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Günü ıreçmİ4 nüshalar (25) kunıJtur. L TELEFON: 2697 

ilin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

• 
Cüınhuriyetm "" Cümlnıriyet eı..,.;m,ı bekçisi, acıbalılıın ~ıkırr ıiyaıf (111%dedir 

Fuarımızı 
25 Günde 

489.820 kişi gezdi 

Fransız o dusu . s·gır·din ile i mev
zilerine sokulmağa devam ediyor 

Alman erkinı harbiyesi 
Bu ileri hareketinden endişededir 
Almanların 

Alman 
cehennemi topçu ateşine w 

ragnıen Fransızlar 
ettiler hattının mühim bir çıkıntısını işgal 

Almanlar bu 
demir yolu 

ileri hareketini durdurmak üm idile 
ediyorlar Fransız başkumandanı general Gamlenle Ingiliz büyük erkılnıharbiye reisi general lronside, Fransız büyük erkdnı 

harbiye reisi general Georges, Ingiliz ordıısıı başkumandanı general Gort 
köprülerinı berhava 

Paris, 14 (A.A) - Erkanıharbiye teb- devam ediyorlar. 1 Lüksemburgdan Parise gelen raporla- \;yeye devam etmiş ve bu da, münhası-
liğ ediyor : .. ALl\IANLARJN İTİRAFI ra bakılırsa Almanlar ~teı:gen ~arşıs':"· rnn tedafüi bir ".n~iy~tte kulan ~an 
Sarbrukun cenup sırtlarında duşmanın G h . d F t da Trev • Meç hattı üzerındeki demır· piyadesinin ricatmı hunaye m:ıksadıyle, 

ük b
. f li t .. t arp cep esın e ransız aarruzunun 1 k '' .. .. .. b h tm• 1 dir d 1 • t 'd 

ağır topçuları büy ır aa ye gos er- terakkisi Alman başkurnandanlığının yo u oprusunu er ava e ış er . Bu Alman ba5kum:ın an ~ı,'lllt opçuyu şı • 
inektedirler. İ tebliğinde teyit edilmiştir. Bu tebliğ hareket Fransız ileri hareketi karşısın- detle harekete sokmaga mecbur bırak· 
SİGFRİDİN İLERİ MEVKİLER şimdi daha mühim mikdarda olan Fran'. da Alman erkanıharbiyesinin büyük en- mıştır. 
Londrtı, 14 ( Ö.R) •Garp sız kuvvetlerinin Sarbruk ile Forbah dişeye kapıldığını ispat eden bir isaret Paris, 14 (A.A) - Fena havalar Sar 

cephesinde Almanların arasında Alman arazisine girdiklerini ınahiyetindedir. cephesi üzer.inde istikşaf u~~arı yapıl· 
~arlJrufı ı:ıantalıasanda, kabul etmekte, ve fakat lağım tarlaları PfyADENİN RİCATİNİ lıiMAYE ":asına manı ~Ima1kta ve ?~anı ~ 
,. j • t ile topçu ateşinin bu ileri hareketi dur- İÇiN... zıyade orman o an arazı. e r~sı a 
Fransız lıuvetıer nan e- durduğunu ilave etmektedir. p . 14 (ÖR) B b hki F rın halihazırda ne kadar ılerl~'."ış ol-t ._ arıs, . - u sa a ran- el ki ta . hususunda mutereddit 
rafıfıiferi devam e meK• NE.KADAR İLERLEDiLER.? sız tebliğinden aı:Jaşılacağı gibi Sarbru- b~..=tack~ 
,edir. Fransız lıuvvetle• Parısten gelen hır telgrafa gore Fran- kun cenubundakı tepelerden düşman y sml bir tebliğ mütemMim ma· 
ri Sigfrid hattının ileri sızlar yirmi kilometı:e imtidadında . _bir to~u kuvv~~erinin kuvvetli bir hare: !um:~: ';öre Sarbrukteki harekat dün 

cephede 20 buçuk kilometre derınlıgın- keb kaydedilirken Fransız kuvvetlerı . 
mevzUerlne SOlıUlmağa de bir ileri hareketi temin etmişlerdir.. geçen günlerdeki ileri hareketlerini tak- - SONU 3 tlNCÜ SAHİFEDE -

Müstahsili 
Korumak ıcın Bir arebesi 1 Garpta e n 

• ----tr·---
Adl tedbirlere 
liizum vardır

·--tr-
HAKKI OCAKOCLU 

Izmir ihracat tacirleri dünya vaziye
tinin doğurduğu iş zorluklarını ~enceek 
kararları almak için Ankaraya hır heyet 
gönderdiler. . ... 

Heyetin müdafaasına me~ur edildi,g: 
meseleler gayet basittir. Tıcaret vekili 
jle yapılacak ilk temasta müsbct netice
lerin istihsalinde hiç bir zorluğa rastlan
mıyacağı k uvvetle tahmin edilebilir. 

Zira ihracatçılarımız harp sigortası 
primlerinin yüzde ona çıkarılmasının 
ağırlığını izah edecekler ve beynelmilel 
§öhretl ve itimadı haiz Ingiliz sigorta 
1<:wnpanyalarının yüzde iki buçuk ve Uç 
ile harp sigortası yaptıklarını şıkayetle
rinin haklı bir delili olarak ileri sürecek-

lerdir. milli b' kkül' ·· ·· d '' Reasürans . ır t~şe ~uz ~· 
Her halde harp ticaretı y~p~agı . ve ıh
racatı darbeleıneğl as!A duşuıınuyeeek-

tir. . • , · · üstünde Türk Beynelmilel iş ..,emınm 
mallarını prime tabi tutamıyacaktı~ .. 
E" Re .. ansın iş anlaşması yaptıgı 
Jr..tıer afrr:at düşkünlüğü yapn;.~ Y.~
Juna sapmışlarsa bu ıniill teşekkülilm':'.z 
derhal daha mü.said şartlarla çalışan m~
esseselerle temasa gelmekte tereddut 
değil, istical gösterecektir. . .. 

Tüccarlarımızın ikinci taleplerı de .do
küman üzerine kredi meselesidir. B~zce 
bu mesele zaten mahlOldur. Cümhurıyet 
merkez bankası kendisine tevdi oluna;ı 
d .. kümanları reddetmeme'ktedir. Bilemı-

0 nasıl bir düşu .. ncenin tesiri altında 
ıvoruz, kini' 
milli bankalar bu tavassuttan çe yor· 

lar. b' t H sigortası yapıJ:ııı.:ş " ır em eanın 
tehl~si ne olabilir ki millı bankalar bu 
tavassuttan çekinmekte haklı bulunsun-

la~ada bütün ınil1i bankaların 
umum müdürleri ve c ümhuriyet merkez 
bankasiyle yapılacak temaslar bu .nok
tanın halline kafi gelecektir kanaatinde
yiz. Bize anlatıldığına göre alıcılar ak
reditif açmak suretiyl!' d7 malın bedel
lerini peşin göndermege rıza.gostermek· 
tedirler. Lakin takas meselesı mal bede~
lerinin tamamının akreditif yoliyle geti-
rilmesine mani olmaktadır'. . . 
Eğer vaziyetin müsaadesınden ıstifa· 

de edilerek takas mevzuundan vazgeçı
lir ve serbest mübadeleye bir hamle ~!ı
lırsa meselenin halli daha kolaylaşabı~. 
Ve yahut takas primlerinin ihracını mu
teakip derhal ödenmesi lazımdır. . . 

Ingiliz lirasının temevvücii keyfiyetı 
de halli lazım ehemmiyetli bir noktadır. 
Gerçe hükümetimlz bu hususta paranın 
ödendiği günkü kambiyo fiatlerinin esas 
tutulmasını karar altına almıştı .. 

Fakat bu karar maksadı temine yet-
- SONU 2 İNCİ sAlJIFEDE -
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Dakikadan dakikaya bekleniyor. Al
manlar Varşovayı tecride çalışıyor 

Fransız ordusunun 
muvaftakıyeti 

- - -·---
İtalyan gazetelerinin 
verdilıleri haberler 

- YAZISI 3 cü SAYFADA -

!Askere 

Davet 
-

iZMİR ASKERLİK 
ŞUBESİNDEN: 
Yeniden celbine lüzum görülen 

aşağıda sınıf ve doğumları yazılı 
erlerin hemen şubeye gelmeleri ve 
gelmiyenlerin haklarında kanuni 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

Topçu: 319 dahil 326 dahil 
istihkam 316 dahil 326 dahil 
Işıldak: 316 dahil 326 dahil 

1 
Tesviyeci ve tornacı 310 dahil 

. 330 dahil 

Konvansiyonelle 
--~·

Türk ve Irakla 
talebeler geldi 
rltanbul 14 (Hususi) - Bu sabah ge

len Konvansiyonel treni pek kalabalık
tı. İu trenle sekiz lranlı mühendis, dört 
Iraj&ı ve sekiz Türk talebe gelmiştir. 

Berlinden Hakkı adında bir Türk ta
ciri· .de ailesiyle birlikte geldi. 

;J 

Alman tebliğine göre 
Kutnoda dört Leh fırkası esir edii, 

miş, Gdinya teslim olmuştur 

Leh tebliğine göre 
Polonya 
mağlup 

ordusu 
ederek 

iki Alman 
1000 esir 

fırkasını 
almı§tır 

Harp başladığı günden beri Almanlarm ölü 
ve yarala zayiatı 200 bin kişidir ••• 

Londra, 14 (Ö.R) - Lclıistanda şi- müdafaa hattına derin bir şekilde sokuJ. 
'?.al .. cihetinden .hücum eden Alın':"' mo· duğu söyleniyor.. Alınan tayyareleri 
torlu kuvvetlerı Varşovanın 65 kilomet- cephe arkasındaki münakale ve muvn· 
re şarkında \ aki bir noktaya vasıl ol- salc hatlarını fasılasız bombardıman el· 
muşlardır. Bunlar şimdi Varşovayı tec- mektedirler. 
rit etmek tehdidindcdirler. LEH TEBL1(:;1 

Va.,.ovanm yirmi kilometre şimalin- Varşova, 14 (A.A) - Saat 22.30 da 
d.~ki l\~odlin istilıkamının sukut ettiği neşredilen 13 numaralı Polonya tebliği : 
soylenıyor. Bu kısımda hücum eden AJ. Kutno ve Lovicz mıntakalannda Po
ınan. kuwetleri Narev nehrini ge~miş- lonya kıtaları mücadeleye dev~ et
lerdır. mekte ve düşman kıtalarma yapılan hü-
Varşovanın cenubunda Alman sağ ce- cumlarda ciddi zayiata uğramaktadır. 

nahı Vistül nehrini geçnıiştir. Cenup Düşman tayyarelerinden otuz tanesi 
cephesinde Alman kuvvetlerinin Leh - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Sulh teklifi ka.bil mi? 
V atikanın bir mütareke teklif ettiği 

haberi · tamamen asılsızdır 
Alman milletinden gizlenen bir hakikat 

Polonya Ordusu 
Pozen 

• 
vayı 

kuvvetleri Kielce'de Leh ku
külliycsile birleşm i şlerdir 

Paris, 14 (Ö.R) .. Şarlı Smigli Ridzin aslıerleri 
cephesinde ise, Leh teb· tarafından istirdat edil· 
liğine nazaran müc:ade· dilıten sonra Pozen fıuv
ıe en sert şelıilde devam vetleri Klelc:ede Leh hu· 
etmelıte ve Leh orduları vayi hülliyesiyle IJirleş
istila 1ıu11vetlerini ayni mişlerdir.Aımanıar Vis· 

Roma, 14 (Ö.R) - İngiliz haberleri life karşı İngiltere ve Fransanın V~· ~Uzakereslne girişebilirler. Öyle ki ıs. cesaret ııe durdurmalı· tülü geçerelı taarruz ha· 
Landra mahfellerinde, yeniden yap~a- y~tl m~l()mdur. B~~ açıkça bil~- tikbale emniyetle bakmak lmkAnı hlsıl tan geri 1ıalmama1ıta• r 1ı ı· . . ._. f 
bil ek bir sulh teklifine çok alfil<a giıs- mışlerdır ki ancak sozune itimat edile- olsun.. e e ini JnKIŞa ettir• 
te,;°diğinl kaydediyorlar. Böyle bir tek- bilecek bir Alman hUkümetiyle aulh - SONU 6 iNCi SAHİFEDE - dar. Loç şehri Mareşal - SONU 3 'ONC'Ü SAHİFEDE _ 
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• 
enı o du 

imparatoriçe çocuk düşürmüş ve ha yatı da 
bu yüzden büyük bir tehlikede bulunuyordu 
Bu son tehdit sanki derhal tesirini gös

termiş gibi Marinanın UZerinde bir te
bavvill yaptı. 

Genç kadın: 
- Buyurunuz öyle ise ... Dedi. 
Ve kapıdan çıktı. Dimitriyos memnu

niyetle kollannı bir iki sarst.ıkdan son
ra içinden: 

- Adam öldürmeğe hazırlanalım .. 
Diye d~iindükten sonra Marinanın 

peşine takıldı. 
Büyük salonu boydan boya geçtiler. 
Harem kısmı merdivenlerinden inme

Re başladılar. 
Dimitriyos Marinaya yakl3§a!"ak ya

vaş sesle sordu: 
- Oraya... Dediğin yere gidiyoruz 

defil mi? 
- Evet ..• 
- Oraya gidinceye kadar bizi, beraber 

gittiğimizi gören falan olmaz ya ... 
- Hayır... Kimsecikler görmez. Bu 

saatte haremdeki kızlar hep akş:\m ye
meğindeler. Gideceğimiz yerde insan 
avaz avaz haykırsa, feryad etse sarayın 
içinde duyulmaz. 

Dimitriyos, Marinanın bu sözlerinin 
altındaki mAnayı da sezmedi. Sezmiş 
bile olsaydı bir genç kızın pek AH\ hak
kından gelebileceğini düşünerek endişe
ye kapılmazdı. 

O içinden: 
- Madam kl, diyordu, böyle ses sada 

duyulmaz bir yere gidiyoruz, oraya gi
rer girmez bu kızın bir tuzağına düşme
den ve derhal onun işini bitirivereyim 
olur biter ... 

Marina ise Sebastiynnonun kendisine 
vermis olduğu vazüeyi böyle ve kolayca 
ha.sardığına memnun olmakta idi. 

Nihayet koridoru geçtiler. Kapının 
önüne geldiler. 

Dimitriyos sordu : 
Marina biraz yüksek sesle ve içeride

kilere duyurmak istiyor gibi cevap ver
di : 

- Evet burası ... 
- O halde düş önüme ... 
Gene kadın önden kapıyı açarak içe

ri girdi .. 
Dimitriyos ta arkasından takip etti ve 

odanın sessiz loşluğu içinde kendisini 
bulunca vakit kaybebncdcn işini gôr
mek için arkadan Marinanın üzerine 
atılmak üzere ellerini kaldırdı. 

Ve kaldırır kaldırmaz da iki eli bir
den müthiş bir mengene arasına sıkış
mış gibi havada, muallak.ta ve sabit kal
dı .. 

Koca Göbeğin oğlu bir tuzağa düş
müş olmanın emniyeti ile kendini kuv
\·etlice sarstı, fakat arkadan kollarını 
kavnyan mengenenin tesirinden kurtu
lamadı .. 

Bu sırada kulağı dibinde bir ses duy
du: 

- Recyo.. Artık onu bırakabilirsin .. 
Dostwnuzun oğlu zannederim bizimle 
akıllı uslu konuşmağa muvafakat eder .. 

Dimitriyos pek ala tanıdığı bu sesin 
geldiği tarafa başını çevirir çevirmez 
Sebastiyano ile karşı kar.şıya geldi.. 

Gözleri, fırlıyacakmış gibi açıldı .. 
Rüya mı görüyordu? 
Serbest kalan koHarı yanına düşmilş

tü .. 
Sebastiyano ona doğru yürüdü.. Bir 

çocuk gibi kulnğından yakalıyarak : 
- Gel bakalım şöyle şu masanın başı

na da seninle konuşalun ... 
Dedi.. Diınitriyos süklüm püklüm bir 

halde bu emre itaat etti. 
- Recyo ... Marina ... Siz de oturunuz.. 

Dimitriyos artık sizleri düşman telak
ki etıniyor .. Öyle değil mi? .. 

Koca Göbeğin oğlu hala dili tutulmuş 
gibi bir halde ve susuyordu .. 

Sebastiyano : 
- E... Azir. dostum, dedi, babanın 

meyhanesinden nasıl kaçtığını, yolda te
sadüfen açık bulduğun bir kapıdan gir
mek suretiyle komplocuları nam keş
fettiğini, orada kaldığın müddetten ta ... 
Bugün suikast yapılacağı zamana kadar 
başından geçen hadiseleri tamamen bi
liyorum .. 

Dimitriyos gibi Recyo ve Marina da 
tekrar gözlerini hayretle açtılar. Sebas
tiyano muhakkak bir sihirbazdı .• 

·· i m: İ·· 

Cephelerde Vaziyet 

RE!.a•• _,. ___ _ 

YENIAnR l§"EYLVl. CUMA 

ilk okullara 
Kayıt muamelesine 
bugün başlanıyor 
Şehrimiz ilk okullarında bugün kayıt 

muamelesine bnşlanacak ve 15 gün de- 1 

vam edecektir. İzmir vilayetinde ilk 
okul talebe kadrosu 53 bine baliğ olmuş
tur. Bu sene yeniden açılacak mektep
lerle okul ihtiyacına cevap verilecektir .. 

İlk okul çağında olup okula devam 
ctmiyenler ve kayıtlarını yaptırmıyan
lar takip edilerPk baba veya velileri ad
liyeye verilecektir. 

Orta okulların da kayıt muamelelerine 
devam edilmektedir. 

Kaydolunan namzetlere göre okulla
ı ı tayin edilecektir. 

Daha 'evvel de kaydeylediğiıniz gibi 
bu sene orta okullara yapılan müraca
atler İzmirde geçen .seneden daha azdır. -·-iZMiR • iS'l'ANBUL 

VAPUR SEFERLERİ 

12.000 ton üzüm 
Mıntakamızda Borsada 

U .. zu·· m 1 c· mevcu tur ... 

Müstahsili 
• Korumak ıcın • ----··t:r·---

Acil te fJ lere 
lüzum vardır-

--.... ~---
HAKKI OCAKOCLU 

Ve 0 1 r Yapılan bir hesaba göre istihsal mın-

1 takalarında ve İz.mirde alıcı ve satıcıla- _ BAŞ'l'ABAFI ı İNCİ SAHİFEDE -
satış arı nn ellerinde mevcut kurutulmuş üzüm 

stoku 32.000 tondur. Stok yekClnu her k dir 
Dün borsada 2846 "uval üzüm, 3379 gun·· yükselmektedir. İhracat durumu şa- meme te . · Sat~ ile tediye arasında en 

:ı: az bir ay müddet vardır. Vadeli satışlar-
çuval da incir satışı olmuştur. En fazla yanı knyıt bir vaziyet gösterrnemi,,,ı:;tir. da bu müddet ,})ir çok aylara da çıka-
üzüm alan müesseseler sırasiyle Şerü -*- bilir. 
~!za h_alefl~r~, ıru:_isarla~ i~ares_i ve .öz- v i L A y E T T E Harp gibi fevkaladelikler içinde kanı-
turk şırketıdir. Turk ıncır şırketı de YO .. FAALIY. ETİ biyo temevvücü tehlikelerini göze aldır-
3338 cuval mübayaatta bulunmuştur. ._. mak ferdlerin yapabileceği bir iş değil-

İncir satışları 6 - 11.5 kuru!i arasında Turistik yollardan başlanan kısmın in- dir. 
ve üzüm 6 - 14.25 kuruş ara~•nda idi şaatma devam edilmektedir. Bu yol bir Devlet satı§ mukavelelerinin imzalan-

-- sene içinde ikmal edilecek ve Gilzelyalı dığı tarihlerde merkez bankası vasıta-
Vilciyetin sıhhi durumu İnciraltı - Ağamemnun ılıcalan yolu ya- siyle o günün kuru üzerinden o satışa ait 

. .d. pılacaktır. dövizlerle satmak suretiyle temevvüç 
gayet ıyı ır... Vilayetin diğer yol işleri de büyük tehlikelerini önliyebilir. Kambiyo tah-
lzmir vilayetinde Sağlık işlerinin ga- bir intizam içinde takip edilmektedir. didatı tüccarlan alivre döviz satmaktan 

yet müsait olduğu yapılan tetkikatta an- meneylemektedir. Fakat devlet eliyle 
laşılmıştır. Sari hastalık yoktur. Mev- Hollandalılar bu işi yapmak mümkündür. 
sim hastalıkları ve bu arada bazı çocuk 1." HülAsa ihracatçıların bu ve buna ben-
hastalıkları vak'aları kaydedilmişse de zer talepleri çok makftl ve yerindedir. 

Devlet Denizyolları idaresi Akdeniz bunlar ehemmiyeti Miz değildir ve Bir Alınan deniz Devletçe de nazan dikkate alınacağın-
seferlc;rini pro~aınlaııdırmaktadır. Şirn- münferit vak'alardır. ta-u-uaresl -uaJıaJadılCU' da şüphe yoktur. Çünkü ihracatı devam 
dilik Izmir - Istanbul seferi açılmıştır -*- "'.7 .7 ettirmek, hattll inkişaf ettirmek milll 
ve ilk vapur pa:aı.rtcsi sabahı saat onda S w Dil • Kopcnhag, 14 (A.A) - Dün sabah ekonomimiz için bir zaruret halindedir. 
İstanbuldan Jimanımıza gelecektir. agır, SIZ ve Öresund civarında bir tayyare görül- Bununla beraber ihracat tüccarlarının 

t b l I. M · f · ı.· fıo·'rler müessesesi müştür. Danimarka sahil muhafaza ge- uğradıkları zorlukların yenilmesi için stan u - zmir - ersın se erı uır 
hnfta sonra başlıyacaktır. Sağır, Dilc;iz \"e Körler müessesesi, n~isi bir ihtar topu ~tmış, bunu mütea- tedbirler düşilnülürken müstahsillerin 

--1r- Sıhhat vekaletinin tensibiyle Karşıyaka- kıp tayyare D~arka havasınd~n de vaziyetlerini göz önünden uzak tut-
tl'A O daki binasından kalkarak Alsancağa ~klaşmıştır. Tahkfkat, ~u ta!Yarenın mamak lazımdır. 
.-ı NAT KULU naklolunacaktır. Kızılay cemiyetine ait hır Alman tayyaresı oldugunu ıspat et- Thracatın devam ettirilmesi elbette 
atılı talebe bulunan İtalyan Sent Antuvan hastane- miştir. . müstahsilin lehine bir harekettir. Bun-

İmtihanları sine ait bina, Sağır, Dilsiz ve Körler -~y~, 14 ~A.A) - Resı:nen bildir~- da şüphe yoktur. Unutmamak lhundır 
I. · k 1 1 ktr"k .1.k k müessesesi emrine tahsis olunmuştur. dıgıne gore, bır Alman denız tayyaresı, ki ihracatta iş hacminin ne olacabilece-
zmır sanat o u u e e ı çı ı ısmı d"" .. vl d Am 1 d d · ğini bu~nden kestirmek mümkün de-

clördüncü sınıfına parasız yatılı talebe Binada tamirat yapılmaktadır.. Kızı- und ogHe llen dsonraul edan balası cıkva- v ld" H lb ki . . 1 . 1 
k b 1 d'l k . K 1 . k fay cemiyeti bu binanın Sıhhat vekale- rın a o an a s arın a u unur en gi ır. a u · üzüm ve ıncır erı cuvn -

a u '-~ ı ece tikr. ab~lı~;r pazartesı ka -
1 

tine devri i~ icap eden kanuni mua- Hollanda tayyareleri tarafından yaka- lamış bulunan müstahsillerimiz piyasa-
şamı .ıuıpanaca ve ı auara orta o u lanmış, tayyare müsadere olunmuş ve nın durgunluğu karşısında çok miltecs-
mezunu olup 19 yaşından yukan olını- nıeleyi tamamlamak üzeredir. mürettebatı tevkif edilm~tir. siı·dirler. Bunlar arasında nefislerini ye-
yanlar arasında müsabaka imtihanı ya- -- Brüksel, 14 (A.A) _Deniz, bir çok ise kaptırarak kaça kaça mallarını satan-
pı1acaktır. Tı·car"ı faaıı·yet denizaltı mayni Belçika sahillerinin İar da vardır. Ve bunlann bugünkü şart-

muhtelif noktalarına atmıştır. lar altındaki satışlan maliyet fiatlerinin 
Tazimat teı,,raflarına Bu maynlar, alakadar askeri servisler çok aşağısındadır. 
gelen cevaplar... ge 0 İşliyor tarafından boşaltılmıştır. Sahil muhafa- . Alınması. dü~ünü_len tc:d?irl~r yalnız 

za gemileri açıkta ara~tırmalar yapmak- ihracat tacırlerıne ış kabılıyetı vermek 
c. H. P. Almanlar memlefıeti· tadır. hududu içinde kalmamalı ve mUstahsile 
Vilayet İdare Heyetine emeğini ve geçimini temin edici bir roa-
İzmir kurtuluşunun 17 inci yıldönü- mizden mal almalı _,,._ hiyet arzeylemelidir. 

mü münasebetiyle ordu ve hakkımda istiyorlar... YUMAN VAPURU Asıl korunması gereken büyük kütle 
gösterilen sevgilere teşekkürlerimi su- A. •-an maynlerm• e odur. Ticaret vekilimizin bu dava etra-
narırrı. Yeni Türk - Fransız ticaret anlaşma- ~H fında İzmirdc söylediği sözler kulalı-

Ge"'el Kurmay Başkanı ~ h~erine göre~~ ilbe famız- çarparak battı... mı7.da çınlıyor .. 
Mareşal FEVZİ ÇAKMAK a yem tıcaret muame esıne aş anmış- Kopenhag, 14 (A.A) - cKantico Ihracatın henüz normal şeklini alama-

* 
tır. Haciateru olduğu zannedilen bir Yunan dığı şu günlerde inhisarlar idaresinin en 

Gümrükte halen pek az Fransız malı · ·lr. asta ··b t h vapuru lsveçin cenubu şarkisinde Falster- genış mın..)' mu ayaa yapması ve a-
Baş\•ekil Refik Saydam İzmirin kur- vardır. Buna mukabil gerek Fransaya bo açıklarında Almanlar tarafından dö- riç piyasruun bihakkın harekete getiril

luluşu münasebetiyle Parti reisi B. Atıf gönderilecek mallar, gerekse yeni itha- külen bir mayine çarparak batmı~ır. Va- mesine intizaren borsrıda nazımlıK: vazi-
İnan ile Belediye reisi doktor B. Behçet lat için teşebbüs ve müracaatler vardır. purun mürettebatı kurtarılmıştır. fesini yerine getirmesi lazımdı. Halbuki 
Uza aşağı~aki cevabı göndermişlerdir : AL;\JANLARIN MÜRACAATİ -- borsa harek':!tlerinde görüyoruz ki inhl-

ıGüzcl lzmirin kurtuluşunun on ye- sarlar beş buçuk kuruş He altı ku~ 
dinci yıldönümü münasebetiyle izhar Son günlerde ticaret firmalarımıza Kanadadaki Alman on para arasında ölü fiatle ve gayet ya-
buyurulan temiz duygulara teşekkür Almanyadan birden bire müracaatler k vaş mübayaat yapmaktadır. Bu hareket 
eder, İzmirin daha bUyük terakkilere şayanı dikkat şekilde çoğalmıştır .. Bil- OftSOIOSUft& nazımlık değil piyasaya intibaktır. Şu 
İzmirlilerin daha geniş refah ve saadet- hassa Alman ihracat firmaları ithalatçı- pasaport Verildi fevknHlde günlerde bir devlet müessesc-

A k L h h• 1 • • b b d lere mazhar olmalarını dilerim. larımıza mektuplar göndererek Alman- Ottawa, 14 (A.A) - Kanada bükü- sinden beklenen vazife devletin umumi 
Çl e şe 1 r e rJ 010 Q m 3 r J 0) 301 Başvekil : REFİK SAYDAI\I ynnın harp halinde olmakla beraber ev- meti, Alman baş konsolosuna ve diğer politikasına uygun olarak müstahsili ko

\"elce olduğu gibi ihraç eşyalarını sata- Alman konsoloslarına pasapor.tlarını ver- rumak olmalıdır. Hatt.A kooperatif bir-

d ün ya efkarı umumiyesini Almanlar HAVAGAZI CICRE'l'LERİ ~~:~;:·r~:;:ı~~;ı;:~::~ ~~= :ı:: ;:ıi~~~-dilerini memleketi terke da- ~=l~~~:ig~~~ş:~d~ntC:~~~rı~11~:zi1: 
ı h• h ki ) k h • k • Belediyenin hava gazı fabrikası tesi- dirmektedirler. Alman ihracat firmala- -*- yüklemek icap eder. a ey 1 ne a 1 o ara ta r 1 e yen ı satı iki ay sonra ikmal edilecektir.. Ha- nndan da serbest dövizle muamele ya- İki Beli'_ ikab mebus Kabul etmek lazımdır ki dünyanın şu 

her aldığımıza göre şehir meclisinin ilk pabilecekleri hakkında malOmat gel- ~ karmakarışık günlerinde bütün teferrU-

b• b t k• ( d C kt• teşrin toplantıları esnasında hava gazı mektedir.. Fransız ordusuna ata kadar bu işleri düşünmek, gereken 
Jr Se ~p eş ) e e C 1 f ilcretleri hakkında müzakerat cereyan BEDELİ VERİLMEMİŞ ALMAN gönüllü yazıldılar tedbirlerini dakika~ı dakikasına almak 

YAZAN: 
EMEKLİ GENERAL 

H. EMİR ERKİLET 

GARP CEPHESiNDE 
Ren ile Mozel arasında Zigfrid mev

:ı:ünin ileri arazisinde Fransız müfrezele
rile Alman ileri karakolları arasında ma
halli müsademe ve muharebeler devam 
etmiş ve iki taraf hava kuvvetleri faali
yette bulunmuşlardır. Fransız öncüleri 
fimdiye kadar Alman müstahkem mev
kiinin Sar bölgesindeki ileri arazısının 
takriben üçte ikisini ve bilhassa Sarbrü
kenin şark ve garbında bir çıkıntı yapan 
orman ve araziyi elde etmişlerdir. Bu 
muharebeler ve ilerlemeler Alman mev-
7ji asliyesine yakla,ıldıkça Alman top
çusunun mukabelesi altında güçleşmekte 
ve tabiatile ağırlaşmaktadır. Aynı za
manda Almanlar mahalli mukabil taar
nızlardl:l bulunmaktadırlar. Fakat heye
ti umumiyesi itibarile iki taraftan yapı
lan hareketler ve muharebeler şimdilik 
ancak fer"idir. A!!ıl taarruzun yapılacağı 
zamanı şimdiden kestirmek mümkün de
ğildir. Bu belki lngiliz ordusunun cephe
ye tamamile gelmesine muallak bulun
maktadır. 

SARK CEPHESiNDE 
Almanlar Varşovanın şimali şarkisin

de seri kıtalarill" Varsova - Bialystok de
miryolunu ac;tıklarını ve öncülerle Varso
va - Liedlice şimendüferlerine vardıkla
rına ve cenupdn dağ tümenlerile Sam-

edecektir. l\IALLARI oek dile geldiği kadar kolay bir iş değil--*- Brüksel, 14 (A.A) - Charleroi 808· dir. Lakin müstahsilin de maneviyatını 
bordan Lomberge doğru ilerlediklerini, Ağustosun otuz birinden evvel güm- yalis mebusu B. Gailly, Fransız ordusuna korumak, onu bu fevkaladeliklerin kur-
seri kıtalarla da Lemberge kadar gelmiş KISLJK ODUN rüklere gelip te bedeli Merkez Banka- gönüllü yazılmı~br. 4 7 yaşında bulunan banı etmemek, üzerinde süratle ve }ıu-
olduklarını bildiriyorlar. Kezalik Ra- KÖMC/RÜ İHTİYACI sına yatırılmamış Alman menşeli malla- B. Gailly, Fransız ordusuna gönüllü ya- sasiyetle duracağımız bir mevzudur. 
dom cenubunda muhasara edilmiş olan İzmirde halen iki milyon kiloya yakın rın da ithali takarrür etmiştir. Bu hu- zılan ikinci Belçika mebusudur, bir kaç Buı;?iln üzüm ve incircllerin meyus va-
Leh fırkalarının esir edildikleri anlaşıl- odun kömürü stoku mevcut olduğu tes- sustaki emir beklenmektedir. gün evvel yine Belçika mebuslarından B. ziyetleri yarın tütüncülerde görülebilir. 
maktadır. Her taraftan gelerek Kutno bit edilmiştir Esnsen milessesel ti _ -*- Hubin de FransJZ ordusuna gönüllü ya- Aşağı yukarı buciin içın" Ege mıntakn-

f d 1 L h .. 1 ·1 . er, ca 1 ~ 
ve etra ın a top anan e tumen ene rethaneler kış mevsiminde maden kö- Zabıta Haberleri : zı mıştı. sında ihracı serbest bırakılan üç büyük 
bunların etrafını saran Alman ordusu mürü kullanmak mecburiyetindedir} -*- madde vardır: O da üzüm, incir ve tü-
arasında şiddetli muharebe!er olmakta- Kışlık ihtiyaç temin edildiğinden ~r.. • • • • • • • • • • • • • • • Amerikan bombard.ı• tündUr. Bu üç madde ile inhisarlar ida-
dır. Leh tebliğler~ne g?re Kutno Leh or: hangi bir kömür buhraniyle karşıla~~ Poligonda oturan Bn. Fatına, Hasan remnin sıkı bir alakası vardır. Konımıt 
dusu cenuba doı;:ru hır yarma hareketı mak ihtimali yoktur. km Bn. Lemanla Zeynel kızı Bn. Mu- man tayyareleri tedbirlerini almak kudretindedir. 
yaparak Lodzu almışlardır. Fakat Al- * ~ffere hakarette bulunduğundan yaka- turneye mi çıktı?.. Inhisarlar ldaresine geniş bir kredi 
manlar Lodzun ellerinde bulunduğunu F V A R-D-A lanmıştır. Sandiego, 14 (AA) _ 14 Amerikan temin eylemek ve ona piyasaya intibak 
bildirmektedirler. Maamafih bu mevkiin * lkiçeşmelikte Tokaydın sokağında bombardıman tayyaresi, dün öğleden değil, müstahsile emeğini vermek lUzu-
oradaki Leh fırkalan tarafından zapte- Büyüfı bir harefıet VCll' Şerafettin Özdemir bila sebep Hüseyin sonra Rearl Harbourdan hareket etmiş· munu hatırlatmak ihmal edilmiyecek 
dilmesinde hiçbir fayda yoktur. Fuarın son günleri bilyük bir hareket oğlu Hüseyini tehdit ve Bn. Ay§eye de tir. Bu tayyareler, hiç bir yere uğramak- bir noktadır. 

Bunlar har!cinde Al?'anların V~stül içinde geçmektedir. Bilhnssa geceleri hakaret ettiğinden tutulmuştur. stzın 4,000 kilometrelik bir uçu~ yapa- Bu vaziyet inhisarlar idaresine de bir 
veya San nehnne karşı hır hareketlen ol- ziyaretçi sayısı artmıştır. caklardır. külfet tahmil eylemez. Cünkü dünyanın 
madığı gibi asıl Leh ordusunun da Al- Fuardaki Sıhhat müzesi bu sene bli- r:rr.ZZ:Zn7.///..7Z://ZY7./.7/.7Z7J Am~rikan Bahriye Nezareti, bu sabah vaziyeti istihsal maddelerinin fiatlerint 
mantara. karşı her hangi taarruzi bir ha.- yu""k bı'r alı.'-a go··rm;; .... u··r. Bu mu··zede Kar ı"akn İskele Karsısında H · l 1 . b kl .1 b düşürecek değil bilakis yükseltecektir. 

k t1 l Al h f 1 WI. ......,. J awaıye geme erı e enı en u tayya- Dk günlerin kargaşalıi?ı içinde müstah-
re e en o mamıştır. man ava aa 1

• çocuk sağlığı ve umumi hastalıklardan Melek Sineması reler hakkında henüz bir güna malfunat sn davanabilmek kabilivetinde oısa za-
yeti de azalmıştır. Bu itibarla Lehliler va- korunma hakkında çok şayanı dikkat kı- vermemiştir. rarlı de;?il kti.rlı çıkacaktır. Maalesef 
ziyetlerini düzeltmek. şimal ve cenupdan sımlar mevcuttur. BUGÜNDEN İTİBAREN müstahsillerimiz bu imkandan mahrum· 
kendilerini yeniden tehdit etmekte bu- 2 B k { fi m!P9 
lunan Alman ihatalanna kar41 tedbirler ....................................... c.. Ü yü filim e AZE.. durlar. 
almak hususunda bu gükunetli günlerden E Ge/'!n/er, Giden/er 5 V .., Ona bu dayanma kudretini verecek 
. t"f d d bil ki d" ......................................... kapıları açıyor Yusuf Rı·za Okul11 kredi müesseseleri yoktur. Buhranları 19 1 

a e e e ece er ır. önlemek vazifesi devlet müesseselerine 
Almanlar sivil halkın askeri harekata İzmir mebusları BB. Kamil Dursun, ı .. SVT KARDE~LER ve inhisarlar idaresine teveccüh eyle-

teşvik edildikleri iddiaıile a!lkeri veya Mehmet Aldemir ve Sadettin Epikmen ~ ANA VE İLK 
açık olduklarına bakmıyarak Leh şehir- Ankaradan. Mardin mebusu B. Ali Riza IIENRİ GARA~ ve MEC mektedffir .. AKKI OCAKO,.LIJ 
lerini bombardımana karar vermiş ol- Levent Ankaradan, münakalat vekfıleti LE!\IONIER Yeniden talebe kaydına 15 eylfilden v 
duklannı bildiriyorlar ki bu. cihan efkarı baş müfettişi B. Behçet Yalçındağ An- 2 •• ARİZONABİL • itibaren ve derslere iki birinciteşrin-
umumiyesini Almanlar aleyhine pek haklı karadan gelınislerdir. Haydudun oğlu d~~~~~tl~AoDESİ... 
olarak tahrike yeni biı sebep teııkil ede- Ankara İran.konsolosu B. Kadimi An- VALLAS BERRY TELEFON : 

2914 cektir. karaya, İzmir liman işletme müdürü B. SEANSLAR : 4.30 _ 6.00 _ 9.00 1 _ 
18 H. E. Erkilet ~evket İskenderuna gitmişlerdir. ~CC.W/'/.7.7.b'"/ZZ7:%""/.7.ZZ7.:< ~ 1878) 

Karımdan 
Gizledig-im Sır 

fidelerin evine koştwn . --lin evine doğru yürüdüm. ---Diye sorduın. K~dernal suratını 
Maksadın) Müfideyi bulmak ve onun- Kapıyı çalarken kalbim şickletle ve buruşturdu. 

la Icliile haber yollamaktı. sanki yerinden kopacakmış gibi çarpı- - Iclali ne yapacaksınız? 
Fakat Müfidelel'in evlerine başkaları yordu. Dedi. Ben: 

taşınmış. Altlarındaki bak.kaldan da Mü- Ya şimdi kapıyı bizzat Iclal açarsa... - Bir şey yapacak değiliz. Merak et-
fidenin evlenmiş ve E.<lkişehire gitmiş ol- Içeriden, merdivenlerden inen ayak meyiniz, dedim, ben maarif memurla-
duğunu öğrendim. sesleri duydum. rındanım. Mekteplerde muallimeye ihti-

Müfide evlenınişti... Bir kadın sesi sordu: yaç olduğundan maariften bir tamim 

Sovyetlerin 
-~--

Mançu arazisinde 
gözü yolıtur •• 
.Moskova, 14 (A.A) - Sovyet - MogoJ 

kıtalarının muvaffakıvetli bir hareket
ten sonra Mançuko ·arazisinin mühiııı 
bir kaç kısmını işgal ettiklerine dair do
laşan şayiaları Tass ajansı tekzibe me
zundur .. 

~i!z:Z~7L~~z~ Yazan: Üc Yıldız • 
-23-

- Ayşe nine ... Dedim, biz yokken bu
ıaya hiç gelen bizi soran oldu mu? 

Kadıncağız: 

- Hayır evladım, dedi, Kimsecikler 
sormadı... Yalnız .. 

- E ... Yalnız. 
- Vasfiye hanım gittikten ne kadar 

sonra idi bilmem bir genç kız geldi. Ha
nım efendiyi aradı. lstanbula gittiğini 
söyledim. Birdenbire fenalaştı. DUşüp 
bayıldı. Ayıltıncaya kadar akla karayı 
seçtim. Kendine gc•lince bir ağlama tut-

turdu... Bir ağlama tutturdu.. Amma 
nasıl. .. Hınçkıra hınçkıra .. Yüreğim par
çalandı ... O kadar israr etilin, ne derdin 
vnr kızım söyle dedim, söylemedi ve git
ti ... Gidiş o gidiş ... bir daha da görün
medi... 
Ayşe nineyi fazla dinlemedim. Onun 

bahsettiği genç kız muhakkak Iclaldi. 
Kapıdan çıkarken Ayşe ninenin: 
- Akşama geleceksin değil mi evla

dım.. Sana yemek hazırlıyayım mı? 
Sualine cevap vl'rmcden doğruca Mü-

Su halde Iclru de mi evlendi? - Kim o?.. geldi. Lisede okuyup ta muallim mesle-
llk önce tclruin evine doğrudan doğ- - Lütfen azıcık açar mısınız efendim ğine girmek istiyenler varsa kcndilerin-

ruya gitmek istememiştim. Çünkli onun bir şey soracağım. den soracağız .. Onun için aradık. 
ablası ile arasında olan kavgalarını bi- Bu ses Iclalin se.si değildi. Iclı'tlin ablası: 
liyordum. Fakat şimdi bıı vaziyet karşı- Aralıklanan kapıdan çilli, çiçek bozu- - A .. dedi, siz ne biçim maarif me-
sında oraya gitmekten başka çare kal- ğu bir baş uzandı. munısunuz. Ic!Alin Liseyi bitirmediğini 
mamıştı. Derhal hükmü verdim .. Bu baş .. Jcla- bilmiyor musunuz? 

tclali görmek ve bulmak için Tstanbul- 1in ablasının başı idi. Vaziyeti bilmediğim ve öğrenmek is-
dan buraya geldikten sonra geri diinecek - Kimi arıyorsunuz? tediğim için kadının ağzından hakikati 
değildim ya... Kendimi birdenbire bildirmek, tanıt- anlamak üzere mümkün olduğu kadnr 
Kararımı verdim \"e çekinmeden bir mak istemedim. Evvela Iclalin vaziyetini kurnazca hareket ettim. 

taksiye aUıyaı·ak Alsancak adresini ver- anlamak istiyordum. Eğer o evlenmi'.? ise - Liseyi bitinnediğini biliyoruz .. Fa
dim. rahatini, saadetini bozmak niyetinde de- kat bize gelen tamimde son sınıfa geçmiş 

Otomobil ile Iclttli hl'r vakıt bıraktığım ğildim. Çünki.i kabahatli 0 değil, ben- olanlara da müracaat etmemiz bildirili-
kö~ede indim. Şoföre beklemesini si:iy- dim... yordu. • 
ll'diklen sonra her şeyi göze alnrak Iclu- - Icllil hanım burada mı oturu or? •• 

Tass, şöyle demektedir : 
- Sovyet - Mogol kıtaları Mançuko 

ara7.isinde bir karış yer bile işgnl etme
mişler, etmek niyetinde de değildirler ve 
ctmiyeceklerdir ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kiralık dükkan 

Vasıf Çınar bulvarında Çançar 
apartımanı altında derdesti inşa bir 
dükkan kiralıktır. Tuhafiyeci, bak
kal, \"e berber gibi esnafa çok elve
rişlidir. Taliplerin aynı aparbmana 
ınüracaatleri. 

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



1 

B. Çemberla_y_n_sô_·y_lü_ .. yor 
"Almanlar ne yaparlarsa yapsınlar; 

Ingiltere tedhiş yapamaz,, 
Vicdansızca bir maksadla kadın, çocuk ve sivil
leri kasden bombardıman etmeğe katlanmıyacağız 

Doktor 
Muhtar 

Celal 
geldi -·Kazandığım parayı 

istediğim gibi 
kullanırım, diyor
Istanbuı 14 (Husust) - Pariste göz-

lerini tedavi ettirmekte olan doktor Ce
m Muhtar bu sabah Semplon treniyle 
şehrimize geldi. Kard~i profesör Akil 
Muhtarla dostları tarafından karşılan
dı. 

Dr. Celal Muhtar, servetini Fransada
ki Pantör müessesesine bıraktığı hak
kındaki haberleri ne teyld ve ne de tek
zip etmemiş ve: 

- cBen ekonomist bir adamım. Ken
di kazandığım parayı istediğim gibi kul
lanmakta serbestim. Hiç bir kimse buna 
karışaınau demi ·tir. 

Devletin 
ÖR) Avrun kamara- Diğer taraftan Lordlar kamarasında •Bu defa Hitler samimi davranffiL!ilır. 

Londra, 14 ~ebusl~dan birisi Hit- Lord Halifaks <lemi.ştir ki : .. . •At~n;ya• vapurunun ihtarsız torpillen- ÜÇ ayhk Vergi 
sm~ aınel~lis· tarafından Alman or- - Almanya hnrbın de,·aıru muddetın- mesınm medeni dünyada uyandırdığı tahsilatı 
lerın, Le~ ba~ıbozuk harbi yapıldığı cc zehirli gaz ve mikrop harbi yapma- 11efreli anladığı zaman ınesuliyeti inldi- Ankara 14 (Telefonla) _ Haz.inenin 
dus.'f1~ 1 sfvu ahaliyi bombardıman ınağı knbul ettiğini, fakat hasımlarının ra çalışmıştı. Tedhiş siyaseti Nasyonal nğu.ı.-tos s~nu itibariyle mall yılın ilk Uç 
vesı ~ksıyk e arını ilan ettiği haberi dola- da bu nevi harbe müracaat etmemeleri- Sosynli7.ınin münasebetidir. Fakat bizzat ındaki tahsı"Jl'.t ınikda' rı 84 2'>6 540 lira 
etme ar ı · k şt ~ b·tdı......,;.,..· ··ı H" 1 ay " · " · . le hükilmetin beyanatın bu unup nı şart o ugu~u ı ~"'""ll•U:· şanso ye ıt er Rayştagdaki son nut- olarak tcsbit edilmi tir. · 
Y~Y • ağını başvekilden sormuş- Londra, 14 (Ö.R) - Amerıknnın Le- kunda kadın \'e çocuklarla harbetmek J , 
b unmı~ac histnn sefiri tarafından nltı gün evvel nlyetinde olmadığını bildirmiş ve tny- zmıt 
tu~. ç bcrlayn demiştir ki : hükümeüne gönderilerek ancak dün yarccilerine açık ş hirleri esirgemeleri . ...:... ~::ı haber hükümetin de ~rı n.e~d~le_n bir ~e!graf Alman tayyarcle- i5in t~limat v;rdiğini ilave etmişti.. Di
dikkatini celbctmiştir ve şansolye Hıt- ı !nın sıvıl ahalı~ı maruz ~aldıkları ~- ger mılletler ıçin pek tabii görünen bu 
lcrin kadın ve çocuklara karşı. h.ary> l~ke~ere eheınmıyet vennıyerek en şıd- m~de~i harp şartlarına iltihak on beş 

k arzusunda olmadığına daır nhi- octlı bombardımanlarda bulunduklarını gün bıle devam etmemistir. 
;:~~ ·ştag meclisinde yapmış olduğu ifşa etmektedir.. Alınan tnyya~cileri •Hıtler mazeret olarak Lehlerin b~ı 
b t

31.., arık bir tezat teşkil etmekte- bombalarını hıraktıklan hedeflerın ına- bozuk harbini yaptıklarını iddia edivor .• 
eyana "' ,.. h" t" . ta . k f _, l l s· ·1 J eli ıye ını yıne pe a7-.1a ça ışmıyor ar.. ıvı \'e sulhusevcr hangi halk var ki 
r.B. . ve Fransızların hava hareket- Mesela Varşova varoşlarında modern memleketinin maruz kaldığı focayi kar~ 

ağı fabrikası 
gazetelerin ihtiyacını 
tem· edecek. .. 
İstanbul, 14 (Telefonla) - İzmit ka

ğıt fabriknsınm, halen memleketimizde 
intişar eylemekte olan gnzctc1erimi7.in 
kağıt ihtiyacını karşılamak: üzere ted
birler aldığı haber alınmıştır. lc:u:Z:\.azettiğlıniz tahdidat ayni talı: apartmanlara bombalar at:ılmıştır.. Bir .şısmda silnha sarılmasın?.. Almanlar 

didauı hasım tarafın da riayet etmesı sanatoryumda bo?,lbal~rd?n on çoc0;k Çekoslovakyadn ayni harbi yapmakta 
şartiyle mukayyettir .. Dü_şman ta~~- telef olmuştur. Multecı~er_ıy~ak~e?en hır olan Almanları, ~u:nıe karşı nyaklanmış Polonya ordusu 
dan bu tnhclidata riayet edilmezse hüku- tren bombardıman edildıgı gıbı Kıcl- \ atanperverler gıbı göstermişlerdi. Leh-
ınet hareket serbestisini geri almak ve haç işaretinin iyice görünmesi için Var- ler ayni suretle hareket edince her va- Pazen kuvvetlerı· Kı· ... 
ınUnasip göreceği tedbirleri ittihaz et- ş~vanın üstü açık şark garında duran sıta ile oruıdan kaldırılması va~ip katil-
uıck mecburiyetindedir. bır trende de yaralı nskerler bombardı- ler oluyorlar. Gerçi her ordu için başı J 'd l h k • 

Faknt şunu da iliıve etmek istcrİ.r!' ki, mana maruz kalını , uıyi~ta u~rrunıştır. Lozuk harbine karşı askeri kaideleri e Ce e e UVQ yı 
diğerleri ne yaparlarsa yapsınlar, in~- VATAt\,,ER\'.E& J{ATll: ~nota? azami şiddetle tatbik etmek bir haktır.. külliyesif e birleşmis 
liz hiikiimeti nsla te~ yaratmak gıbl Londrn, 14 (Ö.R) - İngılız gazetele- Şu kadnr vn.r ki askeri harekatla hiç ı . "" 
vicdan ızca bir maksatla kadın, (Ocuk rl Hitlerin açık şehir ~·e k~ylerin bom- münasebeti olmıyan uzak noktalardaki - BAŞTARAFJ 1 lNCi SAHiFEDE -
ve diğer sivilleri knsden bombardıman bardım~ kararını t~fsır e_dıyorlar. kadın ve çocukları öldürmeğe kimsenin 1 melı istiyorlar. 
ctmeğe katlanmıyacaktır.• •Deylı Telgraf• diyor ki : hakkı olamaz .. ~ Bern, 14 (Ö.R) _ lwiçrede çıkan 

Fena havala 
• 

Bnslcr Nachrichten gazetesinin Buda
peşte ınuhnbiri bu hususta Macar mnh
fellerinin kanaatini şu suretle hillfısa 
ediyor : 

Galiçya cephesindeki taarruz hareket
leriyle Alınan Leh ordusundan da sü
ıntli davranarak Borıslov petTol men
balarmı, Leh ordusunca tahribine vnkit Leh ordusu için e e. 

manlar müşkülitla 
yar ı dı . 
arşılaşacaktır 

• bırakmadan ele geçirmek istiyorlar. Fa
l ut Lehler liizuınu halinde bu ınenbala
rı tahrip iç.in şimdiden her tedbiri al
ınış bulunuyorlar. 

Londra, 14 (Ö.R) - Almanlar Lehis- bir yardım olduğunu kaydetmekte müt- hareketleri ciddi endişelere sebep ol
tnnda muvaffakıyetler bildiriyorlar. Şi- tefiktirler. Lchistanın iptidn1 ve şimdi- maktadır. Maamafih bu ileri hareketini 
malde Vilnayı almışlardır. den ağır motörlil vasıtalar tarafından yapan kuvvetlerin ınikdan pek fada 

Son Leh raporları Almanların Varşo- 1 bozulmuş yolları, yağmurların devaıni- değildlr ve Varşovnda olduğu gibi bu
vanın altmış kilometre şarkına vardık- 1 le geçilmez bir hal alacak ve Almanla- rncla da kendileri için fclfiketli bir nc
larını ve cenupta derin bir surette Leh rın fnikiyctini tersine çevirecektir. Zira tice vcrebilır .. 
mildafaa hatlarının içine girdiklerini ka- Alman kuvvetleri, çabuk muvnffakıyct Alınanlar ellermdckı butun hava lrn\·
bul etmektedir.. •kazanmak hırsiyle, münakale hatlarını vetlerini kullanmaktadırlar. Lchistanın 

Londra, 14 (Ö.R) - Polonya askeri 1 temin etmeden ilerlemişlerdir. Varşo- cenup cephesinin inlıidamı bu ıncmlc
hnrekatı hakkında Röyter ajansının bir \•adal:i Leh kuvvetleri de Alman ce- keti Ilomanyadan \•eyn Macaristnndan 
telgrafında su izahat vardır : 1 nahlarmn karşı doğrudan doğruya bir ayıracak ve Sovyct hududu ile Litvan-

Askerl mÜ.şahitler fona havalann baş- , tehdit teşkil etmektedir. ya hududundan baska ncık kapı bırnk-
lamış olmnsının Leh ordusu için en iyi Almanların cenubi Lchistnndaki ileri mıyacaktır. 

Leh 
Tayyareleri Rus 
topraklarında 

Moskova, 14 (A.A) - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

Son günlerde Leh askeri tayyareleri 
tarafından Sovyetler Birliği hududunun 
ihlali hadiseleri tekerrür etmektedir. Bu 
ınyyareler Sovyet topnıklnrının ic kısım
larına girmeğe çalısıyorla. A • 

J 2/9 tarihinde Leh asken tayyarelen 
Ukrnnyndaki Sepetovka bölgesile Bey~ 
Rusyadaki Jitkovicidc hududu. geı;;mış
lerdir. Bir Sovyet avcı tnyyaresı bunları 
hudutte.n tardetmiştir. A • 

Bununla beraber bu hndıseler devam 

kt dir 13 eylCtlde Leh bombardı-
etme e · ki Kri . 
man tayyareleri Ukrnnyada ~ ve 
Yampol bölgelerinde hududu geç~ışler
dir .. İki motörlü bir Leh tayyarcsı So~
yet avCl tayyareleri tarafından çevril
miş ve Sovyet topraklarına inmeğe mec
bw· kalmıştır. Tnyyaredeld Leh subayı 
ile iki nefeı- tevkif edilmiştir. 

Ayni günde üç Leh ~bomb.ardı~n 
t, yyaresi Beyaz Rusyadaki Mozır bölge
sinde hududu geçmiştir. Sovyet tnyya
. 1 . bunları da Sovyct topraklarına 
ıe erı · 1 · d ki 12 inmeğe mecbur eb~~ ve ıç erın e 
kisiyi te\'kif eylemıştır. 

cephesinde Garp 
Mühim Alman mevzi• 
ıeri tehdide maruzdur 
Londra, 14 ( ö.R) - lng~iz ,!'azete-

1 · · f''-rince Almanların Sıgfrıd hat
ermın ~ . I . 
tındaki ağır topları harekete geçırme erı 
garp cephesinde il~~i lc~~vetleri arasında 
tema!I safha!lının bılındıgıne ve garp cep
hesinde mühim mevzilerin tehdide maruz 
kaldığına kani olduklarını İspat etmek-
tedir. 

-~
Gemiler muayeneye 

Lordlar Kamarasında 
Bütün mesuliyetın Alman devlet 

liderınde olduğu söylendi 
Londıa 14 (ö.R) - Lordlar kamara

sında hüki.imetin milmessili hükiimetin 
siyasetini izah etmi"ıtir. Amele muhale
fet partisi lideri Lord Snel soz alarak 
demiştir ki: 

c:- Ingiliz imparatorhık ailesınin her 
noktasından gelen haberler miimkün ol
duğu kadar tatminkfu-dır. Eğer düşman 
harekete girisirken lngiliz ailc>si içinde 
bir ayrılık hu ulunU iimit clmiss(' ':İm
diden büyük bir hayal inkisarın:ı uğra
mıştır. Bu vaziyette de, diğerlerinde ol
duğu gibi, Jngiliz milletJeri ailesi yekvü
cuttur. Kimsenin fenalığını istemez. Fa
kat hayatın esası adrfcttiği ideallerini 
müdafaa azmindedir. 

cAlmanların faaliyetinden anlaşılıyor 
ki hilkümetleri muhasamatın başlıyal'a
ğı saati bile önceden kararlaştırmıstı. Bu 
da ona ilk önce bir tefevvuk bahşetmis
tir. Fakat bu tefevvuk çabuk zail ola
caktır. Jngiliz tayyarelerinin bomba ye
rine attıkları beyannameleri okuyanlara 

karşı Alman lıükünıetinin öliım cezası
nı tatbik etmesi bunların ihtiva ettiği 
hakikatin kuvvetini azımsamadı~ma de
ğildir.> 

Hatip sonra Ingiliz milletinin parlnk 
maneviyatından bahsederek demiştir ki: 

cAlman mH!etine karşı hiç bir kin ve 
nefret kelimesi duymadım. Onun millet
ler arasındaki mcvkiini red ve inkıir 
eden bir tek söz de yoktur. Halk büfün 
mesuliycti Almanyada hüküıneli gaspe
den ve tcdhişle icrayı hükümet eden bir 
takım scrgüzeştçilerc tahmil etmekte
dir.> 

Ingiliz istihbarat nazırı da şu be}'anat
ta bulunmuştur: 

c:- Biı.lm teşkilatımız Alı11nn propa
ga'l l&Sın.a karşı dCln mevkidedir. Zira 
Alma:ı propaga'ldnsınm k1Jllnndığı h:ı
heı 'erın ekserisı yalanlaı<lır. Bi7 hilafı 
!ıa,ı;ık .. t hn~lı kahhııH~ma kapılınıu•lan
sa daha azca \"Cr nefti tercih edcriı > 

Sovyet Rusya 
zaferine nasıl 

Cermanizmin 
razı olur? 

Paı·i~ 14 (~.R) - •. (Övr) g:ızelesi ~ı·bın v? taarruzun mesuliycti Almnn
yaya ~t .old~unu g?steren rum rcsmı (Svestıa) gaı.etcsiniıı neşriyatını hak
perestliğın bır mlsalı olarnk karşılamakla beraber mutaarrızın dostu mevkii. 
ne geç:n Sovyet Rusyanı~ . im~i bir. suç_ ortağı mevküne düşmemek için ne 
yapacagıru soruyor. Övr diyor ki: cHiUerın hegemonyası ve fnşiunin Avrupa
da kat'i hakimiyeti olacağını tecahül edemez.> 

Romanya hükümeti, muha&ımlar araıında 
bitaraf kaldığın' resmen bildirmiş 

~ 

Roma 14 (ö.R) - Berlinden bildırildiğine göre Romanya hüküıneti nıu
hasmılar arasında tamruniy]e bitaraf kaldığını resmen bildirıniştir. 

Roma 14 (ö.R) - Bükrcşten bildiriliyor: Bir çok Leh şahsiyetleri, Polon
ya millt bankasının altın mevcudunu Romanyaya nakil meselesini mUznke
re etmek üzere BükrC§C gelmişlerdir, 

tabi tutuluyor .• 
Londra 14 (AA) - Uzun hatlarda Arjantinin demokra• 

çalışan Nieuwe Amsterdam ismindeki Silere et ihracatı 
B.METAKSAS 
Yeni selirimizi 

Fransız ordusu 
Sigfridin ileri mevzi
lerine sokulmağ de-

vam ediyor 
- BAŞTARAFI 1 L 'Ci SAHiFEDE -
ekseriyetle topçu düellosuna inhisar et
miştir. 

ALMANLARIN 'l ELAŞI 
Frnnsızlnrın muvaffakıyetlerinden ııek 

ziyade tclasn diisen Alınan ordusu nğır 
toplar getirtmiş ,.e bwılan kullanmağa 
lın;ılamıstır. Bu toplar şiddetli bir mii· 
uia ateşi nçmak suretiyle münakalat 
J-Ollarını bombarduuan etmektedir •. 

Fransız bataryaları siddetle mukabe· 
le ediyor. Diin yağmur yüzünden biraz 
müsküliıta uğnyan piyade harekAtı ne
ticede Fr.ınsızlarm daha ilerlemelerini 
"Ve bilhassa Alman hattının miihim bir 
çıkıntısını i gal etmelerini temin eyle
mi tir. 

Paris 14 (ö.R) - Karargnhı umumi
den alınan 14 Eylül akşamı resmi tebli
ğidir. 

cMahalli terakkiler temin ettık ve bu 
esnada esirler aldık.• 

G neralFra kon n 
güzel bir s .. zü 
Madrid, 14 (ö.R) - General 1-ranko 

Katedralde bir dini ayinde bulunduk
tan sonra demiştir ki: cMnğlup etmek 
kafi değildir: Aynı znmandn ikna etmek
te lnzımclır. lspanyol tarihinin esası olan 
nnanelcri muhafaza etmelc lazımdır.> 

Garpta 
,...,ı·ansız ordusunun 

ınuvaffakıyeti 
---·---

İtalyan gazetelerinin 
uerdilıleri laalJerler 

. Paris, 14 (Ö.R) - •Lavoro Faşistaı 
ltalyan gazetesi garp cephesinde Fran
sız nskeri hareketlerinin müsait şekilde 
inkişafa devam ettiğini kaydediyor. 

Garp cephesindeki harekatın adarnlnr1 
ve malzemeyi imsak prensibiyle cereyan 
ettiğini yazdıktan sonra Faşist gazetesi 
Sar nehrinin şarkındaki hareketlerin 
Frnnsız ordusu için mcvzit bir muvaffa
kıyet sayılabileceği ve Almanların garp 
cephesinde harekete girişmemek azmi.
ne rağmen Fransız tarruzunun yinni 
kilometrelik bir cephede bir buçuk ki
lometrelik bir ileri hareketi 1emin ct-U
ğini iln\'e ederek harbin bidayetinden 
heri, ilk defo, gaı·p cephesindeki hava 
muharebelerinde biı· çok Alman tnyyn
relerinin düşürüldüğünü ifşa ediyor. Bu 
gazete Alınan e,rkfinıharbiyesinin Garp 
cephesindeki harekat dolayısiyle endi-

kabul ettL.. şcden rızade olmadığını ve bazı haber-
. • lerc göre Trc\• ve Bks Laşapcl şehirlc-

Holanda vapurunda bir Jngiliz harp ge- A · k 
Y""kl"" b 1 Londra, 14 (ö.R) - rjnntın · a· misi araştırmalar yapmıştır. u u u u- . • . f" · · ı· 

Atin • 14 (ö.R) - Bnş~ekıl General riyle etrafmdnki kesif halkın sümtle 
Metaksas bugün Türk;) enin veni dirini tahliyesinin miistehat olmadığını da 
knbul <'tmi tir kavdctınC>kt<.'dir. 

b h k t t ek üzere idi saplık el komıtesı lngıltereye ırıgıt ı et 
nanG u vlap~r .adre k~ f~omlanda şilebi i.le ihracatının 170 hin ve Frnnsaya da 20 

roen o ısının e ı -ı . h · 
81 k O · · d k" Amerikıın , npu- bin ton mıkdurında ıırtmasını ta mın et· ac sprey ısının e ı I . 
nındn da 1rncıtırm ılar vapılnıı<ıtır. ıne-ktedır. 

lhtikarla Mücadele için 

Kanun liyihalarında 
mühim kayıt vardır 

Ankara 14 (Telefonla) - IhtikA.rla ıuücadelc için htikümeUn meclise 
edeceği kanun lAyıhalannda, barı malların ithalAtı ile uğraşan tacirlerin 
ayyen zamanlarda stok vaziyeti ve maliyet fiatleri hakkında Ticaret vekA 
ne malO.mat vermekle mükellef tutulmaları temin edilecektir. 

Yine öğrenildiğine göre her vilAyette, vilAyet, belediye ve ticaret odala 
dan seçilecek birer murahhastan mUrekkep daimi kontrol heyetleri faali 
gösterecektir. 

Fransız kıt' aları 
• hattının ileri Sigfrid 

lcrinc 
mevzı-

dahil oldu 
Brüksel 14 (ö.R) - Hnvas ajansının bildirdiğine göre, Sigfrid hattı 

lopları faaliyete geçerken Fransız toplan da daha az faal kalmamıştır. 
sırada Fransız kıtaları Sigfrid hattının ileri mevzilerine karşı ileri hareke 
devam etmiştir Havas Ajansı Fransız Başkumandnnlığının ormanlık ve dağ 
bir noktada Fransız kıtalaı ının ileri hareketini ve fena havaların Alman 
ynrelerini keşiften menettiği bir sırada düşmana Fransız mevzileri hak.kın 
ınal'imat vermek istemeclit,tini kaydediyor. 
Aynı Fransız ajansına göre harp kaçakçılığına karşı yapılacak sıkı ne 

fiilen dii~mnnı deniz yolundan bitaraflar vasıUısiyle de istifadeden me.ne 
cektir. 

/rakın mertce hareketi Avam 
• 

Kamarasında gayet iyi karşılancJj 
I.ondra 14 (Ö.R) - Hariciy<' müsteşarı avam kamaı·asındn Ingiltere 

Irak hukümeti tarafından ihtiyar edilen mertçe ve dostane hattı hareketi ta 
dir ettiğini söyliycrek şu izalıat.J vermiştir: 

c- Irak şimdiden Almanya ile dplomatik münasebetlerini kesmiş ve I 
gıltereyi tamamiyle tatmin eden ihtiyat tedbirleri nlmıştır. Ittifak muahed 
sinden ileri gelen bütün taahhütlerini ifaya hazır olduğunu bildirmiştir 
milttefik sıfatiyle lngiltereye her yardımda bulunmayı ve arazisi dnhilind 
ihtiyacı olacak her kolaylıktan, icabında rniinakale vasıtalarından istifade c 
tinneği taahhüt etmektedir .. » 

Bazı Leh tayyareleri Sovyet 
arazisi üzerinde uçmuşlardır 

Roına 14 (Ö.R) - Tas Sovyet ajansı son günlerde, Sovyet arazisi Uzerind 
uçan Leh tayyareleri tarafından hududa bir çok defolar tecavüz edildiği 
kaydediyor. 12 ve 13 Eylülde bu mahiyette hareketler neticesinde bazı Le 
tayynreleri yere inmef,e mecbur edilıni.,c; ve mürettebatı silahlarından tccri 
olunmuştur. 

VindsordüküLondrada 
Krala kılıcını memleketin hizme
tıne tahsis ettiğini bildirn1iştir 

Londı·a J.1 (Ö.R) - Geçen gece Loııdraya dönen Vindsör Dükü kral tar 
!ından kabul edilmiştir. iki kardeş üç senedcnbcrl ilk defa olarak görtı.,c;mek 
tcdirler. Dük Vinsör kılıncını memleketin hizmetine tnh is etmek niyetini 
bildirmiştir. 

Avam Kamarasında lngiliz dış 
ticareti hakkında bir istizah 

Londra, 14 (A.A) - Dün öğleden sonra Avam Kamarasınd muhafaz.nki,r 
mebus Hannon, harici ticaret parlamento müsteşarı Hud ondan ~u suali sor

mu§tur: 
- cMuhasematın baılamasından evvel bitaraf memleketlerde lngiliz ıhnı· 

catc;ıları Alman hükümetinden tahsi t alan Alman tüccarlannın iddetli rck • 
beti ile karııılaşmııkta idi. Hük.ümet, bitaraf memleketlerle ticaret mühndclesi
nin fazlala tmlmaıı için halen müessir tedbirler nlmı mıdır. 

B. Robert Hudeon, ııu cevabı veımiştir: 
- «Hükümet harici ticarete hayati bir ehemmiyet atfetmektedir. Hükümeı. 

yabancı memleketlerdeki lngiliz mümessillerine, hıırici ticaretin bugünkü şart• 
larn uydurulması lüzumunun ehemmiyetini tcbartiz ettiren ve bu hususta sümtli 
hareket edilmesi keyfiyetinin mühim rolünti bildiren talimat göndermi tir. 

Macar Başvekilinin beyanatı 

Macaristan harbe rağ
men isüde yaşıyacaktır 

Budnpeııte, 1 4 (A.A) - Başvckıl B. Tele.ki, hükümet Cırknsının bir İçtim • 
ında Macnristanın harici iynsetinin ana hııtlnrının parlfımento açıldığı sırad 
naibi hükümet tarafından sarih olarak tarif cdilmiı ve bu hııtlıırda bir gümı 
tadilat yapılmamııı olduğunu söylemistir. 

B. Teleki, sözüne devamla demi tir ki: 
• · t' t ahasında asude olarak - cMacarİ5tnnın siyaseti zırnnt, sıın yı ve ıcare 

çalı~ak siyasetidir. 
Memleketin pyanı hayret derecede akin bir manzara ar.ı.etmekte olmasına 

rağmen hükümet, Avrupa ihtilafından Macaristandan daha ziyade uuk olan 
memlelcetlere bile tatbik edilmiıı bazı ihtiyat tedbirleri almııtır.> 

Bitaraf Yugoslavya dış ticaretine 
yeni bir veçhe verdi 

Belgrad, 14 (A.A) - cCourrier Yugoslave> gazetesi, mülhem olduğu hi.s
ııini veren bir yazısında Yugoılavyanın bitaraf bir. memleket sıfatile harici tı
caretini ne ıekilcl e tanzim etmek istediğini bildirmektedir. 

Yugoalavya bütün memleketlerle mü avat dairesinde fakat aşağıdaki rt
larla ticaret yapacaktır: 

1 - Dahili istihlakatın ve milli müdafaanın bütün ihtiyuçları her ,.eyden ev· 
vel temin edilmelidir. 

2 - Yugoslavya muayyen olınıyan bir zamuna kadar miiteharrik malzeme· 
sini ecnebi memleketlerde tehlikeye sokmak istemediği için alıcı memleket· 
!erin Yugoılavyaya nakil vasıtalarını göndermeleri lazımdır. 

3 - ihraç edilen eşyanın bedeli muhak.kalc surette temin edilmelidir. Alınun 
eşyanın bedeli serbest dövizi olan memleketler tarafından derhal tediye edile· 
cektir. Diğer memleketler ic;in ise mükemmel işle-yen kleringle-r \'asıtnsile tica
ret yapabileceklerdir. 

Belgrad, 14 (A.A) - lovakya hükiımetinin iki delegesı, buğda.> ofisi reisi 
B. Klinovski ve orta elçi i B. Krno, Yugoslnvyndan ehemmiyetli bir alım mun
mdcsini tanzim etmek ÜZl."re buray gelmi t" 
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[eoRSA f] GAYRt MENKUL MALLARIN AÇIK 
ARTIRMA ll..ANI: 

492 Ş. R.iza Ha. 6 50 10 50 

Musanın Hayatı t}ztll'rf 

lZM1R 2 nci tCRA MEMURLUCUN-
DAN: Madde 126 

D.No. 89-1362 

440 İnhJsar idaresi 5 50 6 25 Açık artırma ile paraya çevrilecek 

PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
417 Öztürk Şirketi 6 8 75 gayri menkulün ne olduğu: Dibek başı 
298 Esnaf bankası 8 25 12 25 sokak eski 6-4 yeni 16 sayılı 66 M.M. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 213 N. Üzilmcü 6 25 10 50 terbilnde ev 

-50- 175 S. Gomel 5 75 5 75 Takdir olunan kıymet: Uç yUz yirmi 
137 j. Kohen 6 25 12 50 beş lira (300) liraya ipotek. 

- Biz, dediler. Yıllaı ve yıllardanberi 
u cefayı çekmekteyiz. Kahinler bize ae
in doğuşunu müjdeledikleri zaman artık 
ahat edeceğimizi de söylemişlerdi. Biz, 
enden ümit bekledik. Halbuki ı1en bize 
ıep sabır tavsiye ediyorsun. Şimdiye ka
lar sabrettik. Artık tahammülümüz kal
nadı. Biz kalabalığız. Firavunun asker
eri ve ona tabi olanlar kadar varız. izin 
ter. Onlarla çarpışalım, kendimizi müda
aa edelim. Eğer galip gelirsek şerlerin
Jen kurtulmuş ve kendi ülkemiz olan bu 
ıerlerde hakim olmuş oluruz. Hakların
!an gelemezsek ölürüz. Hiç değilse böy
e ve günde bin kerre ve bin bir azap 
çjnde ölmekten kurtuluruz. 

Musa Peygamber bu haklı sözlere kar
'ı yine sabır tavsiyesinde bulundu. 

- Sabredin. Dedi. Hak Teala kendi
ne sadık kullarım asla unutmaz .. Elbette 
bizim de günümüz gelecek ve bugün ya
kın olacaktır. 

Macımafih, Musa Peygamber ümmeti
ne bu tavsiyelerde bulunurken kendisine 
tabi olanlann yeis ile ayrılmaları ihtima
lini de düşünüyor, her gün Firavuna mü
racaat ederek onu halk dinine dönmeğe 
davet ediyordu. 

153 jiro ve şü. 7 50 10 Artırmanın yapılacağı yer, gUn, saat: 
di. 134 A. R. Üzümcü 7 25 8 25 Birinci artırması 24-10-939 salı gUnü 

- Y cı, Velid, dedi, ne yapıyorsun. Bu 
10 

saat 15 de ikinci artırması 8-11-939 çar-
sihirbazın ıöz)erfoe mi inanıyorsun. Halk 73 M. H. Nazlı 6 75 

8 25 
şam. ba günü saat 15 de 2 inci icra daire-

şimdiye lcadar seni T ann diye biliyor.. 124 S. Paterson 7 sınde. 
Eğer sen şimdi Musaya ve Musanın Tan- 54 Albayrak 7 75 6 75 1-işbu gayri menkulün artırma şarlna-
nsına uyacak olursan bütün kıptiler İsyan 45 Abdullah Fesçi 6 5o : ~~ mesi 4-10-939 tarihinden itibaren 39-
ederler, bu zamana kadar bizi neden 27 P. Mihalef 7 1362 No. ile 2 inci icra dairesinin muay-
oyaladın diyerek seni ve beni parçalarlar. 39 Ş. Remzi 8 50 lO 50 yen numarasında herkesin görebilmesi 
O zaman gençliğin ne işe yarar. 20 Talat Taner 10 11 için açıktır. ilanda yazılı olanlardan faz-

Hamanın bu sözleri söylemesinde bir H. Uyar 14 25 14 25 la malumat almak istiyenler, işbu şart-
sebep vardı. Firavun nası) olsa ihtiyar- No. 7 6 50 nameye ve 39-1362 dosya numarasiyle 
lamıştı. Günün birinde muhakkak ölecek- No. 8 7 25 memuriyetimize müracaat etmelidir. 
ti ve o ölünce de bu koca saltanat kendi- No. 9 8 25 2 - Artırmaya iştirak için yukanda 
sinin olacaktı. Halbuki Musaya tabi olur- No. 10 11 yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
sa bu saltanat elinden gidecekti. No. 11 14 veya milli bir bankanın teminat mektu-

Firavun, Hamanın sözünü dinledi ve İNCİR bu tevdi edilecektir. (124) 
(Hidayete eriı,mek üzere iken iblisi lainin 3338 Tütsü ile İncir 6 11 50 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
iğvaatına kapılarak inkar vadisinde sap- 316 Şerif Riza Ha. 7 50 10 R1akadar1arın ve irtifak hakkı sahiple-
lanıp kalmakta ve isyan denizinde puyan 130 M. j. Taranto 8 50 8 50 rinin gayri menkul üzerindeki hakJarı-
olmakta karar kıldı.) 95 Esnaf bankası 7 11 nı hususile faiz ve masrafa dair olan id-

Musa Peygamber, Firavunu bu suretle 3879 Yeklln dialarını işbu ilfuı tarihinden itibaren 
32 84 D k kfuı yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 

de yola getiremiyeceğini anlayınca artık 7 ün Ü ye birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
kendi kavminin zulümden ve tazyikten 36663 Umumi yekfuı icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilli 
kurtarılması esbabını düşünmeğe b~la- ZAHİRE ile sabit olmadıkça satıs bedelinin pay-
dı. 135 ton Buğday 5 50 5 875 !aşmasından hariç kalırlar. 

Hakikaten Firavun, Hamanın teşviki 20 ton Bakla 3 25 4 - Gösterilen günde artırmaya işti-

IS EYLUL CUMA l9J9 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 
Mehmet Ali oğlu Ahmet Nurinin müterakim vergi borcunun te

mini tahsili için tahsili ~val kanununa göre haciz olunan Karşıyak• 
da Osman zade mahallesinin Şimendüfer caddesinde kain 140 nuına• 
ralı ev ile bahçesi 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. 

Pey sürmek ve mufassal malllınat almak istiyenlerin lzmir muha
aebei huauaiye dairesine müracaatları ilan olunur. 

10, 15, 20, 24 3355 ( 1867) 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
- Yeni talebe kayıt muamelesine 1 Eylulde başlanacak 30 Ey

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

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

tida, nüfus hüviyet cüzdanı mektep diploma veya tasdiknamesi tam 
teşekküllü bir hastaneden sıhhi heyet raporu, aşı kağıdı, iyi hal kağıdı 
ve 12 adet Viktorya eb'adında fotoğraftan ibaret evrakı kayıt müd
detinin sonuncu günü akşamına kadar her gün saat 9 - 1 2 arasında 
Yıldızda bulunan okul müdürlüğüne vermeleri veya işbu günün akşa
mına kadar okul müdürlüğüne vasıl olmak üzere posta ile iadeli tc
ahhütlü olarak göndermeleri lazımdır. Postada vaki olacak geçikmeler 
mazeret olarak kabul edilmez. 

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

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

Raviler diyorlar ki: 
FiraTun artık adamakıllı ihtiyarlamış

tı. içki ve cümbüşe pek düşkündü. Gece 
gündüz içiyor ve ltadınlı alemler yapı
yordu. Firavun gerek ihtiyarlık ve ge
rekse fazla iaraf onda takat bırakmamış
tı. 

ile ve bu sefer ne olursa olsun Mısırdaki p B rak edenler artırma şartnamesini oku-
bütün Beni Israil halkını öldürmeğe ka- ara 01S3Sl muş ve lüzumlu malılmatı almış ve bun-
rar wrm~~ ~n ~mam~k~uletm~adnitiliar ıı~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

Firavunun artık saltanat ve isyan stün- ANKARA BORSASI olunurlar. 

Musa, onu dine davet için yakalamak 
istedi. 

- Ya Firavun .. dedi. Şimdiye kadar 
lai oldun, asi yaşadın. Dünyanın zevkini 
ıılhdün. işte bak. Ponıuk bağırsağa dön
dün. Gel. nadim ol. Tannya tabi ol ve 
o zaman hem şimdiye kadar işlediğin 
~ünahlar ve İsyan affedilir hem de Hak 
Teala sana ilk ve kuvvetli gençliğini iade 
eder. 

Bu Firavunun pek hoşuna gitti. 
- Sahi mi söylüyorsun Musa~ dedi. 

Eğer hen senin Tanrına tapacak olursam 
ihtiyarlıktan kurtulacak ve gençleşecek 
miyim? 

- Tanrı büyüktür. Kendisine tabi 
olanların tövbeleri kadar dua ve niyaz
larını da kabul eder. 

Fakat Firavunun veziri Haman baktı 
ki o Musaya tabi olmak üzeredir. Hemen 
bu serserilik arkadaşının kulağına eğil-

lerinin sayılı olması mukadderdi. Beni Kap~ F. 5 - Tayin edilen zamanda gayri men-
Israil kavmini tamamen kılıncından ge- Londra - Sterlin 1 5.24 kul üç defa bağırıldıktan sonran en ~ok 
çirmeğe hazırlanması onun akıbetini ta- Nevyork - Dolar 100 130.3475 artırana ihale edilir. Ankcak artırma be-
cil edecek mahiyette idi. Faris - Fransız Frangı 100 2.9775 deli muhammen kıymetin yi.izde yetmiş 

cKur'anıt diyor ki: Cenevre-İsviçre Frangı 100 29.6875 beşini bulmaz veya satış istiyenin ala-
cTanndan Musaya hitap vaki oldu. Amsterdarn - Florin 100 69.22 cağına rüchant olan diğer alacaklılar 

Tanrı Musaya kavmini al ve bir gece an- Brüksel - Belga 100 22.49 bulunup ta bedel bunların o gayri men-
sızın Mısırdan çık .. Biz Firavuna ve ona Stokholm - İsveç Kronu 100 31.21 kul ile temin edilmiş alacaklarının mec-
tabi olanlara isyanlarının cezasını vere- Diğerleri tescil edilmemiştir. muundan fazlaya çıkmazsa en cok artı-
cegız.> ESHAM VE TAHVİLAT: ranm taahhüdü baki kalmak üzere ar-

Musa Peygamber bunun üzerine el al- 1933 Türk borcu ı. Peşin 19.- tırma on beş gün daha temdid ve on be-
tından bütün Beni Israil halkına haber 1933 Türk borcu ır. Peşin 19.- şinci günü aynı saatte yapılacak artır-
göndetdi: 1933 Türk borcu III. Peşin 19 __ mada, bedeli satış istiyenin alacağına 

- Mısırı terkedeceğiz. Buradan hicret 1933 ikramiyeli Ergani 19.- rüchanı olan diğer alacaklıların o gayri 
edeceğiz. Tanrı bu ülkeye ve bu ülkede Sivas - Erzurum hattı istikrazı 1 19.25 menkul ile temin edilmiş alacakları mec
asi olarak yaşıyanlara layik oldukları • • • • • IV. 19.30 muundan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
cezayı verecek. Hazır olunuz ve size İşa- CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI artırana ihale edilir. Böyle bir bedel el-

k d d de edilemezse ihale yapılamaz. Ve satış ret verir vermez ıotilere sez irme en KLEARİNG KURLARI talebi düser. 
buradan gi9eceğiz. Tanrı bize deniz yo- ~ 1 

Stcrlingtcn gayrisi bir Ti.irk lirasının 6 -Gayri menkul kendisine ihale o u-lunu gösteriyor. Bu yol bizim için saadet 1 ühl 
mukabilidir.. nan kimse derhal veya veri en m.. et 

ve necat yoludur. içinde parayı vermezse ihale kararı fes-
Beni lsrail halkı sevindiler. Gizliden Alış Sabş holunarak kendisinden evvel en yüks~:k 

gizliye hazırlığa başladılar. ihtiyarlar ve Sterlin 521. 524. teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
bütün yatalaklar için sedyeler yaptırdılar. Dolar 77.48 77.93 bedelle almağa razı olursa ona, razı ol-
Mısırdan çıkarken onlar yüzünden geç Belga 4.5040 4.53 maz veya bulunmazsa hemen on be~ gün 
kalmamak istiyorlardı. Fransız Frangı 33.78 33.97 müddetle artırmaya çıkarılıp en çok ar-

Florin 1.4580 1.4664 tırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
İsveç Frangı 3.4046 3.4242 fark ve geçen günler için yüzde 5 den 
İsveç kronu 3.2366 3.2553 hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay-
Norveç Kronu 3.4046 3.4242 rıca hükme hacet kalmaksızın memuri-

lmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkanlan ve isteldiai çıkmadığın

dan pazarlığa bırakılan Tilkilikte 349 - 162 numaralı dükkanın seneliği 
108 liradan pey altına a.lınınJ§hr. 

ihalesi 18/9/939 Pazartesi günü saat on dadır talip olanların vakıf~ 
1ar daire.ine müracaatları. 3415 (1903) 

Hali tasfiyede 92 sayılı Armutlu 
tarım kredi kooperatifi tasfiye 
Heyetinden: 
T. C. Ziraat bankası Kemalpafa Ajansına bağlı 92 sayılı Armutlu 

Tanın kredi kooperatifinin tasfiyesine karar verilmiJ ve tasfiye mua
melihna b&!larumıtır. Alacaklılann, alacaklarını ve bqka suretle iddia 
edebilecekleri baklanın gösterir evrakı müsbite ile birlikte Kemalpafa 
T. C. Ziraat bankası binasında bulunan tasfiye heyetimize en geç alb 
ay içinde müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Hali tasfiyede 92 sayılı Armutlu Tanın laedi 

c 

Kooperatifi tasfiye heyeti 
ıs, 22, 29 3413 (1905) 
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DEMIRMASKE -- ftb 

Büyük tarih ve 
( ı K ıN C İ 

-38 

macera romanı 
KISIM) 

vaz geçmek arzunuza muttali olduk. Ya
pdacak mücadelenin çok çetin olduğunu 
kabul ediyoruz. Bununla beraber Ma
jeatenizin bu mücadeleden ferağat etmek 
hakkınız olmadığını da müsaadenizle 
arzediyoruz ... 

Monsenyör Lui, büyük bir vakar ve 
ciddiyetle bu sözleri dinlemişti. Muha
tabı sözünü bitirince ona doğru iki adı.'?l 
attı. Gözlerini üzerine dikerek: 

- Mösyö Loren.. dedi. Benim on 
üçüncü Luinin oğlu ve Fransız tahtının, 
Fransanın m~ru kralı olduğumu ilk de
fa zannederim siz tasdik etm~c;tini7~ öy
Je değil mi şövalye? 

-Evet Sir ... 
- O halde, kralınız telakki ettiğiniz 

bir adamın arzularına bugün nasıl mu
halefet etmek istiyorsunuz?. Yoksa ben 
kendi harekfttıında serbest değil miyim? 

- Hayır Sir .. Bu sözümü yi.iksek mü
saadenizle tekrar ediyorum, hayır Sir .. 
Siz artık kendi harekatınızda serbest 
değilsiniz, bunun da sebebini §imdi arz
edeceğim. Hatırlayınız ki size hizmet et
mek, size saltanat yolunu açmak için pek 
96k kimseler canlarını vermişlerdir. 

Monsenyör Luinin vicdanında bir azap 
'(J'yandırmak maksadiyle ve kasten söy
lenmiş olan bu sözler onun asil simasın-
8a üzüntü kıvrımları yarattı. 

- Haklısınız.. dedi. Jşte b en şimdiye 
kadar benim icin dökülen bu masum 
kanların bundan sonra olsun akmaması 

jçin her türlü hakkımdan feragat edi
yorum. 

Şövalye dö Loren bir reverans yap
tıktan sonra devam etti: 

- Sir... Majesteni.zin ölenlere karşı 
olan merhamet ve rikkatinizden dolayı 
derin bir hürmet ve takdir hi~si besliyo
ruz. Şüphesiz ki sizin yolunuzda canla
rını vermiş olan kont dö Brevım, kızı ve 
Sir dö Labar daha çocukluğunuzdanberi 
bütün şefkat ve ihtimamlarını sizden 
bir an bile esirgememiş kimselerdir. Me
sela, onlardan başka ve sırf sizi Fransa 
tahtına oturmuş görmekten maada arzu-
1arı olmıyan nice zavallı ve sadık kim
seler hayatlarını vermişlerdir. Bütün 
bunların dökülen kanları intikam diye 
bağırıyorlar. Ve bu kanlar onlarla sizin 
aranızda bozulmaz bir pakt imzalamış
tır. Sir .. Şövalye dö Roban ile madam dö 
Vilyerin başları Bastil z.ından diyarı 
önünde ve idam edilen Vander Edenin 
biraz uzağında sizin yüzünüzden kopa
rıldı. 
Şövalye dö Lorenin bu sözlerine Mar

ki d'Efyot aynı ağır tonla şunlan ilave 
etti: 

- Sir ... Markiz dö Montespan öyle 
bir nikbete uğradı ki .. Mevkiini, serve
tini, nüfuzunu bir daha ele geçirmemek 
üzere kaybettikten sonra bugün çok 
elim bir haldedir. Kontes dö Suvansona 
gelince, o da hayatını ancak firar etmek 
suretiyle kurtardı ve simdi sUründüğü 

Cekoslovak kronu 23.09 23.20 yetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Dinar 35.22 35.40 Madde (133) 
Ley 82. 83. Bir bap hane yukarıda gösterilen 24-
Avusturalya şilini 4.5160 4.5390 10-939 tarihinde 2 inci icra memurluğu 
Rayşmark 1.97 1.98 odasında işbu ilan ve gösterilen artırma 
Liret 14.84 14.92 şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
Drahmi 103.97 104.50 olunur. 3411 1907) 
Zloti 4.2159 4.2373 
Pengü 3.6807 3.6981 

----:---
Bir İtalyan vapuru 
Amerilıadan geliyor 
Rio de Janeiro, 14 (A'.A) - •Conte 

Grande• ismindeki İtalyan transatlanti
ği 195 yolcuyu ve l 1.000 kahve çuvalını 
hamilen Avrupaya hareket etmiştir. 

ZAYi 
lzmir Emniyet müdüriyetinden 28/4 

937 ve 2/52 sayılı deniz vesikamı kay
bettim yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadı~na ilan ederim. 

Olivier ve şurk. Ltd. Müdürü 
Geofrey Maltass 

3418 (1901) 

menfa topraklarında ölümü bekliyor. 
Ekz.ili de Marki d'Efyottan sonra söze 

başladı: 

- Bu efendiler kendilerindC'n hic bah
setmiyorlar. Onlar da majesten;z 1ı~run
da en büyük folaketlere uğradılar. Fran
sadan kaçmağa mecbur kaldılar. Niha
yet Hollandaya iltica ettiler. Sonra ora
dan, yine hayatları tehlikede oldu~unı• 
bildikleri halde Fransız topraklarına, si-
zi kurtarmağa koştular. 

Dördüncü olarak protestan papası 
Reymond söze başladı: 

- Sir ... Yalnız benim kendilerim· 
verdiğim kurtuluş sözü ve vaadı üzeri
nedir ki dindaşlarım sizi ve beni takip 
ettiler ve meselenin hakikatini bilmPdik
leri halde kanlarını seve seve u!!rın~z
da akıttılar.Monsenyör Giyyom d'Oranj
ın size, Fransaya ve sizi Fransa tahtın" 
ı:?eçirmek hususunda ne kadar kuvvetli 
bir dost ve sadık bir müttefik olduf.ı.ım ı 
süphesiz majcsteniz bi1irler. Büttin bu 
costlarınızı, taraftarlarınızı bir an kin
de terketmek bir haksızlık.. Bir in~af
sı;ı:lık olmaz mı? 

Monsenyör Luinin yüzündeki üziintü 
hatları simdi nefret kıvnmı haJinl almıs
lardı. Gerek Ivonun ve gerelcse FariboJ 
ve Mistuflenin an lattıklarındın ı-övalye-
nin ve Marki d'Efvotun ne kadar haris 
kimseler olduğunu öğrenmic.:ti.Bu adam
lar kendisinin saltanatını yine keneli ih
tirac::ları il'in istiyorbrdı. Bugiin uzak 
kaldıkları bu saltanat muhitine hir az ol
sun yaklasmıık i<'in binlerre ve binlerce 
inc.:an kam dökülmesi onl:mn indinde 
hicti. Kendil,..ri yeter ki c::altanate yakın 
olsunlardı .. Ama ... ayakları kan Jçinde 
olıır:ıkmıs .. Umurları hile değildi. 

Monsenyör T.ııl bütün bu tekliflere 
metanetle menfi bir <'evap vermek üze
re idi ki c::övalye dö Lorcn yımına bii"'
bütün ya'klaşt1 ve kulağına doğru eği
lerek: 

- Sir .. dedi. Cevap verme;ı:dcn evvel 
diisiinüniiz .. Onnn ya bfr kral vevn bir 

f7.MT'.Q SULH HUKUK MAHKF.ME
<::T'l\m1"l\T: 

Mehmet Cevat, Makbule ve kani ve 
Münciycnin şayian ve irsen mutasarrıf 
oldukları Izmirde Abdullah efendi ma
hallesinin kepekli sokağında kfiln 23 es
ki 9 yeni No. tajlı b~ odalı ve 2400 lira 
kıymeti muhaınmineli evin mahkemece 
verilen izalei ~uyu kararına istinaden 
17-10-939 tarihine müsadif Salı günü sa
at 15 de Iz.mir sulh hukuk mahkemesi 
salonunda satışı yapılacaktır. Bu artır
mada tahmin olunan bedelin yüzde yet
miş beşi nisbetincle bedel verildiği suret
te talibine ihalesi yapılacak aksi takdir
de sat!§ 15 gün daha u1.atılarak ikinci 
artırması 2-11-939 perşembe günü saat 
15 de yine dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul i.izerinde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki resmi vesaikle
rile birlikte yirmi gün içinde dairemize 
müracaatları lazımdır. Aksi halde hak
larında tapu sicilli malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalacaklardır. Müza
yedeye iştirak için kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçası verecek
lerdir. 
Şart.name 27-9-939 tarihinden itibaren 

herkesin görebilmesi için açıkta ve gay
ri menkulün evsafı da şartnamede yazı
lıdır. Gayri menkulün vergi ve sair ka
nuru mükellefiyetleri satıcılara ve yüzde 
iki buçuk nisbetinde dellaliye ve ferag 
harçları alıcıya ait olup ihale bedeli dc
faten ve peşinen ödenecektir. 

ihaleyi müteakip müşteri ihale bede
lini vermediği veya veremediği surette 
~ayri menkul tekrar 15 gün artırmaya 
konulup bu artırmada en çok bedel ve
renin üzerine ihalesi yapılacak arada 
tahakkuk edecek ihale farkı hiç bir hük
me hacet kalmaksızın vecibesini ifa et
miyen müşteriden tahsil olunacaktır. 
Daha fazla maHlmat almak istiyenler da
iremizin 939-2079 s::ıyıh dosyasına mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

3414 (1906) 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

IZMJR MEMLEKET 
HASTANESİ 

Asabiye mütahassısı 
l\fUAYEJlıı'EllAltıı'E : İkinci Beyler 

sokak No. 79 da hastalannı her gün 
kabuJ eder. 

1 

sı?rscri olması si1.in hu~n bu Anda ve- ill••••••• 
receğiniz karara bn~lıdır. 

.......... 

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

ile buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedelleri (Bor) için (52,387,47) elli iki bin üçyüz 
seksen yedi lira kırk yedi kınuş, (Sarıoğlan) için ( 7 8, 189 ,86) yetmiş 
sekiz bin yüz seksen dokuz lira seksen alb kuruştur. 

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

3 - Eksiltme 19 /9 /939 tarihinde saat ( 15) de Ankarada ofia bi-
nasında yapılacakhr. Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz muka
bilinde ofisin muhaberat servislerine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı (Bor) için (3,869,37) üç bin sekiz 
yüz altmış dokuz lira otuz yedi kuruş (Sarıoğlan) için (5, f 59,50) beş 
bin yüz elli dokuz lira elli kuruştur. 

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

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

Denizyolları işletme umum 
mür'ürlüğünden: 
1 - idaremizin 31 Mayıs 1940 tarihine kadar kömür tahmil ve 

tahliye ve aktarma i§leri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuıtur. 
2 - Muhammen bedel 60 bin liradır. 
3 - Eksiltme 18. Eylul. 939 tarihine müaadif pazartesi günü aaat 

15 de Deniz yollan itlebne.i umum müdürlüğü alını salım komisyo
nunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 4250 liradır. 

4 - Ekliltme ıarbıamesi adı geçen komisyondan parasız olarak 
alınır. 

5 - isteklilerin bu ite ait teklif mektuplarını tayin olunan günde 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lizımdır. 

6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet olduklanna dair bu se
neye ait vesika ibraz etmeleri §arttır. 

2, 5, 10, 15 3245 (1831) 

Kok Satışı 
Türkiye Demir ve çelik Fabri

ka arı müessesesi müdürlüğ9inden: 
1 - Asgari bir vagon olmak üzere 10000 tona kadar olan siparİ§ler

de müessesemiz fabrikaları sahasm<la vagonda teslim kok kömürümü
zün beher tonu 18,5 liradan sahta çıkanlmıştır. 

2 - 10000 tondan fazla sipari§lerde müessesemiz f abrikalan saha
sında vagonda teslim tonu 18 liradan satılmaktadır. 

Alakadarların doğrudan doğruya Karabükte müessesemiz müdürlü-
ğüne müracaatlan ilin olunur. 15, 17 3409 (1908) 

iLAN 
Devlet Denizyolları 
besinden: 

lzmir Şu-

Alsancak vapur iskelesi içindeki büfenin 1 T eırinievvel 939 dan 
30 Eylôl 940 tarihine kadar bir yıllık olmak üzere icara verileceği 
1 ve 8-9-1939 tarihinde ilan edilmişti. 

Müdüriyeti umumiyemizden aldığımız emre göre mezki'ir büfe 1 
T qrinievvel 939 dan 30 Mayıa 940 tarihine kadar sekiz ay için icara 
verilecektir. ihale muamelesi açık arttırma ile ve 29 Eylul 939 tarihine 
te.adüf eden cuma günü saat on dörtte Devlet Denizyollan lzmir tube
si binasında yapılacaktır. Tahmin edilen icar bedeli yüz allmı§ liradır. 
Taliplerin bu baptaki ıartnameyİ görmek üzere ıubemiz malzeme me
murluğuna müracaat ebneleri ve oniki liralık muvakkat teminat akça
lanru da müzayededen evvel veznemize yabnnaları ve kanuni vesaikı-
da beraberinde getirmeleri ilin olunur. 15, 18 3381 (1904) 

iLAN 
lzmir iskan müdürlüğünden: 

Göçmenlere verilmek üzere 235 adet pulluk pazarlıkla satın ahna
caktır. isteklilerin 18/9/939 günü saat onda iskin müdüriyetinde mll
teıekkil aahn ahna komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 3419 (1902) 



rENIASIR - " ,, SARIFIS 

1 SPERCO VAPUR W. F. Henry Van der Zee 
ACENTASI Ve $Ül'ekası ,, 

ROYALE NEE~ RLANDAİS AMERICAN ~~RT LİNFS, LTD. , 

Böbreklerden idrar torbasına kadat 
yollardııki hastalıkların mikroplarını kıs. 
kilnden temizlemek için HELMOBLÖ 
kulla:ı:unu:. 

NEVYORK 
KUMPANYASI NE v _ y o & K İÇİN: 

ORİON vapuru 21/9/939 da gelere~ .EXAMİNER• vap. 15 Eylüle doğru 
Anversa - Rotterdam ve Aınsterdam li- bekleniyor. 
ınanlarına yük alarak hareket edecek- •EXMOUTB• vap. 20 Eylüle doğru 
tir.. bekleniyor. 

-SVENSKA ORİENT LİNİEN uEXCELLO• vap. 2S Eylüle doğru 
BARDALAND vapuru 20 - 25 eylfil bekleniyor. . • 

939 tarihlerine doğru ]imanımızda bek- eF..xER~ONT• vap. 1 llktcşrıne dog
lenmekte olup Rotterdam, Göteh<_>r.g, ru beklenıyor •. 
Kopenhag ve Helsingfors limanları ıçın ·FX~IOOR vap. 6 Ilkk rin~ doğru 
yük alarak hareket edecektir. beklenıyor. . . 
FİNSKA ANG. AJB. KUJ\IP.ANYASI :E.XECUT~VE• vap. 10 Ilktcşrme 
AİMAA ]im uruz- doçu beklenıyor. 

daS J G" ':'uru ~iye;: g : Bel- DEN NORSKE llrtDDELHAVSLİNJE 
singf

o up limaote l rg, .?r aıı:aı.. hareket O S L O 
ors n arma yu NORVEÇ İSVEÇ VE BALTIK Lİ-

edecektir. 
0

MANLARI İÇİN: 
ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA .. • 

Dİ NAVİGAZYONE ·SAN ~KES· Mot. 13 Eylüle dog-

CALDEA vapuru 20/9/939 tarihlne nı beklenıyor. 
doğru beklenmekte olup Cenova için D. T. R. T. 
yük alarak bereket edecektir. BUDAPEŞTE, TUNA LiMANLARI 
ITALİA s. A. ot NA VİGAZİONE İÇİN: .. • 
UGUSTOS vapuru 16 eylfil 939 tari- •B~APEŞT• Mot. 18 Eylule dognı 

blnd Ce d cenubi Amerika il- beldenıyor. 
~n~t edecektir. ·~UNA• Mot. 24 Eylüle doğru bek-

t PESSA MARİA uru 26/ Jenıvor. 
PRENC dan vapbt Am oTtSZA• l\lot. Eylül sonlarına doğru 

9(939 .tarihinde ~~t ed':.,'ktir. e- ve yııh:ut ilk Teşrin ba~langıct11a doğru 
rika ]imanlarına . Jıeklenıyor. 
SER.VİCE MARİTİME ROUMAİN SERVİCE MARİTİl\IE ROUJ\IAİN-

KUMPANYASI BUCAREST KÖSTENCE GALAS 
ALBA JULİA vapuru 30 eylfil 1939 VE DUNA LİMANLARI İÇİN 

tarihlnde beklenmekte olup Malta, Ce-
M sil li anlarına yük. ala ·DUROSTOR• vap. 30 Eylülde bek-

nova ve ar yam - . 
rak h ket edecektir lenıyor. 

are VUSTURAJ. YA HATTI Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 
HC)LI .ANDA A , hiç bir taahhüt alınmaz. 
SPRİNGFONTEİN vapuru 30/9/93~ Vapurlann hareket tarilıleriyle nav· 

tarihinde gelerek A vusturalya ve Yem 1 1 dakl d • · iklikl d 
d l

, ___ , __ 
1 

· ük alarak hare- un ar egış er en acenta me-
Zelan a UWUll<U• çın Y -·" t kab 1 tm 
ket edecekt'r. swıye u e ez.. 

N O T : Daha fazla tafsiIAt için ATA TtJRK 
+."-daki h ek tarihi i il ı caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der uan ar et er e nav un· 

!ardaki değişikliklerden dolayı acenta- Zee ~e Şsı. ~apur acentalığma mllraCR-
mı.z mesullyet kabul etmez. Daha fazla et edilmesi nca olunur. 
taf&illt için İKİNCİ KORDONDA FRA- TELEFON : %007/ZOOS 

TELLi SPERCO vapur acentasma mil· 
racaat edilmesi rica olunur. Messageries Maritimes 

TELEFON : 20M/Z005 -*-
KUl\IP ANY ASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
UMDAL ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 

- 7'-- İstanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya-
UMUMİ DENİZ ACENTALIC.l LTD. ya hareket edecektir. 

BEILENİC ıJ:NES LTD. Her türlü izahat ve malumat için Bi-

HELLAS vapuru 3/5 eylill arasında rinci Kordonda 156 numarada LAU-

beld Um 
~ ı Rotterdam H RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen-

en e11o.w oup , am- .. . •. 
burg ve Anversa limanları için yük ala- tasma muracaat edılmesı nca olnnur. 
caktır.. TELEFON : 2 3 7 5 

B E L G İ O N vapuru 14 Ey!Qlde 
beklenilmekte olup Rotterdaın, Ham
burg ve Anversa llmanlan için yük ala
caktır .. 

-----
Olivier ve şürekası 

• 
BİRİNCi KORDON REES BİNASI 

TELEFON : 2443 
HOLLANDİA vapuru 22 Ey!Qlde LONDRA _ BULL HATl'I 

beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta 
burg ve Anversa limanlan ıçin yük ala- gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hu! için 
caktır.. yük alacaktır .. 

A T H İ N A İ vapuru 30 Eylfilde LİVERPOOL HATTI 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar 
burg ve Anversa limanları için yük ala- Liverpool ve G!asgov için yük alacaktır. 
caktır.. DEUTSCHE LEV ANTE - LİNİE 

BALKANLAR ARASI HATI'I DELOS vapuru 23 ağustosta Ram· 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR. burg, Bremen ve Anversten gelip yük 

·LOVCEN• çıkaracak ... 
Lüks vapuru 9 eyi(\} 1939 cumartesi ------------

gllnü Köstenceden gelip 10 ey ifil 1939 
powır gilnO saat 12 de : 

Pire - Arnavutluk limanlan - Kot.o,,_ 
Du brovnik - Split Ven edik ve Triesteye 
hareket edecektir. 

DOKTOR 

Celal Yartın ANGW EGYPTİAN MAİL LİNE 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT 

HAYFA - İSKENDERİYEYE hat 
.cAtRO ctTY· LCKs VAPURU 11e 1ZMİR MEMLEKET 

Mani1Ya için ~ı-~-lsken- HASTANESi DAHİLİYE 
bareket brihleri deri:re ·~":ket MVT AHASSISI 

7/9/1939 1/9/1939 Muayenehane : tkinci Beyler sokak 
21/9/939 15/9/939 No. 25 TELEFON : 3956 

5/10/939 29/9/939 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PİRE 
·NEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
Neyyork hattı ... 

ms su 
DOKTOR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

ssı 

Plre - Nev:rork seyalıal müddeti 1% gün 
Neyyork - fuan için hususi fiatler .. 

Pireden hareket tarihi 
9 EylQl 1939 

' Dahili 11e tenasül has· 
talılılar mütahassısı 

Gerek vapurların muvasa!At tariblerl, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhilt altına giremez 
Daha fazla t.afsi!At almak için Birinci 
Ko,donda 152 numarada ıUMDAL• 
umwnt deniz Acrntalığı Ltd. milracaal 

edilmesi rica olunur. 
Telefon : 4072 MUdilriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

T. BOWEN REES VE 
şürekası 
-+.--

Fl~J:N LİNE (FEARNLEY AND 
EGER OF OSLO) 

FERNLANE motörü ayın nihayetin-
de beklenilmekte olup Nevyork ve 1 
Amerika !<ahilleri limanları için yük ala
caktır. 

Gerek vapurların muvasa!At tarihleri, 
lııimlerl ve navlunlan hakkında acenta 
bir teahb Ut al bnn giremez. Daha fazla 
tafsililt almak için T. Boven Rees ve Şr. 
nm 2353 telefon numar ... ına milracaııt 
edilmesi rica olunur. 

Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 
Kordon-Alman konsoloshanesi 
arkasında ) 206 Numaralı mu
ayenehanesinde her gün saat 
13 den itibaren hastalarını ka
bul eder. 

TEL!.FON : 3458 

BMM• """ M,..... 1 
Dr. Demir Ali 

KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tenasül hastalıklan 

VE 
Elektrik Tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. SS .. 
İnnir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 

kabul eder.. TELEFON : 3479 

Emlak E vtam Bankası 
MERKEZi: ANKARA 

ve 

ŞUBELERİ : İstanbul, İzmir .... 

Aja ıları: Bursa, Jzmit, Adana, 
Eskişheir, Zonguldak 

Ynptlacak ve yapısına haşlanmış meskenler için vatandaşlara mümkün 
olan kolaylıkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 

Faiz senede % 8 i tur .. 

Aynca komisyon almaz .. 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar .... 

İstekler için l, fazlası için 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde bir 
liradan aşağı olmamak üzere aynca lira bıtşma on paradır_ 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve tahvili! rehni karşılığmda Banka 
muameleleri yapar .. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır ... 

-BIÇAGI 
Fn serf .sakalları 

~e-~~~. ~· ve ~ 
umu~aflr 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

Satılık Mahsul 
D. D. Yolları 8 nci işletme komis
yonundan: 
Basmane anbarında toplantıdan biriktirilmiş tahminen 3 ton bakla, 

5 ton arpa ve 1 ton buğday ile 100 Kg. kumdan açık artırma ile 29. 
9. 939 tarihinde saat 16 da Alsancakta işletme binasında toplanacak 
komisyonumuzda satılacaktır. Muhammen bedel ( 102,50) liradır. 
İsteklilerin tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şart
namesi işletme kaleminde görülebilir. 

12. ıs. 11. 23 

Sizde bOyle güul 
resimler çekebllirsin11 

3353 ( 1669) 

inhisarlar 
ğünden: 

Helmoblö 
':ı Böbrekler:n çalışmak kudretini arlı· 

l rır. Kadın, erkek idrar zorluklar;nı, es .. 
ki ve yeni be1soğukluğunu1 mesane ilti
habını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. Idrarda kumlann 
ve mesanede uıı;ların teşekkülüne mani 
olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı te
ınizliyerck mavileştirir .. 

Sıhhat vekfiletinin 14-7-932 tarih ve 
2-27 numaralı ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR.. 

umum müdürlü-

Muh. B. Eluiltme 
Cimi Miktan Lira K. 

o/o 7,5 
Teminab 

Lira K. Şekli saati 
------- ------

Parlayıcı ve patlayıcı mad-
delerin naklinde kullanı· 1 Adet 16442 64 1233 19 pazarlık 14 
lacak saç tekne. 
Y ukanda yazılı tekneye 
konacak motÖI'. 

1 Adet 17957 50 1346 81 kapahzarf 15 

1 - Şartname plin ve kqfi muicbince parlaYJct ve patlayıcı mad
delerin nııklinde kullanılacak 1 adet saç tekne 7 /Vlll/939 tarihinde 
ihale olunamadığından (teslim müddeti uzahlarak) yeniden pazarlıkla 
ve bu tekneye konacak motör de 24/VIll/939 tarihinde ihale oluna
madığından yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ll - Muhammen bedelleri, muvakkat temiantlan, eksiltme tekil 
ve saatleri hizalarında göaterilmi,tir. 

fil - Eksiltme 18/IX/939 pazartesi günü Kabataşda levazım ve 
mübayaat tubesindeki alını komiayonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, plin ve keıifnameler (82) ve (89) kurut muka
bilinde Ankara, lzmir bqmtidürlüklerile htanbulda levazım ve müba
yaat 9ubeai veznesinden alınabilir. 

V - Motör eksiltmesine girecekler mühürlü teklif mektuplarını 
kanuni vesaikle % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek lı:apah zarflarını ihale saatinden bir saat ev
veline lwlar mezldir komiayon batlı:anlığma makbuz mukabilinde 
vermeleri ye diğer eksiltmeye gittcekler % 7 ,5 teminat akçelerile 
birlikte vukanda adı geçen komiayona vermeleri ilin olunur. (6765) 

1, 6, 10, 15 3240 (1821) 

Doktor 
Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalıkları 

mütahassısı 
Londranm The Hos· 
pital For Sici< Child· 
ren ve Viyananm St. 
Anna, Vnive Kinder 
Sp .. nam hastanelerinde etüd yap-

lZMtR BELEDtYF.StNDEN: 
Yeni yapılacak yollar ile tamir

lerde kullanılmalı: üzere 50,000 
adet granit paket tatı satın alın
maaı ha' mühendislikteki ke,if 
ve tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuftur. Muhammen 
bedeli 6500 lira olup ihalesi 18-9-
939 pazartesi günü sıı.at 16 dadır. 
İftİrak edecekler 487 lira 50 ku
Nfluk teminatı if bankaaıa yab
raralı: makbuzile encümene gelir
ler. 

3-6-10-15 (1824) 
mışın.. 1 - Belediye havagazı fabri-
Der giin Birinci Beyler sokak 42 kası ,ehir febekesi için 20 Atmuı

numarada 12 den 2,30 ve 5.30 dan fer tazyika mütehammil ve fenni 
8 ze kadar lıastalannı kabul eder. tartnamesinde yazılı muhtelif ku-

TELEFON ı 2310 turda 1300 metre dökme maden 
(1768) boru ve teferrüatının aatın alın-

a!Z/L////~.LJrJ.Lz;.!Yo-•-"13ıi ması bafkatiplikteki tartnameıi 
veçhile açık eksilbneye konul
muftur. Muhammen bedeli 3712 
lira 75 kurut olup ihalesi 18-9-939 
Pazartesi günü sıı.at 16 dadır. lt
tirak edecekler 278 lira 50 kurut
luk teminatı it bankasın... yatıra
rak makbuzile encümene gelirler. 

2 - Belediye mezbahası için 
karoseri ile birlikte iki kamyon 
taıeai satın alınması ba,katiplik
teki tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuttur. Muhammen 
bedeli 4800 lira olup ihalesi 18-
9-939 pazartesi günü saat 16 da 
dır. lttirak edecekler 360 liralı!. 
teminatı it bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

Hatıralarınızı 

ebedileşt:lriniz "KODAK" 

3 - 1382 ıayılı sokakta 10/14 
sayılı ev ile 904 sayılı sokakta 20 
ve 914 sayılı sokakta 55/10 ve 
55/12 sayılı dükkanlar yola kalb
edilmek üzere istimlak edildiğin
den yıkılarak enkazının satılma
sı bat mühendiılikteki ketif ve 
fArlnamesi veçhile açık artırma
ya konulmuftur. Muhammen be
deli 1100 lira olup ihalesi 18-9-
939 Pazartesi günü saat 16 dadır. 
ı,tirak edecekler 82 lira 50 kuruf
luk teminalı i• bankasına yatıra
rak malı:buzile encümene gelirler. 

6 X 9 sm 

''VOLLENDA'' 620 
Yeni Krome model, küçük, şık, sa~lam 

Anastigmat 1: 4.5 Kompür Otomatik 
BU GÜNÜN MODERN MAKiNESi 

36 liradan başlar 

KODAK satıcılarından 

arayınız ve ya şu adrese 
mUracaaı ediaız 

KOOAK Şırketı-Beyojjlu, lstanbul 

3-6-10-15 (1825) 
- Fevzipqa bulvarında yeni bede.

tan civannda bir umumi heli. yaptınlma
sı ba,mühendislikteki ke~if ve tartnaıneü 
veçhile açık eksilhneye konulmu tur. 
~uhe?'men bedeli l 092 lira 4 kuruş olup 
ıhalesı 29/9/939 cuma RÜnÜ saat 16 da
dır. lflitak edecekler 82 liralık teminatı 
if bankıuma yatırarak makbuzile encü
mene gelirler. 15, 19 24, 28 (1909) 

- Şehir Meclisi •tARıda yazılı nızna
medeki işleri ııörü;mek üzere 22 Ey\w 
939 cuma günü fevkalade olarak topla
nacağından sayın azanın o gÜn saat 17 
de belediyeye gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Geçm4 zabıt hülasasL 

. 2 - Belediye Otobüs işletme bütçe-
11nde fasıldan fasıla münakale icraa. 
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Polon yadaki imha harbine karşı .•• 
Büyük Demokrasiler A umu mı efkarı heyecan içindedir. 

facianın dehşetini gösteriyor 
Varşovadaki 

Amerika sefirinin raporu 

Mukabele istiyorlar ... Amerikanın istediği şey 
Alinanya metodlarını değiştirmezse Fransa ve lngilterenin Hitlerci Al

• 

Fransız - lngiliz tayyareleri de açık Alman şehirlerini 
merhametsizce bombardımana mecbur mu kalacaklar? 

Londra 14 (ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
Polonyalıların mukavemetlerini her ne 
pahasına olursa olsun kırmak için sivil 
balkın ve açık şehirlerin en küçük köy
lere varıncaya kadar bombardıman edil
mesi için Hitler tarafından verilen tedhiş 
emrini yirminci asrın en korkunç cina
yeti şeklinde tavsif etmektedirler. 

Bu gazeteler Polonyada sivil halkın 
çeteler teşkil ederek mutaarrız1ara hü
cum ettikleri hakkındaki iddia 1914 te 
Belçikalılara karşı ileri sürülen bahane
lerin aynı olduğunu yazıyorlar. 

RUMEN HUDUDUNDA 
Bükreş 14 (A.A) - Varşovayı terke

derck Sovyet hududu civarında kfün 
Krzemienec şehrine iltica eden ecnebi 
sefaretlerin erkan ve memurları şehrin 
askeri hedefler ihtiva etmemesine rağ
men dün Alman tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmişlerdir. 

Krzeminec şehrinde sivil ahaHden bir 
çok ölü ve yaralı vardır. 

AMERtKA SEF1R1N1N RAPORU 
Vaşington 14 (A.A) - Alman bom

bardımanlarının harp malzemesi imal 
eden fabrikalara tevcih edildiği, faknt 
hu bombardımanların civardaki şehir
leri tehlikeye koyduğu ve mültecilerle 
yaralıları hamil olan trenlere isabetler 
vaki olduğu Polonyadaki Amerika sefiri 
B . Biddle tarafından hariciye nezaretine 
gönderilen bir rapordan anlaşılmıştır. 

Bundan ba'lka sefir Biddle, şunları 
yazmaktadır: 

Alman pilotlarının hedeflerinin hüvi
yetini bilmedikleri halde bombalar at
tıkları llşik§rdır. Benim oturmakta ol
duğum köşk ile bir komşumun köşküne 
taarruz edilmiştir. Olvock'ta k(\in bir 
:;anatoryumun tahrip edilmiş ve burnda 
10 çocuğun telef olmuş olduğunu, kızıl
haç işaretini taşıyan vagonlara bomba
lar atıldığını, Scout kızlarına mahsus bir 
ıığınağın tahrip edilmiş ve 22 kızın telef 
olmuş olduğunu zikredebilirim. 

Amerika sefirinin yerlec;miş olduğu 
Polonya şehrinden B. Biddle'in gönder-

diği son telgrafnamede şöyle denilmek
tedir: 
Müdafaasız olan bu kasaba, bugiin 

saat 11,10 da 4 tayyareden mürekkep bir 
Alman hava filosu tarafından bombar
dıman edilmiştir, Tayyareler, 12 bomba 
atmışlardır. Sefarethaneye 300 metre 
mesafede bulwıan ana cadde üzerine 
atılmış olan bu bombalar 11 kişinin ölü
müne ve 40 kişinin ağır surette yaralan
masına sebebiyet vermiştir. 
FRANSA VE tNGtLTERE MUKABE-

LE EDECEKLERDIR 
Londra 14 (A.A) - Lordlar kama

rasında Lord Halifakstan sonra söz alan 
Lord Strabolgi, şöy]e demiştir: 

- Ingilterede ek.c;eriyet fırkalarının 
ve bu meyanda amele fırkasının, Alman
yanın sukut etmiş olduğu barbarlık de
recesine düşmemek şartile, askeri ku
mandanlarımızın ellerini kollarını bağla
mak onları hatta sivil ahalinin azinı za
yiata uğraması tehlikesi mevcut olsa bi
le meşru hava silahlarını kullanmaktan 
menetmek istcmiyeceklerini zannediyo
rum. Madam ki bize karşı bir hava har
bı açılmıştır. Bu harbı defetmek için 
bütün hava kuvvetlerimizi kullanmakta 
serbest olmamız ve bu suretle diisman
larımızın iktısadi ve askeri kuvvetlerini 
hasara uğratmamız Hiıımdır. 

GAZETELERtN MÜTALAALARI 
Londra 14 (A.A) - Nevs Chronicle, 

Führerin açık şehirlerin bombardıman 
edileceği suretindeki tehdidi hakkında 
mütalaalar yürüterek şöyle demektedir: 

Hitler tarafından verilmiş olan emir, 
onun nihai sukutunu tacil etmekten baş
ka bir netice V'ermiyccektir. Bu emir, 
cihan efkfirı umumiyesinde Bitlere kar
sı mevcud olan aleyhtarlığı kuvvetlen
direcektir. Bundan baska B. Bitlerin 
dün Lordlar kamarası~da nazilerin ka
yıt ve sartsı7. bombardıman usulüne mü
racaat etmeleri takdirinde Ingilterenin 
icap eden tedbirleri almakta kendisini 
serbest telakki etmekte olduğunu söy-

]iyen Lord Halifaksın ihtarını da göz 
önünde tutarak düşünmelidir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
cPolonyalıların geriye atıldıkları gün

lerde Alman tayyareleri ve topları ate
şin askeri hedefler üzerinde temerküz 
ettirilmesini müreccah buluyorlardı. 
Şimdi Polonyalılar, nevmidane ve mu
vaffakıyetle mukavemet göstermeğe baş
ladıklarından kendi projelerine muhale
fet edildiği takdirde son derece hiddet
lenen B. Hitler cüretlerinden dolayı Po
lonyalıları cezalandırmıya karar vermiş
tir. Bunun için bir bahane bulmuştur. 
Polonyalı siviller çeteler teşkil ederek 
mütaarrıı.larına hücum etmisler, l!l14 
senesinde de Almanlar Belçikadaki ba-
zı ifratkarane hareketlerini muhik gös
termek için böyle bir bahane ileri sür
müşlerdir. Hakikat halde !ngiliz kuv
vetlerinin günün birinde açık şehirleri 
bombardıman etmek mecburiyetinde ka
labilmeleri endişesi, siviller kadar as-
kerleri de düsündürecek bir şeydir. 

Lord Halifaks, bizim itidal siyasetimi
zin müttekabiliyet esasına müstenid ol
duğunu söylemekte haklıdır. Mukabele 
bilmisle manız kalmak korkusu ve bu 
korkunun Alman halkının maneviyatı 
üzerindeki tesiri, insani mülahazaların 
kMl gelmemesi knr.şısında, kafi gelecek
tir. 

Tiınes diyor ki: 
• cf;ayet irtikap edilmekte olan mezali

me devam edilmezse. Ingiliz ve Fransız 
hiikümctleri düşmanları tarafından da 
aynı vechile hareket edilmek şartiyJı> 
B.Ruzveltle münhasıran askeri hedef
leri bombardıman edecekleri suretinde 
vermiş oldukları sözü tutaca"klardır. 

Lord Halifaks, çok nçık bir ihtarda bu-
1 unmuştur: 

B. Ruzvelte yapılmış olan bu vaad, 
~arta muallaktır. Eğer düşman, aynı 
~echile itidal dairesinde hareket etmiye
cek olursa, biz de hareket serbestimizi 
tamamiyle istirdat edeceğiz.> 

manya ya karşı mağlllp olmamasıdır 
Vaşington, 14 (AA) - Siyasi ma

hafil, halihazırdaki bitaraflık kanununun 
ilgası için idare ile kongre arasında yapı
lacak olan mücadelenin bilhassa ayan 
meclisinde çok hararetli olacağını tahmin 
etmektedirler. Fakat bazı kimseler B. 
Ruzveltin ayanda 1 5 rey kadar bir ekse
riyet kazanacağını söylemektedirler. 

Nevyork, 14 (AA) - Bu ııabahki 
gazetelerin aksettirmekte oldukları esas
lı dü!jÜnce şudur: Kongrenin akdedeceği 

fevkalade içtimada silahlara ambargo 
konulması usulünün kaldırılması Ameri
kanın menfaati icabatındandır. 

Nevyork Herald Tribune diyor ki: 
Amerika için matlup olan en esaslı 

şey, lngiltere ve F ransanin, mağlup ol
ma~ıdır. Yalnız bilinmesi lazım gelen 
esaslı bir nokta vardır. lngiltere ve Fran
saya yardım etmek siyasetimizi tadile 
kalkışırken bazı muhtemel ihtilatlar kar
şısında kalmamız tehlikesi vardır. Acaba 
Amerikanın menfaati bu tehlikeyi göze 

almamızı amir mi) Eğer müzakereler, 
bu meseleye inhisar edecek olursa bazı 
faideli netayiç elde edilecektir. 

Nevyork Times gazetesi de nmbnrgo
nun kaldırılması zaruretine İşaret ederek 
diyor ki: 

Şimdiki bitaraflık, bizi ananevi bita
raflığımızı ihlale icbar etmekte ve nüf~ 
zumuzu tahrik eseri olmıyıı.n bir taarru
za mukavemet eden milletlere karııı kul· 
lanmak iztirarında bırakmaktadır. 

Sulh teklifi ka.bil mi? 
Vatikanın bir mütareke teklif ettiği 

haberi tamamen asılsızdır 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

İngiliz tebJiğine göre Hitler hüküme
tinden böyle hiç bir !?ey beklenemez. 

Ecnebi memleketlerde Papanın bir 
mütareke akdi için muhasımlar arasın
da yeni bir te.sebbüste bulunduğu söy
lenmişse de Vatikan mahfelleri bunun 
esas.sız olduğunu bildiriyorlar. 

PAPANIN SÖZLERİ 
Londra, 14 (Ö.R) - Belçika sefiri

nin itimatnameJerini kabul eden Papa 
on ikinci Pi harbin önünü a1mak için 
mümkün olan her şeyi yaptığını ve her 
kes için :şerefli bir sulh akdettirmeğc 
her fırsatta çalışmağa devam edeceğini 
bildirmiş ve şunları ilave etmiştir : 
•Eğer bu mümkün olmazsa, muha-

SJmları beynelmilel hukuka riayete, si
villeri esirgemeğe. esirlere iyi muamele 
yapmağa ve zehirli gaz istimalinden iç
tinaba davet ederek harbin dehşetlerini 
azaltmağa çalışacağım ... • 

ALl\IANY A GİZLİYOR 
Londra, 14 (A.A) - İstihbarat neza

reti bildiriyor : 
BerJindeki propaganda nezareti Na1J 

rejimi ile hiç bir anlaşmaya yanaş
mamak hususunda İngiltere ve Fransa 
hükümetleri tarafından verilen kararı, 
Alman milletinden saklamağa uğraş
maktadır. Bu kararı teyit eder mahi
yette son zamanlarda yapılan resmi be
yanatın neşredilmesine müsaade edil
memiştir. Halka, Almanyanın yakında 
Polonya ile 191-1 teki şark hudutları esa-

sına müstenit bir sulh imza edebileceği 
ve bu takdirde İngiltere ile Fransanın 
harbe devam etmekte bir menfaatleri 
olmıyacağı kanaati aşılanmak istenmek
tedir. 
Alınan propaganda nezareti bütün 

gayretlerini İngiltere aleyhinde sarfet· 
mekte ve Fransadan az bahsetmektedir. 
Fransız cephesindeki askeri harekAt 
ehemmiyetsiz bir takım hudut hadise• 
!eri şeklinde gösterilmektedir.• 

HARP SiYASETLERİ 
Paris, 14 (Ö.R) - Avam kamara.sın· 

da bay Çemberlnyn İngiltere ve Fran· 
sanın harp siyasetini şöylece tarif etmiŞ· 
tir : •Harbin en müessir şekilde deva· 
mı için ne lazımsa yapmak!• 

•• • Harp kaçağı reJımı 
Bir meydan muharebesi 

lngilizleri, Alman kadın ve çocukları
Dakikadan dakika ya bekleniyor· Al- nı aç bırakmakla itham ediyorlar (!) 
ma nlar Varşova yı tecride çalışıyor 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE - nan haberlere göre Po- ağır zayiata uğrat~~o:.lar .. Vistü1~ şar
düşürülmüştür. I d h ._. ._ I d • kında Alman motorlu kollarının ılerle

Modlin - Zegreze hattı üzerinde kıta- ~ony~ a aruın. uCIŞ a 1 mesi durdurulmustur. 
farımız düşmanın bir hücumunu geri gı gunden berı Alman Brüksel, H (Ö.R) - Endepandas 
püsküri.müştür. ordusunun ÖIÜ ve yaralı Blej .~azetesinin y~şo:adan aldığı ~abe-
Varşovanın bombardımanı devam et- f ._ • t 200 ._. ._. re gore Pozen vılayetınde mukabıl ta-

mektedir. o araH zayıa ı uın Hl• arruzlarına devam eden Polonya kuv-
Kaluszyn - Siedlce hattının cenubun- şiden az değildir. Alman v~tleri :Almanlara büyük zayiat verdir-

da, kıtnlarımız, düşmanın motörlü ve fırlıaları bazı nolıtaıar- mışlerdır. . 
zırhlı kuvvetleri karşısında şiddetli çar- i . ALMANLARA GöRE 
pışmalar yaparak geri çekilmektedir. da Leh muJıavemet nı Berlin, 14 (AA) - Alman istihbarat 

Annapal civarında Vistülü geçen düş- JıırmaJı İCin en lJÜyÜJı bürosu, Alman kuvvetlerinin faaliyeti 
rnan kıtaları ile şiddetli çarpışmalar vu- ' zayiatı ğöze aımıslar· gittikçe. !'!arka doğru genişlediğini bildir-
kua gelmektedir. "' mektedır. 

Lvov şehri, diişmanın bir motörlii kol dır. . \VolkowyEk - Czeremcha, pulavay 
Oc yaptığı hücumu tardetmiştir. ALMAN TI~~LiCLERI Lublin ve Kovel - Lemberg hatlanna 

Gdynia mıntnkasında, Kepada ve Ok- Berlin, 14 (0.R) - D. N. B. ajansı taarruz edilmiş ve bu hatlardan bazıları 
syvskada muharebeler devam etmekte- Almanların Vistülü bir kaç noktada geç- işgal olunmuştur. 
dir. tiklerini, Şarki Prüsyada Alman hudu- Kowel, Siedlce, Lukov ve Wlodava 
İKİ ALMAN FIRKASINI :MACLUP dunda son müstahkem mevki olan Osi- istasyonları atılan bombalarla hasara uğ-
ETTİLER... yeviçi işgal ettiklerini bildiriyor. ramıştır. Bazı şimendüfer tesisatı tahrip 
Londra, 14 (Ö.R) - Son Leh tebliği- ){UTNO MJNTAKASINDA edilmiştir. Osoviecz istaı-yonu tamamile 

ne nazaran Var ovanın gar1'indc Leh Roma, 14 (Ö.R) - Kutno mıntaka- harab olmuştur. 
Jm~"·etlcri iki Alman fırkasını mağlup sında muhasara edilmiş olan Leh fırka- Nakliyat tayyaresi filoları Kaluszyne 
ederek bin esir ve bir çok harp malze- lariyle Alman ordusu arasındaki büyük kadar ilerlemiş olan zırhlı fırkaya benzin 
mesi almışlardır. Alman tayyareleri as- muharebe çenber içindeki Leh kuvvet- ve cephane ta~:maktadırlar. 
keri kuvvetlere, münakale hatlarına, is- lerinin teslim olmasiyle nihayet bulmuş- V ARŞOV ADA Y ANGJNLAR 
tasyonlara, açık schir ve köylere k~ı tur. Alman tebliğine göre Alman ordu- Varşova, 14 (A.A) - Var~ova mü-
Jıarekct)crini tc dit etmi~lcrd.ir.. Yal- su Lehlerden 70 bin esir almıştır. Gana- dafaa kumandanlığının bir tebliğine gö
nız Va~ovad.t yetmiş Ah~an bombardı- im mikdarı 143 top ve 36 hücum araba- re, geçen gece Alman topçusu, şehre 
man tayyaresi göriilmiistiir.. Bunlann siyle diğer bir çok silah, mühimıı:at ve yangın obüsleri atmı .. tır. Pilsudski sıh-
birbirini taki1> eden hiicumları neticesin- malzemeden ibarettir. hiye enstitüleri yanmı!;tır. 
de 60 tan fazla sivil ölmüştiir. Bir nıik- MODLİNİN ŞARKINDA Knunas, 14 (AA} - Polonya top-
dar hususi ev harap olmuştur.. Askeri Naref hattında, Modlinin şarkında da raklarında Litvanya hududu uzunluğun-
hedefler hasar<ı uğramamıştır .. Alman- Alman kuvvetlerinin 18 inci Leh fırka- da mühim muharebeleı cereyan etmekte
lar diin, Kızılhaç işaretini sarih ve gö- sını esir ettiklerini Berlin iddia etmek- dir. 
rün<'cek sekilde tac;ıyan bir sıhhiye tre- tedir. Birçok Leh kasabalarında büyük yan-
nini bombardıman °etmi !erdir. GDYNİA TESLİl\I OLDU gınlar çıkmı~lır. Polonyalı kadınlar ve 

HASTANELER DOLU Beı·Jinden bildirildiğine göre Gdynia çocuklar hudut civarında toplanmışlar-
Londra, 14 (Ö.R) - Zurihtcn bildi- limanı bu sabah saat 10.15 te Almanlar sn da Litvanyalı muhafızlar bunların 

rildiğinc göre. Lehlerin mukavemeti tarafından işgnl edilmiştir. Leh kuman- hududu gel·melerine mani olmaktadırlar. 
Alnıımlart insanca çok biiyiik zayiata danı şehri teslim etmişse de daha ce- BiR ZAFER SAHiFESi 
uğratmaktadır. Rcı..nıi kaynaklar tara- nupta mücadele devam etmektedir. Roma, 14 (A.A) ·- Messagero gaze-
fmdan hiç bir rnkkam ncşredilmemekle MUKABİL LEH TAARRUZLARI lesi, zafer sahife.<1i başlığı altında Wes-
bcraber, Bcrlin ve Viyanada bütün has- Buna mukabil Leh tebliğlerine göre, terplnttedeki küçük Leh garnizonunun 
tanelCJ' \ 'C mektepler :yaralılarla dol- ağır muharebelerden sonra Lehler Al- gösterdiği yüksek fedakarlığı tebarüz et-
mu t.~r. . ınanları Varşova yakınlarından çekil- tirmektedir. 

tUTIIIŞ ZA l1AT .. meğe mecbur etmişlerdir. Leh süvarile- Bu gazete miralay Sobocinski ile mai-
:' ondra, 14 (0.R) •• Zu· ri cliismanı takip ederek bir çok hücum yetindeki a!'lkerlerin kendilerinden pek 

rihten bildirili"Or • arabalan zaptetmişlerdir. Po~~an. mı~- üstün kuvvetlere karşı yaptıkları kahra-*· • ı..-. , __ .. , ~.d • taknsındnn gelen kuv\•ctler muessır hu- manen müdafaa hakkında tafsilat ver-
ft,.W1..GJILl.W.Q.llU1' ar MİVM e diicrnınnı m,.lctr v,. Almanhınn lcumandan)a_nıai-

Filhakika Almanyada gıda kıtlığı hüküm sürüyor 
Roma, 14 ( ö.R) - Alman gazetele

ri ı.arbm kaça~ı rejinıi hakkında yarı 

resmi mahivette iki nota neşretmişlerdir. 
Birinci nota lngiliz hükümeti Alman ka
dın ve çocukları aç bırakmak istemekle 
itham ediyor ve lngilizlerin harp kaçağı 
olarak ilan ettikleri emtia arasında sivil
lerin hayatı için elzem maddelerin bulun
duğunu kaydediyor. 

lngiliz ablokasına mukabele olmak 
üzere Almanya hiikümeti tarafından harp 
kaçağı addedilecek eşya iki listeye ayrıl
mıştır. Bu listelerden biri bir şarta tabi 
olmadan kaçak addedilecek eşyaya ait
tir ki, bunlar da her nevi harp malzeme!.: 
nakil vasıtaları, benzin, madeni yağ, 
altın, gümüş muhtelif paralar ve çekler
den ibarettir. 

ikinci liste bazı şartlar altında kaçak 
addedilecek olan eşyaya aittir. Bunlar 
da gıda maddeleri, canlı hayvanlar, mel
busat ve harp malzemesi imaline yarı-

yetindekilere silahlarını teslim etmemek 
şerefini verdiklerini ilave eylemektedir. 

SON ALMAN TEBLICI 
Brüksel 14 (Ö.R) - Alman başku

mandanlığının tebliği: Alman kuvvetle-

yacak her türlü maddelerdir. 
Stokholm, 14 (AA) - Almanyamn 

kaçakçılık emtiası addetmekte olduğu eş
ya listesi hakkında burada birçok müta
laalar serdedilmektedir. Almanyamn 
başka memleketlere ıevkedilmesine ma
ni olmak için Isveçin zirai mahsulleri it-
halatını inhisar altına almağa çalışmakta 
olduğu söylenmektedir. 

Londra, 14 ( ö.R) - Holanda ve 
Belçikadan gelen haberlere göre Alman
yada gıda maddeleri kıtlığı daha artmı,
tır. Alman hükümeti haftada iki gÜn et 
sntılmıyacağını bildirmiştir. Bu etsiz 
günler Pazartesi ve Cumadır. Fakat haf
tanın diğer günlerinde de pek az et bul
mak mümkündür. Gelecek hafta benzin 
satışları daha sıkı tahdidata tabi olacak 
ve ancak imtiyazlı bazı memurlar benzin 
tedarik edebileceklP.rdir. 

Ev işlerinde kullanılan bir çok bez
lerin artık imal edilemiyeceği ilan edil
miştir. Mağazalar mevcut stoklar tüke
nince bu nevi kumaşların artık satılmıya-

Sovyet gemileri 

cağını müşterilerine bildirmişlerdir. E1 
kömürünün azalması beklenmektedir• 
Bu sebeple bitaraf memleketlere kömÜI 
ihracatı durdurulmuştur. Lor kömür ha"' 
zasının istihsaiatından artık istifade ede
miyecekleri cihetle bazı güçliikler mub• 
temeldir. 

Roterdamdan bildirildiğine göre ışl)c• 
!arın söndürülme i Almanyada daha -' 
siddetle tatbik c lunacaktır. Zira kararı' 
!ık.tan istifade eden ıejim düşmanlafl• 
rejim aleyhind<' yafta yapıştırmaktachf' 
lar. 

Geçen hafı ı Opel fabrikalarıntfl 
Frankfurd civr ında iki grev bir çok İf 
çilerinin tevkif 'le sebep olmuştur. , 

Resmi Alm n mahfilleri 400 Çek111 

rehber olarak utulduğunu tekzip etrne1'' 
le beraber Bo' emya ve Moravyada um~· 
mi ehemmiyc ı muhafaza maksadile bil 

<'ok tevkifat '"apıldıiını itiraf ediyorlııf· 
Slovakyada c' hşetli tedbirler alınmış <t4 
birçok yahurl 1er tecrid kamplarına ıe.,·1'' 
olunmuşlarc' 

• 
gerı çağırıldı 

ri Polonyanın cenubunda her mukave- A k d s ı 
meti kırarak şarka doğru süratle ilerle- merı· a a araçogv u 
ınektedirler. Lonviç civarında Vistül ili 
nehrini bir çok noktalarda geçmi~lerdir. 

Naref nehrini Bodin civarından geçen h e 1 ı A k d 
Alman kuvvetleri Varşovanın şimali nun seya atı e a a a ar 
şarkisine yaklaşmışlardır. Şarki Prüs-
yadan hareket eden kuvvetler cenubu 
garbi ve cenubu şarki. istikametinde iler- Vaşington 14 (Ö.R) - Sovyetler açık denizlerde bulunan ticaret gemile& 
liyorlar. 18 inci Leh fırkası erkanıharbi- ni geri çağırmışlardır. 
yesiyle birlikte silahlarını teslim etmiş- Bir habere göre Amerika Reisicümhurunun kongreyi derhal içtimaa davet 
tir. Bu suretle 10 bin esir ve 30 top alın- etmesi Sovyetlerin bu kararı ile alakadardır. Amerika mahfilleri Türkiye hn" 
nııştır. Alman kuvvetleri süratle Brest riciye vekili Saraçoğlunun Moskovaya vukubulacak ziyaretine büyük ehCJll"' 
Litov.ska yakl~maktadır. miyct vermektedir. 

Fena havaya rağmen tayyareler Var- Amerikanın bitaraf lığı hakkında Hari-
şovanın şark varoşlarını muvaffakıyetle 

bombardıman etmişlerdir. ciye nazırının mühim beyanatı 
Cephe gerisi münakale hatları tahrip 

edilmektedir. Londra 14 (ö.R) - Amerika hariciye nazırı B. Kordel Hul abloka mese-
Garp cephesinde, evvelkinden daha lesinde Amerika hükümetinin hattı hareketi hakkında beyanatta bulumnUf" 

çok Fransız birlikleri, müstahkem hat- tur. .- ı.A 
tan çok ileride Sarburk ile Holbah ara- «Amerika hükümetl bitaraf sıfatiyle beynelmilel hukuktan mütey~ 
sında Alman ara1.isine girmişlerse de hiç bir hakkını feda etrniyecektir ve bu hukuka muhasırnlardan her ııa:;c 
lfığım hatları ile Alınan kıtalarınm ateşi birinin tecavüxU halinde en pratik ve ~dil§ne addeUlği tedbirlere mUrac 
tarafından durduruhnuşlardır. edecekilr.> 

____ ...... _ 


