
r-:4 _ GAZI tiULVA1U IZMIR - 44 
1 ·İ~tiyaz sahibi: ŞEVKET BIL_~!N_ 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mudilrii: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEV A.M MUDDETl Tü.rki1e için Hariç içiiı 
1400 2900 
7şa l65<J Alt1 qhk .••••••••••.••• 

Günü geçmiş nüshalar (25) kuruttur. 

s~ ........... . 

L TELEFON: 2697 

ilin münderecabndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

il 

Cümhuriyefüı oe Cümhu.riyet e~ermbı. bekçili, !<ıbahlan çıkııf' ftt1ııri gazetediT 

Fuarımızı 
26 Günde 

499.141 kişi gezdi 

fransız ordusu ilerilemektedir 
1R·en···v·e··Mo·zeı···a·ra·sınaaki···4o···ktıometreı1k··«~epııe····t"ania, 
lmen Alman arazisindedir. Sarbruk_u~. su~ut~ yakındı 
: ·········•····································•••·········•·•·•··•··················••·•··•••••···•••••····•••••••··••··••••••·•··············••••·····••••••···••·•···········•••••··········••••••••·•····•·•····•••··•······••••·•··••••···· 

··ı;5;;f~id,, istihkamlarına giden en mühim tepeler 
şimdi Fransızlar tarafından işgal edilmiştir 

Paris sokaklarmda i§çi kızlar gaz maskesiz dolaşamıyorlar ' 

Amerikanın 
Bitaraf lığı 

---·f::s·---
AJmanların harp 
metodlarmdan 
müteessir olacaktır .. 

-"Ô'"ŞEVKET BlLGtN 

Leh 
Hüküm eti 

---.... 
Rumen 
duoda 

hudu
Şemnik 

e vAdis·n 
Alelace e naklo unan Alnıan takviye 
kuvvetleri Üzer· ne Fransız tayyare
~eri bombalar yağdırmışlar ve bü

yük zayiata uğratn1ışlardır 
Londra ıs (Ö.R) • rülı&e den alınan 'bir rapo· 

ra göre, Fransızlar LüJısenlJurg hududunda ilıi 
Alman fıöyünü işgal ettnişlerdir. Fransız tay
yareleri Sigfrid hattının arlıasında ucaralı Sar 
vadisine ıdelaceıe nalı"?olr.man Alman talıviye 
lıuvvetıeri üzerine bom'rJalar yağdırmıılardır. 
Darmadağın edilen bu 1ııwvet!er büyük zayia· 

ta ağranu3lardır. 
FRA~"SIZ TEELİi'.'ii SARBRUK DÜŞMEK ÜZEREDİR 
Londra 15 (Ö.R) - Bu sabahki Fran- Lüksenburg büyük dukalığı ile müş

sız tebJiği garp cephesinde askeri vazi- terek hudut civannda yaınlan Fransu; 
yeti şu suretle hiilasa etmektedir : taarruzları neticesinde Alınanlar Sar-

ııFransız askeri kuvvetleri garp cep- bruk önimdeki Heri mevzilerini tahliye 
hcsinde vaziyetlerini ıslfiha devanı cdi· ctmi~lcrdir. Ru şehir şimdi li~ cihetten 
yorlar. Dünkü gün yapılan hıareketlcr top ate~i altındadır. 
Sirk mevkünin şimali şarkisindcki mm- 40 KILOMETRFLİK CEPHEDE 
ttikada on eylfıl akşamki tebliğde kay- Şimdi Ren ve Mozel nehirleri arasın-
dedilcn Alman taarruzi hareketinden claki cephe, 40 kilometre imtidadında, 
heri miicadele mevzuu olan araziyi ele tamamen Alıntın arazisindedir. Şiddetli 
gecirhıeınizi Cemin etmiştir. Bundan yağmurlara rağmen Fransızlar Sigfrid 
lJ kL 4'aıia öteye de ilerledik.. Gecele., lıattınm ileri mevzilerine doğru terakki
yin ilk hatlarda düşmanın, billıassa top- yo devam ctmi~ler ve ormanlık bir çı
çu kuvvetJcri marifetiyle gösterdiği ha- lnnhyı işgal etmişlerdir. Burasının zap· 
r:ır<'tıi aksülamele rağmen, mevzii sa- h ileride yapılacak daha geniş harekct-
lahlar kaydedilmiştir.• - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

lngılı::lcr «Kapları> te:ım ye etiıkıcrwaşkumaııdmıları Gort ve kadın § 

lngiliz torpitoları 

Her gün bir kaç A.lma 
tahtelbahiri batırıyor 
Londra 15 ( ö.R) - Alman tabtelbahirlerinden bazılarının batınld 

bakkmda ilk resmi haber Amirallığın ~u tebliğinde mevcuttur: lngiliz torpi 
muhripleri, keşif gemileri ve tayyareleri Alman denizaltılarını aramak 
sadile mühim bir nıınf kutur dahilinde mütemadi taramalar yapmaktadır] 
jfü çok hücmnlar bazı Alman tahtelbahirlerinin tahribi neticesini vermiı 
Her ne zaman mümkün olnıufsa, babnlan tatitelbahirlerin mürettebatınd 
sağ kalanlar toplanmıtbr. 

MEKSiKA SAHiLLERiNDE: 
Londra 15 ( ö.R) - lngiltere orta ve: cenubi Amerika devletlerint 

manların it.endi sahillerinde tahtelbahir ve hava üsleri teııis etmelerine 
"'aade edilmemesi için notalar vermiııti. Bir çok cevaplar alınmıştır. ı lepsi 

-·· SONU 3 üncii SAHİFEDE ·--Alınan başkumandanlığı, Polonyaya 
karşı bir imha harbı yapıy?r. Binlere: 
Alman tayyaresi, büyük şehırlerden dag 
başlarındaki çoban kulübelerine kadar, 
çatıları altında hayat barındıran her şeyi 
tahrip bombalariyle mahvediyo~lar: Has
tanelere, insanlığın ıstırabını dındirmek 
için kurulan şefkat yuvalarına bile mer
lbamet etmiyorlar ... 

kasabasına 
yerleşti 

Leh ricalinin aileleri 
Romanyaya 
gitmelıtedirler 

Polonya tehlikededir .. 
Bu tedhiş sistemi, istiklali uf,rrunda öl-

meyi bile~ kahr~ı:1an . ~ir milletin mu
kavemetinı kırabılir mı. 

Bu hususta kehanet mahiyetinde te-
lakki edilecek mütaHialar s7_rdc~mek is
temiyoruz. Yalnız şuna kamız _kı yılgın
b~a düşmiycn bir ordu, kendi~den k~t at!t faik kuvvetler karşısında. bıle mucı-
zelcr yaratabilir. Mukğı::Uebt.ın esasıallye
ise dü emektir. Sa ır mor . e 
taha:Uı edilmiyecck ıstırap, yenıl-
miyecek zorluk yoktur. 

] n1 harp sistemile Fransızlar 
A
1 

mgili?. lar~~ harp ~stemi arasında ba-
ve n z enn h" } • Al 
.riz farklar vardır. Polonya ŞC: ~ e:ı; 

1 
-

nıan bombaları altında inim ıD!m ın er
ken Ingiliz-Fransız tayyarelcrı, Alm~n 

ıili-Jerinc yalnız beyannameler atm11 -fu iktifa ediyorlar. Almanyayı bir baJt~n 
bir başa kateden bu hava. kuv:vetlen, ıs
teselerdi, açık Alınan şehırlerıne ~?lon
ya şehirlerinin ıstırabını yaşatabılırler-
di. Bunu yapmıyorlar. 

Yapmayışları zaaflarından mı, endi-

1 · d mi? §e erm en . kili" b alin cevabını 
Ingiliz başve . : u su 

şu suretle vermıştir: IFEDE 

Roma l5 (ö.R) - Leh hükü
.meti şimcüye kadar bulunduğu 
Zemenik kasabasını terk ederek 
daha cenupta Rumen hududuna 
doğru yerleşmiştir. Leh arazisini 
terke hazırlanan diplomatik he
yetleı- de Rumen hududuna doğru 
gelmektedir. 

Haber alındığına göre Leh ha
riciye naZınnın kansı bayan Bek, 
Başkumandanın kansı Bn~ Smigli 
Ridz ve R~isicümhurun karısı Bn. 
Musiski hududu g~erek Roman
yaya iltica etmişlerdir. Hariciye 
nazırı Albay Bek şimdi Zaim kö
yüne yerleşmiştir. Diğer nezaret
ler de ayni köye nakledilmek
tedir. 

Paris 15 ( ö.R) - Alman tay
yareleri Galiçyada Leh hükümeti
nin iltica ettiği Semnik kasabasını 
bombardıman etmiştir. Burada 
bir tek askeri müfreze bile yoktu. 
Alman radyosu Leh hükümetinin 
ve sefirlerin burava çekifdiVi:ni bir 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

• 
ıse 

Vilna ve Brest - Litovsku aı 
sukutunu yalanlıyorlar 

Merkez orduları 
Almanlara ' karfı kuvvetli bir 

mukavemet gösteriyorlar -so;E;~Ef1 BiLGIH 
~----~--~~~-

8 elçi kaya asker ihracı ? 
Almanlar böyle bir haberle Belçika

da heyecan· uyandırmak istiyorlar 
Londra 15 (ö.R) - Alman propagan

dası Belçikada Ingilterenin Belçika s~
biline asker çıkarmak istediğine .. d~~ 
haberler dağıtmıştır. Halbuki Ingıliz hu
kümeti Belçikaya karşı taahhütlerine sa
Öık olduğunu ve bitaraflığına hürmet 
niyetinde olduğunu ahiren Brüksel hü
kümcti nezdinde yeniden teyid etmiştir. 
Alınan iddiaları Belçikada Ingiltereye 

karşı emniyetsizlik uyan<lırmağa matuf Jundaki sözlerini nakleden D.N.B. ajan
ise de Belçikalıların Almanya ve Inı?l- sı b_üyµk B~tanya. bahriye nazırını At
tere ile geçmiş münasebetlerinin tarih- henıayı torpilletı:niş olınakla ve meşru 
çesi böyle 'kaba bir manevranın muvaf- ve gayri :ncşru ~ütün vasıtalarla mak
fakıyetine ihtimal bırakmamaktadır. . sadına _enşmek ıstcmekle itham eyle-

Berlin 15 (A.A) - Ingiltere bahrıye mektedir. 
nazırı Çörçilin cgeçen harpte olduğu gl- Fak::t, diyor, ~uva.ffak ola.mıy9:cak7 
bi bu sefer de Amerikayı Almanya aley- tır. ÇünkU Amerika efkan umumıyesı 
hinde harbe sürüklemesini bilirim> yo- bu manevralara aldırmıyor. 

•••••••••••••••••••••••• 
Alman tebliğle -

rine göre muhar 
sarada olduktan 
iddia edilen ve 
yarına hareketle -
ri ile biTle§meğe 

: çalışan Leh fırka
: Zannın bulunduk -
: lan yerler. 
• •••••••••••••••••••••••• 

~rodno 



s ı' an.ur. elllllalted ı 

Amerikanın 

314-

Edirneden gelen amele •. 
Bunlar saraya dolmuşlardı. Etekleri 

tutusan basvekil i•e kim olduklarını 
~ i 

anlamağa çalışıyordu 

ŞEHiB HABERlERi 
Şehir Meclisi 

Fevfıalade bir 
toplantıya çağırıldı 
Belediye riyaseti Şehir Meclisini fev-

kalade bir toplantıya davet eylemiştir .. 
Meclis önümüzdeki cuma günü saat 16. 
30 da toplanacak ve belediye otobüsleri 
için satın alınarak gümrüğe gelen mal
zemenin gümrükten çıkarılması husu
sunda karar ittihaz edecektir. 

Fransız kontenjanındaki hissemiz 

Litvany a ile yeni bir 
ticaret anlaşması yapıldı 

Belediye enücümeni eltin öğleden son- Fransa hükiimeti tarafından 939 sene- mahsullerin Türlôyeye ithallerinde di-
ra toplanmıştır. si üçüncü üç aylık devresi için Türkiye- ger meınle'ketlerin mllinasil mahsulleri-

· Bitaraf lığı 
----'t/·---

Almanların harp 
metodlarından 
müteessir olacaktır .. 

- -tr
ŞEVKET Bt 

- BASTARAFI 1 İNCl SAHİFEDE 
cBaşkalnrı ne yaparlarsa yapsın1 

lngiliz hükümeti asil tedhiş yaratmı 
gibi vicdansızca bir maksatla, kadın, 
cuk ve diğer sivilleri kasden bombar 
man ctmeğe katlanmıyacaktır.> 

Hele onun : Marina bir çığlık kopararak yatağa -*- ye verilen zirai mahsuiat kontenjanları ne tatbik edilenlerden başka veya daha 
- Bütün bunları sen imparatora an- koştu.. Memurlar e~mi şunlardır: yüksek resim, munzam rüsum, harç ve 

lngiltere ve Fransa, Alman mille 
karşı kin ve düşmanlık beslemedikleri 
her !ırsatta söylemişlerdir. Bunun i 
barbarca bir harp yapmak istemiyor 
Fakat tahammüllerinin elbette bir hu 
du vardır. Almanlar bu yolda devam 
tikçe müttefiklerin de ister iste 
harp metodlarını değiştirmeğe mecb 
kalacakları günler gelecektir. 

jatırken ben de yanınızda idim demesi İmparatoriçe, bitap bir halde mırıl- bin:ılarda ifıaınet 250 kental kabuklu yumurta, 150 ken- her hangi bir mükellefiyete tAbi tutul-
koca Göbeğin oğlunu tamamen şaşırt- dandı : . d • Jd tal yumurta akı, 200 kental şekersiz yu- ınıyacaktır. 
m.ıştı.. - Çocuk ... Çocuğum düştü .. Ben de e emı~ece er murta sarısı, 30 kental şekerli yumurta Litvanya menşeli mallar en ziyade 

_ Fakat ... Diye kekeledi .. Biz odada ölüyorum .. Çabuk bir doktor.. Başvekalet, her ne sebeple olursa ol- sansı, 5000 kental tane mısır, 300 kentnl mazharı müsaade millet muamelesine 
yalnızdık .. Muhakkak bu kız kapıda * sun bundan böyle memurların mensup fasulya, 900 kental diğer meyvalar, 300 tabi tutularak tenzilatlı resim ve tek~-
dinledi ve size haber verdi.. İmparatoriçenin baş ucuna toplanan bulwıduklan vekaletten müsaade veril- kental çiçek soğanı .. liften istifade ettirilecektir. Bugün Almanya 1914 den daha ya 

nızdır. - Hayır Dimitriyos .. Sizin konuştuk- doktorlar vaziyeti çok tehlikeli görmüş- medikçc resm1 binalarda ikamet etme- * Litva~yaya verilen kontenjanlar mu-
1.annızı Marina duymamıştr ve o lerdi. Mavi gözlü dilber, sırf bu ölüm mcleri ve verilecek müsaadelerde de cibince Istanbul ve İzmir gümrük baş Dünya efkarı urnumiyesl Fransa 

Ingiltere ile beraberdir. Bu manevi 
raberlik harbm cereyanı üzerinde, Y\ 
nn muazzam akisler yapabilecek mah 

da bunu benim nasıl bildiğime hayret- döşeğinde dostu ve aşıkı başvekil ile münhasıran vazife icaplarının göz önü- Litvanya ile hükümetimiz arasında müdürlüklerine tahsis olunan yüzde elli 
te... yalnız görüşebilmek için yatağını saray- ne alınması hakkında bütün devlet teş- yeni bir ticaret ve klearing anlaşması ve yüzde 20 mikdar bir liste halinde bil-

- O halde imparatorla konuştunuz? .. daki kanlı odaya naklettirmişti. ki15tına bir tamim yapmıştır. Bu tami- imza edilmiştir. Aradaki hesaplar mü- dirilmiştir. 
- İmparator benim sarayda olduğu- Hizmetine yalnız ve eskisi gibi Mari- mi yazıyoruz : tekabilen İngiliz lirası üzerinden ödene- Litvanyaya memleketimizden porta- yettedir 

eıu bilmez.. Benim buradaki mevcudi- na bakıyordu.. Umumi hizmetlere muhassas binala- cektir. Bu hususta gümrük ve inhisar- kal, yaş üzüm, incir, kuru üzüm, zeytin, 
yetim yalnız bu iki sadık dostun mal\i- İmparator Lcon, bütün saltanat ümi- rın bir ku;mının veçhi tahs isine uygun lar vekaletinden gümrüklere bir tanılın ceviz ve fındık, badem, defne yaprağı, 
ınudur .. Şimdi bir de senin... Üç kişi di ile bağlı olduğu doğacak çocui:'Un ~ekildc istimal edilerek mütebakisinde gönderilmişti r. tütün ve sigara, likör ve konyak, şarap-
idik. .. Dört kişi olduk .. Ve siz benim böyle dünyaya gelmek üzere iken ziya- de man aile ikamet edilmesi, yangın, da- Litvnnya menşeli tabii veya mamul lar, afyon ve halı ihraç edilecektir. 

Gerçe Almanya, dilnya umumt 
rına ehemmiyet vermiyor. 

Fakat unutmamak Hizımdır ki, A 
manyanın harp metodu en evvel A 
rikanın bitaraflığı üzerinde tesirini g' 
terecektir. Bunun ilk işaretleri mevc 
tur. Bu ayın 21 inde toplanmağa ça~ 
lan Amerikan kongresi, birleşik cUmht 
riyetlerin hak.ikt siyaset vechesinl tayf 
edece kür. 

buradaki mevcudiyetimi yine imparato- ından çok müteessirdi .. Bahusus ki dil- ire mahremiyetinin kalkması evrak ve 
ra söyleıniyeceksiniz .. Birbirinizle de sı- şen çocuk oğlandı.. eşyanın hüsnü muhafazası bakımından 
kı sıkı konuşarak Uzerlnize şüphe çek- lmparator Leon, tamamen iUmad et- n~ahzurlu ve 14149 sayılı kararname ile 
miyeceksiniz.. Ben derhal :Edirneye, Hı- tiği Dimitriyosun kendisine: l;abul edilen yangın talimatnamesinin 
rfstidiye haber yollıyacağım .. Bizim gil- - Haşmetmeap .. yanılmışım.. Gerek ruh ve maksadına da muhaliftir. 

Ihtikirla mücadele 
ruhla beraber yola çıksınlar .. Yine ame- Marina ve gerekse Recyo majestelerini1e Binaenaleyh badema ne sebeple olur-
le kıyafeti ile Bi7.ansa gelsinler.. Sen, çok sa.d~k kimselermiş.. sa olsun memurların mensup bulunduk~ Komisyon dün de muhtelif kararlar aldı, Amerika ananevi politikasına ba 

kalarak Avrupanın mukadderatile 
alakadar olmıyacak mı? burada, saraydaki mevkilnden istifade Dedıği zaman çok memnun olmll§tur. ları vekaletten müsaade verilmedikçe 

ederek bu ameleler için sarayda bir ta- ~u .n:1C:mn.uniyet Recyo için değil, M:ı- resmi binalarda gerek şahsen ve gerek 
t1ft1r işi, bahçe işi falan bulacak, onları rına ıçın<lır. aileleriyle ikametlerinin meni ve verile
~uraya sokacaksın .. Zamanı gelince ben Dimitriyosun böylece ve bir kaç daha cek müsaadeJerde de münhasıran vazi
de kendimi meydana koymak suretiyle itimad kazanması üzerinedir ki impara- fe icabının nazara alınmasını rica ede
mukabil bir ihtilM çıkaracağız ve tek- tor onun sarayın nihayetine ikinci bir r:im .. 
rar eski iktidar mevkilnl elimize g..,.ı,..,._ daire yaptırmak hususundaki teklifini 

İhtikar yapanlar hakkında ağır cezai hükümler Yoksa beynelmilel nizamın, hUrriy• 
tatbik edilecek... ve adalet ~erçevesı. içinde .istikrara id 

İhtik,. ı ·· d l k · d" be- . 1edi vuşınası içın kendı mesulıyet payı~ 
. ara muca e e omısyonu un Emnıyet, Be ye ve Ticaret mUdU- deruhd.e edecek mi? - 1 

lediyede toplanmıştır. Muhtelif tüccar riyeti memurlan şehir içinde beraber Bu suallerin cevabını alacağunız gUJ, 

oellz ... 
- ...... - de kabul etmlşü. • -- ve esnafın fazla. fiatle satış yaptıkları dolaşarak fiatleri mUrakabeye devam Ier yakındır. 

Kerestecıler yangınının hakkında vaki şikayetler, bu esnafın ti- etmektedir. İki gUn içinde yüzden faz- Dünya sulhunu kurtarmak maksad~ 

* Sebastiyano, Recyo, Dimitriyos ve 
Marina odada daha bir müddet başbaşa 
vererek hareketleri hakkında esaslı mil
zakerclerde bulunduktan sonra ayrıldı
lar. 

Bu görilşme esnasında Sebastiyano 
erkada.şlarma muhafız kumandanını 
kendi 81dürdUğilnü söylemiş ve şarap 
mahzeninden kumandanlık odam altına 
açılmış olan bodrum yolunu faş etmişti. 

Recyoya verilen vazifelerden biri bu 
ıbodrwn yolunda bulunan kumandanın 
&lüsilnil adamları vasıtasiyle ve bir çu
val içinde Marmaraya attırmnktı. 

Dbnltriyosun aldıb'l talimat ise impa
tator nezdinde teşebbüste bulunarak sa
rayda yeni bir tamirat veya inşaat ba
ban.esiyle amele alınmasını temin eyle
tnektl.. 
Marinanın vazifesi ise bermutat im

paratoriçeyi ve başvekili gözönünde 
tutmak ve bütün hareketlerini tarassut 
etmekti. 

* Marina, imparatoriçenin odasına gir-
diği zaman onu yatağı içinde ve kıvrım 
kıvnın kıvranır halde buldu. 

İmparatoriçenin yUzil sap san idi, 
Yatağın kaymış yorganı altından ise 

kan lekeleri gözüküyordu_ 

istihsali mizi 

* 
Anlattığımız hadiselerin üzerinden Uç 

gün geçm~ti.. 
Doktorlar hala imparatoriçenin döşe

ği önünde onun hayatını kurtarmağa ça
lışıyorlardı. 

Bizans halkı dalına hiç beklemedik
leri zamanlarda üst üste hadiselere, in
kılaplara, ihtilallere o kadar çok alış
mışlardı ki .. lmparatora suikastı takip 
eden imparatoriçenin hastalığı haberi 
onun için çok ehemmiyetsiz bb: haber 
olmuştu .. 

Bu itibarla Bizansa Edirne istikame
tinden gelen binlerce amelenin sokaklar
dan geçişi ve saraya g~i halkın nazarı 
dikkatini bile celbetmedi. 

Yalnız başvekil Totaras böyle çok ka
labalık bir insan kafilesinin saraya giri
şinden şüphelenmiş, imparatora keyfi
yeti bildirmiş, imparator da: 

- Dimitriyosa sor.. Bu işleri tanzim 
eden hep odur .. 

Cevabını vermekle iıklifn etınisti. 
Gelen amele bizim Sebastiyan~ gru

bunun mensupları olduğunu şüphcsi'Z. 
karilerimiz anlamışlardır. 

Bunlardan bir kısmı geceyi sarayda 
saray bahçesinde ve ağaçlar altında ge
çirirlerken bir kısmı da şehre yayılmış
lardı. 

•• BirMEDJ •• 

hakiki zararı cart defterleri ve mağazaları kontrol la toptancı ve perakende satış yapan B. Ruzveltin sarfetüği gayretler mı 

G k rest il d 
edilmek suretiyle tetkik edilmiştir. muhtelif mağaza ve ticarethaneler kont- lômdur. Yine mal\imdur ki Amerllıi 

eçcn gece e ec er çarsısın a çı- T tkik t t• . d b af 1 ~:1-ı~ir B ko 1 .. . 'll "I kan k . .. . · . . e a ne ıcesın e, azı esn ve ro e..u.u~~ . u ntro tuccar ve es- cümhurreisı Hı erin zaf etini dUn~ 
yang~ ço genış gos~~·: tüccann fillıakika sebepsiz surette bir nafımızın sureti umumiyesinde çok şa- için bily{lk bir musibet telakkt etme1 

Yalnız bır kereste dcposıyle iki bı~a- mikdar fiati yükselttikleri görülerek yanı memnuniyet şekilde dürüst hare- tedir. Ruzvelt, Alman harp metodun 
:::~~ıJi~· ~~di ~e :~ bunların tecziyesi cihetine gidilmiştir. ket ettiklerini göstermiştir. Bununla Amerika umumi efkarında uyandırd 
radır.. ır yon a e5u, yuz ın ı- . 19 hazir~ 1;335 tarihli kararname, ih- beraber yapılan bu mUrakabeye halkı- bli~k heyecandan bol bol btifade ed 

tikh ve suııstimal yapanlar hakkında mızın da yardım etmesi ve şurada bura- cektir. -*- oğır cezai hükümleri ihtiva etmektedir. da gözden kaçacak bir tarzda ihtiklr Görülüyor ki mUttefiklerln açık ş4 
Elımelı f allrilıaları Bu kararname mevaddi gıdaiye ve her yapmağa kalkışacaklann ihbar edilmesi birle? _bombardımandan sakınmalaı 

Ekmek fab 
.. 

1
·kal 'kt di f "d . nevi havayici zaruriye üzerinde ihtikh lnzımdır kcndılcrıne yalnız sempatiler temin 

• arının ı ısa aı esı ~ .. . · kl kalın k b 'yük Uzah l bıbul edilerek teşviki sanayi kanunun- yapmaga ~~bus ~~enlerın. yaptıktan Dünkil komisyon toplantısında, bazı me e . ıyaca. U m eret 
dan istifadesi münasip görülmüştür. s~çun derecesıne ~ore ~ş liradan 500 yurddaşlaı:u1 e~a :'e a1~1\imum milstah- de temın edecektır. 

Ekmek fabrikaları binalarından vergi !ıraya. kadar nakdi ceza ı~e -;'e 24 ~at- za;atı tıbl~>ıye üzerınde fıat ~ı yapıl- ŞEVKEr BiLGiN 
alınmıyacaktır. ten bır seneye kadar hapıs ıle teczıye dıgı ve hır losım ceza ve ılaçlann giz- -·----*- edileceklerini amirdir. Bu iki cezanın lcndiği hakkındaki şikayetleri de görü- E ı . 1 • d 

A 
ur her ikisi birden tatbik edilebileceği gibi şülmüş ve bu hususta derhal tetkikata v en m e ! s e rı n 
n AKY ADA aynl zamanda suçlulann bütün maUan girişilmiştir. Halkın sağlığı üzerinde ih- ' 

Gümrüfı illeri mUsadere edilip dUkkaruan da kapatı- tikfır yapacak olanlar en ağır cezalara "Ker değlftirrne Hmti 
İskenderun gümrükleri baş müdiirlü- lacaktır. çarptırılacaklardır. haberleri aranmıyac 

ğüne bağlı olmak üzere Antakyada B b Dahiliye vekaleti, evlenme işlerin 
üçüncü sınıf salahiyetli bir gümrük me- ir m a kumun Dinamit yer değiştirme ilmühaberlerinin ar 
murluğu ihdas edilmiştir. mamasının usul ittihaz edilmesi ıuu~ -*- Sevdiği fıızla nUıdlu Kallanarafı haJfıı da bir tamim yapmıştır. Bu tamim 

evlenme clizdanlannın tanziminde 
Mücadele istasyonunda jand"""'° nezaretinde heyecana dtqürmüş esasların göz önünde bulundurutm 
k a sadan 922 lira çalındı yapıldı.- Karantinada Hatay caddesinde bir istenmektedir : 

Bornova mücadele istasyonunda ya- Dün sabah belediye nikMı dairesinde hadise olm~~tur: . .. Evlenme cüzdanlarının ~er tar 
pılan bir hırsızlık dün zabıtayı meşgul şayanı dikkat bir nikah kıyılmıştır .. Ni- Yapıcı Huseyın adında bır adan~ mu- fmdan evlenenlere S8:_~.cagı v_e ~-
E:ylemiştir. Mücadele istasyonundaki ka- kMu kıyı]an Kuyucak köylil Süleyman saade. almadan, berber Khımın ınşaat dan alınacak yer degıştirme ilmuha 
sada mevcut 922 lira büyük bir ustalık- Avcı, İzmir hapishanesinde mevkuf bu- ~.cmelın?~n çıkan kay~arı. parçalamak rlne damga v~ harç pulu yap~tınlıp 
la çalınmıştır. Bu para kasası şifre harf- lunduğu için jandarma nezaretinde ni- uzere ~gım atarak dinamıt kulla~ pıştırılmıyacagı bazı taraflardan so 

/stanbulda havadan lcriyle açılmakta idi ve bu şifreyi pek kah dairesine getiril..miş, ayni şerait al- v~ o .~ıv~da oturan halla heyecana dü- maktadır. . . 
mahdut kimseler biliyordu. tında nikahı kıyılmış, bilahare tekrar şurmuştür. . 3686 sayılı kanu~ ile ~~lenme 

korunma tecrübeleri Kasanın, şifreyi bilenlerden biri ta- hapishaneye iade olunmuştur. Hakkında meşhut suç muamelesi ya- aıt evrak kı~ets~endiıi;1erek nıaı~ 
rafından anahtar uydurulmak suretiyle Süleyman Avcı, Kemalpaşanın Ansız- pılmaktadıl'. d~~ n~us ıdar,elerme devr arttırma 1 ı y ı z İstanbul, 15 (Hususi) - Önümüzdeki aç~dığı ı..annı hakimdir. Dün bir zatın ca köyünde 17 yaşında Fatma adında bir ---- ccgı ve nu~us ıdarelen ~dan da 

DaldUye vefıaJetinin ay içinde şehrimizde gece hava korun- cvınde araştırma yapılou"?tır .. Tahkika- kızı kaçırmak ve bir suç işlemekten Kaçak eıya kontroltl evrakın ~Ufus vukuat ılmühaberlerl 
mühim bir emri-. ma tecrübeleri yapiliıcaktır. ta ehemmiyetle devam edilmektedir maznundu. Mahkemesi ağır cezad g" h kkıftda t bHnat hl evlendirme memurluklanna Şehrin umumi elektrik lambalarına -*- . rülecekti. a o- a e ~ olarak verileceği 1517/939 tarih ve n 
ANKARA - Avrupada başlamış olan geçirilmek üzere mavi kağıtlar, kanus- 932 kayıtlılar ilk Davacı kızla dava edilen delikanlı an- yapıldı- fus ikinci. şube~ 931/2765 sayılı 

harp dolayısiyle memleketimizin her lar hazırlanınağa başlanmıştır. k !aşarak evlenmeğe karar verince müd- H.arp hali dolayulyle kaçak eşya kon- grafnamesıyle tebliğ olun?1\!Ştu. 
sahada kuvvetli bulunmasını ve harbin --~-- O ula alınıyor deiumurniliğe müşterek istida ile baş trolil hakkında İngiliz hUkümetince it- Parah olan evlenme cüzdaolan 
devanu müddeti kestirilemiyeceğine gö- Avrup d ; t b l Şehrimiz.deki ilk okullarda dün kayıt vurmuşlardır. Bu suretle suç sakit ol- tihaz olunan tedbirlerden hUk:Umet ka- evlendirme memurlan tarafından 
re de ekim işlerine ehemmiyet verilme- O an ıS On U QJ muamelesine başlannııştır. Bu sene ilk muş ve mevkuf delikanlı dün akşam naliyle mıntaka ticaret mUdUrlülü l}a- li mukabilinde alAkadarlara V1>1..tl ... _. 

si hakkında Dahiliye vekili B. Faik Öz- JJ:..n n/ r okullara 1932 doğumlu çocuklar kabul tahliye edilerek nikAhlısına kavusmu berdar edilınqtir. tir. 
trak valiliklere bir emir göndermiştir... Uu e e edilecektir. tur. · ş- Tesis edilen kontrol merkezleri va- Evlenme vak'alarında kadının 
Dahiliye vekilimizin ehemmiyetli bul- İstanbul 15 (Hususi) _ B günkü -*- purların kontrol şekli, kaçak add~hma- hanesine nakli esas olup ayni kaza 
du~uz bu emrini aynen yazıyoruz: ekspresle ~emleketimizde ~bazı 

1
_....,,..~~Ln'n ca1ı: eşyalarla şarta bağlı olarak Avrupa ~?an ol~.5ift~erden kadının e~l 

·A~pada .. başlamış_ o~ harp .. ~ı- Almanlar geldiler. Aralarında güzel sa- Karşıyaka İskele Kaqısuıda .. Orman yangını memleketlerine ihraç edilebilecek eşya ·~';ih?berı uzerme k?cası hanesıne y 
sında bıze duşen vazı'enın hükumetin natlar akademisi mim.art besi fi ro- M 1 k s· Odemişin Çay ağzı köyü civarında ve emtia hakkındaki tafsilıt ticaret mü- degiştirme muamelesinin de yapıla 
ve milletin her sahada dikkatli ve basi- fesör Van Holze ayni ı:'nı Y~la _ C e IOemaSI çıkan bir yangında 20 hektar çalılık dürlüğünden alınabilir.. nüfus lolAvuzunun 82 inci sahlfesm 
retli çalışarak memleketi her bakımdan yada bulunan bk kaç F~ iht' vt BUGÜNDEN İTİBABEN yanmıştır. -*- tasrih edilmlştir. Gerçi ayni sahifede 
kuvvetli bulundurmak olduğunu izaha subayı da memleketlerine gitmek .~ya 2 B k f . . l -*""""""' Zavallı lıadını n kaza halkından olanlar için yer de 

~~fa0=-~~ıng:~e=.~ed1iı~ı: re geldiler. -~-- uze-. Ü )'Ü ılım e KARATAŞ TA lıoc:ası ycuealadı... ::eısew;!;~~lı 8::n":1:ı b .. " ,,.,,".,. 

nası~ ~eyr;dece-~i ve .. de~ ~!-iddeU kapıları açıyor İki tramvay kazası Ödemişin .. ~~gl nahiyesine bağlı Ye- ma.ddesi evlenme Akitlerinin evlenme J 
kestırılemıyecegıne gore~ ilerisi ıçın çok ROMANYA • ALMANYA ı - sar KARDE~LER Dün öğle vakti Karataşta bir tramvay nlce alan koyund~n ~üleyman kızı Zey- len mem~ları tar~dan. ~ • 
~rlıklı . bulunmak lazımdır .. Bunun Arasındald flcari ., kazası olmuştur Şoför Abbasm 'd nebi kocası İsmail agır surette yarala- doğruya nüfus idarelerıne bildirilm 
ıçın de ekım işine halkı teşvik ve halkın meseleler- HENRi GARAT ve MEC ettiği 518 sayılı .kamyo k v J ~ mıştır. Yaralı memleket hastanesinde te- amir bulunduğundan ihbar keyfiyeH 
tarlalarında çalı.şmalarını işkal edecek .l.EMONİER gelmekte olan vatman ~ vfi~ag=d 0~ dav1 altına alınmıştır. cadan evlenme ıneınurluğwıa intikal 
h.er şe~ be~taraf ve zeriyatm her saflıa- Bertin, 15 (A.A) - Romanyarun eski 2 - ARJZON'ABIL. deki tramvay arabas e gı~ 8Ievsın- -*- miş ve bu vaziyet karşısında yer · 
~ alaka ıle takip ve Zira~t vekaleti- Berlin orta elçisi Gigurtu, mareşal Gö- ffa..ıdudun -AtJu ' çarparak 75 lira zarar ~:~ tir~ ıgına ESRAR BULUNDU tirme ilmühaberi aramak imk~ kal 
~ peyderpey yapacağı teblıgattan da ringle yaptığı mülfıkattan sonra muhte- V J V9 Yine dün ayni e d 11 ş yılı t mamış olması hasebiyle kaza haric 
~~ade~ etmek suretiyle yurdumuzun lif ticaret meselelerini halletmek üzere S•~NS~~ ::ı'Ri vay bir kazaya sek~i;et vesa . ~ Ceza evi civarında dolaşmakta olaıı kayıtlı olanların yer değiştirme mu.anı 
ı_st_ı~hsa,....la_tı_n..,.ı~ar!""._b_rm....,.ak,....ic~a-p_e"'!!d~e~r:. ıı~~"'!'!!!!d!!!'aha"!!'--b_ir_,k_a..,.ç~gu"!!! .. n!!!!!!!Be~r-,linid;e~k!!!'ala~caktır!"""""'~·~~~:::-~~-~v~~~· ~zı~-~~g:~_~,ı~J!~;;-;*;!.~·:.~-;~t~z~a~t ~h'.:a~fil~çe~y~ar;a~l~anmı~;ş~tır~. ~rmı!!ll•ş•v~e~ır~:~~b~::11~es;. rar:A~l~ig:o~·~~·~:le::e:\~ın~-='·{j-:zer-:·"""'in:·de~·~..,.y"'"'edi'!!'!!' lel~!lmninüh' dahlbe 1~suzUz rlnve harçsı1z evle ~..... me ı a r erı e e yapı ması 

Karım dan ~ğilnı.. Icl8le ablalıkdeğil, annelik et:teminat~ da vermiş .. Derken çocuğun rureti hasıl olmuştur. Binaenaleyh e 
tim. Ilk ".e orta mektebe gittiği zamanlar askerliği çıkıyor .. Gidiyor. Gidiş 0 gidis.. yük.s!:,Y~:ılİi.n benim yüzilmden bu lenen çiftlerden birinin kaza baricin 
çok temn: b ir kızdı. Liseye geçliği za- Şimdiki gençlerin gözleri açık. Alacağı- evde ve bu zalim ablanın elinde ka- kayıtlı olması halinde de bu suretle :ro 

G i l 
man, nasıl oldu bilmem, arkadaşları mı nı aldıktan sonra artık hır' daha .,en· do-" alı amele yapılması icap eder. 

d ı 
- ı s d rd " P kalmak suretiyle çektiği sıkın- E 1 ift) d k d han 

Z e I' m 1 r az ı ı, ne oldu, birdenbire değişti Ben ner mi.. Kabahat bizim kızda ... Gözilnü tıları duydukça, tasavvur ve tehay- v enen ç er en a ın 
o. ~man bunu~ ~arkı~a vardım. Karde- açaydı .. ~a .. Doğrusu da bu değil mi? naklini arzu eden erkekten pullu 
şum k~ruma~ ıçın elımden geleni yap- Çocuk gıttikten sonra bir müddet birkaç yül ettikçe ne hallere girdiğimi artık siz değiştirme ilmlihaberl aranması ve 

75GrfiCCP • Yazan: 
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Üc Yıldız -• 

l~. Sözd: hır genç onu seviyonnuş_ mektup yazını~ .. Sonra mektuplanu ar- tasavvur ediniz. Fakat bütün bu ilrlln- pulu yapıştınlması 18.zımdır. 
Söz vcrmış.. Evleneceklermiş.. Siz söy- kası kesilmiş.. Benim yine bunlardan tülere rağmen onun ne olduğunu, nere- Gerekenlere tebliği tamimen 
l~yin beyefendi .. B~kmıT., siz de gençsi- haberim yok.. Bakıyorum Iclfil gittikçe de olduğunu bir an evvel öğrenmek sa- olunur . 
nız.. Bu zamanda hıç erkeklerin sözleri- zaifliyor, üste de sınıftan dönmez mi? hırsızlığı içinde idim. Acaba evlenmiş 

• anılı miydi? 
ne ın r mı?. Yüreğim yanık olduğu Artık bunda muhakkak bir iş var dedim 

- Ne son sınıfı .. O tam deirt sene olu
yor ki mektebi bıraktı .. Bütün arkadaş
ları biliyor. Galiba siz buraya yeni tayin 
olundunuz. 

- Evet hanımefendi, yeni geldim. Ba
na daireden böyle söylememişlerdi. . Bu 
evin adresini de yanlış vermişler .. Arı
ya arıya ayaklaruna kara su indi. 

Iclulin ablası çiçek bozuğu yüziiııe 
rağmen şirin bir kızdı .. Beni uz.un uza
dıya süzdükten sonra: 

- I eri bu urun biraz dinlenin.. de-

yim. O zaman onun maarifte hocamoca 
falan olamıyacağına sizin de aklınız kes
sin. 

Bu teklif canıma minnetti.. 
Içeri girdim. Ev Sakız evi biçimi idi. 
Dar ve uzunca bir taşlıkta bir sandal-

yeye olurdum. O da karşıma oturdu. 
- Neresinden anlatmağa b.'l,.c;lıyayım 

bilmem ki.. dedi .. Ben Iclalin ablasıyım. 
Kfışki olmaz olaydım. Şimdi anJatacak
lanmdan kendim de utanıyorum. Iclal.. 
ve ben .. K" ilk h m • tim ve h 

i~n bil~k söyliyorum. Kaç kişi bana ve sıkıştmlun. Nihayet iki gözü iki çeş- Kencliınl tutamıyarak sordum: 
boy le vaıdlerde bulundu .. Bir kerresin- me bana herşcyi itiraf etti. Olan bir ker- •• BİTMEDİ •• 
de aldandım, ondan sonra gözümü aç- re olmuş, ok yaydan çıkmıştı. Hiç giden 
tun. Kırk yıl bekar kalmağa razı oldwn. namus artık geri gelir mi? ne kadar kız
.J\t~a .. ~ni şöyl~ namuslu, sözüne gilve- sam boş. Tabii bu vaziyet kar.Jısmda Ic
nılir ~ır kısmetim çıksa red de etmem. lali mektebe de göndermedim. Evde kal
Nc dıyordum ... I~al _b~ gence kendini dı. Kapıdan dışan çıkarmıyordum .. 
kaptınnış .. Öy~e kı .. Sızın a~lıyacağınız_ Iclalin ablası bunları büyük asabiye
Ateşle hant bır arnyn gelmışler ve ola- tini saklamak istiyerek ve fakat muvaf
cak olmuş.. fak olamıyarak arkasından sanki atlar 

Benim tabii bunlardan hiç haberim kovalıyormuş gibi söyliyordu. 
ok .. O · · · • · 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Kirabk dtikkin 

. . 
• • 

Vasıf Çınar bulvannda Çançar : 
apartımaru altında derdesti inşa bir : 
dükkan kiralıktır. Tuhafiyeci, bak- : 
kal, ve berber gibi esnafa çok elve- : 
rişlid.ir. Taliplerin aynı apartunana : 
ınüracaatle · : 

ÖZEL 
Yusuf Riza Okulu 

AMA VE İLK 
Yeniden talebe kaydına 15 eyhildetl 
itibaren ve derslere iki birincit~ 
de başhyacakhr. 
KESTh"LLI CADDESİ... 

TEU~FON: Z9J~ 
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.. 

uha da Sarbruk 
Alman garnizonu ile şehrin teslim Garp cephesinde 

h • t• d•ı• Almanlar, milyonlarca nüfusluk 
olmasına er 80 in tzar e 1 ıyor şehirleri Fransız istilası tehlike-

O 
.. , _ Parısten IJlldff'Ulyor : Aslıe• ~k irtifad~ ilk. hatlarımıza hücum etmcğe teşebbUs eden dü~man tayyare1erl-

1.ondra, 15 ( .n I F •r# •1ıcfıuman• ni tardetrnışlcrdır. 
rı rnUfaldtlerin ııanaat nce rans .... ,,,97 . 
danlığ imdiden SarlJrulıun zaptını IJıldirecefı Brüksel, 15 (Ö.R) - Havas ajansı Trev - Meç şimeııdiferiniıı geçtiği Mozel 

I f d IJU cehrin muhasarasının tam mıntakasındn Alman mukabil taarruzlarını durdurduktan sonra Fransızların 
nteVfıide ise e Y f t h J t fı• bir kaç yüz metre daha ilerlediklerini kaydediyor. Almarı piyadesi hareket et
Ofntasına fntızaren IJU haller ! r e f!!': tikleri hatlara tnrdedilmişlerdir. Düşman şimendifer hattım tahr:ip etmiştir. Sar 
tedir- AlınanYOdan SarlJrulı'! gıden IJutün n~hr.inin gnrbinde yirmi kilometrelik ceııhecle Fransız ileri hareketi de\·am et-

••tl Alman telJliğı SarlJrulıun far· mıştir. yollar fıeSflnt.., r. ifıtif f I• Ayni ajansın bu sabah bildirdiğine göre yağmura ve düşmanın topçu atcşıne 
lıında topça f aaJiyetı Jıaydetmefıle a e m~· ı·ağmcn Fransız ileri hareketinin yavaş, foknt intizamlı bir şekilde devam ettiği 
fi' bildiriliyor .. Dün nk.şamkı tebliğde ilk defa olarak esirler alındığının kaydedil-

t ~ Ö ıs ylul akşamı saat 21 de ne rolumın Fransız tebliği : mesi dikkate şayandır. Bu da düşmandan knydc değer ınikdarda esir alacak de-
Parıs, ıs .. ( ·~ - t ~len mevkileri tahkim ettik.. Bir mukabil taarruzu recede harekatı~ hızlaştığmı göstermektedir . 
Geçen gun~er !n~!;ata uğrattık. Cephenin bir kısmında düşman t?~u ve . ~.rük~cl, 1? (O.R) ~ B~l~_a -~jansının istihbaratı~n göre Almnnlar Mozel neh-

tardederek dtl ~. 'ddetli aksülameli kı;ydedilmiştir. Avcı tayyarelerunız al- rı uzerındekı Scgen kopruswıu berhava etmi.slerdır. 
hava kuvve cnnın şı 

Fransanın 
Mukadderatı 

Da lacliye ile general 
Gamlenin elinde-
Roma, 15 (Ö.R) - Fransız gazetcl?ri 

yeni kabinenin teşekkülü mün.nse~e~y: 
le Frnnsanın mukadderatının şımdi ı~ 
edamın : Daladiye ve General Gamlenın 
elinde olduğunu ve harbe en büyük şid· 
cletle devam edileceğini yazıyor. 

- *-
Avusturalyada 

Gönüllü kaydı için 
askerlik şubeleri 
k a2i gelmiyor.-
Londra, lS (Ö.R) - A ,rusturalya~a! 

20 bin kişilik bir sefer ordusu teşkilı 
için gönüllü knydı devam ediyor: . 

Dokuz bin kişilik milis kuvveti de hır 
talim devresi için davet edilmiş.tir: . 

Avusturalya başvekili demıştır ki : 
Hnrbin devamı müddetince vazifemizin 
yalnız Avusturalyanın müdafaasına in· 
hisar edeceğini zannetmek hata olur .. 
~kerlik şubelerine binlerce gönUllü 
akın ettiğinden yeni şubeler tesisi ltızırn 
gelmiştir. Avusturalya, milli müdafaa 
bUtçesini 12 milyon lira arttırmıştır. 

-1:r-
A L M A M YA 
Yugoslavya ve bitaraf· 
larla ticaret yolunda 
uyuşmak istiyor 
Bclgrad, IS (A.A) - Politika gazete· 

sinin Berlin muhabirinin bildirdiğine gö
re Almanya Yugoslavya ve Avrupanın 
cenubi şarkisindeki bitaraf memleketler 
ile ticari rnübadelelerinin haleldar ol
maması için elinden geleni yapacaktır .. 
İthalat ve ihracatın sekteye uğramaması 
temin edilecektir. 

-ı:..-
Londra üzerinde hava 
tehlikesi alarmı 
Londra, 15 (A.A) - Dün saat 14 c 

doğru diişman tayyarelerinin geldiği ha
ber alındığı için tehlike işareti verilmlş
ür. Alarm yirmi dakika kadar sürmUş
tür .. Bilahare istihbarat nezareti bir 
yanlışlık olduğunu bilclirmi~tir. 

-"'1..--. 
Dünyayı ~elaketten 
kurtaracak ita!ya mı? 
Riga 15 (A.A) - Sevohdnia gazetesi, 
esul 'Rumen mahfollcrinin ihtil:ifın 

111 ~ .. • tt'kl •. 
mevzii kalaca ını ~ıırudt" e ı ~!n\ ~e 
ltalyaya ınüdahalcsı uny~~ı.. ır e a
ketten kurtnracak yegane buyük Avru
p:ı devleti nazariyle baktıklar.ını yaz-

maktadır 

Abloka yüzünden 
lsveçten Almanyaya 
artık demir 
gönderilemiyor-
Londra, ıs (Ö.R) - On milyon ton 

raddesinde olnn demir istihsalutının ya
nsından fazlnsını şimdiye ka~ar _AJma~
yaya satmakta olan İsveç Narvık sahi
linin İngiliz filosu tarafınd~ nblokası 
sebebiyle artık bu madenlçn Al~anya
ya veremiyecektir. Narvik bkandinavya 
yarımadasının en .şimalinde olup La
ponya demir madenlerinin isti~latı 
kısmı azami itibariyle buradan ıhraç 
edilir. 

- --<:r-
Prens Starhanberg 
Fransada'lıl Avustar· 
yalılarla IJir lejlyon 
te$1ıillnl teJılif etti . 
Londra .lS (ö.R) - Avusturyadaki 

sabık kara muhafızların reisi prens 
Starhenberg Fransız hüktimetine müra
caat le Fransız ordusu yanında Almanya
yn karşı Avusturyanın is.tiklali için harp 
edecek bir Avustw-ya leJyonunun teşkı
linc müsaade istemiştir. 

Göring doltıtıyor •• 
Berlin 15 (A.A) - Göring Perşembe 

günü umumi karargahta Hitl~ri ~yare~ 
ederek ınumaileyhe cepheyı zıyarctı 
hakkında malumat vermiştir. 
Dığer cihetten Göring dört senelık 

planın komiseri sıfotiyl!:' dün Polonyada 
yuknrı Silez~ a c>ndü tri mıntakacıını zi
~ l'<.'t <'fmi.ı tir. 

s se vadi inde Leh 
Alelacele naklolunan Alnıan takviye 
kuvvetleri Üzerine Fransız tayyare
leri bombalar yağdırmışlar ve bü

yük zayiata uğratn1 1şlardır 

_ BAŞTARAl<'I J iNCi SAHİFEDE - ~etmiş beşUk batnryalarıınızııı işgal et
tikleri hfıkim tepelerden Snrbruka girip 

lcri kolayla bracaktır. çıkmayı meneden bir ateş açılmış bu-
J.tJKSENBIDtG HUDUDUNDA lunmaktadır. Sigfrid istihkamlnrma gi-
Paris, 15 (Ö.R) - Lüksenburg hu- den ileri hatlar işgal edilmiştir. Sarbru

dudu civanndn pazar günkü Alman mu- l·u.n z.iyaı Almanlar için çok mUhimdir. 
kabil taarruzundan beri, şiddetli muha- ISPANYOL GAZl:."TELERİNiN 
rcbeleı· cereyan etmektedir. aPöti Pa- TAKDİRl.J:ni 
ıız.iyenı gazetesinin askeri münekkidi B. Madrit, 15 (A.A) - Muhasamatın bi-
Şarl Moris şu i7.ahatı veriyor : oayetinden beri ilk defadır ki ic;panyol 

Ren - Moze] cephesinde, Sirkin şimali ı:;azct~lC'ri Fransız kıtaatının ileri hare
şnrkisinc kadar Fransız ordusu_ Alman 1 elini büylik h:ı.rflerle bugün bildinnC'k
nrazisinde sağlnm ycrlc.şmiştir. Heri ha- tedır .. 
ıeketi bazı noktalarda mühim bir de- Alcazar gazetesi büyük harflerle 
dnliktedir. Mühim Vand ormanmda uSarbruku Fransız kıtaatı t~hdi1. ediyor• 
Fransızlnr mevkilerini tnhkim etmişler- diyC' yazıyor ve bunun altına <la ıYork-
dir. ı.lııre Postun ruıkl'ri hrtr'ekata ait maka-
EKSIAŞAPEL BOŞALTil.J)J lcslndcn geniş parçalar istinsah ediyor. 
Amstcrdnmdan bildirildiğine gôre Al- Brüksel, 15 (A.A) - Belçika ile Lük-

ınanlar Eks Lnşapel mıntakasındaki scınburg arasında hudut üzerinde bulu
ahnliyi Belçika ve Hollanda hududuna nan bir kaç kasaba ve köy tahliye cdil
kadar tahliyeye başlamışlardır. İhtiyar- ınLc;tir. 
lar, çocuklar ve kadınlar daha emin Paris, 15 (A.A) - Umumi karargı1h 
mıntnknlarn nakledilmişlerdir. Asıl .Eks tebliğ ediyor : 
Laşapc.l şehrinin de pek yakında tahli- Son ı;:iinler zarfındn ynpılnn hnı-ekfit 
ye edileceği znnncdiHyor. kıtalanmıza Socreckin şimal şnrkisinde-

Bcrlin, 15 (Ö.R) - Alman tcbligi : ki ınıntnkndn ilerlemek imkanını v.cr-
Garp cephesinde Sarbruk civarında mi tir. Bu ınıntnka on cylCıl tarihli tcb

Fransızların faaliyeti knydcdl~tir. 13 li •d bydcdılen Almap mukabil taar
eylfıldc Şvatz civanndn hücum eden uzundan bcd münazaalı jeli. Kıtalan· 
Fransız ileri müfrezeleri top ateşiyle mız bu mıntnkanm öbir tarafına kadar 
Fransız hududunun iç tarafına tnrdedil- ilerlemişlerdir. 
miştir .. Alman arazisi dahiline hiç bir Gece topçu kuvvetleri büyük bir faa-
hava hücumu olmamıştır. Hyet göstermiş olan düşınnnın ınukave-
yı.:Tl\llŞ DEŞJ.iKLER F AALIYETTE metine ı·ağmen ilk hnttmuzda mevzit 
Paris, 15 (Ö.R) - Garp cephesinde bazı tashihat yapılmıştır. 

T aksink projesi mi ? 
Sovyet gazetelerinin neşriyatı lngiliz 
gazete erinde nasıl tefsir ediliyor? 

Brüksel .15 (ö.R) - Alman ajansı, Alman donanmasının başkumandanı 
Amiral Rederin müttefik ablokasını kırmak için biricik çarenin tahditsiz tah· 
telbahir harbından ibaret olduğunu eöylediğ-i haberini tekzip etmiştir. Kcr.ıı 

bir tahtelbnhirin bir Amerika \:apurunn, ihtar karşısında durnııyacak Ame· 
rikan vapurlnrınm bntmlacağını bildirdiği de tekzip ediliyor. Alman tahtcl• 
bahirleri müsadereler hakkındaki beynelmilel niznmatn riayet etmektedirler. 

Roma 15 ( ö.R) - Moskovada çıkan cPmvdo gazetesi Leh cephelerin· 
deki vaziyeti tefsir ederken şu mütaiaaya serdediyor: Lehistanı hemen bütün 
siyasi ve ekonomik merkezlerinden mahrum eden Alman ileri hareketi sade· 
ce Alman nskeri teşkilatının teknik tefevvuku ile kabili izah değildir. Leh mu· 
kaveınetinin kafi derecede kuvvetli olamamasının sebebi bu gazeteye göre 
L<'histan ahalisinin yüzde kırkının milli akalliyetlerden müteşekkil olmama• 
sıdır. Lehistanda 6 milyon Ukranyzılı ve 5 milyon beya7. Rus vardır ve hu 
ahaliye kar§ı Leh hükümeti sert bir siyaset takip ctmi~tir. 

Paris 15 ( ö.R) - lngiliz gazeteleri Sovyet gazetelerinde Lehistan aley· 
hindeki şiddetli neşriyatı dikkatle takip ediyorlar. Harbın iptidasında Lehi,. 
tana karşı bitaraflığını ilan etmiş olan Sovyet Rusyanın son aldığı askeri tr.d· 

birlerin Lehistandaki askeri hareketlerin inkiptfı dolayısile zaruret hasıl olmuş 

ihtiyat tedbirleri olması muhtemel görülmekle beraber Almanların ~b mu• 
kavemetini tamamile k ırdıktan takdirde Lehistanın iki memleket arasında 
paylaşılması için bir anlaşmanın ml"vcut olması eh h·~büttin imkansız te1 iıklti 

edilmemektedir. 

lngiliz torpitoları 
Her gün bir kaç Alman 
tahtelbahiri batırıyor 

- BAŞTARAFI 1 İN~l S~~E - . . . 
taraflıklanna riayet edılmesıne dıkkat etmek karnrını bıldınnektedır. 

Meksika hükümeti kendi sularında tahtelbahir faaliyetine ve Lahey muka· 
velesinin her ne suretle olursa olsun ihlaline mani olmak için elinden gelen 
her şeyi yapncağını bildirmiştir. Kolombia ve Brezilya sıkı bitaraflık niyetleri 
hususunda israr etmişlerdir. Oraguay İse Almanların kendi sahilinde tahtel
bahir üssü kurmağa matuf hiç bir tekliflerini kabul edemiyeceğini bildirmiştir. 

Hüküm eti 
Rumen hududunda 
· Şemnik kasabasına 

yerleşti 
- BAŞTARAFI l fNCİ SAHİFEDE -

kaç giin evvel bildirmifti. Yirmi 
bet bin nüfusu olan bu kasabanın 
hiç bir askeri ehemmiyeti olmadı
ğından Almnnlann burasını kas
den bombardıman ettikleri anla
şılmı:ıktadır. 

Brüksel 15 (ö.R) - Royter 
njan mm istihbarnt;ına göre ltal
yn, Amerika \•e lı;panya sefirleri 
Şeminkten hareket etmişlerdir. 
Leh otoriteleri vaziyeti sükunet 
ve soğuHanlılıkla knrşılnyorlar. 

Brük el 15 (ö.R) ....... D. N. 
B. ajnnsının istihbarntına göre Le· 
histanda knlmış olan son diplo· 
matik mümessiller de bu sabah 
Çertoviçin şimalinde Rumen hu· 
dudunu geçmişlerdir. Ayni Al· 
man ajan ı Polonya Reisicümhu
ru B. Musiskinin Romanyaya geç.
mek İçin Rumen hükümetinden 
müsaade tnlep ettiğini iddia et· 
mekteclir. 

----·---

Italya 
Dür senelilı iaşe 
tedbirl eri alıyor 
Roma 15 (Ö.R) - 8, 9, 11 ve 14 Eylül

de Vencdik sarayında Mussolininin ıi
ynsctinde içtima eden nazırlar komitesi 
12 ay müddetle Itnlynnın iaşesi için ıu. 
zumlu görUlen tedbirleri kararlaştır
mıştır. 

-ı:..-

rVRK • FRANSIZ 
rıcaret anlcqması 
VeJıiller Heyetinde 
İstanbul, 15 (Hususi) - Pariste im-

zalanan Türk - Fransız ticaret anlaşma
sı, tasdik edilmek üzere Heyeti Vekileye 
verilmiştir. 

-·::r
Çinde yeni bir 
i g!liz • Japon htidisesi 
Roma lS (Ö.R) - Çinde yeni bir In-

giliz - Japqn hadisesi çıkmıştır. iki Çin 
tedhisçisi bir lngiliz romörkörüne iltica 
etmişlerdir. Japonlar bunların teslimini 
talep etmişlerse de Ingillz.ler .kat'i ola
rnk 'reddctrtıişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İZMiR ASKERLİK 
ŞUBESİNDEN: 
Halen Izınirde bulunan yedek pi

yade 'teğmeni Ali oğlu Lütfi Yayde· 
renin (27620) şubeye gelmesi llizu
ıntı i16n olunur. 

** Askeri liselerin '.l.'Rlııız ikinci ve 
üçüncü sınıflnnna ~kur alınacaktır. 
Istcklilcrin hemen şubeye milra· 
cruıtları ilfın olunur. 

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

Elhamra 
Sinemasında IJugitn 
FRANSIZCA SÖZLU 
İKİ FİLİM BİRDEN 

Kırık Hayat 
BAŞ ROi.DE : BARBARA 
STANYİK-HERBI~RT MARSHAl4 

Artist ve Model 
BAŞ UOJ.DE : JEANK BENNY 
SEANSLAR : 3 - G - 9 DA 

~..72~.L.Dfi7Jrl 

sine karşı tahliye ediyorlar 
Paria 15 (ö.R) - Kopenhagda çıkan cPolitiken> gazetesinin Berlin mu• 

habiri Alman hükümetinin garp cephcai yakınlarından lüzumu halinde mil· 
yonlarca §D.hsın tahliyeai için icap eden tedbirleri aldığını bildirmektedir. Tah· 
liye edilecek tthali en ziyade taarruza ve tehlikeye maruz mıntakalarda otu· 
ranlardır. Diğer tarafdan ayni havalide kilise ve müzelerde bulunan sanat 
eserleri de memleketin iç taraflarına lcaldınlmaktadır. Bu tedbirler son Fran
sız taarruzlarile elde edilen neticelerin ehemmiyetini gösteren yeni bir işaret 
eayılabilir. 

Son Alman tebliği 
Lehlerin her tarafta şiddetli mukabil 

taarruzlarda bulunduklarını 
kabul etmektedir 

Brüksel 15 ( ö.R) - D. N. B. ajansı tnrnfından bu sabah neşredilen Al
man tebliği: Sarkta Alman ordusu Biyalston şehrini almı lardır. Kodnoda. 
muhasara edilen Lehler nevmidane mukavemet ederek cenubu şarkiye doğru 
bir yol eçmağa çalışıyorlar. Havanın fena olmneınn rağmen Alman tayyare
leri §imendüfer hatlarının bombıudımnnınn devam etmişlerdir. Vistülün pr
kında Almanlar Varşovanın varoşu olen Pragaya yaklaıııyorlar. Vnrııovanm 
şimali arki ve cenubu garbisinde Lehlerin Alınan Çt'mberini yarmak için bir 
çok teı;ebbüsleri nkim kalmı§tır. 

Şimalde Brest Lifrosk üzerine yürüyen kuvvetler §ehrin bir çok ist.ihk.am· 
!arma girmiı;lerdir. Fakat merkezi istihknmı Lehler ~gale devam ediyorlar. 

PRACANIN BOMBARDIMANI: 
Brüksel 15 ( ö.R) - Pat ajansı Pragıının bombardımanı esnasında Praga 

hastanesinin ağır hasara uğradığını bildiriyor • .Şcmnik bombardımanında 20 
ölü ve yaralı vardır. Eberisi kadın ve çocuklardır. 

Alman tahtelbahirleri 
Son torpillerini de attılar 

Londra 15 (ö.R) - Bazı haberlere göre açık denizdeki Alman tahtelba· 
hirleri son torpillcrini atmışlardır. Bir çoklarının d mnhruketı tükenmİ§tİr. 

Londra 15 (ö.R) - Fransız kontrol kuvvetleri Almanyaya gönderilen 
bir çok kaçıık eşyaya zaptetmişlerdir. Bunların arasında 20 bin ton petrol, 26 
bin ton maden, 7 bin ton kağıt hamuru ve bir çok muhtelit hamuleler vardır. 
lngiltere bitaraflara bir tebliğ vererek bitamfların kendi istihlaklerine ait mad· 
delerin naklini asla tahdit fikrinde olmadığını. sadece hnrbın uzamasına biz. 
met edecek mcıddelerin Almanynya ithaline müsaade etmiyeceğini bildirmio 
ve Kontrol mnkaadıoı açıkça ilan etmif olan müttefiklerle tahtelbahir harbı 
yapan ve açılcça bitaraflan tehdit eden Almanyadan hangisinin bitaraflann 
menfaatlerini ihlal ettiğini bizzat takdir edebileceklerini bildim1iıtir. 

Polon va sefaret memurlarının Rus yayı 
terkedecekleri haberi tekzip edıli yor 

Moskova 15 (A.A) - Royter ajansından: 
Polonya sefareti memurlarının Moskovayı terketmeğe hazıı !andıklarına 

dair dolaşan şayialar buradaki salahiyettar Polonya mahfillerinde tekzip edil
mektedir. Bu mahfillerde Polonya sefiri Cryzbovski'nin pasaportunu isteme· 
diği beyan edilmektedir. 

Moskovadaki salahiyettar Polonya mahfillerinde Pravdanın dünkü maka
lesi hiç bir endioe uyandırmamışbr. Bu mahfillerde de bazı Moskova mah fil· 
lerinde olduğu gibi mezkllı makaleye Sovyet hükümetinin Polonyadw Uk
ranya akalliyeti ile Beyaz Ruslann mukadderatmı nlakftdar eden bir beyanatı 
nazarile bakılmaktadır. 

Himler faaliyette 
Çekoslovakyada tevkifi lazımge
len~erin listesinde 70 bin kişi var! 
Amsterdam 15 (A.A) - Nieuwe Rotterdamsche Courant gazetesinin btr 

Çek menbaındnn öğrendiğine göre Himler Prngdn on ikameti esnnsında şÜp· 
heli oldukları için harbın başlangıcında tevkif edilmeleri lazım gelen Çekle· 
rin listesini hazırlamıştır. Dolaşan bir ıayiny göre liste 70 bin ismi ihtiva et
mektedir. 

Gazete harbın ilk haftasında bu tedbirin derhnl tatbik edildiğini ve Bo· 
hemya ile Moravyada büyük bir kısmı münevverler sınıfına mensup olma'lc 
üzere 35 bin Çek tevkif edil diğini ili'lve etmektedir. Mevkuflnr derhal protek
tora nrnzisi haricine çıkanlma lardır. Hetvolk İsminde diğer bir Hollanda ga· 
zetesi tAnınmış Çek papazlarından büyük bir kısmının bir eylulde tevkif edi
lerek Stepanowdaki temerküz kampına gönderildiklerini yazmaktadır. Bir 
çok Çek şehirlerinde papazlar arasında tevkifat yapılmııtır. 

Macar Hariciye Nazırı Kont Çaki .. 
nin mebusan meclisinde beyanatı 
Budapeııte IS (ö.R) - Hariciye nazın Kont Çald, mebuaan hariciye ne

cümenindeki beyanatında Macarlstanın korkunç bir lıntaya <lüşmiyeceğini, 

20 sencdenberi olan siyasetinde devam edeceğini söyledikten sonra Polon
yanın müıkül ~utlar içind" lc:ahraman mücadelesini sempati ile takip ettiğim 
beyan etmi~tir. 

Bizim gayemiz Macaıistanın hayati menfaatlerini himaye etmektir. Hüku
met bu sebeple bitaraflık ilanına lüzum bile görmemiştir. 

Bagvekil uzun müddet harbın devamı ihtimalinden bahsetmiıı ve Yuı:osla\'· 
ya ile Macaristan arasındaki münasebetlerin emniyetli bir safhada olduğunu 
zikrettikten sonrft Romanya hakkında demiııtir ki: 

c Romanyanın Macaristana karoı taarruzi bir fikri olmadığını takdir edi
yoruz. Ekalliyetler meselesi tamamile mahalli mahiyettedir.» 

Budape!lte 15 (A.A) - Mac.ar parlamentosu dün iki celse akdetmiştir 

Eikale nit olan bu iki celseden sonra parlamento yaz tatiline girmiştir. Parla· 
mento 14 Eylulde tekrar toplanacaktır. 

Diğer taraftnn 36 azadan mürekkep olan Milli ımid faa encümeni bir harp 
tııkdirinde veya memleketi doğrudan doğru} a tehdit eden bir harp tehlik · 
halinde hüküınete fevkalade salahiyetler \'eren kanunun meriyete konulma 1 

hakkındnki lfıyıhayı tetkike ba lamı tır 



1939 

1939 - 1940 lik maçları fikistürü Ankara Radyosu lZMiR sıcıu TiCARET ME-
MURLUGUNDAN: 

1 Teşrinievvel 939 

8 Teşrinievvel 939 

Sl!at Ateş - Demirspor 
11 Üçok - Yamanlar 
14 Altay - Doğanspor 
16 Ateş - Yamanlar 
13 Üçok - Doğanspor 

17-12-39 
---~.---

DALGA VZUNLVCV 
BUGVN 

Program 
Türk müziği 

10 Teşrinievvel 939 
16 Yamanlar - Demirspor 
14 Üçok - Altay 
16 Demlrspor - Doğanspor 
14 Ateş - Altay 

22-12-89 13.30 
13.35 

31-12-89 

7-1-940 

Okuyanlar : Mustafa Çağlar, ve 
Mefharet Sağnak 

(Hüsnü Özödemi~li halefleri) ti
caret unvanile lzmirde sulu han ci- /1 
varında 28/9 numaralı mağazada 1 
hırdavat, kırtasiye, tuhafiye ve sair 

emtia ~zerine t~caret ~ap~ak ~zere B anların mahrem tuvaletlerinde kullana• 
teşekkul eden ışhu şırketın tıcaret ay . 
unvanı ve şirket mukavelenamesi cap gayet sıhhi, el çaantalarında bile taşı· 

22 Teşrinievvel 939 

29 Teşrinievvel 939 
16 Üçok - Ateş 
14 Altay - Demirspor 

14-1-940 

Çalanlar : Fahire Fersan, Cevdet 
Çağla, Zilhtü Bardakoğlu, Refik 
Fersan. 

ile mukavelenamenin birinci madde- nan ve en ince elbiseler altında belli olmıyan, 
sini tasrih :d:n be~ann~_me ti~~r~t vücuda bütün serbestiyi veren gayet kulla· ı 

5 Teşrinisani 939 
12 Teşrinisani 939 

16 Doğanspor - Yamanlar 
14 Demirspor - Üçok 

21-1-940 1 - Kazım Us - Ktirdili Hicaz
kar şarkı 

kanunu hukumlerıne gore sıcılın • İ A 
2572 numarasına kayt ve tescil edil- nışlı Adet bezlerıcllr-FEM L VE BAvLARI 

(Bir görüşte çeşmi mesdin) 14 Ateş - Doğanspor 
16 Altay - Yamanlar 

28-1-940 

2 devre arasında 4 hafta istirahat milddeti vardır. 
20-9-39 Çarşamba gilnil akşamı saat altıda bölgede di~lomalı ~e diplomasız 

hakemler bölge hakem komitesinin toplantısına davet edılmektedirler. 

2 - Rahmi bey - Kürdili Hicaz
kar şarkı (M3lıvoldu şevkim) 
müşterek ... 

diği ilan olunur. her eczane ve büyük mağazalarda bulunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu res- , 

mi mührü ve F. T enik imzası. 
1 - Mukavelename 
2 - Beyanname 

' " ··"'~ •. • : 'O•• ~ • ·'· ' O • '• ' - r • 

3 - Halk türküsü {Misket geli
yor) Fakat şirket birinci ve ikinci sene- yeti kanuniyeyi haiz lzmirde Kara

ler nihayetinde sermayesinden yüz- taşda lnönü caddesinde 384 numa-

A~merika kongresi 
4 - Bedriye Hoşgör - Kürdili 
Hica7.kar şarkı {Mutrip tamı na
ledem.i) 

Mukavelename • de on % 1 O zarar ettiği takdirde şir- ralı evde oturan merhum Hüsnü Öz-
• ket bir resmi ihtara ve muameleye ödemişli karısı Leman Özödemişli 

Silah ambargosunu ilga ederse .• 
5 - Hicaz türkil (İndim yarin 
bahçesine) 

(2. 9. f 939) Bin dokuz yüz otuz hacet kalmaksızın mefsuh addedi- ve lzmirde Kızılçulluda istasyon kar
dokuz yılı eylül ayının ikinci cumar- lecektir. Ve bu isi hakemler tasfiye şısında 19 numarada mukim Fahri 
tesi günü saat on altı sıralarında iz- edecektir. Ve beş sene nihayetinde Ünalmış karısı Makbule Ünalmış ve 
mirde doktor Hulusi bey caddesinde aralarında bir ihtilaf çıkmadığı tak- lzmirde mahalli mezkurda misafir 
Kardiçalı hanında 15 numaralı hu- dirde şirket beş sene daha temdit ve temelli olarak ödemişin Y enigfin 
susi dairede Türkiye cümhuriyeti edilmiş addedilir. mahallesinde oturan Ömer Seven 
kanunlarının bahşettiği salahiyetle- M. 6 - Şüreka hük.ümete verilen kansı Nazire Seven keza ayni yerde 
ri haiz hen aşağıya mühür ve imza- veraset beyannamesi üzerine tehak- misafir ve temelli olarak yine Öde
sını koyan üçüncü rıoter Süreyya kuk edecek veraset vergilerini her mişin Y enigün mahallesinde oturan 
Olcay, vuku bulan talep ve davet kesin kendi hesabına verilecektir. Alim Acar kansı Fatma Acar kendi 
üzerine Izmirde Sulu han civarında M. 7 - Şirketin resmi müdürü namlarına csaleten ve yine ayni ma-
28/9 numaralı ticarethaneye git- Fahri Ünalmıştır Mumaileyh şirketi halde misafir olup temeJli olarak 
tim. Orada hazır olup, yanıma ge- ilzam edecek ve teahhüt altına ko- ödemişin Y enigün mahallesinde otu
Ien: kanuni ehliyet ve vasıflan haiz yacak her türlü muamelat ve akit- ran ve görülen nüfus hüviyet cüz
ve şehadete ehil bulundukları görü- ]erde şirket firmasiyle birlikte şirket danlannın tetkikinden kendisi ile 

6 - Halk türküsü (Esmerim kıy
ma bana) 

Londra l 5 ( ö.R) - B. Ruzvelt kongrenin gelecek per§embe gÜnkü fev
kalade içtimaını münhasıran silah ambargosunun ilgası meselesine tahdit ede
bileceği ümidini bildirmiştir. Bu tedbirlerin kabul edilmesi Amerikanın lngil
tere ve Fransaya tayyare ve harp malzemesi satabilmesini temin edecektir. 

14.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 

14.10 - 15.00 Müzik (Dans müziği) 
15.00 - 15.30 Müzik (Şen oda müziği) 

İbrahim Özgür ve Ateş böcekleri 
18.30 Program 

-------------""" 18.35 Müzik (Küçük orkestra) Amerika 
Sovyet Rusyayı 
terketmelerini tebaa· 
larma tavsiye etti 

[ B O R SA l Şef:Necip.Aşkın 
1 - Billy Golvyn - Cambazlar 

_ _ fokstrot 
t)zt)M 2 - Hans Zander - Polka 

3335 Esnaf Bankası 6 125 14 25 3 - Hans Chamann - Andaluziya 
M · T 50 İspanyol valsi 

Londra, 15 (Ö.R) - Amerikanın Mos
.kova sefareti Amerikan tebaalarına Rus
yayı terketmelerini tavsiye etmiştir. Bu 
tedbirin sefirlere verilmiş daimi talimat 
mucibince salahiyetleri dahilinde olan 
bir ihtiyat hareketinden ibaret olduğu 
,V a.şingtondan bildiriliyor. 

854 · l: aranto 6 5o lO 4 - Hans Löhr - Büyük Vals 
734 Ş. Riza Halef. 6 75 11 50 19 10 T .. k il "ğ" (F ıl h f) 
672 jiro ve şü. 8 12 25 · ur m zı 1 as eye ı 
641 A. R. Üzümcü 7 11 75 20.00 MT emlileket saat ayarı 
315 S P 7 12 25 20.00 ems 

· aterson 20 40 A' 1 ·· habe l · 284 S. Gomel 7 75 8 75 · ?.aruı v~ ~~teoro OJı r erı 
159 Hamdi Akyürek 7 9 50 21.00 Turk muzıgı 

len, lzmir Bayraklı Menemen ad- namına münferiden vaz'ı imzaya ölü kocası Mustafadan doğma 1339 
desinde 93 numaralı evde mukim salahiyettardır. doğumlu kızı Leman ile 341 doğum
Adil oğlu Muvaffak Erdem ve iz- M. 8 - Şirketin müdürü Fahri lu oğlu Şerafettin ve diğer oğlu 1931 
mirde Karataş Tramvay caddesin- Ünalmış hiç bir suretle lzmir içeri- doğumlu olduğu bildirilen Sabahat-

157 H. Uyar 6 50 13 Okuyan : Muzaffer İllı:ar 
152 ş Remzi 7 12 50 Çalanlar : Reşat Erer, Ruşen 
112 j .. Kohen 6 50 10 75 Kam, Eşref .Kadri, Refik Fersan -*-

de 316 numaralı evde mukim Ragıp sinde kendi nam ve hesabına bilva- tin namlarına velayeten hareket 
Bilgen nam şahitlerin tarifleriyle sıta ve hila vasıta bir ticarethane işle- eden Emine Özödemişli anlatacak
teayyün eden, lzmirde Karataşda temiyecektir. lan gibi tarafımdan resen bir beyan
lnönü caddesinde 384 numaralı ev- M. 9 - Şüreka her sene yapıla- namenin yazılmasını istediler. Yu
de oturan merhum Hüsnü Özöde- cak bilançoya kadar cari sene zarfın- karda isimleri ve hüviyetleri yazılı 
mişli kansı Leman Özödemişli, iz- da alelhesap şu suretle para çekehi- şahitlerin yanlarında müttefikan aöz 
mirde Kızılçulluda istasyon karşı- Ieceklerdir. Leman ayda 1 50 yüz el- alarak dediler ki: (lzmir üçüncü no· 
sında 19 numaralı evde oturan Fah- Ji Nazire ayda 40 kırk, Makbule ay- terliğince 2 Eylul 1939 tarihinde 
ri Ünalmış karısı Makbule Ünalmış, d~ 40 kırk, Emine ayda 40 kırk, Fat- 3048 numumi ve 6/107 hususi nu
lzmirde ayni yerde misafir ve temel- ma ayda 20 yirmi lira mara ile cHüsnü Özödemişli Halef
li olarak ödemişin Y enigün mahal- M. 1 O - Sene nihayetinde yapı- leri» ünvanı alhnda aktü tesis etti
lesinde oturan Ömer karısı Nazire Iacak bilançodan sonra hasıl olan te- ğimiz şirket mukavelenamesi her-,ne 
Sever, keza ayni yerde misafir ve mettü çekilen paralar mahsubu ya- kadar 2 eylul 1939 tarihinde mute
temelli olarak Ödemişin Y enigün pıldıktan sonra ve yüzde yirmi beş ber olarak başlamakta ise de muri
mahallesinde oturan Alim karısı ihtiyat akçesi olarak ayrıldıktan son- simizin vefatından sonra da mevrus 
Fatma Acar ke. li namlarına esale- ra bakiyesi şürekaya sermayesi nis- müessesenin bir Ağustos 1939 tari
ten v.! yine ayni mahalde misafire- betinde taksim edilecektir. hinden şirketin akti tarihi olan 2 ey
ten mukim olup ödemişin Y enigün M. 11 - Şüreka arasında herhan- Jul l 939 tarihine kadar aile şirketi 
mahallesinde temelli oturan ve gö- gi bir sebepten ihtilaf zuhur ettiği halinde devam etmiş bulunması iti
rülen nüfus hüviyet cüzdanlarından takdirde şirketin her hangi bir su- bariyle mezkfir bir ağustos hin do .. 
kendisi ile ölü kocası Mustafadan rette feshi mevzuubahs olmayıp ica- kuz yüz otuz dokuz tarihinden şir
doğma l 3 39 do~umlu kızı Leman hında ihtilafa düşen şerikin · hissesi ketin ak ti tarihine kadar cereyan et
ile 1 34 t doğumlu oğlu Şerafettin ve sermayesi temamen kendisine miş olan kaffei muamelatın da yine 
ve ifadesine nazaran f 93 f doğumlu verilerek sirket kemakan devam ede- ayni şirkete ait olduğunu ve şirket 
diğer oğlu Sabahattin namlarına ve- cektir. Ve. hu hususta tayin edilecek mukavelenamesinin sermaye mik
layeten ve lzmir ahkamı şahsiye iki hakemin vereceği karar taraflar tarını bildiren birinci maddesinde 
sulh hukuk mahkemesinden alınan için muta olacaktır. sermayei şirket olarak mevzu bulu-
29. 8. 939 tarih ve 939/633 numa- M. 12 - Şirketin hakemleri Tev- nan ve mezkur maddenin ikinci fık-

Macaristan • Romanya 
arasında tediye 
anlasması-

103 M. Beşikçi o. 6 75 7 50 1- Santurı Ethem - Mahur peş-
82 D. Arditi 9 12 revi 
93 A. Karadavit 7 12 50 2 - Refik Fersan - Mahur şarkı 

Londra ·15 (Ö.R) - Budapeştede Ma
caristan ve Romanya arasında bir tedi
~·at anlaşması imza edilmiştir. 

58 M. H. Nazlı 7 7 50 (Bir nekşe yarat hasta gönül) 
48 N. ÜzUmcü 6 50 6 50 3 - Şü rü Şenozan - Mahur şar-
34 P. Paci 7 75 7 75 kı (Bu sevda ne tatlı yalan) -- 7833 YekOn 4 - Rakım - Hüzzam şarkı (Aş-

39376 Dünkü yekfuı kın bana bir gizli elem) Macaristan • Romanya 
arasında imzalanan 
yeni ticaret anlaşması 
Budapeşte, 15 (A.A) - 14 eylıllde 

47209 Umumt yekfuı 5 - Osman Nihat - Nihavent şar-
7 6 50 kı (Yine aşkı bana dudağınla N~ ~n) 

N 8 7 75 
N~· 9 8 75 6 - Sadettin Kaynak - Nihavent 

· 10 11 50 şarkı (Gel göklere yükselelim) Macaristanla Romanya arasında yeni 
bir ticaret muahedesi imza edilmiştir .. 
Bu muahede geçen martta müddeti bi
ten muahedenin yerine geçmektedir. 
Yeni muahedenin hükmü on senedir. 

No. İNCİR 7 - Ruşen Kam - Kemençe tak-
No. 11 14 50 simi 

571 Tütsü ile incir 6 12 8 - İzmirli Zeki - Uşşak şarkı 
337 B. S. A]azraki 5 50 11 25 <Bir giin geleceksin diye bekler) 
77 Suphi Bayezit 8 125 8 125 !) - Sadettin Kaynak - Buselik 
76 M. H. Nazlı 7 7 50 şarkı (BSaçia

1 
rkıına ak düştü) 

--r--, 
Anıt lıabir projesi 

ANKARA - Ebedi Şef Atatürkün 
anıt - Kabirlerinin inşa edileceği sahada 
altmış kadar muhtelif arsa bulunduğu 
ve bunların istimlAk muamelesine başla

63 Şerif Riza Ha. 8 10 10 - use i saz semaisi 
4 7 İzzi ve AH Fesçi 7 50 7 50 21.40 Konuşma (Dıs politika hadisele-

1171 Yekun ri) 
36663 Dünkü yekOn 21.55 Müzik (Valsler) 
37834 Umumi yekun 2::!.00 Haftalık posta kutusu (Ecnebi 

ZAHİRE dillerde) nıldığını biJdirmiştim. 
60 parça gayri menkulden kırkı tapu

Jtr, mütebaki yirmisi tapusuzdur. Tapu
lu kısımlar üzerinde istimlfilt muamelc
ıi kolaylıkla bitebilecektir. Geri kalan 
yirtni parça üzerinde millkiyet iddia 
(!denlerle bir ihtilat çıkmadığı takdirde 

315 Ton Buğday 22.30 Müzik (Dans müziği) 
~2 çuval Bu y 4 875 5 875 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, es-

Ton Ba~ 3 25 ham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) Para Borsası 23.20 Müzik ccazbant pI.) 

23.55 - 24.00Yarınki program 
bunların da istimlaki bir ay içinde bi- ANKARA BORSASI 
teeektir. Kapanış F. Dolar 77.10 77.54 

Anıt - Kabrin avan projesi yapılırken Londra - Sterlin 1 5.24 Belga 
bir taraftan da yollar ve teşcir planları Nevyork - Dolar 100 130.3475 Fransız Frangı 

4.5040 4.5300 

ralı izin ilamına müsteniden hareket fik Tansel ve Jozef Yafedirler. rasında kıymeti miktarı yazılı olan 
eden Emine Özödemişliden sebebi Taraflar başka bir diyecekleri ol- gayri menku11erin işbu kıymetleri 
müracaatlarını sorduğu~da anlata- madığını söylediler ve sözlerini bi- şüreka beyninde takdir ve tayin edil
cakları gibi tarafımdan resen bir mu- tirdiler. Verilen hu takriri ben ye- miş bulunduğunu beyan ve kabul 
kavelenamenin yazılmasını istediler. minli noter bir nüsha olarak tanzim eyleriz. demeleri üzerine bu beyan
Yukarda isim ve hüviyetleri yazılı ettim ve muhteviyatını kendilerine name resen tanzim ve hazır olanlar 
şahitlerin yanlarında müttefikan söz yüksek sesle okudum. ve mealini yanında açıkça okunarak tefhim, 
alarak: (lzmirde Suluhan civarında anlattım. Arzularının tamamen iste- münderecat ve mazmununun talep 
28/9 numaralı ticarethanede icrayı dikleri gibi yazıldığını tasdik etme- ve ikrarlarına uygun olduğunu tas• 

33.78 33.97 
hazırlanacaktır. Ağaçlama işi, avan pro- Paris - ~ransız Frangı 100 2.9775 Florin 
jenin tanzimiyle beraber başlıyacaktır .. Cenevre-Isviçre Frangı 100 29.6875 tcıveç Frangı 

1.4542 1.4626 

--*-- Amsterdam - Florin 100 69.405 lweç kronu 
HaWarımızm Brüksel - Belga ıoo 22.49 Norveç Kronu 

• Stokholm - İsveç Kronu 100 31.3775 Çekoslovak kronu 

3.4065 3.4261 
3.2252 3.2438 
3.3874 3.4069 

ihracı serbesttır... Diğerleri tescil edilmemiştir. Dinar 
Son çıkan bir kararname ile halıları- CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI Ley 

23.09 23.20 
35.22 35.40 

mızın ihracı menedilmiştir. Dün Ticaret KLEARİNG KURLARI Avusturalya şilini 
vekaletinden mıntaka ticaret müdürlü- Rayc::mark 

82. 83. 
4.5160 4.5390 

ğüne yapılan tebligatta halının ihracı Sterlingten ga)Tisi bir Türk lirasının Liret 
memnu maddeler listesi dışında kaldığı mukabiJidir.. Drahmi 

1.97 1.98 
14.84 14.92 

ve serbestçe ihraç edileceği bildirilmiş- Alış Satış Zloti 
tir. Sterlin 521. 524. Pengü 

103.97 104.50 
4.2159 4.2373 
3.6807 3.698l 

Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
- 3-:._ 

MEVLEVtTABURUNDASABAN 
VlZtTESt 

Doktor Behcet revir çadırında porta
tif masasının başına geçmiş, sıhhiye ne
ferinin çadırın dışında katarladığı hasta 
mevlev1 dervişlerini muayeneye hazır-

----••-•ıım---•••••m.::1••İllllcm• .. • lanmıştı. 
Haberden Yazan Ellerinde bölüklerinin vizite defteri 
Naklen - 2 6 - bulunan hastaların kimisi yere çömeli-

Rahmi Yağız yor, kimisi uçkurlannı iki elinde tuta-
- Şimdiye kadar bana senet imzalat-

madılar. 

- Menzilde usuldendir efendim! 
- Sen bir rakı içer misin? 
- Hayır, teşekkür ederim, yemek ye-

dim efendim! 
- Peki efendim, ver imzalıyayım! 
Muhtar dede yüzbaşının uzattığı kale

mi aldı, kağıdın işaret edilen yerine iğri 
büğrü bir imza bnstı, iade etti: 

- Buyurun! 
Senet imza edilmiş, fakat Muhtar de

de buna rütbesini yazmamıştı. Rütbe
nin, imza sahibinin eliyle yazılması da 
o zamanlar meşruttu, Ibrahim efendi bu
nu ihtar etti: 

- Efendim, buraya rütbenizi de kay-
detmek lazım. Lütfen onu da .. 

- Ver ki\ğıdı bakayım! .. 
- Buyurun! 
Muhtar bey imzasını aradı, buldu. 

Üzerine süslü yazı ile bir de: 
- .l\Iirliva!.. 
Ke1imesini yazdı, tekrar iade etti. 
Yüzbaşı Ibrahim efendi bu rütbeyi 

görünce kendini toparladı.Muhtar dede
yi hürmetle selamladı, çadırdan çıktı 
gitti: 

Ertesi günü tabur kumandanı Muhtar 
dedeyi erkenden çağırtmış, kendi çadı
nnda önüne bir menzil senedini siirmüş, 
Jı:ah etmişti: 

- Dün akşam bu senedi siz imzala-
mışsınız Muhtar bey! 

- Evet, ben im7.aladım. 

rak: 
- Mirliva nedir biliyorsunuz tabii? Meded ı 
Muh b Said b d - ya pir ... 

tar ey eye sor u: - Aman erenlerim, bağırsaklarım sö-
- Onu bırakın da Sait bey benim rUt- külüyor sanki! 

hem nedir kuzwn? - Nahiyei batniyemde herkangi bir 
Bu laübalilik Sait beyin canını sıktı, tebeddül ve arıza mahstis! 

isteksiz bir tarzda konuştu: _Yahu erenler karaciğer ın.~nın ne-
- Onu bilmiyor musunuz Muhtar resindedir? 

bey! Şeklinde tuhaf Jconuşmalarla bir !la-
- Ben zabit mektebinden çıkma de- hah sahnesi geçiriliyordu. Doktor Beh-

ğilim ki, bileyim a beyefendi. cet sıhhiye neferine işaret etti: 
- Siz Çelebinin nasbı ile binbaşı rilt- - Haydi bölük sırasiyle hastaları içe-

besindesiniz. r1 al! 
- Pekala! Baştaki bölüğün defterini doktorun 
- Halbuki mirliva, paşa rütbesidir. önüne getirdiler. Hekim isimleri sırasiy-

Yani bala ricalinin ilk kademesi! le okumağa başladı: 
Muhtar bey işi anladı, gülümsedi, - Elfakir Kuledibl mevlevihanesi 

özür diledi: meydancısı Abdüssamed ... 
- Affedersiniz Sait bey, saikai sikir- - Lebbeyk! 

le işlenmiş bir kusur. Verin düzelte- - Abdüssamed kim, Abdüssamed? 
yim. Dışanday ere çömelmiş, parmaklariy-

- Rica ederim Muhtar bey, bunlar le tesbih çeke çeke inliyen altmışlık, ak 
tekerrür etmesin. Bu seferlik bunu iade sakallı bir ihtiyar içeri girdi. Doktora, 
ettiler ve düzeltirseniz bunu mevkii sıhhiye neferlerine, ilılç sandığına bakın
muameleye koyarıın. Kendinize ait ol- dı .. Sonra selam verdi : 
mıyan bir rütbeyi tahriren iddia etmek - Selfunı aleyküm erenler! .. 
leke olan bu hareket sizi cezalandırmak Doktor Behçet buna sinirlenecek yer-
için divanıharbe sevketmeğe kafi bir de tebessümle vaziyeti kritik ediyor ~de-
harekettir. Buyurun. la eğleniyordu .. 

Muhtar dede imza yerindeki mirliva Dedenin selamına mukabele etti : 
kaydını binbct§ıya çevirerek tashih etti - Aleykümselam derviş baba.. Şöy-
ve bu mesuliyeti atlattı. le yakın gel bakalım neyin var? 

Tabur kumandanı Snit beyin Iaübali- Dede etrafına tekrar bakındı .. Nefer-
liğe ve bu alakasızlığa karşı duyduğu lerin yanında söylemekten çekiniyormuş 
asabiyet, sinirlenme çok geniş oldu. Ve gibi bir tereddilt vakfesi geçirdi, sonra 

ticaret etmekte iken vefat eden Öde- leriyle bu mukavelename aşağısını dik etmelerile bu beyanname asağı
mişli Hüseyin Hüsnü Özödemişli hepimiz imza ettik ve mühürledik. sını hepimiz imza ettik ve mühürle
ticarethanesi yerine kaim olmak ve Bin dokuz yüz otuz dokuz yılı eylul dik. Bin dokuz yüz otuz dokuz yılı 
merkezi yine ayni yerde bulunmak ayının ikinci cumartesi günü. eylul ayının sekizinci cuma günü 
üzere cHüseyin Hüsnü Özödemişli 2. 9. 1939 8. 9. 939 
Halefleri Ticarethanesi> ünvanı tah- Tarafların imza ve mühürleri. Z.S. 
tında ve berveçhi ati şerait dairesin- Sahitlerin imzaları. Akitler mühür ve imzaları. 
de varislerden Leman Özödemişli, lzmir üçüncü noteri Süreyya Ol- Şahitler imzalan. 
Nazire Sever, Makbule Ünalmış, Fat cay resmi mühür ve imzası. Noter resmi mühür ve Naip lm-
ma Acar ve Emine Özödemişlinin Genel sayı: 3049 Özel sayı 6/ f 07 zası. 
çocukları Serafettin, Sab~hattin. ve işbu mukavele suretinin daire Genel sayı 3353 Özel sayı 6/ 142 
~eman. ar~ları?da ~olle~tıf ~ahı.~e- dosyasında saklı 2. 9. 1939 tarih ve işbu beyanname suretinin dairede 
tın~e hır aıle şırketı teşkılettık. Şoy- 3048 umumi numaralı aslına uygun sak1ı 8. 9. 939 tarih ve 3352 genel 

lekMı: olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz sayılı aslına uygun olduğu tasdik kı-
. 1 - Şirketin sermayesi: T e- vüz otuz dokuz senesi eylul ayının lındı. Bin dokuz yüz otuz dokuz yılı 

mamen tediye edilmiş f 00,000 yüz ikinci cumartesi ~nii. 2. 9. 1939 Eylül ayının sekizinci cuma ~nü. 
bin türk lirasıdır. Ve bu sermayenin Otuz kuruşluk pul üzerine 2 ey- 8. 9. 939 
20,000 yirmi bin lirası gayri menkul Jul 1939 tarih ve lzmir üçüncü no- Otuz kuruşluk pul üzerine 8 cy-
ve 80,000 seksen bin lirası nakittir. teri Süreyya Olcay resmi mühür ve lul 1939 tarih ve lzmir üçüncü noteri 

M. 2 - Birinci maddede gösteri- imzası. resmi mührü ve S. Olcay imzası. 
len 100,000 yüz bin lira sermaye 
varisler tarafından şu suretle vaze
dilmiştir. 

Beyanname: 
A. - Leman Özödemişli 50,000 Bugün 8. 9. 939 bin dokuz yüz 

elli bin türk lirası. otuz dokuz yılı eylul ayının sekizinci 
B. - Nazire Sever 14583,33 on cuma günü saat on bir sıralarında 

dört bin beş yüz seksen üç lira otuz lzmirde doktor Hulusi hey caddesin
üç kuruş. de Kardiçalı hanında l 5 numaralı 

D. - Makbule Ünalmış 14583.33 hususi dairede Türkiye cümhuriyeti 
on dört bin beş yüz seksen üç lira kanunlarının bahşettiği salahiyetle 
otuz üç kuruş. vazife {{Ören aşağıda mühür ve im-

1
- D~Kl'OR 
Kemal Osman 

Bozkurt 
IZMİR MEMLEKET 

HASrAHESi 
Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHAl'-t"E : İkinci Beyler 

sokak No. 79 da hastalanın her gün 
C. - Emine Özödemişli veli sıfa- zasını koyan lzmir üçüncü noteri 

tile bilvelaye çocukları $erafettin, Süreyya Olcayın mazereti hasebile 

Sabahattin, Leman namına l 4583,34 vuku bulan talep ve davet üzerine il•••mı•••t••l!l•m•::J:&llCM•r::ıısa:cz&m.9 
on dört bin beş yüz seksen üç lira hen aşağıda imzası mevzu mezkur -••mnoı!Jl3!!5ııs;ıı,mH1Jıase 
otuz dört kuruş. daire baş katibi Raif Giray, lzmirde 

kabul eder. 

E. - Fatma Acar 6250,5 altı bin Sulu han civarında kain (Hüsnü 
iki yüz elli türk lirası ve beş kuruş. Özödemişli Halefleri) ticarethanesi

M. 3 - Kar ve zararda her şeri- ne gittim. Orada hazır olup yanıma 
kin koyduğu sermayesi nisbetinde ~elen kanuni ehliyet ve vasıfları ha
taksim edilecektir. iz ve şehadete ehil bulundukları gö-

M. 4 - Şirketin mevzuu: Şimdi- rülen, Bayraklıda Menemen cadde
ye kadar yaptığı gibi hırdavat, kır- sinde 93 numaralı evde oturan Mu
tasiye, tuhafiye ve saire ticaretiyle vaffak Erdem ve lzmirde Karataşda 
iştiğal etmektir. Inönü caddesinde 3 l 6 numaralı ev-

OPERAröR 
Dr. Asil Mukbil 

Atakan 
MEMLEICE'l' HASrA· 
NESİOPERAröaU 

Şama kadar bunu tekrarlam<>kt!ln ken- yavaşça fısılda~ : . 
dini alamadı. •• BlrMEDI •• 

- Rütbenizi mirliva y~"'""''~'"111ız? 
- Ö\•le vazdım. M. 5 - Şirketin müddeti: tarihi de oturan Ragıp Bilgen nam ııahit

mukaveleden itibaren beş senedir. lerin tarifleriyle teayyün eden ehli-

Hastalarını her giln üçten sonra 
Birinci Kordon 312 numaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder, 

TELEFON: 3537 _ ... _______ .. 



SPERCO VAPUR W. F. BelU'Y Van der Zee Messaıerie: Maritimes 
ACEH'l'ASI Ve ş~ekisı KUMPANYASI 

lzmir Gümrük başmüdürlüğünden: 
-" THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 

T.N S. Marka No. AS. N. Kıymeti Kilo Gram Eşyanın cinsi 

197 16 9858 000 Buğday 
5 00 1006 000 Bozulmuıı Buğday 

Ç. Muhtelif 307/362 42 156 
ROYALE 

N:~AİS AMERICAN EXPORT LİNES, LTD. ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 
NEV YORK İstanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsllyn-

KUMPANYASI NE V • y o R K iÇIN: ya hareket edecektir. 
ORİON vapuru 21/9/939 da gelere~ EXAMt\"ER vapuru 19 eyliile doğru Her türlü izahat \'C malumat için Bi· 

40 S. Adres 364 220 00 36 000 Sun"i ipek mensucat 

li.nversa - Rotterdam ve Amsterdaın ~- bekleniyor. rind Kordonda 156 numarada LAU-
manlanna yük alarn1$: hareket edece - .EXMOUTll• vap. 20 Eylüle doğru RENT REBOUL ,.e ŞERiKi vapur accn-

ctr_ RİENT LiNİEN bekleniyor. tasına miiracaat edilmesi rica olunur. 
SVENSKA O 25 ltıl cıF..XCELJ,Oa \'ap. 25 Eylüle doğru TELEFON : 2 3 7 5 

BARDALAND ~aPU:U 20 - da e~- bekleniyor. 

Yukarıda müfredatı yaz.ılı eşya \ 6. 9. 939 pazartesi günü saat 15 de açık artırma ımrctilc hariç memlekete 
derilmek üzere satılacakbr. Bu müzayedeye iJtirak cbnek istiyenler 939 mali yılına ait unvan tezkeresini hamil bu 
mak ve yüzde 7,5 h~bile nakdi teminat vermek ve bu eşyalar hariç memlekete gönderilmek üzere satılacağın 
bu hususta gümrüğün isteği vcçhilc teminat vermek şartile müzayede ithalat gümrüğü yanında levazım ve satııt se'I 
binasında yapılncnğı iliın olunur. 12 16 3292 ( 1870) ! 

939 tarihlerine dogru ıınıanımızd a··tebo- ·EXERI\IO?\'TP \'ap. ı Dktcşrine doğ- Olivı·er ve cüreka"' Si 
lenmekte olup Rotter am, 0 

• ·~· bekl • ·or ., 
Kopenhag ve Helsingfors m:nanlan ıçın ru aEX~~'öR~ vnp. 8 Jlktcşrinc doğru , DOKTOR •1 • 2mt&D»J W 1 1 

,.Uk alarak hareket edecektir· . BiRİNCİ KORDON REES BİNASI J ·ı H kk 
FİNSKA ANG. A/B. KUMP~YASI_ be~:;;~~tTtvE• vnp. 10 llkteşrine TELEFON : 2443 Sm al a l 
SAİ~ vapuru elyev:m ~- doğru bekleniyor. l~NDRA • HULL HATTI Ak 

<J;a olup 9oteborg, K.~penhag ~~rekct DEN NORSlrE l\tİDDELUAVSLİXJE ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta 3 fÇ3 Y 
61Ilgfors. limnnlarına yuk alarak o s J, O gelip 2 cy!Ule kadar Londra ve Bul if.(in 
~~~TmA SOSYETA ANONİMA NORVEÇ, İSVEÇ VE ~ALTIK Lİ· yilk alacaktır.. Dahili Ve tenasül has• 

ot NA vtGAZYONE l\1ANLARI İÇiN: .. LİVERPOOL HATTI talıh!ar mütahassısı 
2019

1939 tarihine •SAN ANDRESD Mot. 13 Eylulc doğ· OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 
CALDEA vapuru · · ı klcniyor · doğru beklenmekte olup Ccnova ıçın nı >e iL · T Lıvcrpool ve Glasgov i~in yük alncaktır. ~ Kordon-Alman konsoloshanesi 

yük alarak bereket edecektir. i IB D~APEŞTE. TUNA UMANLARI DEUTSCHE U:V ANTE • LİNİE arkuında ) 206 Numaralı mu-
İTALİA S. A. J>i NA viGAZ ON tari tJN· ' DELOS , ·apuru 23 ağustosta Ham- ~ ayenehanesinde her gün ıaat 
UGUSTOS vapuru 16 ey~!~~n · u: •BUnAPEŞT• Mot. 18 l~ylülc doğru burg, Bremcn ve Anvcrsten gelip yük 13 den itibaren hastalarını ka-

binde Cenovndan cenubi . bekleniyor. çıkaracak... b 1 ed 
manlarına barekc.l =~apuru 26/ •DUNA• l'tfot. 24 Eylüle doğru bek· -------------- ~ u TE~·FON 3458 
PRENCİ PESS b. Arne- leniyor. m~, ~ : 

D/939 tarihinde Cehnov=~ edcenuk~ ai1SZAD l\lot. Eylül sonlanna doğru ;.w tllid:ltZLTLZ7.7.ZZ.ZZlO'V..7.7..7.di!ZW 
rika Jimanlarınaare tTt oc;t.AiN ve yahut ilk Teşrin bnşlangıcına doi','l"U Birinci Smıf Mü.tahassıs 1 DO l :.T 'J R 
SERVİCE MAR ME R bekleniyor. ~"" "'\ . 

KUMPANYASI SERVİCE MARiTİME ROUI\1AİN-
:ALBA JULİA vapuru 30 eyltU 1939 BUCAREST KÖSTENCE GALAS 

tarihinde beklenmeh-te olup Mal.ta, Ce- VE DUNA Li1'1ANLARI İÇİN 
o<Wa ve Marsilya limanlarına yUk ala· aDUROSTOR• vap. 30 lı::Ylülde bck-
rak hareket edecektir. Jcniyor. 
BOU.ANDA AVUSTURAJ,YA HATl'I SOSYETE KO!\IERÇİYALE BULGAR 
SPRİNGFONTEİN vapuru S0/9/939 D. NA vtGAZİON A. VAPUR 

tarihinde .gelerek A~~~J8ar:: ı!:~ ŞİPTA vapuru 22 eyllıldc bekleniyor. 

Cilt \'C Tenasül h:ıstalıklan 
VE 

Elektrik Tedavileri ZeJ,anda limanlan içm ~U :lskcnderiye için mal alacaktır. 
ket edcceı:m· ÇAR FERDİNAND bap~ ~~lul so- Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. 

N O T • nunda bekleniyor. İskendcnye ıçın mal İzmir • Ellmmra Sineması arkasında 

1ZMİR MEMLEKEr 
HAS!'AHESJ DAHJLttE 

MCJr AJIASSJSJ 
İlandaki hareket tarihleri ile navlun- alacaktır. 

1 ı · hakkınd Sabahtan akşama kadar h:ı5talarmı 
.. rdaki değişikliklerden dolayı acenta· Vapurların isim ve tari ı erı a 

Mua)·cnchanc : ikinci Beyler sokak 
No . .!5 TELEFON : 3958 

auz mesuliyet kabul etmez. Daha fazla hiç bir taahhüt alınmaz. n kabul cdl'r.. TELEFON : 3479 

tafsil! için İKİNCİ KORDONDA FRA· Vapurlann hareket tarihleriyle nav- ------------- Z AY t 'l'ELJ SPERCO vapur acentasına mil· tunlardaki de~ikliklerden acenta me- 1ZMtR AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
t edilmesi rica olunur. suliyet kabul etmtt.. HUKUK MAHKEMEStNDEN: 

1319 senesi Izmir Rilştiyesinden almış 
olduğum şahadetnameyi 7.ayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hlikmil kal
madığını ilan ederim. 

racaa TELEFON • z004/Z005 Daha fazla taf!illt tçln ATATtrnK lzmirde tepecikte zeytin ağaç sokağın-
_---'------·------ caddesi 148 No.da w. F . Henry Van Der <la 5 numara~a .. oturan Mustafa oğlu 

UMDAL 
-~-

Ramazanın kuçük olması dolayısilye 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığına milraca· vasi olarak kardeşi Mehmet Şirintaç va-
at edilmesi rica olunur. si tayin olunduğu ilfın olunur. 

Izmir ikinci Abdullah efendi mahalle
sinde 940 numaralı Mehmet oğlu Osman 
Cemal. 

UMUMİ DENİZ ACENTALICI LTD. 
BEUXNİC ıJNFS LTD. 

HELLAS vapuru 3/5 eylOl arasında 
be1denl1mekte olup ıtotterdam, Ham
burg ve Anversa Uınanlan için yUk ala-

caktır .. 
B E L G t O N vapuru 14 EyltUde 

beklenilmekte olup Rottetdam, Ham
burg ve Anversa limanlan için yük ala-

caktır .. 
HOI.LANDİA vapuru 22 EylQlde 

beklenilmekte olup Rotterdam, Ham
burg ve Anversa llmanlan ıçin yUk ala
caktır .. 

A T H f N A 1 vapuru 30 Eyl(llde 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham
burg ve Anvcrsa limanları için yük ala-

caktır .. 
BALKANLAR ARASI BAm 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
ııLOVCEN• 

LUks vapuru 9 eyl(\l 1939 cumartesi 
günü Köstenceden gelip 10 eylCıl 1939 
pazar gUnil saat 12 de : 

Pire - Arnavutluk lirnanları - Kotor
Dubrovnik - Split V enedik ve Triesteye 
hareket edecektir. 

ANGLO EGYFl'İAN MAİL LİNE 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT 

HAYFA - tsKENDERİYEYE hat 
aCAİRO CİTY • L'OKS VAPURU ile 

MarsilY• için Beyrut-Bayfa-İske. 
hareket tarihleri •eriye için hareket 

tariJı)erl 

7/9/1939 l/9/1939 

21/9/939 
15191939 

5/10/939 29/9/939 
aotJLANDRİS BROl'HERS LTD. 

P1RE 
aNEA BELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

Nevyork hattı... . 
Pire - Nevyork seyahat müddeti 12 gün 
Nevyork - fuarı için hususi fiatler .. 

Pireden hareket tarih1 
9 Eyl(ll 1939 • 

Gerek vapurlıırm muvuallt tarihlerl. 
gerek vapur lsimleri ve nulunlan bak· 
kında acenta bir teahhilt altma giremeL 
Daha fazla ta&illt almak için Birlnd 
Kordonda 152 numarada ıUMDAL• 
umum! deni% A~talıtı Ltd. müracaat 

edllme!l rica olunur. 
Telefon : 4072 MüdOrlyet 
Telefon : 3171 Acente 

T. BOWEN REES VE 
ıtareUsı . -· 

TELEFON : %001/%008 3421 (1913) (1915) 

lzmir 

S.No. Adedi 

2 

3 

4 

7 

9 

10 

13 

4 

7 

27 

6 

2 

2 

Gümrük Baş müdürlüğünden: 
Beherinin muhammen 

Kıymeti Kıy.ı:qrJiY. 
Lira K. L.ira K. 

25 

10 

20 

s 

2 50 

2'l 

7.S 

275 

10 

130 

35 

67 50 

150 

50 

40 X 190 X l 00 : 190 boy ve 1 00 genişlik ve 40 santim derinlik 
eb'adında kamilen ıhlamur kapakları kontrplak ıhlamurdan küçük 
dosya dolabı mevcudun ayni ve cilalı olacaktır. 

Fırınlanmış gürgenden yazı makinesi masası mevcudun ayni cilalı 
olacak ve çekmecelidir. 

40 X 190 X 100 : 190 boy ve 100 genişlik ve 40 santim derinlik 
~b'l\dında eğreti iki raflı önü camlı alt kısmı iki sürmeli fmnlanııuf 
gürgenden kütüphane dolabı mevcudun ayni ve cilalı olacakbr. 

Elbise ve şapka askısı fırınlanmış gürgenden bir metre boyunda 
askı yerleri ağaç ve kamilen cilalanmış olacaktır. 

Eğilmiş ağaçtan beyaz sandalya mevcudun ayni. 

Şef koltuğu kara ağaçtan oturacak yeri apolet maroken döner kol
tuk mevcudun ayni. 

40X90 X 190 eb'adında fırınlanmış gürgenden alt kısmi defter 
koymağa mahsus iki bölmeli, bölmeler tamamen ıhlamurdur. Ost kıs
mı SO santim yükaek.liğinde çift kapaklı etajerli dolap. Mevcudun ayni 
olacak ve cilahdır. 

ihracat gümrüğü müdüriyetinde mevcut koltuk takimina göre san
dalya. 

15 2takım100 200 Takımı 3 parçadan ibaret döşeme fmnlanmıı gürgenden ceviz kap
lama dö~meli maroken olacaktır. 

16 11 10 

17 s 20 

18 75 

19 25 

20 9 60 

21 5 8 

110 

100 

75 

ıs 

540 

40 

Memur masası. Ortası bir çekmeceli ve üstü lino1iyomlu fmnlan
mıf gürgenden mevcudun ayni eb'adı 70X 125. 

Muayene masası 65 X 115 cb'adında üzeri linolivomlu üst kiımi 
iki çekmeceli. Alt kısmı bir kapaklı ve iki taraflı heraz çam ağacından 
ısgarala bir kişilik. Mevcudun ayni. 

Müdür masası 80X 160 eb"adında üzeri 7 milim kristal camlı ortasi 
çekmeceli ve iki yam kapaklı ve sağ tarafı çekmeceli sol tarafı raflı 
ve kamilen kontraksiyonlu için ıhlamur üstü kaplama (Meşe) yazı
hane. Mevcudun ayni. 

Müdür koltuğu mqe ağacından altı taplalı oturacak yeri maroken 
döner koltuk mevcudun ayni. 

Şef masası 80X 140 eb'adında kara ağaç kaplama içi ıhlamur bir 
tarafı dominiıter üstü 7 milim kalınlığında kristalli yazıhane mevcu
dun ayni. 

Şef koltuğu beyaz fırınlanmıf ve eğilmiş gürgenden mevcudun 
ayni. 

Batan resimleriniz 

böyle olur 

''KODAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan daima 

Güzel, net ve detayh resim 
8 

Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 
"VERIKROM" muvaffakiyetinizi temin eder. 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
"VERIKROM" aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
"VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmışsantz 
11 VERİ KROM" hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada. her saatta, her yerde 

"KOOAK VERIKROM" 28° filmi 
DAHA UCUZA GELİR 

Bütün K O O AK satıcılardan araymız 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Be,ottu, İstanbul 

8 poz da gtlzel 

veya 

lzmir Tecim lisesi direktörlüğün 
den: 
Lise ve Orta kısmı ve aktam tecim okulu kuralanna kız ve erkek 

lebeler kayıt ve kabuJu devam etmektedir. 
Orta lmma ilk olr.ul mezımlen. 
l..İle lmmma orta okul mezunlan. 
Türkçe, Matematik mal.ud.e Jngi~ Frannzca daktiloğrafi 

ıtenoğrafi lrunlarmdan anu edeceklerine memur ve ticarethane m 
tahdimleri kabul edilmektedir. 

Fazla malUmat almak için okul direktörlüğüne müracaat edilmeai. 
14, 16 3380 (1891) 

lz·mir Vakıflar müdürlüğünde 
idare kapısındaki 4. 9. 939 tarihli ilin varakasında müfredatı ya 

zılı akar ata talip çıkmadığından 18. 9. 939 pazartesi günü saat 1 O d 
ihale edilmek üzere temdit edilmi~ir. Taliplerin Vakıflar idaresin 
müracaatları. 3 4 29 ( 1914) 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
1 - Şartname ve nümuoesi mucibince 1 O milyon adet Bira şişcs 

lcapeülü kapalı zarf uıulile ekailtmeye konmuıtur. 
il - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kuru hesabile 260 

lira muvakkat teminatı 1950 liradır. F'ERN LiNE (FEARNLEY AND 
EGER OF OSLO) 1767 50 111 - Eksiltme 2. X. 939 pazartesi günü saat l 5 de Kabataşda le-

FERNLANE motörü ayın nihayetin
de beklenilmekte olup ~~vyo:.k ve 
Amerika sahilleri limanları ıçın yuk ala-

caktır. tarih) • 
Gerek vapurJann muvasa1At en, 

Yukarıda müfredatı yazılı mobilyalar yaptırılacaktır. 2490 sayılı kanunun hükümlerine tevfikan f 8/ vazını ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
9/939 pazartesi ~ünii saat 16 da açık eksiltme suretile yapılacaktır. Eksiltme lzmir gümrükleri baş mü- iV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve Ankara 
dür]ü~ne bağlı ithalat gümrii.~ü ~anmd~ levazım ve s~h~ servisi binasın~a ol~caktır. Tahmin bedeli ye- lzmir baş müdürlüklerinden 130 kuruş mukabilinde <ılınabilir. 
kAnu 1767,SO liradır. Bunun uzerınden yuzde 7,5 hesabıle muvakkat naktı temınatı 132 lira 60 kuruştur. V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 
B: eksiltmeye iştirak edecek erbabı sanat kanuni. ikametgah sahibi olmak ve 939 mali yılına ait maliye un- kanuni vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te-

tezkeresini hamil olmak ve aranılan temınatı vermek ve makbuzunu komis.rona ibraz etmesi lazım- minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günii eksiltme 
~~r~ Bu iş üzerinde fazla ~lôma~. istiyenler tarihi iJ~nd~.n i~ibaren ~~~yyen olan ihale torihine kadar her saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz mu-

15 de Satıs servisıne rnuracaatla şartnamevı gorebıleceklerı ılan olunur. kabilinde vermeleri lazımdır. (7208) 
gün saat 

4ldilmcsi rica olunur. ,. 9, 16 _ -= r ,_E,93 ___ ~3)_ _ _ __ 16, 20, 25, 1 3396 (1912) 

=~=y:~A~- ~~v·~~R~-~~u~~L~~~A~R~ A G 1 D A ~hainPfyalanın Aşçıbaıı marka pirinç unları 

isimleri ve oavlunlan hakkında aceota 
bir teahhUt alboa giremez. Daha fazla 
tafsUAt almak için T. Bo•en Reeli ve Şr. 
nın 2353 telefon numaruma mUracaut 

fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 
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Lehlerin kahramanlığını takdir 
Alman ordusunun istilasına uğrayan arazide Lehlerin demir ve ateş 

neferlerine kadar mukavemet ediyorlar adacıkları son 

Varşovanın müdafaası Polonya tehlikededir 
Polonya mücadelesinin en parlak bir Almanlar, Bialostok ve Brest - Li-

sahifesini teşkil etmektedir tovsk'u aldıklarını iddia ediyorlar 
Roma, 15 (Ö.R) - Roma gazeteleri nevi kuvvetleri sarsılmadan yeni bir kolay olacağını yazıyorlar. Roma, 15 (Ö.R) - Leh tebliğine gö- dir .• Şiddetle mukavemet eden Lehler filırini terlıetmlş gfbf-

Lehlerin kahramanlığını takdir etmek- hatta yerleşmiş bulunduğunu, garp cep- Polonyanın gösterdiği cesaret, Polon- ~:ı!:v~s= =-~1~3t~~1:~11:m~~~: ~~i~ya limanını hala ellerinde tutuyor- diP. Haıa cereyan etme• 
tedir. hesindc Gamlen ordularının taarruzu yanın Paris biiyük elçisi tarafından ruan etmişlerdir. Şarki Prüsya hududu- ALMAN TEBLİGİ te olan Alman harelıel• 

Mesacero gazetesi bu sabah şunları Polonya için en büyük yardım teşkil Amerikan kulübünde söylenilen nutuk- Al k I · B 1 t k ·· !Ql kşam f 
Yazıyordu : Alman ordusu tarafından cttig"iini yazıyor. fa da tebarüz etmektedir. Amerika bü- nu ge(e!1 man m~vct e~ı ~ws o ve Roma, 15 (O.R) - 1~. ey .. a 1 erinin gayesi merfıd 

Hrest cıvarına gelınışlerdir. Dıger mın- neşredilen Alman tebligıne gorc Alman Leh d h d 
Lehistanda kontrol edilen arazide hala ~-ük elçisi Bullitin muhteriz diplomatik fakalarda da mücadele son derece şid- kuvvetleri Lvov (Lernberg) Lublin yo- 01' USUnU mu GSGI' 
J,,clı mukavemet nüveleri mevcuttur. Paris, 15 (A.A) - Fransız matbuatı lisapına rağmen söylediği sözlerin detle devam ediyor. . .. luna vasıl olmuşlardır. Kutno mıntnka- etmelıtiP. Lehler v ar$0-
Hakiki demir ve ateş adacıkları olan bu pek tabii olarak askeri harekatla meşgul ehemmiyetini tebarüz ettiren gazeteler OPOLE VE LUBLJN BOLGESfl.-"DE k 
nüveler ic.inde Lehler son neferlerine olmaktadır. Amerika parlamentosunun yakında top- ~ ' • smda muhasara altında _bu~unan. uv- Vanın ellf fıllometre ,,,,,_ 

Londra, 15 (A.A) - Polonya umuını vctli Leh fırkaları kendılerıne bır yol 1ı d 1ı dl 
kadar mukavemet ediyorlar. Göster- Fransız - Alman cephesinde resmi teb- la~ağa çağınlm!ş ~imasını hayı:Iı bir karargahının en son tebliği, Varşovanın ~çmağa nevmidane çalışıyorlar. Bunla- ın a mu avemet e • 
dikleri cesaret ve enerji bütün dünya liğlerin kasdi kuruluğuna rağmen gazc- alamet olarak telakkı eylemektedır. . şarkında l<aluzzin _ Lukov hatt.ı üze- rın teşebbüs ettikleri bir huruç hareke- yorlar. Diğer taPaftad 
askerlerinin takdir ve hürmetini onla- lelerin yazıları girişilmiş olan harcku- ~u•Y• parlamento?un evvel~~ derpış ıfode büyük bir muharebenin başlamış ti reddedilmiştir. Keza Varşova civarın- LUIJlinin lıırlı lıUometr• 
rın üzerine celbetmektedir. tın ihtiyatlı ve muttarit inkişafını itti- cdıldıgı gibi teşrinıevve1de değil, 21 ey- olduğunu bildirmektedir. Vistül nehrini da bulunan Leh kuvvet1erinin şarka • • 

Londra, 15 (Ö.R) - Papanın gazetesi fakla tasvip etmekte ve tek bir düşman luld_e içtimaa davet cdilmcsin_i Alm:n geçmiş olun Alman kıtaatı, Opale ve doğru kendilerine bir yol açmak teşcb- gaPIJınde Opol mevlıiın• 
olan Oservatore Romana Almanların askerinin Fransız topraklarında bulun- denızaltı korsanlığmın Amerıkn efkarı Lublin mıntakalnnnda Polonyalılara hü- büsü neticesiz kalmıştır. de fıanlı muharebelet 
Lehistanda gittikçe artan engellerle kar- madığını ehemmiyetle kaydetmektedir.. umumiycsini heyecana düşür~üş olma- cum etmektedirler. Brest Litovsku muhasara eden Al- n t lıt d• 
şılaştıklannı yaz.ıyor. Yağmurlar geniş Polonya cephesinde, Alman ve Polon- sına atfeden matbuat kongrenın dcmok- Vnr!?OVayı müdafaa etmekte olan ge- man kuvvetleri istihkamlar hattına gir- cereya e me e .,.. 
hareketlere mnni olmakta ve ikinci de- yn menbalarından gelen haberlerin bir- rasilere mU:ait bir ~~tt~ ~Jitar~flık ka- ncral, hava ~mbardunanlarmın Pa~a- rnişlerdir. Hava hücumları devam et- LOÇ LE~DE. • . . 
recede yollar motörlü kuvvetler için bırini tutmaması vaziyeti karıştırmak- nununu tadil cdeccgı umıdındedır. nın vekilinin ıkamct etmekte oldugu miştir. Dün teslim olan Gdinya civarın- . Almanlar mal~ın~lı '\a~tnlar \C .. ta1 
hemen hemen geçilmez bir hale girmek- tadır. :Maamafih gazeteler insanca ve Berlin, 15 (A.A) - &Berliner Börsen binayı ve Praga hastanesini hasara uğ- da bulunmakta olan Leh harp gemileri ~ar~lcrlc Loç şehrme şıddctlc hu~ 
tcdir. Varşovanın müdafa~ mücadele- vasıtaca çok faik kuvvetler karşısında Zeitungu, Polonyalıların elinde bulunan ı-atnuş olduğunu bildirmektedir.. Al- Alman hava kuvvetleri tarafından ba- ctrnı:ıersc :ediLc~le~ tarafından bu bU-
nin en parlak sahifesidir. Bu müdafaa- kahramanca çarpışmasına rağmen Po- Almanlarla Almanların elinde bulunan ınanlar, Varşova varoşlarına şiddetle hü- tırılmıştır. cuın ar t?r e lmıştır.. bil 
da cesaret, askeri kabiliyet ve vatanper- lonyanın tehlikeli vaziyetini inkar etıni- Polonyalıların mübadelesini Polonyanın cum etmektedirler. BREST J,İTOVSKU ALDILAR MI?. ~~lerı~ 0~t tn

1
nI::• b;r zır~lıd~om.o dl 

verlik birbirine karışmaktadır. yorlar. reddetmiş olmıısını mevzuubahis ederek Almanlar Volada mitralyöz atc.şi ile Londra, 15 (Ö.R) - Alman kuman- '\~ ır. ço mı. ra y~z e e geçır 1 erı dı• 
Londra, 15 (Ö.R) - Deyli Meylin as- Her şeye rağmen gazeteler Varşova bu reddi Polonyahlardaki Almanfarın püskürtülmüşler ve büyük zayiata uğ- danlığı Brcst Litovsk istihkAmlarını soyle~ı~or. ~ır. ~oh :-~~-~~?1~~r 

keri muhabiri, Almanyanın Polonyada mmtakasının ırmak ve bataklıklarla ortadan kaldırılmış olmasına atfetmekte ramışlardır. 7.aptettikten sonra Alman kuvvetlerinin man a~yare crı a a uşunı uu tur. 
uğradıkları askeri zayiatın Leh ordusu- çevrilmiş olduğunu ve bilhassa başlıyan 'e Almanyanı~ bunun hesabını mesul OKSİLYA JJMANI HALA bu şehire girdiklerini bildirmektedir.. U\."DUR1\1A HABERLER 
nun zayiatından daha çok ağır olduğu- ~nğmurlar devam ederse bu mıntakanın Polonyalı ve Ingilizlerden istiyeceğini LEHI.ERD~... F'akat bu haber diğer taraftan teyit edil-

1
Londra, 15 (Ö.R) - Alman rndyol~ 

nu, Leh ordularının kısmı küllisi ma- motörlü kuvvetlere karşı müdafaasının y~aktadır. Paris, 15 (Ö.R) - Son Leh tebliğle- ınemiştir. A man 2rdusum~ harbederek ben 1' 
rine göre Varşovanın şimalde Lovik VARŞOVADA ~lanıadı~ı ~·e;l~rı. ~~·durma ~?herler 

Almanyada hoşnutsuzluk 
Hitler, halkı teskin için bazı suçluları 

affeden bir emirname neşretti 
Londra 15 (Ö.R) - Almanyada Ernst 

Baz'ın birdenbire ölümü haberi birçok 
faraziyelere yol açmıştır. Baz cephede 
§Qnsölye Hitlerle beraber bulunurken 
pirdcnbire ölmüş. Alman gazeteleri ve
fat sütunlarında bu ölümün nasıl vaki 
olduğunu izah etmiyorlar. Baz şansölye 
Bitlerin en yakınlarından olduğu ci
hetle ölümündeki esrar bir çok farazi
yeler tahrik etmlşUr. 

Londra 15 (Ö.R) -Almanyadaki hoş
nutsuzluğu teskin için Hitler bazı suç
ları affeden bir emirname imza etmiştir. 

1000 marktan ~ğı para cezalan ve 3 
aydan aşağı hapis cezalnrı affedilmiştir. 

Londra 15 (A.A) -Times gazetesinin 
diplomatik muhabiri, Almanyanın siyasi 
vaziyeti hakkında yaptığı bir tetkikte 
Alman milli mi.idafoa komitesinin tarzı 
teşekkülünü llitler ile ordu arasındnki 
bağların daha ziyade sıklaşması ve par
ti müfritlerinden bazılarının ikinci pla
na atılması suretinde tefsir etmektedir. 

Hariciye nazırı Von Ribbentrop Bit
lerin şahsi müşaviri sıfatiy]e kuvvetli 
bir mevkie sahip bulunuyorsa da eyi ma-

!Um.at alan bazı mahfillerde zannedildi
ğine göre parti radikalleri bertaraf edil
miş ve birinci derecedeki mevkilerden 
uzaklaştırılmıştır. Himlerin polis kıtaatı 
geniş bir n.isbct dahilinde ordu emrine 
verilmiş ve bizzat Göbelsin propaganda
sı da askeri 'kontrola tabi tutulmuştur. 

Rusya ile yapılan pakta gelince, bunu 
ordu ve endüstri istemiştir. Fakat her 
akşam Moskovadan Almanyaya yapı!an 
Marksist propaganda dalgaları Alman 
hükümeti için endişe kaynağı olmaktan 
hali kalamaz. 

şehri normal çehresini Londra 
biraz bula bilmiştir 

Londra 15 (Ö.R) - Manterbori Arşe
veki 1 Teşrinievvel P~zar gününün, ~r~~ 
lın müsaadesiyle, Ingiltcrcde dua gunu 
olacağını ilan etmiş ve dominyonların 
da bu dua gününde ana vatanla birle
şecelderi ümidini izhar eylemiştir. 

Londra 15 (ö.R) - Sinemaların bu 
sabah tekrar açılmasiyle şehir normal 
çehresini biraz bulmuştur. Sinemalara 
dolan halkı hava tehlikesi halinde sürat
le tahliye ve himaye için sinema kapı
larında tayyare defi kıtalarına mensup 

mlifrezeler bulunmaktadır. 
Roma 15 (Ö.R) - Londradan bildiril

diğine göre 29 Eylülde lngilterede ecne
biler de dahil olduğu halde bütün ahali 
tahrir edilecek ve bu sayıma mü.c;teni
den iaşe vesikaları tevzi olunacaktır. 

Londra 15 (ö.R) - Yeni iş nizamna
mesinin avam kamarası tarafından ka-
bulü Ingiliz milletinin şayanı hayret 
birliğinin bir misalidir. Normal ahvalde 
işçilerin var kuvvetleriyle reddedecek-

Almanların zayiatı 
Harbin başındanberi 13 bin esir 350 
zabit, 45 top, 170 tank, 2000 otomobil 

250 tayyare kaybetmifler 
Paris 15 ( ö.R) - Bir Polonya ajansı, harbın başlangıcından 12 Eyliıle 

kadar Almanlardan 350 si zabit olmak üzere 13 bin yaralanmamış esir al
mışlar 45 top, 213 makineli tüfenk, 170 tank ve 2000 otomobil iğtinam ey• 
lemişlerdir. Yine bu müddet zarfında Polonyalılar 250 Alman tayyaresi dü
şürmüşledir. 

"Oslo,, grubu devletleri lngiltere 
• • • 

leri bu kanun, amele mebusları da dahil 
olduğu, halde, bütün parlamentonun it
tifakiyle tasdik edilmiştir. 

Lonclra 15 (ö.R) - lngiliz mecmua
ları Ingiliz - Fransız tesanüdünün her 
zamandan daha kuvvetli olduğunu kay
dediyorlar. cSpekkhor> gazetesine göre 
yüksek harp şQrasının Pariste derhal 
toplanabilmiş olması bunun delilidir. 
Geçen harpte yüksek müttefik harp şQ
rasının teşekkül edebilmesi için tam iki 
sene beklemek icap etmişti. 

lngiltere 
Uzun siiPecelı bir 
harbe hazı,.ıanıyor 
Brüksel 15 (ö.R) - Royter ajansının 

bildirdiğine göre Ingiliz hUkümeti har
bın üç sene devam edeceği faraziyesiyle 
hareket etmekte ve hazırlıklarını ona 
göre yapmaktadır. 

Ingilterenin deniz münakalAtı harp
ten evvelki halini muhafaza etmektedir. 
Bir kaç giln evvel Uç bin tondan daha 
büyük 145 ticaret gemisi açık denizde 
ve 507 si limanlarda bulunuyordu. Bü
tün denizlerde Ingiliz vapurları pek çok
tur. 

Melıtep çoculılarına 
dağıtılan gaz 
maslıeleri ... 

Seknertcvik cephesinde ve cenupta Alman aslıePi malıam- ı .g~ ettıklcrını bildinyorlar: ' ılna ~eb-
Opol - Adnapol hattında mücadele şid- • • ~ı.mn Almanla.r tara(ından ışgal edıldi' 
detle devam ediyor. Lehler Lublin üze- farı, bir fıaÇ gun evvel gı yalandır. Vılna rad?·os. muntazaın
rine Alman ileri hareketini durdurma- V aP.JOVanın zaptını iltin çalışmaktadır. B~c~t Lito,·ska k~d~r sat" 
ğo çalışıyorlar. tt•ht 1 dl • kan Alman motorıze kuvvetlerının 1" 

Gd. k t d hr' e ·~ en sonra, .f m uU şehri i·gal ettikleri haberini de Vilo' 
ınyanın su u un an sonra şe ın ... d hü · 

şimalinde muharebeler devam etmekte- ~ehre cepne en cıım radyosu yalanlamıştır. 

Açık şehirleri yakıyorlar 
Bütün Lehistan da sistemli bir şekilde 

bjr tahrip harbi yapılıyor 
Londra 15 (ö.R) - Almanlar Lehis- Vilna radyosuna göre Alman tayyare-

tanda açık şehirleri bombardıman et- lcri dün Varşova civarındaki sanatoryo
meğe devam ediyorlar. Pat Leh ajansı- mu bombardıman ederek 70 çocuk öl
nın bildirdiğine göre bu taarruzlar şim- dürmüşlerdir. 
di bütün Leh şehir ve kasabalarının sis- V ARŞOVADA öLENLF~ VE 
tematik bir şekilde tahribi maksadına YARALILAR 
delalet etmektedir, Roma 15 (Ö.R) - Varşovada Alman 

Askeri harekatla hiç münasebeti ol- tayyarelerinin son hava bombarduna
mıyan kasabalar bile bu taarruzlardan nında beş yüz ölü ve binlerce yaralı ol-

LEMBERGlN BOMBARDIMA:ra 

Faris 15 (ö.R) - Lemberg şehri bt' 
lediye reisi neşrettiği bir beyannamcdl 
Alman topçularının Lcmberg şchriıı• ı 
karşı açtıkları ateş karşısında tahribat' 
uğrıyan bir çok evlerin enkazı altınd~ 
yaralı vatandaşları çıkarmanın müş~ii' 
lata uğradığını bildirmekte ve büt{ij 
halkın yardımını istemektedir. müstesna değildir. duğu bildiriliyor. 

-----------------------~~----~---------------·~-----..-/ 

Varşovanın ·tarihi günleri 
Almanların tesHm olma talebine rağ
men Leh halkı şehir içinde barikadlar 

yapmakta devam ediyor 
lonye makam tı milli müdafaada blitil" 
Polonyalıların birletmesini temin ~ 
sükunetlerini muhafaza etmektedirle 

Krsen.ieniç 15 (A.A) - Havas ajansı
nın muhabiri Varşova cephesinin kuv
vetlenmekte olduğunu ve Lehlilerin mü
dafaalarını tanzim etmekte olduklarını 
yazıyor. 

Varşova müdafaa kumandanının bir 
tebliğinde, cephede hiç bir Alman faali
yetinin görülmediğini, bilakis Lehlile
rin hücum ederek üç tank ve bir çok esir 
aldıklarını bildirmektedir. 

Bundan başka binlerce kimse Varşo
va belediye reisinin davetine icabet ede
rek hükümet merkezini müdafaa için 
gönüllü olarak müracaat eylemişlerdir. 
Halk neticesinden korkmaksızın düş
mana karşı bütün vasıtalara başvuraraJt 
harekete azmetmiş bulunmaktadır. 

retle çarpışmağa hazırlanmaktadır. 
Lvov ve Lemberg'de de vaziyet aynı

dır. Halk, Almanların ileri hareketine 
mani olmağa hazırlanmakta ve düşma
nın ihtarlarına ve teslim olmak teklifle
rine kulak asmamaktadır. Şehir pek 
vahim bombardımanlara maruz kalmış 
olMasına rağmen tahliye edilmemiştir. 

Lvov voyvodası Bilylk, ne olursa ol
sun vazifesini terketmiyeceğinl bildir
m~ ve halkı resmen müdafaaya davet 
etmiştir. 

Cernautzl 15 (AA) - Dün Krzemi
eniceden Polonya hükümetinin şimdiki 
merkezi olan Verrtautziye gelmi;, olan 
Varşova nezdindeki Amerika ve ltal
ya sefirlerinin bildirdiklerine göre Po-

Milli müdafr. nın temini için mürn~~ 
olan her ıer yapılmaktadır. ltalya ,e 
rinin kanaat".,e göre Almanların ilk~ 
kınından so ra Polonya cephelerııt"
şimdi iıtikr. hasıl olmuştur. Sefir, gel' 
cek günleri ı kat't b ir mahiyet arzede:~ 
ğini ili.ve < 'miştir. Havaların bozulrtı"'" 
vaziyette hiiyük bir değişildik husule::, 
tirebilir. Cünkü bu takdirde Pol~·rt' 
harbinde başlıca rolü oynıyan mot~ 
kıtalardan istifade imkanı kalmaz. d-' 
bir çok Alman tayyareleri Sniayn bu. 
istasyonunu bombardıman etmiş)~ 

Alman tayyareleri mütemadiyen Sivol 

ve Livov üzerinden uçarak bombardı- Kan adanın harbe gı·rmesı" bu··yu·· k 
man etmekte ve halkı teslim olmağa da-
vet eden beyannameler atmaktadır. h 

Sivol belediye reisi şehri müdafaa ha- e emmiyeti haizdir 
line koymak için halka hitaben bir be-

Riga, 15 (A.A) - Bütün mektep ço- uanname ne.c::retmic::tı"r. Parl ı • (Ö R) 1 · ı· · tihb t t" · b" t bl"V · K d " 1' ,, ~ ""$ s J • - ngı ız ıa ara nezare ının ır e ıgı ana anın I"" 
cuklarma gaz maskeleri tevzi edilmiş- p .. ..: .. 15 (A.A) - Havas ajansının u· h . . h . . k d L d' G h .. 

ile müzakereye gırışmemış •.. 
.... .., manyaya anı arp etmesının e emmıyetnı ay etmea;te ır. eçen arp•-

Oslo 15 (A.A) - Norveç hariciye nazın Kocht, gazetecilere yaphğı beyanat- tiLEff • RUMEN hususi muhabirin.in bildirdiğine göre Kanada ordusu Fransa harp cephelerinde 40 bin ölü ve 140 bin yaralı bırsk• 
ta O slo grubu devletlerile lngiltere arasında hiç bir müzakereye girifilmemiı Varşova ahalisi her vasıtaya mUracaat mıfb. Franeada hizmet eden Kanada ordusu 480 bin neferdi. Kanada nüfo' Hadadu lıapatddı mı? ederek Almanlara mukavemet etmeğe . 
olduğunu söylemiş ve demiştir ki: Berlin 15 (A.A) _ Alman istihbarat azmetmiştir. Halk, sivil ahalinin her ıunun pek fazla olmamasına ı-aimen bu kadar asker vermiı olması harba itti' 

Almanya transit meselesinin heyeti umumiyesini derpiş etmek mevzuu bürosuna Bi.ikreşten verilen malfunata türlü askeri hareketten içtinap etmesi rakinin ehemmiyetini gösterir, 
bahsolamaz. Hatırlıyoruz ki son muharebede de büyük Britanya bitaraf mem· göre Leh - Rumen hududu Romanya ta- lhımgeleceğine dair Almanlar tarafın- Diğer taraf dan Kanadanın endüstri ve ilk madde kabiliyeti muazzam~; 
leketlerin lngiltereden ithal ettikleri eşyayı Almanyaya ıevk etmelerine mü- rafından tamamlyle kapatılmıştır. Yal- dan yapılan ihtarı nazan itibua alma- Kanada dünyanın en büyük buiday müstahaillerinden biri olduiu gibi ~· 

B nız muntazam vizeli pasaportu hAmil maktadır. inşaatçılardan mürekkep hu- __, 
saade etmemİc;tir. inaenaleyh lngiltere bu sefer de ayni vaziyeti idame ede- olanlar Rumen topraklarına gl.rebllmek- IJUSl b1r müfreze tokaklarda barikatlu madeninin yiizde 90 mı çıkanr. Alhn iatihaali bakımından da üçüncü deı-
h:l;r--------------~~----~--~~----------------------~~::!!~~~~..=!r.:...".:~:.:.=~---.:~~~~~-=~~~=-~~~~t....!!~~~.ı_--.--~~~--~~~------__;.--------------------~----------


