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Cümhuriyetin ve Cümhuriyct csC?Tini-ıt bel~, sabahlan çıkar siyasi go.zctedir 
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Alnıan ~ Leh cephesinin son askeri harekatı gösteren harita 
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Niçln ve neden 
bitaraf lıalmalı 
ınecburiyet .. ndedir? 

-tşEVKET BlLGlN 

1 M .. t k·ı 1 . usa ı 

gr p 
Hükümetin harici 

Avrupa harbındn İtalyanın vaziyeti, • • • 
günün en meraklı,v~ en çok alaka. uyan- siyasetinı tasvıp ettı 
dıran mt>vzuu olmaktn devam edıyor. 

Şimdilik gözle görUlen, elle tutulan 
hakiknt, İtalyanın bitarnf kaldığıdır. Bu 
bitaraflığı bir danışıklı dövüş telfıkltl 
edenler, henüz şüphclerindt>n sıyrılma
mış iscJer de biz, vaziyeti objektif ola
r ak mUtalfin etmeyi tercih ederiz. 

llk müşahcdemiz şudur: 
Harp başlayınca, ltalyan radyolarının, 

t talyan matbuatının Fransaya karşı sert, 
hırçın Iisnnı değişmiştir. 

Bu, çok şayanı dikkattir. 

Ankara 13 (A.A) - C. H. P. 
Müstakil grubu reis vekilliğinden: 

C. H. P. Müstakil grubu 13 Ey
ICıl 1939 tarihinde sant 15 de reis 
vekili Ali Rana Tarha.nın reisli
ğinde toplanarak hükümeUn, baş
vekilin Meclisdeki beyanatında 
ifade edilen ve Hariciye Vekili 
tarafından Parti grubunun dünkü 
toplantısında izah olunnn, harici 
siyaset hakkında müznkerede bu
lurunuş ve bu siyaseti tamamile 
tasvip etmiştir. 
Müuıkere saat 10,30 da nihayet 

bulmuştur. 

" . e n aıa 
A lman ordusunun Lehistanda bü
yük müşkülatla karşılaştığınl ileri 

harek etin1n artık durmus bu-
' 

lunduğunu itira f ediyor 

ı 
• r t ş l 

Pomosj e ve Poznan vilayetlerindeki Leh 
orduları kuvayi külliye ile birleştiler 

Gidinya, karadan, havadan, denizden 
Ücumlara kahramanca dayanıyor 

Londra, 13 (Ö.R) - Almaıı resmi ajannsı D. N. B. ilk defo olornk Lchistanı 
istiln eden Alman ordusunun cjddi mü ,k\iliıtln karşılaştığım itiraf etmektedir •• 
Hu njıınsın neşrettiği bir tebliğe göre Alman kuvvetleri Lchistnnda gayri nıii-
ait hava şartlarına tcsndiif etmişlerdir. nu \ 'aziyct ileri hareketini yavaşlat-
maktadır. Yağmurlar yağıyor .. Bu sebeple Alman tanklnnnm ve bombnnlıman 
tayyarelerinin faalil eti giiçlcşmckte, Alınan ordusu ilerledikçe geri ile nıüna
ka15tı gittikçe daha ziyade güçl smcktedir.. Du sebeple Vnrşovanın garbindc 
Alman taarruzu yavaşlamıştır. • 

LEH TEnLilit leşmeğe ~alqıyorla • 
Leh tefJfiJ&j Alman lıUV• ~lı habe~lerinc goıc ın~m bir sa-

• • '!:I nayı merkezı olnn Lodz şchrı Ldıkr ta-
11etlerının IJU Cephede ı ufındnn istirdat cclilmişUr. I .eh ordusu 
daima ricat ettiğini bil• şimdi Lodz - Plodz hnttındn hareket hn-
d • i" V lı !indedir. ır ..,or. arşo11a arsı- PLAN DElitşTtnh:onr.JıR 
sınd Jıi A m an 'il'd Varşovanın zaptı tcscbbilsünün ııka
Poznan Viltiye in ehi metinden sonra Almnn başkumnndanlı
Po!on~a fıuvvet er - ıin ğı sevkillceyş pld.nım değiştirmiştir .. 

.,, • ~ V nrşova mıntaknsındn olan Leh ıner-
arlıadan ücıımıına ma- kez kuvvetlerini şimalden ve cenuptan 

ıtı lıUIJ!letier yapılan bir hareketle çevirmcğc çalış
afın aıı · le makta iseler de bu teşebbüsler şimnli a şarkide Narcf hattında ve cenubu gal'-
yes ile bir· - SONU 3 ÜNCÜ SAlliFEDE -

Garp cephesinde Fransız OTdusunu idare eden Generaller 
( Haşda ba§ k•ımandarı Gcn.cra1 Gamlen ) 

ehri düşüyor 
Alman radyosu, Fransızların bu şeh
re 5 ki ometre m safeye kadar yak

laştıklarını itiraf ediyor 

Fransızlar, ağır hücuı11 arabalarının lıi
ınaycsi altında 1asılnsız ilerliyoı lar 

Yeni bataryalar, son zapted .len tepe· 
ler Üzerine yerlestirilmiştir 

- YAZISI ALTINCI SAYFADA -

•• •• 
ŞU 

lngiliz Başvekili dün Avam Kamarasında harp 
şôrası görüşmeleri hakkında izahat verdi 

Yakın günlere kadar, Fransız toprak
lan üzerindeki müddeiyatını gürültülü 
nümayişlerle ortaya koym~ktnn ~eki~
miyen İtalya, Fran~a ve ~ngıl~erenın bu
tiln mevcudiyetlerınl Hgılendıren muaz
zam bir gaile içinde oldukları S'tt'ada, 
barbı göze alacak mevkide olsaydı, el
bctt bu müddeiyat.ı ayni kuvv tle. hat
tA d:ha heyecanlı bir kilde ifade et
mek fırsatını kaçırmazdı. Bun,:.ı !'1uka
bil İtalya sü'kutu ihtiyar etmışür. ~u 
sUkOt, Almanya ile mukadderatını b.'.r
Jeştirmeyl çok tehlikeli bulduğunu gos
termez mi? Hattıi dahıı ileri giderek ~1-
ycbiliriz ki bu stikut, Almanya ile bır
liklc foJnkete sürilklenmektense ltalya
nın beynelmilel perestiiini ço.~altarnk 
kendi mtıadeivalını sulh yol u ıle halle 
inık ın gördüğünü anlatmaz mı? 

Garip haberler 1 lngiliz ordusu r·1vı~·;eş·;r· .. ı 
it 1 hf ·ıı · d u " h h · d h k A ~ Bodogv liyo ayan ma ı erın ene- ~e.nuz ar~ Ce~. e~tn e ~re" afa ~İtalyanbaskuman• 

1 d •• •• •• J kt • . ? ıştırak etmış degıldır. kendı bolge- danı avıanlnağa 
1tn1ya, bu harpte A)manyanın muzaf

fer olması imkansız o!?u~una ka~~at 
t
• • f En j!ayri musaıt şartlar ıçın-

ge ırmış ır. k 1 b" yıoranma 
er uşunu me e ımış • sinde tahşidattnl yapmakla meşgul ~'!ı:'~~~~~~·; _ Büyiik ~kfuu-

---··f:r Londra 13 (Ö.R} _ Bn vekil B. Cem- harbiye reisi mareşal Dndogliyo, Al-de senelerce siirecf' 0 an ır . . 
hn~bının nihayet Almanyavı teslımıyete 
mPrbur edc>ceğini anlamıştır. . . . 

Burada hir sual hatıra gelebı!ır. f . 
Bi.!yük Demokra"ilerin kat'ı za erı 

ış Politikam JZ da h.crlay~ avam kamarasında hnrbın idare- manya ile Polonyn ara ında rnuhnsa-
511:1c. aıt başlıca safhaları gözden geçir- • mat b~ladığı sıradn Hoınaya gelmiş 

'--- mıştır. IJk önce Fransada lngiltere namı- : ve o uımnııdnn beri bu şehırdc knl-

d '? 
Jtalvayı memnun e er mı· 

Hunu tahlil etml'k lüzumsuzdur. . 
1 h n::rp ~'/C'lerın-Jtalya, A manyanın · 

dt>n <'oktan bf'ri endi e ediyordu. B~. ~~-

ar 

dise}r>ri acı"a vurmamıcı olmMı butun .. 
ümidlf"rini mihvere b ;;tamıs ol.,., asın- fruvve ct:eva 1" 
dan ileri gelmekte idi. Alman • So~:e~ - ·-
p ldı M usc;ol'niyc h.,r ket rC'rbe"ti . ., Anknrn 13 (A.A) - Bazı ecnebi mcn
indc> ~ttikten sonra. lt 1 ra, bc> n ~mılt>l 1 alardaıı' ,.ıknnlan hnbcrlcrdc Türkilc 

f tl · c h c;•nd n ' b" d · t ·· va7 iveti k f'nrii me a erı . "( Almıın;) a nr.ısmda ır a emı cca\ uz 
t" tkikc imkAn bulrnust ur. D.,n;ı" ; e ~ı~kh hazırlanmakta olduğu bildiril· 
l<oridoru vec:i lc:> ittih z. PdC'rek Pn om:d - ınektcdir. 
Yn karsı rrılan isti]~ h;rbı ark~sm a Yapılan tnhkiknt neticesinde bö;) le 
.hU•ün Poloıwayı. h ttu M1>tı r;stnk . bir ŞCl'İn me\•cut olmadığı nnla ılmıştır. 
Romanvavı. Yuıroc:lav ' vı CPk o~ovo. : Ronuı 13 (Ö.R) _ İtalyan gazeteleri-
Yanın Akıbetine uğratmak ma sn 1 gız . rd' il<lcri habere göre Tilrkiye ha-
len . . nın ve l\" 

~ı tır. . . . ver ı,. riciyc vekili Şükrü Saracoğlunun :ıos-
Boyle muan am hır nroıem~ b ' ~l 1 ntnsavvcr olan seyahati İUıl-

lesme i halinde 130 milyonl~b. ft 1 a: <:ovaya :C llerinde Türkiye ve Almanya 
manya Jrnr;ı sında . Franc;a gı 1• a Y • yan ma c . .. ktı 'm.zal _ 
nın da c:ilik bir devlet haline düşeceğı arasında ademı tec.~vuz pa. . 1 a 
Ü h 1 ·d. mak arzusuna atf edılmckte ımış .. 

Ş n C'S z ır. ~- d ık l\"" t · · neşri It lynvı ihtivnth hrır<'l{~tr srYıCC en Sofya~.a ç :~n . 1ır. gaze esı~ı~. -
_ SONT' :> t ri ~ /\ n fFFllF. - yatına gore Turkiyel'!ın dış J?Olı.tiknsında 

. . . İN - SONU 3 tlNCO SAllIFEDE -
Ba§t'eldl Mcclısde son. mıtkunu 

söyleTkcm,_ 

na kcndlsile miUi müdafaa nazırı I..ord : mışlı. Mareşal, dUn ava çıkmak üzc-
Çetfildın ve Fransa namına başvekil : re Romndan harl'ket etmiştir. 
Dalndiyc ve başkumandan genernl Grun- • 11

••••
110 11 

• ••
11

• ••••
11

• • • • • • • ....... • •• • 

lenin iştlrnkile dtin yapılan yüksek harp 
şGrnsı içlimaın<lan bnb!lclmiş ve d -
miştir Jd: 

1ÇTtMADAN MAKSAD: 
- Bu içtimadan mahsad iki 

müttefik devletin hüllümet ve mil
li müdafaa refoleri arasında r.ahsi 
ve doğrudan doğruya bir te~asa 
imkan vermekti. Vaziyeti hazıra 
bütün salhalarile tetkik edildi .. 
yakın bir atide ittihaz edilecek 
tedbirler tetkik edildi. Dün cabah 
başlıyan ve öğleden sonra devam 
eden muhavereleri ileride yeni 
muhaoereler takip edecektir. Lü
zum görülünce, harbın idaresi 
hakkında iki memleket şefleri ~~--~~~lMl~
arasında en sıkı temaslar tesis 
edilecektir. L..illiıl•ırüıııl!W 

- SOl\T(J 6 i NCi SAllİii'EDE - it gılız ba •cl .. ıli B. Çcı ıbcrlaun 

e 

Sınıfı ne olursn olsun 310 
dahil 330 dahil doğumlu er
lerden yalnız T esviycci ve 
T omacı olanların hemen şu
beye gelmeleri ilan olunur. 



VE"aw• .. -·-
'FENJ ASIR 

1 ~ KARIL .• MPARATOR 1 iR ·eERL:ERi 
BİZANS SARAYJNIN İÇ YÜZÜ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pınarbaşı Şehir Belediye çalışmalar• -312- ve 

Marina zahmet çekmedi Köyünde çıkan yan
gında bir kadın 

yaralandı 

940 Fuarı için dün ilk 
toplantı oldu • • 

enaıcesıne genç Kocagöbeğin oğlu, 
kızın kurduğu tuzağa düşmüştü 

Pınarbaşı köyünde Raşit Öztekinin 72 
sayılı evi, bir yangın neticesinde tama-

Koca göbeğin oğlu, imparatordan l\fa
;ina ile Recyonun ölüm müsaadesini al
~tan sonra odasında kendi kendine: 

- Nasıl etsem de şu kızın işini bir 
f>itirsem ... 

Diye dilşUnmeğe başlamıştı. Recyoyu 
pldiirmek o kadar güç bir şey değildi. 
Recyo erkekti. Onu bir gezinti behanesi
le saraydan çıkarabilir ve bir tuzağa 
nüşllrerek temizlerdi. Fakat Marina bir 
kadındı. Bahusus ki hem imparatoriçenin 
hem başvekilin mahremi esran olan bir 
kızdı. Onunla birlikte saray haricinde 
l>ir gezinti teklifinde bulunamazdı. 

Saray içinde ve kendi odasında da onu 
fjtdiirmek ölüm şüphelerini tamamen 
İil.zerine çekmek olurdu. 

Kendisi gençti. :Marina da gençti. El
~tte ki sarayda erkek yüzüne hasret 
~ldığı için ufak bir iltifatla onu clde 
edebilirdi. 

Bunu temin ettikten sonra Marinayı 
sarayın gizli köşelerinden birine kendi
sini götUrmeğe sevkedebilir ve burada 
-pek fili onu boğmak surctilc öldilrürdü. 
Biç.ak.la öldürecek olursa cinayet ıncy
aana çıkardı. Amma. ... Boğarak öldürür
Be onu ölü bulanlar Marinanın birden
bire ölmüş olmasına ihtimal verirlerdi. 

Onun ölüıoünün esrarını ancak impa
rator bilirdi. 

O da bu işe pqlıı muvafakatini ver
d.iğl için bu sırn elbette ki faş etmezdi. 

işte Dimitriyos bu düşünceler arasın
& ve böyle karar verdiği sırada kapının 
!ıafifçe tıkırdadığını ve içeriye Marina
oın girdiğini gördü. 

Marina, işveli bir hareketle: 
- Affedersiniz, dedi, boşalan şişelerle 

tepsiyi almağa gelmiştim. Eğer daha şa
rap arzu ediyorsanız getireyim. 

Dimitriyos, genç kızı böyle kırıtkan ve 
kendisine karşı ümid ettiğinden fazla 
ın.Ultefit ve sokulgan görünce, bu deği
tikliğin neden ileri geldiğini uzun boylu 
&ahlil etmedi, edemedi. 

O, kafasındaki planın tatbiki için en 
pıüsait zamanın ve fırsatın geldiğini gör
~kle sevinmişti. 

Hemen Marinaya yaklaştı. 
Bileklerinden tutarak biraz kenıline 

lfekti. 
- Güzel kız ... Dedi, sen burada iken 

§arnba lüzum yok. Sen insanın başını 
imparatorun en keskin en eski şaraLın
ijan daha fazla döndürebilirsin ... 

Marina, işveli bir hareketle bileklerini 

Dimitriyosun ellerinden kurtardı ve bir 
kaç adını geri çekilerek: 

- Aman ... Dedi. Neyapıyorsunuz? .. 
imparator hazretleri birden kapıyı açar 
ve üstümüze gelirse... O sarayında böy
le şeylere asla müsaade etmez .. 
Marinanın bu itirazı Koca göbeğin oğ

luna ümid verdi. 
- imparatorun gelemiyeceği, görcmi

yeceği bir yer yok mu ki, dedi, orada 
seninle başbaşa kalabilelim ve bizi hig 
kimse rahatsız etmesin.. Güzel kız.. Be
nim burada, sarayda ne kadar büyük 
bir nüfuz sahibi olduğumu her kesden 
iyi sen biliyorsun... Gözüme girer ve ... 
Beni memnun edersen senin için artık 
bu sarayda yok yok ..• 

Marina, belki Dimitriyosun bu sözler
le kendisine karşı beslediği suikasd pln
nını tatbik etmek istediğini anladı. Fa
kat o Koca göbeğin oğlunu Sebastiyano
nun yanına götürmek için vesilenin bu 
suretle ve kolaylıkla zuhur etmesine 
de memnun olmuştu. 

men yaıµnıştır. Dün sabah belediyede reis Dr. Behçet 
Yangının sebebi, akşam üzeri evin alt Uz'un başkanlığında mühim bir toplantı 

katında yakılan ateşin söndürülmemesi- yapılmış ve 940 Fuarına yapılacak hazır
dir.. lıklara bilfiil geçilmiştir. Reis Dr. Bch-

Raşidin eşi bayan Kadriye, ev eşyası- çet Uz fen heyetile müşaverede buluna
nı yangından kurtarmağa çalışırken vü- rak 940 Fuarına verilecek yeni veçhe 
cudumın muhtelif yerlerinden ağır su- hakkında fikirlerini izah eylemiştir. Be
rette yaralanmış ve hastaneye kaldırıl- fodiye ve Fuar mühendislerinin iştirak 
mıştır. eyledikleri bu toplantıda 940 Fuarı p]a-

---111 nının derhal hazırlanması kararla~-
J h raca t vaziyetimiz mıştır. 
Iktısnd ve Ticaret vekaletleri nezdinde ŞEHIR IŞLERI: 

takip edilecek işler hakkında temaslar Belediyemiz bir taraftan Fuar işlerini 
yapmak üzere Ankaraya gittiğini yazdı- ehemmiyetle takip ederken öte taraftan 
ğımız heyetin başlıca vazifesi, son haf- da şehir işlerini layıkile takip etmekte
talar içinde büyük bir tevakkuf devresi dir. Şehir işlerine mevsim dolayısile da-
geçirmekte olan ihracatımız hakkında h ık b eh 
hi.ikümetimizle temas ederek d irektif a s 1 ir surette emmiyet verilmek-

tedir. Bir çok y ollar yapılmakta, kanali
almak ve piyasanın karşılaştığı zorluk- 7.asyon işleri ikmal edilmektedir. Bil-
Jan izah etmek olacaktır. h assa yukarı mahallutta inşaat faaliyeti 

ötedenberi 63 ihraç maddesi ihraç devamdadır. 
eden Ege mıntakası, yeni vaziyette an- Yarım milyon liralık bir eser olan 
cak 12 madde ihraç edebilecektir. Bun- meyva ve sebze halinin 375 bin liralık 
lar da kısmen lisansa tabidir. 

kısmının dün ihalesi mukarrerdi. Talip 
çıkmadığından yeniden eksiltme açıla
caktır, 

Hava gazı fabrikasında inşa işleri, bu 
müessesede çalışan bir Alman mütehas
msının memleketine dönmesinden dolayı 
kısmen dilnnU§tu. Yeniden fanliyete ge
çilm~tir. 

Aziz Akyürek Bulvarının parke olarak 
döşenmesine devam olunmaktadır. 

Cümhuriyet caddesi parke olarak dö
şcnmistir. Cümhuriyet mahallesinde dö
şeme yolu yapılmıştır. Kazım öı.alp 
Bulvarına kesme taşlar döşenmiştir. 

Ikiçeşmelik caddesinden ınuyol'un al
tındaki Malderesine kadar kanal inşaatı 
ikmal edilmiştir. Bu yol yakında asfalt
lanacak ve Kaclif ekalesine kadar uza
nacaktır. 

Inönü caddesinde paket taşı döşenmesi 
işi hayli ilerlemiştir. Bu yol inşaatı er
kek sanat okuluna kadar devam edecek, 
ondan .sonra da belediye otobüsleri Gü
zelyalı hattında çalışacaktır. 

Kurnazca bir teennt ve mahcubiyet 
gösterdi. 
Başını önüne eğerek: 
- Şey. .. Dedi... S:ırayda öyle sizin 

dediğiniz gibi kimsenin gelemiyeceği, 
görcmiyeccği yerler pek çok... Çok 
amma... Bilmem ki ... 

PİYASADA 
SALAR ESERİ 
Üzüm ve incir satışlarında bir nisbet 

dahilinde artış devam ediyor .. Dün7, 8 
ve 9 numaralı üzümforde 25 santim te
rcffü kaydedilmiştir. Piyasada salAh 
eserlerine daima intizar eylemek müm
kündür. 

Askerlikten tecil edile
cek olanlar hakkında 

Dimitriyos, kanlı işini acele görmek 
arzusu içinde: 

- Bilmem ki ne demek ... DedL Ne
den tereddüt ediyorsun. Madam ki ben 
sarayda, sarayın içinde emir vermeğe 
salahiyettar bir adamun... Madam ki 
imparator hazretlerinin hayat ve muha
fazaları tamamen bana tevdi edilmiş bir 
vazifedir. O halde sarayın her tarafını 
göriip tetkik etmekliğim lazım. Işte sana 
şilpheyi üzerine çekmemek için glizel 
bir vesile .. Sözde sarayı bana gezdirmek 
vesilesi .. Haydi gilzel kız .. Düş önüme .. 
Emrime itaat et ve bana sarayı dolaştır. 
(Sesini hafifleterek) yani beni o kimse
nin gclemiyeceği, göremiyecef,<i yere 

--m---
SONBABAR 
At yarışları başlıyor 
Sonbahar at yar~ları fuar münasebe

Hazırlanan proje, bugünlerde Büyük 
Millet Meclisine verilecek 

götür ... 
Marina hala mütere ddit tavrinı muha

faza ederek kırıtıyordu . 
Koca ~öbeğin oğlu sesine tehditkar bir 

tiyle bu sene 17 ve 24 eylulde yapılacak- Ankara (Telefonla) - Umumi sefer
tır. Önümüzdeki pazar günü başlıy:ıcak betlik halinde vaziyete göre, memur ve 
olan sonbahar yarışlarına büyük bir müstahdemlerden hangilerinin askerli.k:
ehemmiyet verilmektedir. Koşulara işti- ten tecilleri icap edeceği yolunda tetkik
rak için civardan bir çok hayvanlar gel- ler yapılmaktadır. Bu arada, bazı ma-
mektedir. denlerde çalışanların da tecilleri düşü-

• . i nülüyor .. Hazırlanan projenin Milll Mü-
PaPSG Beledıye reis dafaa veknletince tetkikinden sonra bu
Parsa belediy_e rei.sliğine seçilen Bay günlerde Başvek~lete verileceği anlaşıl

Hüseyin Rauf Özenin memuriyeti vila- maktadır. 
yel makamınca tasdik kılınmıştır. Ken- iırı1KARLA l\IÜCADI!."LE İŞİ 
disine muvaffakıyetler temenni ederiz. Diğer taraftan iç piyasada ihtikar ha-

hal verdi: s· 
- Daha duruyor musun .. . Deni, yok- .. ~!' OJtft!Gn yangını 

reketlerine meydnn vennemek maksadi
le ve mütecasirlerini bugünkü mevzua-

ta nazaran daha şiddetli cezalara çarpa
cak hüküm1eri ihtiva eden kanun pro
jesinin hazırlıkJarı da bitirilmiştir.. HU
kümetçe yeni icaplara göre, ekonomik 
sahada alınan tedbirleri ikmal edecek 
olan layihaların bugünlerde Meclise sev
ki mukarrerdir. 
MÜSTAKİL BİR MATBUAT 
BÜROSU KURULUYOR 
Bundan başka Başvekfilete bağlı ol

mak üzere müstakil bir matbuat büro
su da tesis edilmektedir. Büronun umu
mi katipliğine Bükrcş elçiliği müstcşan 
Selim Rauf tayin edilmiştir. 

sa emirlerime karşı itaatsizlik göstere- , Dun ogle ~~kU B;rgamanın harman 
nin sen olduğunu imparator hazretlerine .Batıran mevkiinde hır ~rman .. Y~ 
arz etmemi mi beklivorsun.. çıkmış ve halkın gayretiyle sondurül-

*T Dİ müştlir .. Yangına sebebiyet veren İbra-
•• Jl •• him Karagöz ve hemşiresi yakalanmış-

Türk-Yunan münasebatı 

Harp Vaziyeti 
lnrdır. Yangında 50 söğüt ve 100 zeytin 
ağacı yanmışbr. -*- Başvekil Metaksas, 
Muallimlerin 

bir Fransız 
bulundu tayini gazetesine beyanatta 

için talimatname Yunan b~vekili Meta.ksas, bir Fransız 1 Iannı o kırılmaz kayl.iya çarpacaklardır. 
Leh ordusunun son hareketleri bu memleket 

için hayırlı bir vaziyet yaratı ,,or 
Yapıldı gazetesine verdiği beyanatta,. harici si- Türklerle aramızda hiçbir ihtilaf yoktur 

yasete temas ederek, Yunanıstanın hı- v~ badema asla olmıyacakbr.> 
Mnaıif vekaleti, hususi Türk, ekalli- giltere ve Fransa ile olan bağlılığını te- ! Bu beyanatı alan muhanir. Korfuda 

yel ve ecneb1 mekteplerine tayin edile- ba_:uz ettirdikten sonra T~k - . Y~nan Yunnn Kralile yapbğı mülakatta, onun 
cck Türk mııallim]er hakkında yeni bir m~_asebatı hakkında şu sozlerı soyle- da, aynı aarih ve kat'i ifade ile aynı söz-

YAZAN: 
EMEKLİ GENERAL 

H. EMİR ERKİLE2' 
GARP CEPHF..SINDE 

dir. ]. h lı ak M f M mıştır: l · ·· J • ld v h J tı'-ta ta ımatname azır yar aari ü- erı soy emış o ugunu atu at & n son-
SA~K ~EPHF..Sl~D~ . dürlilğilne bildirmiştir. Bu talimatname- 'uw Türkiye ile münasebatımız ka~~ ra ilave ediyor: 

Varşova şımalınd? Le~lıler~n ~ır m~- ye göre bu mekteplere tayin edilecek old gu kad:U- dos~~ ve ~ıkıdır. Bu mu- cRumanya, Yunanistan ve Yugoslav-
kav~et grubu teşk.il ettıklerı hır cm~- muallimler Maarif müdilr]üğil tarafın- nasebat ~~t~kabıl ~~ burm:te ve sar- ya, hariçi siyaset bakımından. aynı te· 
vakıdır. Fakat Almanlar Varşovanın fi- dan valilik kanaliyJe inha edilecektir .•. sılmaz hır ıtimada ıstinad edıyor. kilde düşünüyorlar. Bir Avrupa harbi zu
mali şar~isinde w Lehlilerin şiddetliv muk~- İnhalar, her ders yılı başında toplu bir Bu dostluğa el uzatmak teşebbüsünde hurundn, her üçü de aynı vaziyeti ala
vemetlerıne ragmen, cenuba dogru hır cetvelle yapılacak ve bunda müracaat bulunanlar veya bulunacak olanlar, baş- caklardır.> 
az daha ilerlemişlerdir. Almanların Bug tarihi göz önlindc tutularak bir sıra ta-

ita/ya 
-tr

Nlçln 11e neden 
llitaraf JıalmaJı 
meclJurJyetlndedir? 

-~"-
ŞEVKET BlLGJN 

- BAŞTABAFI 1 İNCt SAHİFEDE-

sebep1erden biri de Fransa ve Ingil· 
terenin harp gayelerine dünyanın göıt
terdiği teveccühtür. Harp kasırgasm· 
dan on binlerce kilometre uzakta 
olan milletler bile artık biliyorlar ki 
bu harp insanlığın taliini, dünyanın 
mukadderatını tayin edecektir. Yarın
ki beynelmilel nizamın kendi hayatla· 
rına tesirini düşünen her vatanperver, 
her medeni insan, vicdanının sesini 
duyarak hükmünü vermiştir. Alman
ya lehinde yükselen, onun hareketi.ol 
haklı veya mazur gören bir ses yoktur. 
Bu moral mahkumiyetin Italyada kuv
vetli akisler yapmış olması tabiidir. 
Bütün bu sebeplere Italyanın kendi em· 
niyetile doğrudan do~uya alfıkadar olan 
mülfıhazalar ilftve edilirse vaziyet daha 
kolay anlaşılır. Italya bitaraf kalmakla 
iktısadi ve maU bünyesine geniş bir in
kişaf venneyi beklemektedir. 

Italyanın harba müdahalesi beklene
bilir mi? 

Sürprizleri nihayetsiz olan bir harp 
içinde her şey mümkündür. 
Yalnız şunu söylivelim ki, Italyanm 

harba girmesi için Polonya cephesinin 
yıkılması icap ediyorsa bu ihümal bu
giln dlinden daha nzdır. Yarın bu~nden 
daha az olacaktır. Zira Polonyalılar cid· 
den tebcil ve takdire layık bir kahra
manlıkla vatnn topraklarını müdafaa 
ediyorlıır ..... 

ŞEVKET BiLGtH 

-*-
ingflterenintsveç 
ve Norvec fıiilıiimetle· 
rine teşetdıürii 
Londra, 13 (A.A) - istihbarat ne· 

zareti tarafından neşredilen bir tebliğde 
kaydedildiğine göre lngiliz halının Stok• 
holm ve Oslodaki mümeuilleri bir ka~ 
gün evvel lsveç ve Norveç hükümetleri
ne Croix Du Sud ismindeki Norveç n· 
purunun Athenianın sağ kalan yolcUlannı 
kurtarmalan dolayuiyle lngı1tere bükO• 
metinin hararetli teşekkürlerini bildimw 
ğe memur edilmişlerdir. --
Zabıta RalJerleri: 
···········-··· 
Seydiköyde Çay mahallesinde Ömcı 

Başşimşek, Mürsel Yılık, Mahmut Taş
kın ve Murat Beyaz adında on be,ş yaş
larında dört çocuk, ayni mahalledeD 
Hüseyin oğlu 17 yaşında Salih Satıcıyı. 
aralarında çıkan kavgada bıçakla ağıt 
surette yaralamışlardır. 

Suçlular y~. * Ödem.işin Ahranlı dağında gübre 
toplıyan 15 yaşında Aliyi : •Burada ne 
arıyorsun• diyerek İsmail Eroğlu sopa 
ile döverek ağır surette yaralamıştır. * Değirmendere nahiyesinde Hüse
yin Kılınç, 14 yaşında Emine adında bir 
kızı kaçumı.ş ve yak.alanınıştır. 
* Ku.cıadasında Cami Atik mahalle

sinde belediye tahsildarı B. Kemal Gül· 
tekin, gece odasmda çifte tüfengiyle ya
ralanarak ölmüştür.. Ölüm şüphelidir .. 
Hadise ehenuniyetlc tahkik ediliyor. * Cumaovası nahiyesinin Görece kö
yünde Hüseyin oğlu İsmail, ayni köy· 
den 30 yaşında Fatma Çala.mı gece vak· 
ti evine girerek kadını zorla kaçırmağa 
teşebbüs etmiştir. Suçlu tutu1muştur. --215 lira çalan 

Mühim denilebilecek büyük ölçüde 
neticeli her hnngi askeri bir hadise olma
mıştır. Anlaoılnn Fransız kıtnları Sarh
rükcn şimalinden hududu geçerek bu 
şehrin ııark taraflarını işgal etmişlerdi. 
Bu suretle henüz düşmemiş olan Sarb
riıken şimdi Majino h3ttından bombardı
mana başlanmışnr. Ancak bütün bu mü
sademeler ve muharebeler henüz daima 
Fransız ileri kıtalannın Zigfrid hattının 
leri arazisinde yaptıkları keşif ve ilerle
me hareketlerinden ibareUir. 

nehrini g~c;ip geçe~edilı:ler~ henüz mü- kip edilecektir. Bir muallimlik açıldığı ........................................ . 
nazaalı bır meseledır. L~hlıler ay~ za: vakit eğer 0 mektepte açılan dersi üze- ~ Gelenler, Giden/er S 
manda Varşovamn SS kılometre şımalı rine alabilecek muallim yoksa ancak o ......................................... . 
garbisinde bulunan Modin kalesinde mu- vakit yeni muallim tayin edilecektir İlk Rodos konsolosumuz B. Suphi Tan
knvemet etmektedirler. Lehlilerin Varşo- mekteplerdeki milnhaller için ancak ~u- gör İstanbuldan, Almanyada bulurunak
vnnın 90 küsur kilometre garbında Kot- allim mektebi mezunları bulunmadığı ta olan İzmir Alman general konsolosu 
no etrafında Almanlar tarafından Vistül takdirde lise mezunları inha edilecektir. B. Aleşteyin Ankaradan gelmişlerdir. 

hırsız yakalandı 
esral'CI yalıaJIJildı Zabıtaya müracaat eden Rizeli İbra-
Ödemişin Cümhuriyet mahallesinde him adında biri, on gün evvel 275 lira 

sabıkalı rençber Kadir esrar satarken parasının çalındığını ihbar ve şikayet 
12 gram esrarla ya.kal~nmış ve bunlan eylemiştir. Znbıta derluıl tahkikata giri· 
Osmnn ve sabıkalı Mustafa Dinardan şerek bu parayı çalanı 24 saat uırfında 

Odemişte bir 

Asıl Fransız ordusu ve Fransaya var
~ığı teyid olunan motörlü ve zırhlı araba
b mükemmel techizatlı lngiliz f ırkalnrı 
Majioo hattında tecemmü ederek yakın
da vukubulacak olan büyült ve kanlı taar
ruza sükunetle hazırlanmaktadırlar. 

lngiliz başvekilinin Fransaya uçarak 
Fransa hükümetile müzakerede bulun
ması günün en ehemmiyetli hadisesidir. 
Bu müzakerenin mahiyet ve neticesi ta
bu malCım değildir. Fakat bazı ajansla
nn bildirdikleri gibi ltnlyanın yeni sulh 
projesinden ziyade, herhalde Fransız 
cephesinde Zigfrid hattına yaplJacak la
sir yardımlarda bulunulmasının. Bu mü
zakereler'! zemin teşkil ettiği muhtemel-

ric" at hatları kesilmi!I bulunan bir kaç Derslerin muallimsiz kalmaması için 
fırkaları Alman muhasara çemberini şim- ,.,1 "f ua·· ıu· .. inh d'l ali" l~r/Y/L/n7////.7..:L7X:/.7.7L//XLl n aarı ın ur gu a e ı en mu ı-

diye kadar yaramamışlardır. Fakat Leh- mi derhal vazifeye başlatabilecektir. Karşıyaka İ.skele Karşısında 
lilerin Poznan ve Pomejde mahsur bir :::-; M l k 6ı.! • 
gruplarının bu Kotno grubile birleştiği ........................................ : · e e aJDemaSI 
bu sabah alınan radyo haberlerinden an- rEŞEKKVR : BUGÜl"l'DEN İTİBAREN 
)aşılmaktadır. Di~er takriba 4 fırkalık bir '" 2 B k f l 
Leh grubunun dahi Radon - Zwalen hat- İznıirden ayrılışımız esnasında bwE Ü yÜ İ imle 
hile Fysagora dağlan arasında muhasara teşyi için istasyona kadar zahmet: k 
edildiği tahakkuk etmekte ve bunların ihtiyarı suretiyle büyük nezaket ese-: apıları acıyor 
siliıhtannı teslim etmeğe başlad1klan ri gösteren sayın zevata hararetli ve: ~ ı .. SiJT KARD.EŞLER ~ 
Alman tebliğlerinden anlaoılmaktadır. samimi minneU.arlı1danmm iblağE 
Fakat hunlar haricinde Leh ordusunun ederken trende bize her türlü kolay- , BENRİ GARA~ ve MEC 
Vistül - San nehirleri gerisine çekildiği lıkl:ırı gösteren anbar memmu Bay ~ I~MONIER 
ve bumda bir mukavemet hattı vücuda Süreyya ''e muavini B. Zühtüye te- \ 2 •• ARİZONABİL • 
getirmeğe muvaffak olduğu tezahür et- şckkürlenmizin bildirilmesine muh- Haydudun oğla 
mektcdir '-1• bu da Lehistan tt-in yeni ve terem gazetenizin lütuf ve deltıletini ... .,, l ı VALLAS BERRY 
hayırlı bir vaziyet yaratmaktadır. ya varırım .. 

NADiRE RASİI\I AKTOliU " SEANSLAR : 4.30 - 6.00 - 9.00 
H. E. E.rkilet , •• ••• , ••• ••, •••••• ••••. •• ••• •••••••••••. ....,,..~~~~ 

ld w .. 1 . t" M t f n· . meydana çıknrmıştır. 
n ıgını soy .emış ır.. us a a ınara aıt Bu parayı Şevket adında bir fmncı-
bah~e k~lesınde yapılan araştırmada es- nm çaldığı ve Balcılar içinde Nnmıinin 
rar ımaline mahsus eşyalar ve mnddeler fınnında sakladığı anlaşılmıştır .. 
bulunmuştur. Suçlular yakalanmıştır. Ayni hırsız, Ege lokantnsı sahibi Ya-

ÖZEL 
Yusuf Riza Okulu 

ANA VE İLK 
Y cniden talebe kaydına 15 eylulden 
itibaren ve derslere iki birinciteşrin- r1 

de ba~lıyacaktrr. 
KESTELLİ CADDESİ." 

TELEFON : 291-i 
~ 1 - 18 (1878) , _ 
""t°~~AJ1r411'Y~~..a:K~7~ 

şarın dn yemek tııbaklarını ~ştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kirabk dükkAn 

Vasıf Çınar bulvannda Çançar 
npartımanı altında derdesti inşa bir 
dUklrAn kiralıktır. Tuhafiyeci, bak
kal, ve berber gibi esnafa çok elve
rişlidir. Taliplerin aynı apartımana 
miiracaatleri. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
€ıü'Z.CZ7.77.zrLV:'Z7"./Z7"'./:J!Z7..z77.»!. 

Ankaranın 

~mpyqz:-~zzy-JO) K. rım da D 

Gizlediğim Sır 

yakaya geleceğiz. Acaba K~ıyakada 
insem, oradan vapura binip lzmire git
sem mi daha çabuk IclAli görebilirim, 
yoksa doğruca Basmahaneye mi insem! 
Basınaneye inecek olursam yolu daha 

ziyade kısaltmış olacağımı düşündüm ve 
öyle yaptım. 

istasyon yolcu bekliyenlcrle dolu idi. 

kalk-ıştım. Hiç düşünmedim ki ben bu mi yıkamış ve hatta bir aralık bana me
beş sene içinde onu beş defa bile hatırla- me bile vermiş olan bu kadıncağwn bu 
mamıştım. Onun da bir hayat hakkı var- andaki sevincini birden kınnak isteme
dı. Pek ala evleruniş olabilirdi. Mantık dim. 
bunu icap ettirirdL Iclfil neden evlendin - ilk önce ben geldim .. Bir kaç gün 
diyecek hak variyeti bende yoktu. Bu- sonra da annem gelecek. 
nuılla beraber kalbim bu ihtimale bir Dedim. 
türlü inanmak istemiyordu. Elimde eş- Kadıncağız: 

Kavaklıdere 

Şarabını 
tadınız! .. 

Pavyonumuz : İş Bn.nknsı pavyonu 
bitişiği Evkaf P8\-yonu knqısı.. 

- 22-
e~zler.. Kulaklarında akislerle yayı
lan şuur, mantık ve vicdan sesine kulak 
vermeden yuvarlanmakta devam eder
ler. Bu gibiler için bu yokuşun uçurum 
kısmına yuvarlanmak ve sonra da kur
tulmamak mukadderdir. Fakat ben, yi
ne Iclalin hatırası, onun aşkı, onun bana 
gaipten uzattığı el sayesinde kendimi 
uçurumun kenarında tutmağa muvaffak 
oldum. 

- Lanet olsun böyle iğrenç hayata ... 
o A 

tinde en büyük kalp ve vücut istirahati
ni bulmaklığım mümkün iken bunu 
şimdiye kadar yapmadım. Fakat bun
dan sonra artık bu hayata ebediyen ve
da.. Hemen yarından tezi yok, !?.mire 
gideceğim ve Iclalimi bulacağım. Ondan 
af talep edeceğim. Muhakkak bana ver
diği sözde durmuştur. Muhakkak hLia 
beni bekliyor. Onunla beraber elele, 
kalp kalbe, haşhaşa mesut olacağım ... 

işte bu kararla Istanbuldan Bandır-

Ben. yine böyle bir kalabalık içinde 
tclfilimin teşyii ile uğurlandığımı hatır
lıyarak tekrar kalbim sızladı. Fnkat işte 
nihayet Imıire gelmiştim. 

Pek az sonra sevgilimle karşı karşıya 
gelecektim. 

Acaba Iclali nasıl, ne vn?.iyette bula
caktım. 
Beş sene bu ... Bunun ilk altı aymdan 

sonra ondan hiç bir haber alamamıştım. 
Iclul belki beni unutmuş .. Belki de ev
lenmişti. 

Bu son ihtimal düşüncesi beni gayri 
ihtivari titretti. · 

_:_ Hayır .. Hayır .. l!:vlenmemiş .. Beni 

yam ve vafüim falan olmadığından yük- -- Hele şükUr, ölmezden evvel sizleri 
leri ile birlikte kompartimanları boşal- tekrar görebildim. 
tan yolculardan daha evvel ve kalabalığı Derken ben merdivenlerden yukan 
yararak istasyondan çıktım. fırladım. Aksiliğe bak ki odalar hep ka-

Annem, Izmirden Istanbula gelirken palı \'e kilitli idi. Annem anahtarları ba
bizim büyük evin alt katını bekçilik et- na bırakmamıştı. Kim bilir belki benim 
sin diye eski emekterlarımızdan Ayşe sefahate daldığımı görtince ne olur ne 
nine ile kocasına vermisti. Evin eşya dü- olmaz, oğlan evdeki eşyaları da satar en
~eni bozulmaml§tı. Sadece kapıları ol- dişesine kapılmı~ olabilirdi. 
duğu gibi kilitlenm~ti. Mmımafih yanımda anahtar falan ol-

Bcn, ilk önce doğru eve gittim. Ayşe nwdığuu belli etmemek iç.in yukarı kot
nine beni görünce bir sevinç çığlığı ko- ta beş on dakika durdum: YilzUmü yı
pardı. Zannetti ki ben annemle beraber kadun. Ortada havlu falan olmadığı için 
geldim. 

_Vasfi e hanım cf din cebimdeki mendille kurulandım. 

Kavaklıdere şarabını 
KE}IERALTI : 

Sahız llaJıJıaH~esinde 
AI.SANCAK: 

imren IJaJdıaJiyesinde 
ALSAXCAK: 

Pazar Santralde .. 
ARAYINIZ! 

CENAPAND 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

ANKARA 



~,~14~E~YL~UL~~P~er~$~etn~D~e~1~9~39~~---------~--""'!---~~~--~~~~r~ENIASIR 
Varşovada 

iivil halkın y!nn1~ıa-narı 

arikatlar 
Bale, 12 (A.A) - Rigadan B.Wer 

Nachrichten gazetesine bildiriliyor : 
Varşovada sivil halk eski tramvay 

arabalan, şimendifer vagonlan ve bom
bardımanlardan yıkılan binalann tuğla
lan ve diğer enkazından barikatlar tesi-
siyle meşguldilr. • 

Lodzun 200 bin saldnlyle Avrupanın 
en büyük gettosunu teşkil eden yahudi 
mahallesinde hakild bir panik hüküm 
sürmektedir. Burada isayiı hizmeti 
Lodzun Alman ekalliyeü tarafından te
min edilmektedir. 

-*-
baklanda rafından atılan propaganda kağıtlarını Bf.~ıJN KARANLIKTA General Veygand 

. Paris, 13 (Ö.R) - Alın=te şayan gizlice okuduğu görUlen he_r ~ der- Karanlığı seven Nazi otoriteleri şimdi T ·ı d •• 

Almanyada dahili vaziyet 
Sokakların karanlığından istifade 

edilerek beyannameler yapıştırılıyor 

bıtanıf ~emlcketlcrdenelınektedir .• Po- hal hapsedilecektir. ~attfı ~ıd~. ahvald~ Berlin sokaklarındaki karanlığın Hitle- ayyare I e Uft 
ve m!nıdar haberler g ,· . Berlin ölüm cezası bile tatbik edilebilir. Ahalı rin dostlarına yaramasından korktukları Aftkaradan ayrıldı 
litiken• Danlmar~ ~~t~.s~ın wyyarclerden atılan kağıtları yerden anlaşılıyor. Bir HoJlanda gazetesinin Ankara 13 (Ö.R) - General Veygand 
muhabiri şunları bıldırıto ·dönen bir kaldırmağa bile mezun değildir. Bunu bildirdiğine göre Himlcr devletin düş- sabah saat 8 de tayyare ile hareket et-

Leh cephesind.e'? i!~~~dnki muha- ancak on yaşındnn küçük ocuklar ya- manlarına karşı sert hareket için tam miştir. 
:Alınan _tank za1::,_ bir kıtal• suretinde p:ıbilirler. ~ ~azilcr .bunların beyan- salahiyet almıştır. Bu düşmanlar henüz -T:r-
rcbelen •mua~ b.tin fikrince Al- namelerdeki hakik:ıtlcrı anlıyamıyacak- açıkça hareket etmiyorlar. Fakat Bedin Avrupa treni ile 
tnrif etmiştir. B~ ~.~ olmuşlardır .. lanm sanıyorlar. Bu da pek muhakkak sokaklarının karanlık olması bunlara ı·st-.. IJula gelenler 
rnan taılklarth:ı ço 11 ınu değildir. fırsat, ve belki heves verebilirdi. Bcrlin . wır• • .. . 
Faka

1
t
1
ne hl a kı::d;· Alman zabitinin şu VESİKA USULÜ sokaklarına geceleyin yapıştırılmış fe- Istanbul. ~3. 1 (l!1ıususlı) - Bu~ırunlkkil 

Le ter ta • cd • d t . 1 h be 1 t h. tte d tik tl . Avrupa trenı ı c .ı• sırı prenses n.ı.e e , kd. . . kaydetmek ıcap er . Almanya an svıçreye ge en a r er sa ç.ı ma ıye propagan a e e crı • . ,_ 1 ek b . .. d .. .. Al 
ta ınnı · son derece cesur bir mu- vesika usulünün daha ziyade tahdit edil- bulunmuştur. lstanhul !ı.a.lyan .m ~e . ı 1?~ .uru, . -
h ·~: n~~tanın fethi pek kolay bir diğini bildiriyor. cıBnsler Nachrichten• NAZİLERİN ENDİŞESİ man lisesi muallın_ı~rm~~h ık~ f~brı~-
arfuur.acaktır. Bunu başarmnk için ön- gazetesine göre her şahıs için haftada Bu sebepler artık Bcrlin caddeleri ge- Inrı~dn çalı~ 1 mu en • 1Jş · 

lş ~ i.ch askerlerini en sonuncusunn beş yüz gram olan et tayını cylulün son ccleyin tenvir edilecektir. R ejimin huri- le?e~ız, bazı . ırnnlı, Afganlı, Ira 
1 

ve 
J~d~~ öldürmüş olmak icap ede:!• iki bnCtı:sı. için adam ~~ına 250 grama c~ dü.şman~~n v.~ tayyare tehli~esind~~ Hıntliler geldiler. 1:1--
İNGİI tz HEY.ı\NNAMELERINİ indirilmıştir. Bu tenzılın pek o kadar z.ıyadc dahili duşmandan cndışc ettıgı 
oKmtAK YASAK.. farkı olmıyacnl..1..ır. Zira eylulün ilk iki bununla sabit olmaktadır. Esasen ınUt- EKTE LERDE 

andan Amsterdruruı bildirildi- hafwsında da r~smen müsaade edilen et tefik tayyarclel'in sivil ahal!yi hiç bir Yer lıalırsa ~abul 
w Ko~ ., lm nha1isine resmen şu mikdarını tedank etmek hemen hemen suretle bombardıman etmege knlkışmı- ~·ı ..., • lebeler 
gıne gorc A an +--:ı:- tayyareleri ta- imkfuısızdı.. yaccltları kanar.ti de hakimdir. eli*! eceH 6a 
ihtar yapılmıştır:~ İstanbul, 13 (Hususi) - Maarif ve-

Resmi Alman ajans· 
Alman ordusunun Lehistanda bü
yük müşkülatla karşılaştığını ileri 
hareketinın artık durmuş bu

lunduğunu itiraf ediyor 

Gari 
Haberler 

- BAŞT.ı\RAFI 1 iNCi SAlllı•"EDI~ -
mühim tebeddülat bcklenebilirmiş (?!) 

YENİ ASIR - Roına radyosunun bu 

kaleti mekteplerde kayıt ve kabul mu
amcle~i yapılırken, talimatnamenin tes
bit ettiği yaşta bulunan ve diğer şartları 
haiz olan talebe alındıktan sonra yer ka
lırsa, bir yaş küçük ve iki yaş hilyük 
olan tnlebenin de kabul edilmesini bil
dirmiştir. 

---:::r-
Sovyet Rusyada 

haberini tclcr.ibe değmiyccck kadar şa- th ·yatların askere 
yanı hayret bulmaktnyız.. Türkiycnin b vam e iyor 
harici siya<:clinde tam bir istikrar mcv- a nması e . . 
cut olduğunu dnha kırk sekiz sant evvel Moskova 13 (A.A) - lhtıyatlnrı? sı-
b k·ı· · ·· } · Ü Jah allına ra~ırılması dcvnnı edıyor. asvc ı ım12 !:oy emış r. " ~ d · 1 

R 13 (ÖR) F kfurt ç Moskova sokakların a ve ıstnsyon arın-
ı oma!. Tü i . - b ~~ k.. ~ ay- dd trenlerlt' ~.,o, vctll'rın ~ ırp hııdutla-

- BASTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - bir ricat hareketi yaparak yalnız Var- ung? gore . r oye ugun u vru~a rına scvkcdilnıcktc olan seferber kıyn-
şovanın cenubu garbisindeki Polonya Bl arlbkanındci ~~t~~~fl kalmalı da. ~rafbeli~ hır fette ve sil<lhlı kıtaat görülmektedir Bu 

bide San nehri üzerinde kırılmıştır. kuvvetleriyle temas etmeğe değil, ayni a ttiıı.<.ıw ·unna ~ ıçın aa yetlc k t hü iik blr siıkunet ve nefse iti-
AL 1AN llASKU~t~NDA.ı.'ll zrunanda Lodzu istirdat ctmcğc de mu- çalısmaktadır. ttaa .. Y. 

CE'N
"'P er.o•. Hl'-~INDE ''ENl0 ASY'O B ekili • . Il" .. k mad gostcnyor. , u a:.• - vnffnk olmuştur. ı • · • ~"' - nşv mızın uyu ---&---

Bir Alınan tebliğine göre başkuman- Varşova ordusu muvaffal,oyetlc neti- Millet Meclisindeki beyanatı milli poli- İli a 
dnn general Braşiç cenup tnarruz c~ celenen bir kaç çıkış hareketi yapmış- tıknm!Zm '\·cchesini snrahntlc göstermiş. Rumen to ~a arın 
hesine gitmiştir. Leh radyo hahbcrkle~dıne tır. tir. Filhakika Tiirkiye Dalluınlnrda ve ka aya inen 
göre ise Pomorzede, yani Le orı o- Bütün diğer cephelerde Almanlar ınu- Akcl~nizdc kcnd~ cmn~yct ve ~~!fımctini Leh myya eteri 
runda muharebeler hali devam etmek- vaffak olamamışlar ve ilerliyememişler- tc.hdıt edecek hır vazıyet başgostcmlC-

8 
.. k 13 (A A) C t · d 

tcdir. dir dikçe Avrupa harbinin dışında kalacak- b·td:1.1 ~~·. •• • d .. -L h ernkn .2.ıt en 

Almanların ~ünle den Alınan hava kuvvetleri uğradıkları tır .• Bir Bnlknn ittihadı vücuda getir- ı ır.~·Lch;;ııgıneRgore ohrtd e ast ken adya-
'!I ' • ek f 0 kr" ı· B lka kt b vnresı - umen u ut mın n asın 

s.._.; • 4rnal;•i JaalJer ver• nğır uıyint dolayısiylc fnaliyetlcrıni m ı ıne gc mcc, n n rıa ı u . . • R k 1 b .,.., .~. l<:r:. ... J dcreccd llmışl d ·nnıkımtlıı ynpılımstır.. Türkiye, Balkan karaya ınmıştır. umen mn a~ nrı u 
dilıleri Gdinya lttilti Left• ma ısus e nuı ar ır. devl~tlcri ·b:rliğinin her sahada iş birli- tayyareleri müsadere etmi. lcrdır. Tn!-

er
in elindedir Ve on ~ARSOVAI Fc~'!~DA Hükümet ğini temin için dnimn eni mnktnn fariğ ynrclerin mkiir~~e~altladı. hır temcrkuz 

arşova, · olmamıştır ,.c olrnıyocnktır kampınn sev e ı mı er ır. 
~ünden beri Almanların merkı:=i ~t~fın~.a~i hn~~ ~ınt~~nı?.rı~.da. · --*--
'11 d 1ıa11adan 11e dün mıhı hır su~un hukum surmuştu~. 1 l d ~ ya va urları hara an, . Varşova gnrnızonunun da yardımı ıle ng· tere e t! • b on U 
denizden yaptıJılaf'I. IJÜ• Polonya motörlü kıtalan bir kac ~ücum • • eııı:er e me aş Y ~. . 
tii h ·cumıar Leh müda- yapmış ve üç düşman tankını tahrıp ey- ava k r a a 1 i~ Venedik. 13 (A.A) - ~enc~ık ıle 

n d t de- lemi tir. iki y·· z . yatak ecnebi memleketler nrnsındııki denız ııer-
filer tarafın an ar Hava hücumları c nasında, ~lmanv_a h I ... visleri pek kısa bir zamanda yeniden baş-
dilmistir. tayyareleri. eskiden mareşnl Pı!.sud~kı- azır anv..... lıyncaktır. Evvela Simali Afrika, Libya 

, , • TESİRSiZ KALDI rıin ikametgahı olan ve halen muze bu· Londra 13 (Ö.R) - B .. Çemberlayn ve bunları müteakip derhal şark ve Mısır 
ÇE.NBER .. . bli-· lunan Belvedcr sarayına bombalar atmış· f vam kamarasında hava mildnfn~sından ıservisleri iş\eme!:e ba~lıyacaktır. 
Paris. 13 (O.R) - Bır Alınand te re lardır. Saravda hasar vardır. ~~hsederkt-n bombard~man kuroan\arı ltalyan limanlan arasındaki servisler 

Almanlar tarafından Polonya or usu h TON" "'ncA BOMBA ıç:n hastanı>lcrdc 200 hın yatak hazırlan- I b. h ld . l kt d" B hal . k ·1m k üzere olan beş Le l.JU' d - b"I ı-~ . r norma ır a e ış eme e ır. a . 
frti~]~ : 1 •• :ri livasının çenberi Sofya, 12 (A.A) - Polonyada seya· ıgını 1 ı ıımış ır. beynelmilel ihtiliflara rağmen ltnlyad ~ 
1:~~nJ ~çin y~;kl:ın cayrctlerin aklın hatte bulunan l o kad~r Bulg~~dn~. ~.Ü· B E L I' ı· K-*A D A tam bir.sükunet sürdüğüne delil ııddedil-
) "dd. tm kte idi. rekkep bir Ş{rup Bulgarıstnna donmuştur. ~ mektedır. 
kn~~~~~knu:ı.ae oı:wı haberlere rörc, Bunlar 70 Alman tayyaresinin 40 daki· Se~er eıelik tedbirleı•i --1:1---
l•u u~etler Pozcnde bulunan Polonya ~il zarfında tonlarca bomba at~ak •.ıne- 'Brüksel, 13 (A.A) - Evvelce alınmış D""k ve Düşes Dö 

wetlcri Almanları ımığliıp ederek Po- tılc Varf()VDYI bombardıman ett klen ~- iken bilahare vaz geçilen tedbirlerin in s run 
::ya ordusıınun kısmı küllisi ile irti- man Var~vadn bulundı~.ldannı ve bır şımdi tatbikine karar veren htikümet, İ 
hatlarını tenıin ctmislcrdir. Leh ve A:I· ~ok yCTlerde yangın çıkugını anlatıyor- .-eferbcrlik devam ettiği müddetçe kah- ft • tC e e .,..,..,..,, .. ....,..., ... e 

an lnt\"vctlcri arasında b:ı lıyan çctın lar. • Ö 
1
, V ..'!- bul velcrin saat l2 elen 14 e ve 17 den 21 e Londra, 13 (A.A) - Dük ve Di.işes dü 

mmuhnrche devam etnıektedir. Parkıs,d~31 ( · ~~- - k·aıdrş~~aKsua . u- kadnr açık bulunabileceklerini bildir- Vindsor, burnin İn<tiltereyc gelmislerdir. 
t .;ERİ UAREKJ~İ nan ·or ıp omatigın çe ı ıı;ı emmez mi tir. Dükün on ilkkanun 1935 te tahttan in-

LEH 1 AA) _ Bu sabah neş- şehri de Alman {ayyarclcrı tarafından __ · _ diktl'n bir kaç saat sonra İngiltcreclcn 
Vnrşova, 13 ( · • har tebliği Lodz şiddetle lıombardımnn edilmiştir.. 1 oyrıldığı hotırl:ıhlmnktadır. 

redilen Polonya re:~\arı farafınd~n gc- Sivil nhali arasında bir çok kurbanlar .me ~ a m Dük dö Vindror, bir müddet evvel 
şehrinin _PolonY? 1 ,hn kt atr. vardır. Almanların Varşovn sivil ahali- fi!' ger a ll!C e e i Paristc Çembedayn ile görlişmüştür .. 
ri nlın~~gını t~yıt c~ ~ ; znan ve Po- sille karşı hava hücumlan böylece se- Nevyork, 13 (A.A) - Amerikan si- Başvekil, düke kendisinin İn lltercye 

Teblıg, .aY.nı ~a~csiİm:k tehlikesin- Cirlcrin çekilmiş bulundukları şehre de p,orta kumpanyaları İngiliz, Frnnsız ve dönmesinde bir mahzur görmediğini söy-
morzede ırti.b~t~~ ordusunun da sirayet etmiş bulunmaktadır. Polonya vapurlarının sigorta ücretini lcmiştir. Dük, ordu marcşalı ve Gal mu-
de bulunan ıki 0 onya b B-''L--1 13 (ÖR) D N B aı·ansı yüzde elli arttı ştı hafız kıtas.ının miralnyıdır. 
Polonya kuvayi külliyesi ile irti atı Y': n.ı.ıı.:.bcaşk.ı., .d nl ğın . . 1. bı··· . . rmı r. 

·den tesis cttigıru·· • bildirmektedir.. Dı- Alman uman ::ı ı ın şu e ıgını 
nı ·ı · h · or • ::.er bütiln cephelerde de Alman ı en a- verıy . 
b d lm tu Şark ordusu dün dü.şmnnı ~imal ve 
reketleri dur uru uş r. cenupta süratlc takibe devam etmiştir. 
BİRLEŞEN RUVVETLER 
Londrn. 13 (A.A) - Pomorzc ve Poz- Kuduo civannda muhasara edilmiş olan 

arp devam ettikçe 
d bulunan Polonya ordularının Po- beş L<ili piyade fırkasiylc iki süvari ala

nı an a k vvctlerinin kısmı ki.illisi ne ir- yının cenubu şarkiye kaçmak için bütün M i 11 e t 1 er 
?"ya u. · oldukları Varşova ta- teşebbüsleri nkim kalmıştır. ~lman fır- Cemiyeti paktının 36 ncı 

maddesi tatbik edilmiyecek 
tibat temın etını~ smi bir tebliğde kaları bunlara karşı mukabıl taarruza 
rafında~ neşred~len re geçmişlerdir. Kuvvetli motörlü müfrc-
tcyit edıl~;kted~:ldirildiğine göre Po- zclcr Varşovanın cenubu şarkisirıe geç-

Bu teblıg~e 1 d M drn civan- mişlerdir. Bunlar Brcstten 40 kilometre 
mo:-ze - korı~or or usu 

0 
•. J1 ile irti- mesafededirler. Tayyareler dün Vistü-

na kadar lerbycr~k kısmı kü . d. Al- lün şarkındaki tahşidata muvaffakıyetle 
batı temin.e~miş.tır. Bu ordu: şu~ .1 iş- hücum etmişlerdir. 
manlarl:ı çctın bir muharcbe~e gırışm Garp cephesinde Alman ileri ınüfre-
tir. . . 'k tinde zclcri mukabil hücuma geçerek Sarbru-

Poznan ordusu ısc şark ~ı ame kun altı kilometre cenubu şarkisinde bir 
yolunu kesen kuvvetlerle bır kaç kerre kil istirdat etmişlerdir. 
şiddetle çarpıştıktnn sonra ınunt:ıuı.m_m_e_v ___________ _ 

-------
Göring'in Rus el<onomisini dayanan 

ümitleri boşa mı çıkıyor? 
Stokholm 1 3 (AA'):: Sovyctlcr birliğinden gelen habe.rler M~r~I G~ 

· • k • · b wl d y ümitleri boşa çıkacak mahıyettedır. Fılhak1-
rıngın Rus e onomısıne ag a ıgı . . . • • 
le: ı 4 ağustos tarihli fndustria gazetesi Sovyet demır ıstıhsalatı~ın umumı ~u~ 

1 k ıd w b"ldiriyordu Yine ayni gazete 15 agustos tarıhlı 
rette aza ma ta o ugunu 1 • h 

•• L - d · · f b "kaların umumi istihsalatının azalmasıoa mukabil ma ru· 
nusru.lsın a en ıyı a rı v ·hr 
'- · tihl"'-' · ··k ld'y"nı' bildiriyordu Gene ayni gazete 27 agustos tan ı 
ıı.at ıs wı.ının yu se ıgı • . • • 

·· ha d d 16 b"0 ··k ko··mür madeninin 500 bin rublelık gıbı ehemmıyet-nus sın a a uyu . . 
b . · ·h ld b l d v nu ve Donetz h vr ı kö111ir m 1dcnlerının herbM 

sız ır ıstı a e u un ugu 
bir halde bulunduğunu yazmakta idı. 

Cenevre, 13 (A.A) - İngiltere, Avuaturalya ve Fransa hükümctleri Mil
letler Cemiydı genel sekreterliğine tebligatta bulunarak dnimi enternasyonal 
adalet divanı satntmunun 36 cı maddesi hakkındaki taahhütlerinin bu harp es
naısında çıkabilecek hadiselere müteallik ihtilaflara tatbik edilemiyece~ini bil· 
dirmişlerdir. 

36 cı madde mucibince Konseyin veya Assamblenin kendisine tevdi edeceği 
entern syonal ihtilaflar hakkında adalet divanı mütalaasını bildirecektir. 

Bu üç hükumet esbabı mucibe olarak Milletler Cemiyeti paktına ve bilhassa 
16 cı ve 1 7 cı maddelere bütün azanın kendilerini aynı şekilde ve mecburi ola· 
rak bağlı görmediklerini ileri sürmektedirler. 

Polonya cephesinde 
Almanlar Varşovadan 100 kilo

metre u1ağa çekilmiş bulunuyorlar 
Pnris 13 ( ö .R) - Lehlerin Poznan fırkası Almanlar tarafından muhııa ra 

edilmek şöyle dursun, düşmanı önünden tard etmekte ve Vnrşovada deniz or• 
dusuyle birleşmeğe çalışmaktadır Almnn1nr bu tehdit karşısında Varşnvndnn 
100 kilometre mesaf<'de duruyorlnr 

SAHIFE3 

Vapurlarımız Akdeniz 
seferlerine başladılar 
lstanbul, 13 (Hususi) - Son h&diseler dolayısiyle tatil edilmiş olan Akde

niz limanları aru:mdaki npur aeferlerine bugünden itibaren bqlaodı. llk ola• 
rak (Bartın) vapuru Ayvalık po11la11nı yaptı. Pazarteıi günü de Kadeı vapuru 
ve lnebolu yolcu ile limanımızdan lzmire hareket edecektir. Ticaret vilepled 
de Akdenizde igleyehilecektir. Yalnız §İmdilik lzmirc kadu müaaade edilrniftir. 

ihraç Lisansları 
-

Yabancı memleketlere ihraç edile
cek mallar hakk!nda kararname 

Ankara, 13 (Telefonla) - Yabancı ülkelere ihraç edilecek bazı mahsulat 
ve mamulatın lisansa t.Ubi tutulması hakkındaki kararnamenin tatbik suretine 
dair tnlimntn me resmi gazetede neşredildi. Talimatnameye ihraç lisansı için 
Ticaret Vekaleti dış ticaret dairesi reisliğine verilecek talepname nümuncsi do 
merbuttur. Talimatnameye göre ihraç lisansları yalnız talepnameyi tanzim eden 
firmaya ait olacaktır. Bn§ka bir firmayn devredilemiyecektir. Lisanslar tanzimi 
tarihinden itibaren 45 gün muteber olacaktır. Bu müddetin inkitasındn muhtc-
viyatı sevkedilemiyen lisnnslar İptal edilmek üzere alındığı daireye iade edile.. 
ccktir. 

Lisanslara yazılı mikdar, altlkadarlarca muhtelif partiler hnlinde sevkedilea 
bilecektir. 

Amerika, Kara, Deniz ve Hava filoları
nın büyük kombine manevraları 

Nevyork, 13 ( ö.R) - Amerika büyük erkfını harbiyesi 3 llkteşrlnde baş1n· 
mnk üzere deniz, hava ve kara kuvvetlerinin büyük ve kombine manevrnl r 
yapmasına karar vermiştir. Dört yüz elli harp tayyare i bu manevralnra i:;ti• 
rnk edecektir. Manevralar beş gün ısürecektir. 

Yunan· standa geniş öl
çüde ekin aaliyeti var 

Atina, 12 (AA) - Atina njaruıı bildiriyor: 
B. Metn!::snsın, Yunnn toprai:rtnın daha geniş bir mikyasta ekilmesi hnkkın• 

daki beyannamesi memlekette derin bir nkia tevlit etmiotir. Her tarnftı:m gelen 
binlerce telgraf bunu göstermektedir. 

Atina ve diğer ıehirlerde bnhçe Eahipleri hakkında toprafiın daha uygun bir 
oekilde ekilmesi hakkında anlaşmalar ynpılmaktadır. 

Harbiye müsteşarı B. Pnpadimıı.s bahçesi olan kıtaatn bir tebliğ göndererek 
bu toprakların daha uygun ve daha geniş miky sta iıletilmesini emreylcm~tir, 

Milli gençlik teşkilatı bu hususta gayretler sarf etmektedir. 
Hükümet tarafından gerek ekim ve gerek tasarruf hakkında alınnn tedbirlere 

dair tefsiratta bulunan gazeteler het vatandaşın memleket hayatını temin surea 

tile bizzat kendi hayatını temin etmiş olacağını k.aydcdiyor!nr. 

Fransız kabinesin de 
B .. Da/adiye hariciye nezaretini de üzerine 

aldı. B. Bonne Adliye nazırı oldu 
Paris, 13 (ö.R) - Fransız başvekili ve harbiye nazırı B. D ladye hariciye 

nezareti vazif csini de üzerine lmı tır. Hariciye n zm B. Bcnnc adliye nazın 
olmuştur. 

/{olanda Bitaraf siyaseti hakkında 
hic bir taraf tan emir kabul edemez 

' 
Londra, (ö.R) - iyi haber alan Holanda mahfillerinin fikrince Holanda 

hükümeti bitnrafük siyaıetini nasıl tatbik edeceği hakkında hiç- bir tnraftıın 
emir kabul etmemek azmindedir. Bu beynnat son bir Alman 1esmi beyanatı 
münasebetiyle yapılmıııtır. Alman tebliği, bitaraf devletlerin Almnnyayn karp 
ekonomik tedbirlere boyun eğmelerinin bitaraflığa muhalif olacağını beyan 

etmekte idi. 

Yeni Zelanda ılar büyük kütleler 
hc.linde askere yazılıyorlar 

Londrn, 13, (A.A) - lstihbnrnt nezareti yeni :r:elandalıların kendilerinden 
beklenen şekilde güzel bir cevap vermiş olduldannı bildirmektedir. 

Askerlik bürolarının açıldığı ilk günden itibaren yeni zelandalılnr büyük küt• 
leler halinde askere yazılmak için müracaat etmişlerdir. Lfızım olan birknç bin 
askerin bugiinler zarfında toplıınnbileccği ümit edilmektedir. 

Aynı suretle geçen Mayısta teşkil edilen milli ihtiyat kuvvetlerinin mikdan 
dn harp bıışlndığl günden itibnren artmıştır. ihtiyat kuvvetleri 16,000 den 
30,000 kişiye çıkmıştır. 

T rev ve Ekslaşapel 
şehirleri de boşaldı 

Londra, 13 (ö.R) - Amerikan muhabırlerinin bildirdiğine göre Almanlar" 
Lübcnburg hududunda Trev §Chrini ve mıntakasını ve Belçika hududunda 
E.kslaşapeli tahliye etmi§lerdir. Belc;ikadarı bildirildiğine göre Kolonya oehrln· 
den kadın v~ çocuklar (ıkanlmışbr. Almanların Leh cephesinden harbe nıüt~ 
madiyen kuvvet naklettiklerini Kopenhağdan bildiriyor. 

Yüksek harp meclisi için Fransız 
gazeteleri ne yazıyorlar 

Londra, 1 3 (AA) - BüLün ııcızeteler Fransız lngiliz yüksek harp meclisi
nin dünkü toplantısı hakkında tefsirlerde bulunmakta ve Çemberlaynın geçen 
sene 15 Eylülde Ber~tesgadene giderken yaptığı gibi bu acf CT §emsiycsini gÖ· 
türrnediğini kaydeylemektedirler. 

Deyli F..kspres gıuetesi Çemberlaynın bu sefer Hitlere kar ı açılan amanstx 
bir harp azmini tııkviye etmek üzere seyahat ettiğini yazmaktadır. 

Dcyli Telgraf gazetesi 1 litlerizme kargı açılnn mücadeleye sonuna kadar de
vam etmek lazım geldiğini kaydeylemckteclir. 

Taymis gazetesi yüksek harp meclisinin verdiği kararın te~irlerinin sonradan 
görüleceğini yazmakta, Fran nyı lngiltecden ayırmak için sarf edilen gay:retletin . ..,.. . . .. . 
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H 
" ;ı B.RuzveltinKanada Ankara Radyosu 

M t toprakları hakkındaki . usanın aya 1 ~!!'~~~ -Müttefiklermağ- DALG_A_U·~·-U-NL-VGV 
~ 1 :!~a~d~~a1:ı~~~~e1ta:1;:; B~:;~ BU~_V_N_ 

Amerika devletlerinin müdafaa edeceği-
P EY GAM B ERLER TARiHiNDEN ne dair Ruzvelt tarafından yapılan be-

yanat Ottovada hararetle karşılanmıştır. 
Bu beyanat birleşik Amerika devletleri
nin Kanadanın toprak tamamlığını ga
ranti edeceği hakkında kat'i bir vait ola

1639 m. 183 Kes./120 Ww 
T. A. P. 31. 70 ın. 9465 Kcıı./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 ın.15195 Kcıı./ 20 Ww. 
12.30 Program 
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Musa Beni 
-49-
/ırailin haklı sözleri 

etti 

12.35 Türk müziği 
Okuyan : Sadi Hoşses 

rak telfildd edilmektedir. 

İNGİLTEREDE 
karsısında sabır tavıiye Umumi tahriri nürus 

Londra 13 (A.A) - Hükümet bütün 

Çalanlar : Cevdet Kozan, Fahire 
Fersan, Refik Fersan • 

Bu belanın Mısır üzerine Musa ta
raiından geldiğini, kıtlığın devamı Mısır 
halkını, Firavundan soğuttuğunu ileri 
sürerek bu işe çare olmak üzere Musa 
ile Harunun derhal öldürülmeleri la
wngeldiğini söylediler. 

Firavun da onlarla bir oldu ve Musa 
ile kardeşi Harunu hemen yakalıyarak 
:ıehir ortasında ve kemiklerini sopa ile 
kırmak suretiyle öldürmelerini muha
fızlarına emretti. 

Bu mühim içtimada hizmet etmekte 
olan saray uşakları arasında cNacar> 
da vardı. Onun gizli din taşıdığını ve ev
velce bir kerre Masanın hayatını kur
tardığını biliyoruz. 

Bu sefer de, kendi hayatını düşünme
den ileri atıldı: 

_ Ya Firavuna .. dedi ve siz ey ka
hinler .. Musanın öldürülmesine karar 
verir ve bu belll.nın başımıza Musanın 
tanrısı tarafından getirildiğine inanır-
1ı:en neden Musaya yalvarma yolunu tut
mıyorsunuz da onu öldürmiye karar ve
riyorsunuz? Musayı öldürmekle bu kıt
hk belası başımızdan eksilecek mi? Mu
ııaya yalvarın.. bu kıtlığı üzerimizden 
ancak o ve onun tanrısına duası izale 
edebilir. 

Kah inler hiç le •N acar> ın fikrinde 
olmadılar. Çünkü Musaya yalvarmak, 
kendi mevki ve nüfuzlarını sarsacaktı. 

Fakat Firavun saltanatı endişesi için
de Nacarın teklifini makul buldu ve 
Hamam Musaya gönderdi. 

Haman: 
- Ya Musa .. dedi .. Firavunun selamı 

var. Bu kıtlık belAsını üzerl.mlzden kal
dır. Senin gök tanrın bize rahmet gön
Olersin. Eğer yağmur yağar ve kıtlık kal
karsa o zaman senin tanrına ve senin 
peygamberliğine biz de inanacağız. 

Bunun üzerine Musa peygamberin 
tannva dua ettiğini ve ertesi sene Mı
sır ülkesine bol ve feyizli yağmurlar ya
ğarak üç sene devam eden kıtlığı bol ve 
herekli bir senenin takip ettiğini tarih
ler yazıyorlar. 

Bu cmucize> karşısında Firavun ve 
Mısırlılar Musaya inandılar mı? Hayır .. 
felaket geçtikten sonra vaidlerini çabuk 
unuttular. Firavun yine tanrılık davası 
görmekte devam etti. cMııkaddes tarih> 
in çok etraflı bir hül!sasını ihtiva eden 
cKur'an> da Firavunu hak dinine davet 
için bunun gibi bir çok clhtar> ve cMu
clzec !erin vücut bulduğunu görüyoruz. 

Kıtlıktan kurtulan Mısır berekete tek
rar kavuşunca cgünah> ında ve cisyan>
mda devam etti. 

Firavun: 
- Bize lazım olan yağmurdu .. O da 

)'ağdı.. Artık korkumuz kalmadı. 
Dedi. Fakat cGök Tann> yağmuru 

bir nimet telakki eden (Firavun) a o 
vasıta ile de bir ders vermek istedi. Er-

tesi sene yağmur bu ülkenin üzerine o 
derece şiildetle yağdı ki.. Vç senenin 
değ!.. Kırk yılın birikıni§ yağmurlan bir
den ve seller halinde Mısırı sildi, süpür
dü. Yalnız tarlaları değil.. Evleri de yağ
mur selleri si1di, süpürdü. Firavunun 
sarayının temelleri bile açıkta kaldı. 
Artık öğrenmişlerdi.. Böyle gökten 

gelen felaketleri Musaya baş vurmak 
ve ona yalvarmak suretiyle izale ma
dam ki kabildi, yine ona baş vurdu
lar. 

Ingiltere halkı için umumi tahriri nüfus 
hazırlıkları yapmaktadır .. Bir kaç haf
taya kadar milli bir defter acılacak ve 
bütün erkek kadın ve çocuk bu deftere 
kaydolunarak kendilerine birer hüviyet 
cüzdanı verilecektir. 

Bu cüzdanlar iane için vesika esası 
olacaktır. 

Orduya da sivil halk gibi ayni vesika
lar verilecektir. 

KOPENHAGDA 

1 - Bestenig&r peşrevi 
2 - Mustafa İzzet Efendi - Gay
riden bulmaz teselli 
3 - Birnen Şen - Bestenig&r şar
kı - Mızrabı bırak zülfünü si
nemde gezindir 
4 - Bol ahenk Nuri bey - Saba 
şarkı - Neyle zaptetsem 
5 - Şerif İçli - Saba şarkı - Pür 
zemzem 
6 - Halk türküsü - Aşık Kerem 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
- Aman ya Musa dediler. 
Musa, yine tanrısına yalvardı. Nuhun 

tufanını andıran bu ikinci tufan da ke
sildi. Bol suya kavuşan ve kuraklıktan 
kavrulmuş olan topraklardan yepyeni 
bir feyiz ve bereket hasıl oldu. O kadar 
ki .. O sene alınacak mahsul ile Mısır ül
kesini yedi sene kıtlık dahi olsa depola
rını doldurabilecek ve idare edecekti. 

meteoroloji haberleri 
Toplanacak olan 13.15 - 14.00 Müzik (Karışık program 

dörtler konferansı 19_00 ~~gram 
_Kopenhag, 13 (A._A) - Norveç, _İsveç, 19.05 Müzik (Oda müziği pi.} 

Fin!":"diya ve D~ar~a ba?"ekil v~ 19.30 Türk müzi.. (Fasıl he eti) 
harıcıye nazırları onümuzdeki pazartesı 20 15 

K gı y 
ve salı günleri Kopenhagda toplanarak 20·30 Monmluşmak t t j 
h b" ta k dı" b"tar f1ık · e e e saa ayan a ans ve 
1 

ar] ~- otr tkikJ:'a çıd areklgı dirı a mese- meteoroloji haberleri 
Firavun: 
- Artık ne yağmurdan, ne de kurak

lıktan endi§emiz yok.. dedi.. Musanın 
duasına da ihtiyacımız kalmadı .. 

e erını e e ec er . 20 50 Türk üz' .. (M'"şte k ı 
Bu konferansta, bu dört memleketin · t ~} ıgı u re ve so O 
.. t k harek t t . . . . egannı 

muş ere en e e mesı ıçın ıcap Oku n] M.. S 
eden tedbirlerin derpiş edileceği zanno- SadiY:ı0 ar; uzeyyen enar, ve 
lunuyor. şse Fakat o .. belfiları yalnız kıtlık; kurak-

lık veya tufan ... Sanıyordu. FİNLANDİY ADA 
Mahsul tam kemale ermiş ve toplana- Odun Ve demir 

cak vaziyete gelmişti. 
Birden. gök yüzünden kara bulutlar ihracı yasak 

peyda oldu. Helsinki, 13 (A.A) - Finlandiya hü-
Halk, bu bulutları ilk önce yağmur kümeli hususi bir müsaade olmaksızın 

bulutu zannettiler. Fakat bulut gittikçr demir ve odun ihracını yasak etmiştir. 
karanyor ve .. Toprağa doğru yaklaşı-
yordu .. Nihayet bütün Mısırı istila etti. Rusya isterse bazı 

Bu bulut .. Yağmur bulutu değil.. Çe- yerlere ihracatı 
kirğe bul~tu idi... . yasak edecektir-

Ve çelirgeler o sene ekın namına nr ; . 
varsa hepsini kırdılar... M?sko:'~· 13 (A.A). - Ha.net ticaret 

Firavun yine Musaya haber gönder- komıserlıği kanunları ıdar! nızamatı ve-
di... ya döviz kontrol sistemi Rusyanın hari-

- Bu sefer de başımızdan bu belayı c! ticaretine gayri müsait olan memle
defeylesin... Artık ona tabi olacağız... ketlere iJı;acatı yasak e.debilecektir. B;t 
Dedi. Musa peygamber, belki yola gelir yasak peşın ~!ara~ t~dıye _Yapılmadıgı 
ümidi ile Cenabı Hakka niyazda bulun- ta~dırde. tatbik edilebilecektir. 
du. Çekirgelerin hepsi de öldüler. Bu ISVJCREDE 
afet te bu suretle geçince Kıptiler bütün Heyecanlı 
ölü çekirgeleri toplıyarak küplere ba•tı· h b I ğ 
lar.. a er er yasa •-· 

- Bunlar bize bir kaç sene yeter... Bern, 12 (A.A) - Heyecanlı haberler 
Kıtlıkta olsa artık tohum yemeyiz.. De- ile halkın zihnini karıştıracak mahiyet
diler .. Yine Musaya tabi olmadılar. teki haberler hakkında Federal konsey 

Din tarihleri, bunlara benzer daha bir tarafından verilen karara uygun olarak 
çok belaların Mısır halkına Cenabı Hak ordu .kumandanlığı ~"'."etelerle ist~ba
tarafmdan tas1it edildiğini ve her defa· rat &Janslarının kendısınden mezunıyet 
sında da Musaya baş vurup yalvatmakla almasını mecburi kılmıştır. 
bu belaların mündefi olduğunu kaydet- YUGO.SLA VY ADA 
mektedirler. 

Beni Israil halkı ise daima Firavunur 
ve Kıptilerin tazyiki altında inlemekte 

Döviz ihüvatlarını 
himaye için 

Çalanlar : Cevdet Kozan Fahire 
Fersan, Refik Fersan 
1 - Kürdili Hic~ peşrevi 
2 - Lemi - HicazkAr şarkı (E.<i
rindir benim gönlüm} 
3 - Lemi Hicazk&r şarkı (İsmi 
ey şuhu sertap) 
4 - Osman Nihat - Hicazk&r şar
kı (Akşam güneşi kalkmalı) 
5 - Rahmi bey Nihavent şarkı 
(Süzüp süzüp te ey melek) 
6 - Kazım Us - Hüseyni §arkı 
(Saçından örülü) 
7 - KAzmı Us - Hüseyni §arkı 
(Merhamet kıl) 
8 - Halk türküsü (Yakına gel 
yakına) 

9 - Sadettin Kaynak Muhayyer 
türkü (Batan gün) müşterek 
10 - Sadettin Kaynak - Ne za
man görsem onu müşterek 

21.30 Konuşma 
21.45 Müzik (Romanslar) 
22.00 Müzik (Küçük orkestra) şel : 

Necip Aşkın) 
1 - Ganglberger - Aşk çanları 
2 - Adoli Grunov - Berlin Vi
yana valsi 
3 - Becce - Serenad 
4 - Fritz Recktönvald - Grin
zingde - potpuri 
5 - Rachmaninoff - Prelud 
6 - Ganglbcrger - Küçük fülüt 
için konser parçası 
7 - Sorge Bortkievicz - Gavot 

devam ediyordu. 
Nihayet bu mazlıim ve mağdur halk 

açıkça Musaya baş vurdular ... 

alman tedbir.- .. 
Belgrad, 13 (A.A) - Döviz ihtiyat- ı:3.oo 

8 - Brahms - Macar dansı No.17 
Son ajans haberleri, ziraat esham 
telıvilat, kambiyo, nııkut borsası 
(Fiat) 

··BİTMEDİ·· 23.20 Müzik (Cazbant pl.) 
23.55 - 24.00 Y annki program 

D. D. 
Kiralık Büfe ve Büvet 

Yolları 8 inci işletme ko
misyonundan: 
idaremizin Alsancak ganndaki böfe ve büvet birlikte §arlname.I 

vcçhile üç sene müddetle ve açık arttırma uauli ile kiraya verilccektill. 
ihalesi 30/9/939 gÜnÜ ıaat 10 da itlebne binaaında komisyonumuzca 
yapılacaktır. 

Büvet ve büfenin üç senelik muhammen kirası 1350 lira olup iatelı
lilerin (101,25) liralık muvakkat teminat makbuzlarile komiayona geı, 
meleri lizundır. Şartname itletme kaleminde görülebilir 

14, 17, 21, 24 3378 (1890) 

DENtı.i NAFIA MODORLOCONDEN: 
1 -11225 lira 56 kuruş keşif bedelli Sarayköy hükümet konağı Üı· 

mali inşatı vahidi kıyasi fiatla ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanl
mıştır. 

2 - Eksiltme 28/ 9/ 939 Perşembe günü saat 10 da Denizli naha 
müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktu. 

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

nizli nafıa müdürlüğünden 56 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacak· 

!arı teklif mektuplarile birlikte ihale gününden 8 gün evvel müracaat 
etmek suretile Denizli vilayetinden yalnız bu işe mahsus olmak üzere 
alacakları ehliyet vesikası ve ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dair 
939 senesine ait ticaret odası vesikasını muhtevi zarflan 28/ 9/939 gil
nü saat 9 za kadar Denizli nafıa müdürlüğüne makbuz mukabilindb 
vermeleri veya taahhütlü olarak göndermeleri ilan olunur. 

5, 8, 11, 14 3273 (1843} 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
5789 lira 92 kul'UJ keıif bedeli üzerinden 15 gün müddetle eksilt

mesi ilin edilmit olan ithalit gümrüğü çab11 tamiratına iatekli çıkmada
ğından eksiltme müddeti 10 gÜn uzablmqtır. isteklilerin 2490 sayıla 
yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan teminatlan ile birlikte 26 EylUl 
939 salı günü aaat 11 de nafıa müdürlüğündeki komisyona bat vurma-
lan. 3399 (1895) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 
Çamalb tuzlaaında mevcut 5667 adet ellilik patlak çuvalın ihııleai 

bir hafta uzatılmı§tır. 
Beherinin muh~" .1iab 13 kurU§ muvakkat teminatı 55,25 lira

dır. Numuneleri bll§müdbrlüğümüzdcdir. isteklilerin 18/9/939 günü 
aaat 15 de bll§müdürlüpanüzdeki komiayona gelmeleri ilin olunur. 

3387 (1898) 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

JZMİR MEMLEKET 
HASTANESİ 

Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

sokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. 

BRONZ 
1 ELYAF! IMPERMEABtLlZE OLDU

C.UNDAN SERTLtC.tNt MUHAFAZA 
EDEN YEGANE DIŞ FIRÇASIDffi 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

IZMIR BELEDlYESlNDEN: 

Kirava verilecek büfe 

!arını himaye etmek maksadiyle Yugos
lavya, kambiyosu serbest memleketler
den gelen emtia ithallltını kontrole tabi 
tutmağa karar vermiştir. Bu kontrol, 
milli banka tarafından yapılacak ve bu --------------- iıı•••m••••llll!•!ö:ll1E1mmı11• 
banka, Yugoslav emtia ihracatı üzerinde r B o R s A l 

1 - Hava gazı fenerlerine 36 
numaradan 4000 ve 37 numara
dan 6000 ki ceman 10000 adet 
amyant satın alınması bat katip-

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

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

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

10, 14, 19, 24 3932 (1865) 

Umu mi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
......... R~ __ _. ............... ~1!'.'.mmK:Jl-.ııl!~ 

HabeTden _ 25- R hY·=yn-
Naklen a mı agız 

Muhtar dede, Derv~in defolu.şuna Yüzbaşı İbrahim bu sese kulak verdi, 
memnun tekrar yerine döndü, nefesleri- derviş Hüseyine sordu : . 
ni sıralıyarak binliği tamamlamağa ko- - Muhtar bey ibadet falan mı ediyor, 
yuldu.. nedir? Gireyinı mi? 

Aradan on dakika geçmişti. .. Taburun ı - Bilmem! .. 
o günkü iaşe puslasını tanzim eden, ve- - Siz bu çadırı mı be~iyor_sun~~ 
rilen erzakın senedini iaşe memuruna - Ben ~uhtar d_edenın emır.?erıyım .. 
imzalatmak üzere mevlev! taburuna ge- - Ya .. Oyleyse sıze zahmet lutfen ha-
len menzil mülhakı yüzbaşı İbrahim her verin!.. 
efendi tabur kumandanı Sadi beye ~i - Ben içeri girmem!.. 
ımlatmış o da : - Sebep? .. 

Ş ' d k" dırd · - Dede demli de ondan!.. _ ura a ı ça a ıaşe memuru . İb hi b d b" 
M h be ··ı·· ·· imza! tın Yüzbaşı ra m un an ır şey an-

u tar y var, ona go urup a . 1 d G''zl . . b" d b' d 
0 

.....,,.,...._, ama ı.. o erını ıı· ça ıra, ır e sa-
e .. ...,u.. kallı emirbere çevirdi, ilave etti : 

YUZbaşı İbrahim araya araya M~tar _ Ben menzilden geliyorum .. İmzala-
dedcnın çadırını buldu. Dışarıda çomel- tacak bir iaşe senedi var .. 
miş oturan ve biraz evvel uğradığı bo- _ Onu da siz bilirsiniz .. 
ğazına <arılma keyfiyetinden kurtuldıık- _ Bunu irnzalatamazsam yarın için 
tan sonra : . . size erzak verilmez, aç kalırsınız dede ... 

- Ne haltederse etsın, hır daha dem- Bu ac kalmak isi derviş Hüseyini dü-
lıyken dedenin yanına varmam! ~ündürdü, ne olursa olsun içeri girmek 

Diye and içen derviş Hüseyni gördü.. mecburiyeti vardı. Gerçi dede, zındığın 
Ak sakallı adama selam verdi. sordu : biriydi amma, böyle bir zındığın hatası 

- Merhaba derviş efendi.. İaşe me- yüzünden bir taburun, bu kadar mevle
muru Muhtar beyin çadırı hangisi, ku- vi fıkarasının aç kalmaları iyi olmazclı .. 
zum, bana gösterir misin?.. Buna da kendisi bir inat yüzünden mey
Derviş eliyle arkasındaki çadırı gös- dan verirse hem arkadaşları yanında, 

tardi : hem de Allah huzurunda mesul olurdu .. 
- İşte burası.. Bu düşünce dervişin fikrini değiştir-
Bu sırada Muhtar beyin yeni bir ne- di .. Yerinden kalktı, yüzbaşıya döndü : 

fese basladığı duyuldu.. - Peki evlat haber vereyim. 
Güzel fuıık cevrimizi, Dedi. 
Çekemezsin demedim mi? )çerden okuduğu bektaşi nefe•inin, 
Du bir riza lokmasıdır, Yemiyenler kalır naçar, 
J:l".f'll!~s.ln .rlr.':.l"'rlim ~i., _ 1 c.;:. .. 1-. !-~.- ••••'-"' 

~e konrolde bulunacaktır. 

KONTCİANO 
tZMIR SULH HUKUK MAHKEME- likteki tartnamesi veçhile 22. 9. 

SiNDEN: 939 cuma günü saat 16 ya m:abl-

Alman büyük elçisini 
kabul etti ••• 

ÖZÖM 
547 jiro ve şü. 7 ıı 50 

6 25 
8 

Nuriye ve Saziye ve Ayşenin fayUm mu- mıtbr. Muhammen bedeli 1320 
tasamf olduklan lzmirde Pazaryerinde liradır. ittir ak edecekler 99 liralık 
kara kadı ve 953 aa)'llı sokakta kmn 26 b nk 

Roma, 12 (A.A) - Kont Ciano bu
gün Almanya büyük elçisi Macken
seni kabul etmiştir. 
Roma, 13 (A.A) - Resmi gazete, 

•Siyasi polis servisinin muntazam 
surette islemesi icin • dahiliye neza
retine iki buçuk milyon liretlik 
munzam tahsisat veren bir kararna
me negretmistir. 

Bu bir demdir gelir geçer, 
Doyamazsın demedim mi!.. 

Mısraları işitilen çadıra yürüdü, ve na
rayı bastı: 

- Destur yahu .. 
Bu sesleniş Muhtar dedeyi kızdırdı. 

kızdırdı. Binliğin yarısından fazlasını çe
kerek tam istim Üzerinde bulunan kalen
der bektasi dedesi bir az evvel defettiği
ni sanarak sevindiği ukala emirberinin 
tekrar kapıya s.?eliqine hiddetle mukabe
leye karar verdi. E1ine geçirdi~i bardağır 
içindeki suyu surahna serpmek için ha
zırland>. Seslendi: 

- Buyurunuz eren1erl .. 
Derviş Hüseyin yüzbaşıya hitap etti: 
- Buyur diyorlar ev1Rt, girin 1 
Bir şeyden haberi olmıyan yüzbaşı Ih. 

rahim çadırın kapısından başını uzattı 
Muhtar dede elindeki bardağın euyunt• 
var hızıyla bu içeri giren başa savurdu 
Yüzbası şaııırdı: 

- Ne oluyor yahu, nedir buL 
Diye hayktrarak haııını dısarı çekti. 

Bu havk•rış Muhtar dedenin aklını başı
na aetircli. 

370 İnhisar idaresi 
221 Esnaf bankası 
215 M. j. Taranto 
165 Ş. Riza Ha. 
210 Alazraki 
163 Ş. Remzi 

93 A. R. Üzümcü 
79 Öztiirk Şirketi 
56 N. Üzümcü 
16 j. Kohen 

9 Şınlak o. 
2144 Yekun 

34386 Dünkü yekiln 
36530 Umumi yekiln 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 
427 Y. 1. Talat 
393 Şerif Remzi 
197 M. j. Taranto 
148 Esnaf Bankası 
142 M. H. Nazlı 

67 E. R. Roditi 
43 Y. N. Benmayor 

1417 Yekfuı 
31367 Dünkü Yek<ln 
32784 Umumi yek(ln 

ZAHİRE 

5 50 
8 
9 50 
7 50 
6 
7 50 
7 
7 
6 50 
7 
n 50 

8 
8 20 
8 50 
7 
7 
7 50 
8 

13 50 
11 25 
10 
13 
8 

10 
6 50 
7 
9 50 

6 50 
7 50 
8 50 

11 
14 

8 
12 

8 50 
8 
7 

12 50 
8 

370 kental Palamut P. Filinezi 380 380 
39 25 Belva Pamuk 39 

Para Borsası 
CÖMHURİYET MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG KURLARI 

No: tajlı ve iki oda ve bir mutbah ve bir teminatı it a asına yatırarak 
mikdar avluyu havi 200 lira kıymeti mu- makbuzile encümene gelirler. 
hammeneli evin mahkemece verilen izalei 2 - Mezbaha buz fabrikaıma 
•uyu karanna istinaden14/10/39 cumar- ilave edilecek buz havuzu için ya• 
tesi ııünü saatlOda lzmir sulh hukukmah- pılacak bina haf mühendislikteki 
kemesi salonunda aatm yapılacaktır bu kefif ve tartnamesi veçhile 22. 9. 
arttırmada tahmin olunan bedelin % 939 cuma günü saat 16 ya uzatıl-
vetmi, be<i nisbetinde bedel verldilfi uh 
•urette talibine ihalesi yapdac•k ako; tak- mıştır. M ammen bedeli 2483 
dirde satı• 15 ıran d•ha uzatılanık ilci"c; lira 65 kuru,tur. lstirak edecekler 
.. rttırması 30/10/939 pazartesi saat 15 186 lira 28 kuru,Iuk teminatı it 
de yine dairemizde yapılacaktır. bankasına yatırarak makbuzile 

Gayri mer>kul üzerinde hak talrbin.fe encümene gelirler. 
l.ul,.Mnl•r ellerindeki resmi vessiklerile 3401 (1897) 
birlikte yinni ıriin icind'! "~frpmi.,e mii- --------------
,.acaatl"~ li.zıınd1r ak'!İ hıııılde bakl:m.nda 
•~pu ıııi"Hli malü~ olma"1kca pay]'lll~m.ıı
<lan hariç kalacaklardır. c .. vn me .. kıılün 
verııi ve ıa;f k•n1"ti ırıük.-n .. ı.;vetleri sa
tıcıl•m ve o/n iki bucuk delJ~live ve fe
rai; h~an alıcıya ait olup ih•le bedeli 
defaten ve pHİnen ödenecektir. 

Sartname 24/ /9 /9'l9 tarihınden iti
baren herkesin P"Örehi1me1i İçin açıkt" 
ve ıravri menkulün evsafıda fBrlnamede 
VP:7'11~1t. 

!ha]..,,; müteakio mÜ•t•..ı ihale bed~lin; 
vermer1:;:;.; veva v.-r~med;~ ••1rptte Pt'.vrİ 
.-nenla•t t~Jn-sr J 5 ,,.;İn m;i...t-d ... tle rrtt•r
"'1\Va ko.,ulnt> bu 8ritı..,,,•da "" eni, be
,WeJ Vf"t'f'";" üze..;._e ;Jı,.To•i ~.,.1"Cflı1< 81'1"1 ... 
~~ tPh•L-h'< ...ı•c<'k ih•le fa•L-ı l>ir ı.;. 
f,'ikrne bııııc.-t Jt-.. 1...,~k·n.,..., verihe~i~; ifa 
•trnivf'., 1"'Ü<tter1"""'n ta~·;1 o}u.,ac~lrhr. 
o,.tıa f,.:rla ,.,,,.J~m,.t alm,..k i•tevenler 
dPiremizö., 9~'1/?'4'47 •ayılt dosyasına 
müracaatları lüzumu ;ı;"' olunur. 

SALiHLi iCRA MEMURLUCUN· 
DAN: 

Bir borcun temini için İootekJI bulu· 
nan Tepecik ve Biçerli çiftliitir>in çiftlik 
mevkünde tapunun 2/937 tarih ve 29 
numarada kayıtlı bir kıtada 320 dduor 
mikdanndaki tarlanın 1 15200 lıisııede 
34731 hissesi 11/10/939 tarihine mü
Mdif çaroamba gÜnÜ aaat 1 1 112 ihale 
olunmak üzere aÇl)ı: arttırma ile aatıhğa 
çık>lnlmı.ıır. 

tsbu gayri menkulün beher dekarı 1 O 
lira kıvmet takdir edilmiştir. 

Arttınnftya i•timk edenler yüzde yel• 
mt• bet nispetinde pey akçası verecek· 
lPrdi•. 

Ses, ukala dervişin imaleli kelimelerlr 
konuııan nezleli sesine benzemiyor. mü-
nevver a;;zından cıkma sözlerle cınl~,l. Sterlingten gayrisi bir Türk lirasının 
ğına göre bir yabancıya ait bulunuyordu. mukabilidir .. 

3391 (1892) 

Tayin edilen zamanda üç d<'fıo bağml
dıktan sonra en cok arttırana ih8le edilir 
vüz.J., yetınis be•i bt•lamaz<a on b~ ııln 
temdit ve on b~inci ~nde k•r. kuruta 
,..karsa çıksın en çok arttırana ihale edi· 
liı·. 

İhale hedeH verilen mühlet icinde ya• 
tınlmaz•a ihale fesb olt'tıar•k yeniden 
ar"tmn'\va cıkarlır fark v" fai~ z•mrlar 
-üsteriden tab .. ;ı o1v'lur dtı1h111 ı .. 71sıt ma
ttımat p1m~k İsleye.,Jeri" lOA? r:loıya .. 
rn• ... .a müracaat etmeleri lüzumu ilin olu--

Yüzha!Jı lbrahim mendiline yüzünü k11· 
rularken bu vaziyete gülen ak sakallı Sterlin 
dervi, cadırın açılan kapısından dedenin Dolar 
hayalini farketti. Tabanları kaldırdı. ka· Belga 
ranh~a doC?ru savustu. Muhtar dede yüz- Fransız Frangı 
başıdan özür diledi: Florin 

- Affedersiniz zabit efendi, şu emir- İsveç Frangı 
her kBratasını ıslatayım derken kazaya İsveç Kronu 
siz uğradınız. Buyurun, içeriye çadıra Norveç Kronu 
tesrif edin. Cekoslovıık Kronu 

Yi1zbaşı, sesini çıkarmadı, çadıra gir- Dinar 
di. Muhtar dede yerine oturdu. Yüzbaşı Ley 
anlattı: Avusturalya şilini 

- Efendim, zatıaliniz taburun iaşe Rayşmark 
umuruna bakıyormuşsunuz. Verilen er- Liret 
zakın menzilce senedi tanzim edildi. Drahmi 
1 r..t ..... ; ......... h.. . ,, '0---:1 

Alış Satış t71W~ /\"-' ıvc: iKiNCi HUKUK 
521. 524. H l(U~J TNl\IOl'N: 

77.48 77.93 ız,,,;.,ıe narav•cında Sep•t•i soJ<,.ı;,,,. 
4.5420 4.5680 ıla J 4 No: lu evd,. ot'"•"• M•hme+ J..••• 

33.78 33.97 Serif .. t•,.,.fıncl"n i•hr>J.··1 H-.,.ı..; H··l-. nur. 
1.4580 1.4664 var M. SebzKi •n• .. ı>tncl• 2 No: lu evıl .. 3392 (1893) 
3.4237 3.4434 oturon ve e•ki (:;iJcf'm•I v,.nnru se•..lij-1---------------
3.2557 3.2745 meni ff;l•evin ffijsnü oalu l\ll•'ım .. t R•-
3.4237 3.4434 •at ,.l .. vhine ,.eıJan ıub"tu talak div,..,-

22.64 22.75 •un Mehm•t R~t gıyabı.,cla ca•i t1ıı.ı.;. 
35.22 35.40 kat ve muh,.lcemesi sonunch m~•ni k~· 
82. 83. nuntnı sureti merive.t ve 11fl'kli tatl-;J-4 ,_.,,,._ 
4.5160 4.5390 lcmcl•k; l<anımun 1 ve 'I cu m•..ı.ı,.ı.,; 
1.97 1.98 1,üJcü.,..J,.,.jne te~L-•n M•l.met Rr••-l•n 

14.84 14.92 kamı ~rfevi13/Evl•;J/335 tarihın.ıe bo-
103.97 104.50 sam .. olduilıınun subutuna ve nüfusta~ 

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

masarifi muhakeme olan 1455 kunıtun 
d..ı.i Mehmet R-da yil1<let~mecine tem• 
vizi kabil olmak üzere 19/7 /~9 tarihirde 
davacının vicahmda ve müdde•aleyhirı 
l"tyabında karar verildii;i ve U!ulen tan• 
zim kılınan büküm ıoYao ihbamamesÜ1irt 
müddeaaevhin ikamet,,.ahının meçlıuli• 
vetine mehni mahkeme koridoruna talile 
kılmdılh teblik makamına kaim olma!& .. . ... 



U EYLOL ~ite 1939 
u SPERCO VAPUR W.F.BenryVanderZee 

ACENrASI Veşii~U 
---'}- AMERICAN EXPORT ~. LTD. 

KOY ALE NEERLANDAİS mv YORK 
KUMPANYASI NE V _ y O B K lçt.'J: 

ORlON vapuru 21/9/939 da gelere~ aEXAMiNEB• vap. ıs Eylüle doğru 
Anversa - Rotterdam ve Amsterdam li- bekleniyor. _ 
manlnrına yük alarak hareket edecek- aEXMOU'1'118 ''ap. %0 Eylule doğru 
lir.. bekleniyor. _ .. v 

SVENSKA ORİEl\'T LİNİEN .. EXCELLOıo vap. 2a Eylule dogru 

20 25 Ylt11 bekleniyor. • .. 
BARDALAND vapuru - e aEXERMONT• ,·ap. 1 llkteşrıne dog-

93!1 tarihlerine dnğru limanımızda bek-
" G""t bo g ru bekleniyor. 

lenmckte olup Rotterdam, 0 e . r. ' .. EXMOORıo vap. 6 Tikteşrine doğru 
Kopenhag ve Helsingfors limanları ıçın bcltlcniyor. 
yük alarak hareket edecektir. aEXECUTİVE• vap. 10 Ilkteşrine 
FiNSKA ANG. A/B. KUl\fPANYASI doğru bekleniyor. . 

SAlMAA vnpuru elyevm liman~= DEN NORSICE l\ıfDDELHAVSLINJE 

---- --~ 

rENf ASIR 

lzmir Lise ve Ortao u lar satınalma komisyonu başkanlığından: 

Cinai 
Azı 
Kilo 

Çoğu 

Kilo 

Muhammen 
Beher kilosu bedel 

K. L K. 

tik 
teminat 

Lira K. Ait olduğu okul -- - _______ __.. __ 
Birinci nevi ekmek 73340 83000 10 8300 00 622 50 Kız, Erkek Liseleri ve Sanat Ok. 

c « « 72864 92080 10 9208 00 690 60 Buca orta ve Kızılçullu öğretmen 
Koyun ve kuzu eti 14300 17500 39 6825 00 511 88 Kız, Erkek Liseleri ve Sanat Ok. 

« « « 12100 16000 39 6240 00 468 00 Buca orta ve Kızılçullu öğretmen 
Sade~ağı 12148 14947 98 14648 06 1098 61 Bütün yatılı okullar 

Yukarıda cinai, miktan ve muhammen bedelleri yazıh yiyecek ihtiyaçtan kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmU§tur. 15 Eylul 1939 
Cuma günü saat 15 de ayn ayn ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri her gün Kültür direktörlüğünde görülebilir. 

hteldilerin 2490 aayıh kanunun 2 inci ve 32 inci maddelerine göre bazırlıyacaklnn teklif mektuplannı 15 Eylul 1939 Cuma günü aaat 
14 de hükümette Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyon ba§kanlığma makbuz mukabili tesli."11 etmeleri ve bu .saatten sonra 
verilecek veya postada geçikecek mektupların kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

30, 2, 8, 14 3232 (1810) 
-~~~~""'~~~~~11RmSR ... llilililiS&I~~· aa olup Götcborg, Kopenhag ve~ t O S L O .. 

slııgfors limanlarına yük alarak hn e NORVEÇ, iSVEÇ VE ~ALTIK l.İ- ·----•mmımtm••DI•----------· edecektir. ' l\IA U..ARI İÇiN: 
ilan 

ADRİATİKA SOSYETA ANONL'IA •SAN ANDRES• Mot. 13 Eylüle doğ-
Dl NAvfG.AZYONE nı bCklcni:\ror. 

CALDEA vapuru • 20/9/93!1 tnr~i~e T C ıçın )), T. R. . 
doğru beklenmekte olup cnova BUDAPEŞTE, TUNA LİMANLARI 
yük alarak bereket edecektir. 

._AL"A s. A. nt NA viGAzlONE . içJN: ı8 E ı··ı d v u:n. ,ı 9 t - oıBUDAPEŞT• l\fol y u e ognı 
UGUSTOS vapuru lG cylul 9~ a~ _ bekleniyor. 

inde Cenovndan cenubi ~erıka li .. DUNA• Mot. 24 Eylüle doğru bek-
ınnnlnnna hareket edecektir. leni_vor. 
FRENCİ pESSA :MARlA vapuru 261 aTISZA" tot. Eylül son1arma doğru 

,.J)/939 tarihinde Ccnov:ıdan ccnub~ Amc- '\"C yahut ilk Teşrin başlangıcına doğru 
'rikn limanlanJUı hareket edecektir.. beHeniyor. 
SERVİCE l\1ARİTİ1\IE ROUl\IAlN SERVİCE MARİ'l'blE BOUl\'lAİN-

KU?\lPANYASI BUCAREST KÖSTENCE GALAS 
:ALSA JULİA vapuru 30 evhll 1939 VE DUNA LİMANLARI İÇİN 

bJrihindc beklenmekte olup Mal~ Ce- ·DUROSTOR• vap. 3 Eylülde bek-
D091l ve M.arsilya Jim,anlannn yük nla- leniyor. 
rak hareket edeeektir. Vapurl.ann isim e tarihleri hakkında 
BOLl.A.NVA AlrusTURAf•YA HATft 1ık bir ta&lılıüt alımnaz.. 
SPRfNGFONTEİN vapuru ~0/9/939 Vapurların hareket tarihleriyle nav· 

tarihinde gelerek Avustunılya ve Yenı lunlardnki değişikliklerden acenta m~ 
Zelnnda Jimanlan için yUk nlarak hare suliyet kabul etn".ez. 

ket edecektir. Daha fazla tafsilat için ATA'rURK 
NOT: caddesi 148 No.da W. F. Henry V:ın Der 
tıAndaki bereket tarihleri .ile navlun- zee .ve ŞSl. Vapur acentalığına mliraca· 

lardaki değişikliklerden dolayı acenta· •t edilmesi rica olunur. 
ınıı: mcsuliyet bbul etmez. Daha faüa TELEFON: HO'l/ZOOS 
t.afsı'mt için fKtNCl KORDONDA FRA· • 
TEUJ SPERCO vapur acentasına mil· 
racaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 200412005 

Olivier ve şürekisı 

T. BOWEN REES VE 
şürekası __. ,. ____ 

FERN L'İNE (FEABNLEY AND 
EGER OF OSLO) 

FERNLANE motörü ayın nihayetin
de beklenilmekte olup Ncvyork ve 
Amerika sahnleri limanlan için yük ala-

DOKTOR 
Ismail Hakkı 

Akarçay 

Bôrind Sırul liilnhasstıı 1 
Ur. Demir Ali 

KAMCIOCLV 
Cilt ,.e Te;asül hastalıkları 

VE 
caktır. Elektrik Tcduilcri 

Gerek vapurların mu.,,asnlit tarihleri. Birinci Beyler SOkağı No. 55 •. 
isimleri ve ruıvlunlan bnkkmda acenta İzınir • h"Thaınrn Sincmnsı arkasında 
bir te:ıhhilt altına giremez. Daha faz.la S babtnn a ·sama kndıır hastalarını 
tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. kabul eder- TELEFON : 3!79 
nın 2353 telefon numara.ınna müracaat 0 
edilmesi rica olunur. 

8 pozu da 
böyle gazel 

Her mevsimde, her havada, 

her saatta, her yerde 

"KODAK VERIKROM'' 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 

DAHA iDARELiDiR 

Kopyalarınız için : 

Daima güzel, canh, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdma 

ısrar ediniz. 

Bütün K O O AK satıcılardan arayı naz veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, lstanbul 

Hepsl de g~:ıel 

iLAN 
SEN JOZ~F FRANSIZ KOLEJi 

TELEFON: 4237 
ilkokulu bitiren talebelerin ihzari ıınıflanmıza kayıtlari devam 

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

Devlet Limanları işletme umum 
müdürlüğü lzmir şubesinden~ 

T enane i~in 40 metre mikkap eğri' çam ve 600 tane paraçol açık ek
ıiltme usulüyle ıatın alınacaktır. Bunların Alaybey tersanesine teslim 
§artile muhammen bedeli 1640 liradır. Eksı1tme 29/9/939 cuma günü 
n.at 16 da Devlet Limanlan tzmir ıubesi binasında toplanacak ihale 
komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme fartnwnesi bedelsiz olu.rak leva
zun ıefliiinden alınabilir. Muvakkat teminat 123 liradır. isteklilerin 
muvakkat teminat ve ~artnamede yuıh vesikalarla bildirilen saatte 
üıale komiayomında hazır bulunmaları ilan olunur. 

14, 19, 23, 27 3397 (1894) 

lzmir Tecim lisesi dircktörluğün
dcn: 
Lise ve Orta kısun ve akşam tecim okulu kuralanna kız ve erkek ta-

lebeler kayıt ve kabulu devam etmektedir. 
Orta kuma ilk okul mezunlan. 
Lise kıımına orta okul mezunları. 
Türkçe, Matematik muhasebe lngilizce, Fransızca daktiloğrafi ve 

ıtenoğrafi kurSlarmdan arzu edecCklerine memur ve ticarethane müs
tabdimleri kabul edilmektedir. 

fazla malumat almak için okUI direktörlüğüne müracaat edilm · 
14, 16 3380 (1891) 

Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteri
ner Fakültesi Askeri kısmının 

Kayıt ve kabul şartları 
l - Ankar:ı askeri veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise

lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 
vermiı olmıık prtile talebe kabu! edilecektir. 

İsteklilerin aıağıdaki vasıf ve fl'rllan haiz olması lazımdır: 
a)- Türkiye cümhuriyeti teba.umdan ve Türk ukından olmak, 
b)-Yaş 18-21 olmak, 
c )- Beden tC§Ckkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz

mete müsait olmak (dil rekaketi olanlar alUU!laz). 
d)- Tavır ve hueketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, 
e)-Ailesinin hiç bir fena hal ve ~reti olmnmak (zabıt.o vesikası 

ibTaz etrnek). 
2 - lıteldilerin müracaat istidalanna f11 Tesikalann bağlanma11 

lazımdır: 
a)- Nüfus cüzdanı veya muaaddak sureti. 
b)- Sıhhati hakkında tam leJekküllü askeri hastahane raporu ve 

&fl lmğıd~ 
c)- LUe mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli su

reti. 
d)- Okula almdığıtakdirde ukeri kanun, nizam ve talimatları b

bul ettiii belMnda velisinin ve kendisinin noterlikten tudildi teahhüt 
senedi. 

e)- Sar'ah uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müp
tela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi 
(bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmezden evve1 ma!Ul olduklan 
5c>nradan anlqllanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait bükümet 
muraflan velilerine ödettirilir). 

:l - istekliler bulunduldan mahallerdeki ukerlik ıubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve tubelerince ikinci maddede bildirilen enakı 
ikmal ettikten sonra, Ankarada Yüksek Ziraat Emtiliilü V eterİnel' 
Fakültesi Askeri Talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 -- Müracaat müddeti: Eylulün 20 sine kadardır. Ondan sonra 
müracaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanın bağlı değildir. şehadetnıımc derece
lerine ve müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
i§leri kru>mıır. Ve kabul edilen müracaat ettikleri askerlik şubeleri 
ile tebliğat yapılır. 

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

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 4S senelik otelcilik mütehassısı bay ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Bmtol oteli elli odalı her odada aoğuk ve sıcak akar suları, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili Te harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü V\! huıwi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti f evka'ladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlerc ilaveten fiyatlar rekabet k®ul etmi
ecek derecede ucuzdm. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehasıuı 

bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir de.fn ziyaret hakikati 
,meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
b1Jlunan otellerde bulUfurlar. 

mıll:lmZD!lR:il!l!lıı:l'-!il!Silll!l!!l'!llllJlllmı:1111mra~R:alll!'lllm11811J111111111!llE1!rzr7..Z"L22ZZ'I 

KAPl, KUVVET, iŞriBA fVRUBU 
}'OSFARSOL, lamın en haynti kısmı otan ktnnm ym'tlrlncıklnn tn7eliye

rck roğnlbr. Tnth bir iştah temin eder .. Vücuda devnmb gençlik, dinçlik 
verir. Sinirleri cnnlandırarnk nsabi buluanmn uykusuzluğu ve fcnn dli ün
celeri giderir. Muannit inkibazlnrda, harsnk tcmbclliğincle, Tifo, Grip, Za
tiirrec~·c, Sıb nekahatll'l'inde, Bel gevşc'kliği '\'e ademi iktidarda ve kilo 
almakta ~ hayret faidcl 1emin eder. 

"O S FARS OLU; Diğer hüti.in kuV\'ct suruplanndaa a)·ırnn başlıca hns
; devamlı bir surette Kan, kuvvet .. lştnh temin ct

nıcs~ ~c ilk kul!nnmllnrdn bile tcsirfoi d rh:ll ıö er-
dir •.• 

Sıhhat vekaletinin resmi ü • · haizdir. Her eczanede bıtıunur .. 

•sm:ıı.-Si:Jlllllil'I# 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikas 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

..~/..SATIŞ YERlmmt11 
Birinci Kordonda laG numarada 

ŞARK HALI T. 



~~~~~~~~Mi!!'~--~~~ 

SAHIFE'i rENJASJR nf ETLUL PerşemDe 1939 

Alman Sarburk şehri düşmek üzere 
radyoları, Fransız kuvvetlerinin 

mesafe ye kadar yaklaşmış olduklarını 
bu şehire beş kilo1J1etre Alman 

itiraf ediyorlar 

Yeni batarya ar son zapte- lngiliz kuvvayı seferiye si 
dilen tepelere yerleştirildi Bu ordunun garp cephesinde nerede 
Fransızlar, ağır hücum arabalarının hi yerleştiğ~ni Almanlar Öğrenemiyecek 

ı d f 1 
• 1 e ı ı Londra, 13 (Ö.R) - • Yorkşayr Posh kurbanların yardımına koşacağız.. Al- İyi hazırlanmış bir ordudur. Ehemmiye-

1 • t gazetesinin askeri münekkidi F.ransnya mnnlar şimdilik Hollanda ve Belçikanın ti ve kuvveti tamamiyle sir Hor Belişa-m ay e erı a ın a ası asız l erı eyor ar gıden i;ıgiliz ku':vei seferiyesi hakkında ~itaraflığından haı·bi, Lüks~m~urgdnn nın. beya~.atına uygun~tı;· !eçhizatı. i~-
şu malumatı \'Crıyor : Isviçre hududuna kadar hır ıstihkam barıyle dunyahın en bırıncı J...-uvvetıdir . 

J.ondra, 13 (Ö.R) - Almnn radyosu Fransızların Sarbnık şehrine beş kilo- vet cekmeğe mecbur etmekti. Şimdi Sar 
metre mesafeye kadar ilerlediklerini itiraf ediyor .. Bu büyük endüstri şehri ve Mozel nehirleri arasındaki cephede 
Fransız topları tarafından şiddetle bombardıman edilmektedir. Almanlar bu Almanlar, Leh cephesinden çektikleri 
şehirdeki tayyare karargcihını tahliye etmeğe mecbur knJmışlardır. beş yeni fırka ile tam olarak tahkimatı 

Fransız ordusunun bu yeni ileri hareketi a!:rır zayiatla tardedilcn Alman mu- bitmemiş olan mmtakayı takviye etmek 
kabil tnarruzlnrını takip etmiştir. mecburiyetinde kalmışlardır. 
Stırbnıkun uıptı dnha kudretli bir hareketin başlangıcı olacaktır.. Fransız- LONDRA, 13 (Ö.R) - Lüksemburg-

lar ağır hücum arabalarının ve zırhlı otomobllcrinin himayesi altında fasılasız tan bildirildiğine göre Almanlar Simin
iforliyorlar . .Majino hattının büyük toplnrının baraj ateşi bu ileri hareketini bi· gen civarında Trev - Mey demiryolunu 
maye etmektedir. berhava etmişlerdir. Ray parçaları Lük-** semburg toprağında Simingene düşmüş 

1 . ilmi• t • U .... he de kimse yaralanmamıştır. 
Sarbruk, büyük bir maden mıntaka- eşftnr Ş ır. muma ta• Vaşington, 13 (Ö.R) _Kongrenin iç-

sının ve endüstri faaliyetinin merkezi arruz saati gelince bun- timaından bir gün evvel, yani 20 eylulde 
olduğu gbi ayni zamanda çok kıymetli R · · mh R ı b 1 d ı !ar cok vasi ir ates a,.a. eıs~~ü ~r ~zve t aş ıca .. e~10 erat 
'Bir sevkülccyş noktasıdır.. Burasının • • • ~ Y ''e cumhurıyctçı ayandan yedısını ken-
zaptı Fransızlar için kayde değer bir bileceklerdir. disiyle birlikte yemeğe davet etmiştir .. 
muvaffakıyet olur. O vakit Fransızların Sarbruk şarkın- Bitaraflık kanununun ilgası hakkında 

Almanlar uzun çaplı top ateşiyle mev- daki yollarda çok daha geniş bir ileri konuşacaktır. Senaiör Boralı ve Nay gi
kilerini maskeliyerek Fransız ileri ha- hareketi mümkün olacaktır. Sarbrukun bi tecritçiler müzakerelerin tahdit edil
reketini durdurmağa çalışıyorlarsa da şark ve garbinde Majino hattına doğru memesine ve münakaşanın geniş bir ş~ 
§imdiye kadar pek az netice almışlardır. Almanların elinde bulunan iki çıkıntı kil almasına calışacaklardır. 
Fransızlar, Majino hat• onlara hakim bir mevki vermişti. Şim- Paris, 13 (Ö.R) - 13 eylul tarihli, 

tının ağır toplarını sey• eli Almanlar bu haklın vaziyetten çıka- akc::am saat 21 de neşrolunan tebliğ : 
• rılmıştır. Fransız ileri hareketi Majino Kıtalarımız dünkü gün zaptettikleri 

yar sahra toplarıyle ta• hattından vasati olarak takriben yirmi mevkileri ıslah ediyorlar. Deniz kuvvet
mamlatnıflardır.. Yeni kilometre derinliğindedir. !erimiz düşman tahtclbahirlcrine karşı 
bataryalar son zaptecli· ·Fransızlar ilk takip ettikleri mnksadı şiddetli mukabelelerde bulunuyorlar. 

1 t 1 
.. . elde ettikler i kanaatindedirler. Bu da Hava bozuk olduğundan tayyare faali

en epe er uzerme yer- Alman ordusunu Leh cephesinden kuv- yeti mahduttur. 

Pariste neler görüşüldü? 
Çemberlayn avam kaırAarasında harp 

görüşmelerini izah etti 
A 

şurası 

- BAŞTARAFI 1 İı.'JCİ SAHİFEDE -
NELER GÖRÜŞÜLDÜ? 
< Müzakere edilen müteaddit mesele

lerin teferrüatını ifşa etmek tabii müm
kün olamaz. Yalnız bir noktayı bilhassa 
kaydetmek isterim. Tabiidir ki Ingiltcrc 
ve Fransada umumi efkarın şimdiki va
ziyeti hakkında fikir teatileri oldu. Bu 
itbar1a m lise temin etmekle bahtiya
rım ki Ingı iz ve Fransız umumi efkarı 
n asında tam bir mutabakat mevcut ol
duğu şüphesizdir. Fransız ve lngiliz mil
letleri hem lehistana karşı bütün tenh
hüdlerini tutmağa, hem de Nazi taarruz
larının sebep olduğu tehnmmül edilmez 
hayat gerginliğine kat'i olarak nihayet 
vermeğe azmetmişlerdir. 

HITLERIZM KALKMADIKÇA 
c Fransız müttefiklerimiz de .bizim gi

b sulh sever bir millettir ve bizim gibi 
onlar da kanidirler ki Hitlerizm tehdidi 
ikat'i olarak bertaraf edilmeden sulh 
mümkün olamaz.> 
Başvekil bu ifadesine dünya wnumi 

efkarı huzurunda daha fazla kuvvet 
vermek isteyormus gibi şu sözleri Fran
sızca olarak söylemiştir: dl faut en finir> 
yani: «Bu hale kat'i olarak son vermek 
lazımdır!> 

TAM FIKIR BIRLIQl 
Başvekil şunları ilave etmiştir: 
« - Bu konferansdan, müzakere edi

len bütün siyasi ve ı;evkUlceyşi noktalar 
üzPrinde iki hlikilmet arasında tezahür 
eden tanı fikir ayniyeti sebebile daha 
ziyade kuvvetlenmiş olarak çıktım.> 

Başvekil, yalnız sözlerle değil, hareket
lerle kendini gösteren lngiliz impara
torluğunun vahdetini hatırlattıktan son
ra, harbın ilk on gününden sonra askeri 
vaziyetin aldığı şekli hlillısa etmiş ve ilk 
önce b<>dihi bir hakikati hatırlatmıstır: 

kında bu sarih takdirden sonra, B. Çem
berloyn Ingiliz kıtalarının gayretinden 
de şu şekilde bahsetmiştir: 

lNGtLTERE KUVVETLER! 
HAREKETE GEÇTİLER Ml? 
c Fransaya çıkan lngiliz kuvvei sefo

riyesinin şimdiden harekata iştirak etti
ği söylendi. Bu tamamı tamamına doğ
ı·u değildir. Gerçi İngiliz kıtalannın nr
tık Fransada olduklan doğrudur. Fakat 
bunlar henüz harekete geçmemişlerdir. 

TAYYARE UÇUŞLARI 
c Tayyareler normal olan keşif ve mu

hafaza hizmetlerine devam ediyorlar. 
İngiliz hava filolarına mensup bazı !i

lotilôlar şimdi Fransada hareket et
mektedirler. Muvaffakıyetli yeni keşif 
uçuşları yapılmış ve Alman hududunun 
arkasında olup bitenler hakkında en fay. 
dalı malfunat toplanmıştır.> 

Londra 13 (Ö.R) - Başvekil B. Çem
berlayn avam kamarasında harbm deniz 
cephesi hakkında şu izahatı vermiştir: 

üç Leh torpido muhribi Ingiliz donan. 
masına iltihaka muvaffak olmuştur. Ve 
çok iktidarlı gör ünmektedir. Almanların 
ticaret filolarına karşı açtıkları harp, 

bir çok yolcuyu ihtiva eden bir vapura 
merhametsizce bir hareketle başlamış
tır. Tahtelbahir harbinde <lüçar olduğu
muz zayiat her halde ağırdır. Zira har
bın ilan edildiği anda Ingiliz ticaret ge
mileri dünyanın bütün denizlerine ser
pilmiş olup sulh şeraiti içinde seyrüsefer 
ediyorlardı. Almanlnr ise daha harbın 
ilanından evvel tahtelbahirlerini ve bun
ların ihtiyaçlarını temin eden gemilerini 
sevkülceyşi noktalara tahşid etmiş bulu
nuyorlardı. 

Ticaret gemilerinin muhafaza halinde 
seyahati usulü şimdi tatbik edilmekte
dir. Ve gittikçe daha fazla muvaffakıyet 
elde edilmektedir. Bu usulün şimdi 20 
sene evvelinden daha az müessir o1aca
ğını Iarzetmek çin hiç bir sebep yoktur. 
Tahtelbahirlere karşı devamlı hücumlar 
yapılmakta ve muvaffakıyetler elde 
edilmektedir. Muhasemat başladığı 1.a
man Alman filosunun bitaraf veya müt
tefik limanlarda ve açık denizde bulunan 
vapurları 1 buçuk mlyon ton kadardı. 
Hemen bütün bu vapurlar denizden 
tardedilmi']lerdir. Bir kısmı :zaptedilmiş, 
bir çoğu bitaraf limanlarda kendi ken
dilerini kapatmışlardır.> 

A.lmanlar Achen şehrini 
de tahliye ediyorlar 

Boşaltılan köy ve şehirlerden halkın müha
cereti feci bir şekilde vukubuluyor 

.. ·1914 te oldu~~ gibi. hatta daha 1?'1üş- harbi şeklinde muhafaza etmek için is- 1938 senesine nisbctle bu ordunun kuv· 
kul şartlar dahılınde yapılan naklıyat- tifode ediyorlar. Bu ilk safhada, 1914 te veti yirmi misil artııustır. Genç kuman· 
tan Alman casusları haberdar olmamış- olduğu gibi Parise karşı bir sahra har- danların idaresi altındadır. 
!ardır. Alman tayyarelerinin Belçika . w ' bb"" d"l Al n1 General Gamlen bu ordunun piştarlı· 
hududu üzerindeki istikşafları bu mem- bı açmaga teşe.. us. e.tmc ı er. maboa- ğını almıştır. İngilizler Fransada henüı 
1 k t. b"t fl w k b" b k t rın her tnahhutlerını ne suretle z- harekete gcrmemı'şlerdir. Tecemmu""lerı·. e e ın ı ara ıgına arşı ıı· as ın a- • . . . . . . . " 
arruzu ihtimalini göstermektedir.. Al- cıuklarını bılırız ve bızı bu ıhtimal kar- ni süklınetle ve emniyetle ikmal ediyor-
manlar belki de müttefikleri Belçikanm şısında hazırlıksız bulacaklarını spnır- lar. Fakat sefer kuvvetinin Fransays 
bitaraflığına riayet ettikleri için apdal larsa aldanırlar. İngiliz ordusunun nere- gecmesi şimdiden bir çokkimselcrin te
telakki ediyorlar. H~Jbuki bizim harp de yerleştiğini de Almanlar haber ala- reddütlerini izale etmek neticesini ver· 
gayemiz budur : Her memleketin istik- mıyacaklardır. Kuvvetlerimiz bu defa, miştir. Bunlar İngiliz harp makinesinin 
Ialidir .. Almanların usullerine karşı harp 1914 tc olduğu gibi, telaş içinde nakle- ne zaman harekete geçeceğini soruyor• 
ediyoruz .. Eğer Almanlar Delçika ve dilmiş olmadığı gibi 1914 teki bir avuç lardı .. Simdi bu hususta kimsenin şüp
Hollandanın bitaraflığını ibltıl ederlerse Mons kahramanından da ibaret değıldir. hesi kalmamıştır. 

'be ya Lor s'ı • 
1 atı 

çık şehirlerin bombardımanda 
devam edilirse mukabele edilecek 

Londra 13 (Ö.R) - Hariciye nazırı 
Lord Halifaks Lordlar kamarasında, Al
manların Leh şehir ve kasabalarını bom
bardıman tehdidi karşısında Ingiltercnin 
hattı hareketini tayin etm~ir. Bu tehdit 
Alman karargahı umumisinin bir tebli
ğinde mevcuttur. 

Tebliğ Alman baş kumandanlığının, 
istilll kuvvetlerine mut.av::ı:.ıti reddettik
leri cihetle, sivil ahaliyi top ve tayyare
lerle bombardıman niyetini bildirmekte 

ve şunları ihtiva etmekte idi. «Alman 
müsellah kuvvetleri bundan böyle ikti
darları dahilinde bulunan her vasıta ile 
bütün mukavemetleri kıracaklardır .. 
Ağır toplarla müştereken hareket eden 
Alman tayyareleri her mukavemetin 
faydasızlığını açıkça isbat için lüzumlu 
olan bütün tedbirleri alacaktır.> 

Bu tebliğ münascbetile sorulan bir 
suale Lord halifaks şu cevahı vennş
tir: 

Göring cephede 
Hitlerle görüştü ve umu

vaziyeti anlattı " ı 

clngiliz ve Fransız hükümetleri sivil 
ahaliyi ve tahkim edilmeın.i§ şehirleri 

bombardımandan istinkaf edeceklerini 
biJdirmişlerdi. Fakat lngiliz kuvvetlerine 
vaz olunan tahdidat, düşmanın da ayni 
mahiyette tahdidata riayet etmesine bağ• 

lıdır. Eğer bu tnhdidata düşman tara• 
fından riayet edilmezse Ingiliz hükümetJ 
lüzumlu göreceği tedbiri almakta ken
djni temamile serbest addedecektir, 

Amerika kongresi 
---.t;}----

21 eylôlde fevkalade 
içtiınaa çağırıldı 

Vaşington, 13 (Ö.R) - Rcisicüınhut 
Ruzvelt kongreyi 21 eylulde öğleyin fe,,. 
kalnde içtimaa davet etmiştir. 

Londra, 13 (Ö.R) - Yarının haftası• 
na fevkalade olarak toplanacak olatl 
Amerikan kongresi bilhassa bitaraflıJ( 
kanununa mü:zeyyel olan ambargonun 

Berlin, 13 (AA) - Mareşal Göring, 
dün umumi karargahında B. Hitleri zi
yaret etmiş ve kendisi ile iki saat görüş
müştür. Mareşal, müteakiben hususi tay
yaresi ile Vnrşova ile Karpatlar arasında 

sınıflar siliı.h altına alınmış, fakat daha Hga!>iyle meş~l olacaktır. Bu teklif ka
genç yaşta olanlar sınai ve iktısadi faa- bul edilirse Ingilterc ve Frnnsa içil! 
liyette bulunabilmeleri için henüz askere Amerikadan tayyare ve diğer harp mal
çağrılmamı~tır. zemesi satın almak imkanı bfu;ıl olaca1'• 

faaliyette bulunan hava kuvvetlerini tef- Bern, 13 (AA} - Polonya sefaret-
tiş eylemiştir. hanesinin pat ajansına atfen bildirdiğine 

göre Polonyada bulunan A lman kıtaları 
Berlin, 13 (AA) - A lman· istihba- erzak müsadere etmekte ve mümkün ol

rat bürosunun bildirdiğine göre Göring duğu kadar ihtiyat stoklar vücude getir· 
Şark cephesinde Hitler tarafından kabul meğe çalışmaktadırl ar. 

tır. -*-Almanlar Hollanda 11e 
Bel~ifıa hududunda 
tahşidat 
yapmıyorJarmq._ 
Brüksel, 13 (Ö.R) - Belga ajan.sınııı 

Bedin muhabiri Hollanda ve Belçik' 

edil miştir. Mareşal Hitlere yüksek müda- Almanlar tarafından teşkil edilen hu
faa komitesi reisi sıfntile aldığı tedbirler susi ekipler, rekolteyi kaldırmakta, bir 
hakkında izahat vermiştir. yandan da patates, pancar ve muhtelif 

Göring bundan sonra mezkur cephe- sebzeler ekmektedirler. Polonya ahalisi, hudutlarında hiç bir Alman tahşidatıntJI 
de bulunan hava kuvvetlerini sırasiyle bu yüzden şimdiden açlık çekmektedir- görülmediğini k. ydediyor. 
teftiş etmiş ve bu vesile ile son hareket ler. --*-
esnasında yararlık göstermiş olan tayya- Belgrad, 12 (AA) _ Bir kaç gün Alman)Jcıya g~en 
recilere Demir Salip madalyaları ver- ı Al d · · 
m.i§tir. evve man ra yosu, vreme gazetesının Yugosltr ;J tebaaları 

Berlindeki muhabirinin Almanyada yi· Belgrad, 13 (0 ... R) _ Almanya, '1'tı· 
Zürih, 13 (AA) - Emin bir menba- k d"Y A "h · k 1 y ~ yece ve ıger zarurı ı tıyaç ıt ıgına !la- goslavyadan 1 manyaya geçen Yugosla~ 

dan bildirildiğine göre Almanlar, Polon· h" 1 d y h kk d b' J w 
ıt 0 ma ııı:ı a ın a ır yazı yaz ıgın• tebaaları için vize mecburiyetini wdt 

yada ağır zayiata uğramı!!lardır. Zayiat iddia eylemiştir. 
mikdarı ne-;redilen rakamların fevkinde- Vreme gazetesinde hiç bir zaman böy- etmiştir. 
dir. ölülerin ve yaralıların mikdarı as- le bir yazı çıkmamıştır. 
keri makamlar tarafından neşredilen ra- J9J4 hı--•fJi ile bııgünJıiJ 
kamların o kadar üstiindedir ki, doktor- Budapeşte, 13 (AA)" - Kassadan it ._, L 
lar ve hastabakıcılar kafi gelmediği için buraya verilen haberlere göre Slovakya· aru t: mUHayesesi 
birçok yaralılar bakım!lızlık yüzünden da Macar ekalliyetine mensup bulunan Londra, J; (Ö.R) - ·~geman~ 
ölmektedir. şahıslar hakkında yeni yeni takibat ya- Ha~dlsbat• ·:;>lla~d~ gazetesı 1914 tcetı 

Polonyalı esirlerin nisbeten az mikdar- pılmakta ve hlinka muhafızları, Macar vazıyetle b ~ilnkunu mukayese eder 

--

« Harekatın başlıca merkezi 
iimdiye kadar şarkta idi. Alman. 
lar, Lehistanın müttefikleri tara
fından yapılan müdafaayı karsı
lamak üzere kuvvetlerini garba 
göndermeğe mecbur kalmadan 
evvel Polonya cephesinde kat'i 
neticeyi acele istihsal etmeğe ça
lıştılar. Şimdiye kadar bu emel· 
lerinin tehakkuk etmemesi karsı
larındaki malzeme ağırlığrnd~n 
ve Alman hava kuvvetlerinin ken
dilerine karşı tefevvukundan asla 
telaşa düşmiyen Lehlerin bükül
mez maneviyatı sayesindedir. 

Paris 13 (Ö.R) - Fransız Kararga
hının tebliği: 

da olması, Polonya ordusunun ne kadar ekalliyeti arasında birçok kişiyi tevkif şun~arı: ~az·~or : . ılJı 
nin, şimdi doğrudan doğruya Sarbrüken büyük bir şiddetle mukavemet ettii{ini eylemektedir. •lngılız 1 lman istılfisını durdurırı 
şehrini bombardıman ettikleri bildiri!- göstermektedir. Viyanadaki hastaneler- Londra, 13 ( ö.R) - Fitayistli Tay- içi Belçika •a acele kuvvetler gönderf!\C' 
mektedir. le mektepler cepheden gelen askerlerle mis Almnnyada iktısadi vaziyetin çok ğe mecbur kaldıkları vaziyette değillef" 

METODIK ILERI HAREKET! 
< Garp cephesine gelince, Fransızlar, 

metodik bir ileri hareketine girişmişler
dir. Bu esa.c;li ve mühim bir istihzarat 
devresidir ki bu hususda Fransızlar pek 
to.bii olarak fazla izahat vermiyorlar. 
Yalnız bu hareketlerin tam bir muvaffa-

(Sar)ın doğusunda yirmi kilometrelik 
cephede ilerleyen hareket devam edivor. 
Almnn topçu kuvvetlerinin şiddetli mu
kabelede bulunduğu bildirilmektedir. 

Faris 13 (Ö.R) - Havas ajansı garp 
cephesinde Ren ile Mozel arasında esaslı 
harekfıtın (Sar)ın şarkında ve 20 kilo
metrelik bir bölgede devam ettiğini, bu
nun mütcakıp harekat için bir temizle
me mahiyetind" olduğunu bildiriyor. 

Paris 13 (Ö.R) - Garp ve Ş::ırk cep
helerindeki son harekatı tetkik eden as
keri rnüsahidler, Leh ordusunun kendi 
kendisini toparladığını ve Vistül - Bug -
Narov müdafaa hattına çekilerek düş
mana karşı toplu bir mukavemet göster
mekte olduğunu tebarüz ettirdikten 
sonra, Garp cephesindeki hazırlıkların 
da hemen hemen tamamlandığını kay
dederek her iki cephede umumi taarru
zun bir arada başlıyacağı kanaatini izhar 
etmektedirler. 

Sigfrid hattı bu şehrin takriben 10 ki- doludur. kötii olduğunu yazıyor : dir. Şi~?i Fraı:~ada kuvvetler~in .~c~ 
lometre gerisinde bulunmaktadır. Neşredilen resmi bir Alman tebliğin- Bu gazete diyor ki: leşmesını ve müstakbel hareketı suk 

Sarbrükenin şarkında yerleşmiş olan de, bu vazi}•cte karşı bir tedbir olmak cNazi rejiminin hesapları altüst ol- net ve itina ile hazırlıyorlar.• 
Fransız topçu kıtalnrı, Sigfrid hattını üzere kur'a efradının muayene tarihle- mustur. Almanların Polonyada tasavvur -.Y.-
mütemadiyen bombardıman etmekte- rinin ileri alındığı bildirilmektedir. ettikleri biiyük ileri hareketi akim kalmış- e .ii.ka mareşali 
dirler. 

Amsterdam, 13 (A.A} - Almanya- tır. Bu tecnvüzün ekonomik hesaplan da Per ~nain beya atı Fransız tayyareleri ise, cephe gerisin- tahakkuk edememiştir. Almanyanın ne h te 
de Alman kıtalarmın teccnunüüne mu- dan gelen Holandnlı yolcular henüz si- Vaşington 13 (Ö.R) - Geçen hnrJ' ~ 

mnddi ne de manevi kredisi vardır. Gö- A d ki A "k d bil ni olmaktadırlar. !ah nltına nlınmıyan birçok Alman genç- vrupa a. merı an or usunun 
Almanlar, Lehistandaki kuvvetlerin- leri mevcut olduğunu hayretle müşahede ringin palavrac;ına rağmen müzayaka <;ok kumandanı olan mareıal Perşing, yıld~ 

den bir kısmını yeniden garp cephesine etmişlerdir. Bundan anlaşıldığına göre şiddetlidir. Alman denizaltıları bir kaç nümii münasebetile, şu beyanatta bulıJll 
celbetmek mecburiyetinde kalmışlar- askeri hizmetlerini ifa etmiş olan bazı lngiliz gemisi batırmışlardır. Fakat tica- muştur: 
dır.. ret gemilerimizin kafileler halinde hare- c Fevkalade içtimaa davet edilen lt?~ 

Amsterdam 13 (A.A) _ Holanda gaze- bu tahliyenin trajik mahiyetini tavsif ketleri organize edildiğinden tahtelbahir~ grenin orduyu fizami kudret derece~ 
tesi Massbode, batı Almanyası şehir ve etmekte ve yaya gidenlerin _ ki adedi lerin de faaliyet günleri sona ermiştir. çıkarmak için lazım gelen tahsisatı 1$' 
köylerinin tahliyesi hakkın.da şu satırları binleri buluyor_ 15 kilogramlık bir torba Lahey, 13 ( ö.R) - Telgraf gazete- receğini ümid ediyorum. Şunu hatır_,~ 
yazıyor: nakledebildiklerini, çünkü bavulun ya- sinin Berlin muhabiri bildiriyor: tırım ki 22 sene.evvel harba girdiği~ 

Almanlar Sarbrükü ve Trevesi boşalt- sak olduğunu bildirmektedir. Almanya, harbin uzun sürmesi ihti- zamanki elim vaziyete yeniden düşnı~ 
tılar. Aachen ve bütün civar bölgede Sarbrük'lulara gelince, gazetenin is- malini düşünerek tedbirler almaktadır. ceğiz. O vakit, askeri önceden bazı :13 
ayni ftkıbeti bekliyor. Buraların tahliyesi tih?arın~ ?öre bunlar üç gün üç g?ce Kimya fabrikaları bilha!!ııa sun'i yağ ima- mak için biç bir şey yapılmamıştı. e' 
muhtemel olarak ar m ··nu aD1la-:.uuı:ı.ı.seı.e.ı:ını..cıJta:ı:m.an-.JH1-uLl:n;WııJ ..... :ı.u..--"'..ı.:..-


