokasını ilin ediyor leşerek Alman kuvvetlerini durdurdu 
Nevyork 12 ( A.A) - cWatermo'l~ 

l-umpanyasının ikinci reisi kaptan 1. ••• 
colson geçen cumartesi günü, cWacosta> 
vapurunun Irlanda sahilleri içinde bir 
Alman denizaltı gemisi tarafından tevkif 
edildığini bildirmiştir. 

Glaskowdan Nevyorka giden bu gemi
de yapılan araştırmalar üç saat sürmüş
tür. 

Denizaltının kaptanı dur emrine itaat 
etmiyen Amerikan vapurlarına bundan 
sonra ateş açılacağını bildirmiştir. 

Waterman kumpanyası deniz komis
yonuna ve bahriye nezaretine bu husus
ta bir rapor göndermiştir. 

Vaşington 12 (ö.R) - Hru·iciye ncza
ı·etine cPagod> Amerikan "'-purundan 
gelen bir telsize göre bir tahtelbahir va
puru durdurarak muayene etmiştir. Ha
dise Irlanda sahilleri civarında olmuş
tur. Tahtelbahir kumandanı verilen emre 
itaat etmiyerek durmıyan Amerikan 
vapurunun batırılacağını ihtar etmiştir. 
Hariciye nezartinde bildirildiğine göre 
hükümet Amerikan vapurlarının muaye
nesine karşı alınacak tedbirleri müza
kere edecektir. 

Londra istihbarat new.retinin bildir
diğine göre 4967 tonluk Inorlifet vapuru 

bir tahtelbahir tarafından batırılmış ve 
mürettebatı Stevarof Amerikan vapuru 
tarafından kurtarılmıştır. Diğer dört ti
caret vapurunun kaptanları Alınan tah
telbahirlerinin hücumuna uğradıklarını 
fakat taarruzdan kendilerini kurtarabil
diklerini bildirmişlerdir. 

Faris 12 (Ö.R) - cBasler Nahrihten~ 
gazetesi Alınan tahtelbahirlerine lngil
tereye ckaçak eşya> nakleden _bütün 
vapurları torpilliyerek amansız ~>ır .t~
telbahir harbı yapmaları crnredilmıştır. 
Bu da Deyli Heraldın Kopenhag muha
biri tarafından Alınan deniz baş kuman
danlığı ile siyasi Nazi şefleri arasında 
Atenya vapurunun torpillenınesinden 
dolayı bir ihtilfıf çıktığına dair verilen 
haberi teyid etmektedir. 

Bu habere göre Alman filosu kuman
danı Amiral Reder Almanya için Ingiliz 
nblokasını kırmak için yegane ümidin 
hudutsuz bir tahtelbahir harbından iba
ret olduğunu bildirmiş ve Atenya vapu
runun torpillenmesi mesuliyetini donan
ma kumandanlığına yüklemek için B. 
Göbelsin gayretini takbih ederek demiş
tir ki: Eğer Atenyayı torpi1leyen tahtel
bahir bir hata işlemişse bu hata, vapur
ları habersizce torpillemek hususunda 

Hftler tarafından verilen emrin harfiyen 
tatbikinden ibarettir. Alman tahtelbah
rinin kumandanı bilakis harbın ilk za
ferini kazandığı için nişanla taltif edil
melidir. Vapurda batanlar arasında bitn
rnf kadın ve çocukların bulunması bile 
bu neticeyi değiştirmez. 

Roma 12 (Ö.R) - Boenos Ayresde 
bulunan iki Alman vapuru bir Ingiliz 
kruvazörünün ablokasına rağmen li
mandan çıkmağa muvaffak olmuşlardır. 

Roma 12 (ö.R) - Almanyada lngilte
renin ekonomik ablokası ilan edilmiştir. 
Alman tahtelbahirleri harp malzemesi
nin doğrudan doğruya veya bitaraflar 
vasıtasile Ingiltercye varmasına mani ol
mak için her vasıtayı kullanacaklardır. 
Diğer taraftan lngiltereye harp malze

mesi veya harba yarıyacak emtia gön
deren şirketlerin isimleri bir kara llsteye 
alınmıştır. Ingiltereye karşı ekonomik 
ablokasının ilanı tahtelbahir faaliyetinin 
geniş mikyasda inki~afını mucip o!acak
tır. 

Roma 12 (Ö.R) - lngi1iz harp gemileri 
Cin denizinde jaPon vapurlarını muaye
neye tabi tuttuklarından japonyada he
yecan uyanmıştır. Japonya Ingiltere nez
dinde şiddetli protestoda bulunacaktır. 

B. Ruzveltin istişareleri 

Faris 12 (Ö.R) - Leh cephesi hakkın- temin etmiştir. Alınan motörlü kuvvet- rinin birleştiği noktada vaktiyle Napo:
da gelen haberler dünkü intibaları tak- leri hiç bir zaman Varşova varoşlarına yon tarafından Y~?tırılrnı.ş olan Mo~ın 
viye etmektedir. Mareşal Smigli Ridzin girmemişlerdir. Bilakis Lehler muzaffe- müstahkem mevkııne yaklaştıklarını. ıd: 
orduları Vistül ve cenupta San nehir- rane mukabil taarruzlarla Almanları ri- dia ediyorlar. Diğer tnraflarda da ılen 
leri üzeı'.inde birleşerek Almanların ilcr- cate mecbur etmişlerdir. hareketlerinden bahsediyorlar. Şimal
lemesine mani olınaktadır. Şimdi şarki Faris 12 (Ö.R) _ Isviçrenin Bal şch- de Torn nehrini ~ptetmişlı;r. . Bura:ı 
Prüsyanın en şark ucundan Suvalki rinde intişar eden ıBasler Nahrihtem ~arşo'-'.anın 200 ~il?metre şımalı garbı
ınıntakasına karşı yeni bir Alman taar- gazetesinin Rigadan istihbarına göre sındedir. Hal~ukı ?1: ~t~ e~vel ~; bu
ruzu inkişaf ediyor gibidir. Dündenberi Var.şova sivil Malisi, sivil muhafızların rasAını1 zantebttl~~~erını .. bıldAırm1 ı.şlerkdı. t 

1 1 k h .. · · ki Leh 1 · d · 1 b ·k tl ,;nc:<a man te ıgıne gore man UV\'e -açı ı;: o ara teza ur etmıştır mu- ve ame enın yar ımıy e arı a ar -...... 
1 

. V kı d N f h . · 
l · Al b k danl • "lk k d. B · · k" t lar en arşovanın şar n a are ne rını cavemetı man a.ş uman ıgım ı etme te ır. unun ıçın es ı ramvay • k R h d d km • "1.~ IA d • · · • b t · ı· 1 kıl 1 · ank k lla geçere us u u una sar aga ç~-p anını egıştırmege ınec ur e mış ır. vagon ar, yı an ev erın • azı u -

1 
Lo d ·stihb t ı· · t 1 d ~ nılmaktadır yor ar. n ra ı ara nezare mm op a ıgı · Alman hattının gerilerinde bulunan ec-

maliımata göre vaziyet şöyle hülasa. edi- Aynı gazetey.e göre sal~hiyetli kaynak- r.ebi müşahitler Almanların Lehiı;tandn
lc:bilir: Son haberlerle anlaşılıyor kı Al- Jar Varşova cıvarındakı hareketlerde lri zayiatını muhasamatın iptidasından
manlar, bildirdikleri fütuhatı tahakkuk Alman ordusunun ciddi 1.ayiata uğrama- beri 12-15 bin tah:nin etmektedirler. Bu 
ettirmiş olmak şöyle dursun, koridoru smı beklemektedir. Zira Leh başıbozuk- zayiatın kısmı kiillisi son iki üç gün zar
bile henüz tamamiyle ellerine geçireme- lan ve Alman ordusunun arkasında tek- fındaki şiddetli mu.lıarebclerde kaydc
mislerdir. Almanyadan şarki Prüsyaya rar toplanan da&'Ilmış Leh askerleri bu dilmiştir. 
nakliyatın .şim~ili~ deniz yoliyle dev~- orduyu mütem~.diyen iz'aç etmektedir. Dün akşamki Moskova radyosu Leh 
mına karar venlmış olması da bunun bır Londra 12 (0.R) - Leh ordusu, 12 mukavemetinin Alman taarruzunu kır
clelilidir. Aynı resmi Ingiliz kaynaklan, günlük harpten sonra, düşman istiH'ısını dığını ve Alman motörlü kuvvetlel'inin 
~lma~1?1'ın di.in de ~din!~ya .hücum et- muvaffakıyetle durdurmaktadır. Bu or- Modlin istihkfunına doğru tahaşşüd etti
tıkle!ıru habe; Averdıkle.rını, .bınaenat:yh du şimdi şarki Pr~~adan .Karpatlar~ ğini, Varşovanın şimali garbisinde mii· 
bu lımanın hala Lehlerın elınde oldugu- kadar uzıyan 400 kilomctrelık kuvvetlı him bir hareketin inkişaf ettiğini bildi-
nu bildiriyorlar. hir hat üzerinde yerleşmiş bulunmakta- riyordu. 

Brüksel 12 (Ö.R) - Leh telgraf ajan- dır. Londra 12 (Ö.R) - Alınan radyosuna 
sı Naref ve Bug nehirleri üzerindeki Al- Varşovanın şimalinde Naref ve Bug göre Mareşal Göring Alman hava kuv
man teşebbiislerinin kırıldığını bildir- nehirlerine, Varşovanın cenubunda Vis- vetlerinin kumandasını deruhte etmek 
mektedir. Bugün Varşova üzerine yapı- tül nehrine ve daha cenupta San nehri- üzere şarka hareket etmiştir. 
lnn hava hücumlarında 20 düşman tay- ne dayanmaktadır. Varşovanın garbında Bürksel 12 (Ö.R) - D.N.B. ajansının 
yaresi düşiirülmüştür. bazı Leh mevzileri düşman tarafından bildirdiğine göre Fransız toplan, tayya-

Kongrenin içtimaından sonra bitaraf
Brüksel 12 (Ö.R) - Lehistandan ge- muhasara edilmiş olup bunların gami- releri idaresi altında, Kormutz hava ka

len haberlere göre Leh ordusunun ricati zonları Varşovaya doğru kendilerine bir rargUhını muvaffakıyetsizce bombardı
ve tecemmüii intizam dahilinde cereyan yol açmağa çalışıyorlar. man etmişlerdir. !ki Fransız tayyaresi 
etmiş ve evvelce 1300 kilometre olan Almanlar Varşovanın 35 kilometre şi- Alman avcı tayyareleri tarafından dil· 
cephenin 700 kilometreye indirilmesini mali şarkisinde, Vistül ve Bug nehirle- şürülmüştür. 

lık kanununun tadiline matuftur B· Edenin radyodaki nutku 
Hükümetin, kanunun tadi1ine ne su-ı Vaşington 12 (A.A) - B. Ruzveltin 

on gündenberi demokrat ve cürnhuri
yetçi liderleriyle yapmakta olduğu isti-
şarelerden çıkan netice, silahlardan am
bargonun kaldırılması suretinde bitaraf-

racaat etmesinden korkmaktadır. Mü
şarileyhe göre böyle bir hal, Avrupa de
mokrasilerinin kuvvei maneviyelerini 
kırmak ve Almanyaya Amerika efkiirı 
umumiyesindeki noktni nazar ihtilfıfla
rını izam etmek fırsatını vermek gibi 
bir netice tevlid etmesinden korkmakta
dır. 

:~~~e~e::~~~a~:~~~~~~~i~~~~e~: ' 'Bugu··n artık gerı·ye gı·tmı·yeceg"' ı·z Bı· hükümet, sol Blomm proJesını ele ala- • • 
caktır. 

lık kanununun tadili hususunda kong
renin fevkalade olarak içtimaa davetini 
müteakip uyan meclisinin iki sülüs ekse
riyeti ile kabul edileceğidir. 

Siyasi mehafil, B. Ruzveltin in!iradçı- • Al • ı ı t • • ı k k 
l~r~ karşı. ~e\•essül C~e~eği m.Ücadeleye zım man mı ~ e ı ı e a vgamız yo 
gırı:şmek ıçın çok eyı bır vazıyette bu- ' ' 
lunduğu mütalaasındadır. 

Her ne kadar hu ekseriyet temin edil
miş görünmekte ise de reisicümhuru bu 

Kanada, harbe girelidenberi müttefik
lere, hattfı dolayısiyle esliha satmak ve
saiti ortadan kalkmış bulunmaktadır. 
Halbuki efkarı umumiye, müttefiklere 
yar<lım etmek ve yalnız haksız olmakla 
knlmıyarak aynı zamanda Amerikanın 
bitaraflığı için tehlike arzetmekte bulu
nan bir kanunun tadil edildiğine şahid 
olmak için gittikçe artan bir sabırsızlık 
göstermektedir. 

Müşarileyhin milli birliği vücuda ge- Fakat Nazı~ 
tirınek ve cümhuriyetçilerin sistematik 
muhalefetlerini tahrip etmek hususun
daki mesaisi muvaffakıyetle neticelen
miştir. Cümhuriyetçilerin bitaraflık ka
nununun ta<lili işini bir fırka meselesi 
yapmaktan vazgeçmiş oldukları haber 

rejimi dünyadan 
sulhun tesisi 

kaldırılmadıkça devamlı 
imkan ı yoktur 

una kadar tereddüde sevketmiş olan es
bap henliz tamamiyle zail olmuş değil
dir. 

Filvaki B. Ruzvelt, infirad siyaseti ta
raftarı olan ekalliyetin müzakereleri 
uzatmasından ve hatta Ebstruction'a mil- verilmektedir. 

Büyük Yarma teşebbüsü 
Almanların bütün kuvvetleri ile 

bir 
Lond.ra 12 (A.A) - B. Eden, dün gece mücadelesine devama azmetmiştir. lngi

radyoda bir nutuk söylemiş ve ezcümle liz milleti, dünyayı IIitlerizmden ve Hit
demiştir ki: lerizmin ifade ettiği her şeyden temizle

- Bugün artık geriye doğru gitmiye- mek için, çok uzun dahi olsa sonuna ka
ceğiz. Bizim Alınan milleti ile hiç bir dar harp etmeğe hazırdır. 
kavgamız yoktur. Fakat, Nazi rejimi, Eden dominyonlarla Hindistan ve In
bütün tazyikleri, zulümleri ve hiyanet- giliz müstemlekelerinin aldığı vaziyeti 
)eri ile bu dünyadan kaldırılmadıkça, hatırlatarak şöyle demiştir: • 

- Bir kerre daha büyük Britanya 
de./amlı bir sulhun tesisi imkanı mevcut silaha sarılarak ayağa kalkmıştır. Kar-
değildir. Bu meselede uzlaşma imkanı deş milletlerin ortasında azimle duruyor. 
olamaz. Biz tecavüzün karlı ve menfaatli Nazilik boş bir cümledir. Kuvvete daya
bir iş olmadığını göstermek için rnücade- nan bütün sistemler gibi o da devam ede

yapabilecek miyiz? Avrupayı mezhep .. 
lerden, itikatlardan kurtarabilecek mi-
yiz? 

Hudutlar ve itikatlar, diller ve ticaret 
milletleri birbirinden ayırmak değil bir-
leştirmeğe yardım edecek midir? Avru .. 
pada hakiki bir birlik kurabilecek miyiz? 
Avrupaya müşterek hürriyet müsamaha 
ve mürüvvet idealleri aşılayabilecek ıni .. 
yiz? 

işte bunlar hep yapılmalıdır. Nazi sis .. 
temi ve onun bütiin icraatı ortadan kalk-

leye karar vermiş bulunuyoruz. Alman mez. Iztırap fazla olacaktır. Fakat mil- malıdır. Bunun için sonuna kadar ne 
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- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAUİFEDE - kule ile diğer meşhur ba7.ı binalar yıkıl- !inde bulunan muazzam bir kavis teşkil 
hnrebesi neticeye bağlanmak üzeredir. mıştır. Alman tayyareleri, Brzesc, Kov- etmekte idi. Bu kavsin üst kolu Suval
Varşovanın cenubunda Almanlar birçok eo, Zamose ve Siedlce gibi hiç bir askeri kide doğu Prüsyası ve Litvanya hudu
büyük çapta toplar almışlar ve bazı ka- mahiyeti ve ehemmiyeti olmıyan şehir dunda ve alt kolu da San nehrinin ilave
Eabaları zaptetmişlerdir. Muhasara al- ve kasabalnn da bombardıman etmiştir. siyle orta Vistül vadisindedir. 

lngiliz ordusu Almanlara karşı filen 
tında bulunan mühim Leh kuvvetlerinin 17 YAŞINI GEÇMEMİŞ ÇOCUKLAR 700 kilometreden fazla inkişafı olan 

cephe almış bulunmaktadır 
Kutno mıntakasından cenuba doğru Mülteci sivil halkı taşı.yan trenler de bu muazzam cephe üzerinde P olonya 

yol açmak teşebbüsleri kanlı bir muha- bo~bardımana tabi tutu1muştur. kıtaatı bugün, Vistülün ve Sanın batı 
ı·ebe<len sonra kırılmı~tır. Varşovanın Bır ç~k Aiı:nan ~yyareleri müretteba- şimalinde her tarafta, yani müdafaa hat
şimali şarkisinde de Lehler tardedilmiş- tının esır edılmesı vakalarında tesbit larının ilerisinde muharebe ediyor. En 
)erdir. Vistülün şimalinde Almanlar edildiği gibi,. tayyareciler , henliz 17 ya- şimalde, Svalki bölgesinde, Bug ve Vis
mukaveınet görmeden ilerlemekte ve şını geçmemış genç çocu.kl.ardır. tülün birleştiği yerdeki müsellesin mer
Moglen müstahkem mevkiine doğru yü- Alman h ava kuvvetlerının bütün tah- kezinde Serok ile Modlin ve Varşova et
rümektedirler. Lehleri tnkip eden Al- ribatına ra.ğmen; ord~nun v.e sivil hal- rafında ve en cenupta da San nehrinin 
man kuvvetleri Varşova - Biyalstok de- kın manevıyatı çok yüksektır. Polonya, sol sahili cephesindeki muharebeler bil
miryolunu geçmişler ve Varşova - Sid- ya~ muzaffer .0~a~ı ve va~ .Yeni- hassa şiddetlidir. 

Bu mühim hadise hakkında 
sirleri lngiliz - Fransız 

Fransız 
işbirliğini 

yelse şimendüforine varmışlardır. Ce- den ımar etm.eyı duşunmektedır. ALMAN STRATEJİSİ 
r.upta Almanlar San nehrinden gelen LEHISTANIN PROTESTOSU Polonyalılar için en ciddi tehdit, şi-
Lchlcri tardetmislerdir. Hava kuvvetle- Lublin 12 (A.A) - Polonya hükilme- mal ve ccnuptnki hücumlardır. MnlUm 
ri kara ordusuna çok faal müzaherette U, üçüncü Rayhın, resııU Alman ajansı- o~duğu üze.re Alman Stratejisi, müessi
bulunmuşlardır. Pozen viluyetinde ve nın muhtelif tebliğlerinde de tasrih edil- sı olan Steın, Clauzevitz ve Moltkeden
şarki Prüsya hududundaki ileri hareke- diği veçhile açık şehirleri bombardıman ~eri~ Kan. -~nnes- muharebesinden yani 
ti neticesin<le bir çok şehirler işgal edil- etmesini biitlin medeni milletler nezdin- ılerlıyen ıkı cenahtan di.işmanı ihata sis-
mis ve bütün eski Alman arazisi Al- de protesto eylemiştir. teminden miilhem o1muştur. Alman as-
manyaya nvdet e~tir. LEH KABİNESİ TOPLANDI keri şeflerinin böyle bir manevra yap-

Garp cephesinde Forbah rnıntakasın- Lublin 12 (A.A) - Nazırlar meclisi mak istedikleri anlaşılıyor. Fakat bu iki 

Faris 12 (Ö.R) - Ingiliz. kuvvetlerinin 
Fransaya geçmesile en kuvvetli ifadesini 
bulan lngiliz - Fransız iş birliği bu sabah 
Fransız b<l§ vekaleti tarafından şu teb
liğle de teeyyüd etmektedir: 

c Yi.iksek harp şurası bugün Fransız 
arazisinde toplanmıştır. Buna lngiltere 
namına baş vekil Çemberlayn ve milli 
müdafaa irtibat nazırı Lord Çetfi1d, 
Fransa namına da haş vekil ve milli mü
dafaa nazırı Daladiye ile başkumandan 
ve erkfuıı harbiye reisi Gamlen iştirak 
etmişlerdir. Bu içtimada Ingiltere ve 

da bazı müsademeler olmuştur. Diin ce- dün akşam başvekil B. Skalaclovskinin muharebe cephesinde de, başka başkn 
cc Almanya üzerine hava tnarnızları ya- riyasetinde toplanmış ve bir takım kn- sebeplerden olmakla beraber, bilhassa pek az müsaittir. 
pılmı.ştır. . rarnamelcr kabul etmiştir. Bu karama- <;etin bir arazi ile karşılaşmaktadırlar. KARPAT BÖLGESİNDE 

ŞEHİRLERlN BOMBARDIMANI meler, ezci.iınle, zirai maddeler satın Şimalde Suvalki bölgesi bir orman ve En cenupta bulunan bölge ise Karpat-

Fransanın bütün kuvvet ve kaynaklarını 
kendilerine tahmil edilen harbı karşıla
mağa tahsis etmek hususundaki kat'i 
azim ve kararları teeyyüd etmiştir. Iki 
hükümet, arazisinin istilfisına kahraman
ca mukavemet eden Lehistana ikti
darlarında olan her yardımı b~etmeğe 
karar vermişlerdir. 

Londra 12 (Ö.R) - Taymis gnzctesi 
lngiliz kıtalarının Fraruıaya geçmeleri 
münasebetile şunları yazıyor: 

c Fransa bir daha görüyor ki Ingiltere 
harp edeceğim dediği zamnn harp eder. 

San suyundan evvel her arazi parçası 
Prezemyl istihkamlarına dayanan Po
lonya kıtaatının şiddetli bir geciktirme 
mukavemetine imkfın verebilir. Lublin 12 (A.A) - Polonya radyosu- alınmasına ve ihtiyat efradının ve aske- göl bölgesidir. Biyalistock şehrini ihtiva ların ilk kolları bulunan dağlık bir böl

nun gece, nskeri harekiit hakkında ver- ri harekat mmtakasından tahliye edilen eden daha doğuda geniş Augustov or- gedir. Bu dağ kollarının umumi istika
diği mütemmim malumata göre, Luck sivil halkın iaşesine ait bulunmaktadır. manı olan Bialoviez ormanı bulunmak- meti, Vistüle akan bir çok çaylarla Ro- Londra 12 (Ö.R) - lngilterenin Var-
şehri, 11 Eylülde saat 5.30, 6, 16 ve 18- LEHLER YENİ MÜDAFAA tadır. Bu ormanda hala yabani öküz sü- pa, Vistok ve San nehrine akan Oslava- şova sefiri, konşolosluk pasaport memu-
de olmak üzere dört kerre bombardı- HATTINDA rüleri yaşamaktadır. Bu ormanlık ve nın iki cihetlerinden şimal - cenup isti- runun karısı Misis Selleyin bir hava 
ınan edilmiştir. l...vov 12 (A.A) - Doğu cephesinde bataklık bölgeler, doğu cephesinde Al- kametidir. Bütün bu arazi parçalar1, te- bombardımanı neticesinde öldüğünü 

Alman hava kuvvetleri, Lublinde cid- muhasamatın onuncu günü akşamı Po- man ordularının k uvvetini teşkil eden peler ve sular Slovak denilen Alman bildirmiştir. Sefaretin diğer erkanı sağ 
di hasarlara sebebiyet vermiştir. Tarihi lonyalılann çıkıntısı Vnrşova ve Mod- motörlü kıtaların toptan kullanılmasına ordusunun ·· •· .. mihv · · · 

gazetelerinin tef
te ha ri· z ettiriyor 
Zaten Fraı' ızlar bundan asla şüphe et· 
memişlerdu 

Faris 12 (ö.R ) - Alman radyoları 
bütün Fransız şehirlerinde bir tek otO" 
mobilin bile artık harekette olmadı~ 
haber veı m~lerdir. Fransada benzin s9f 
tışlarındn henüz tahdidat bile mevctl 
olmadığından bu haber bir alay mevııı" 
olmuştur. 

Londra 12 (Ö.R) - Bu sabahki gnıc: 
teler, Ingiliz kıtaatının Fransaya mu''11r 
..xılatini büyük başlıklar nltında babC 
vermektedirler. 

11
• 

Deyli Ekspres gazetesi, clngiliz kı~ , 
tı Fransada:D ün\'anlı başlık altında ş5) 
le diyor: 1~ı c Şimdi harp, bir Ingiliz harbı ha ef 
almıştır. Şimdi ön safa giden bu asker~" 
kimlerdir? Harp başladığı zaman ° e 
nasıl yaptığını ve zaferi elde edin~e~ 
kadar hiç bir fedakarlığı esirgemedığ 1fl 
düşmanın öğrenmiş olduğu Yp.~~; tlıl 
Somme'de döğüşmilş olan ln!?~e • 


