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ABONE ŞERAiTi 
OEV AJıl MODDE'l1 Türkiye için &riç içUı 

1400 %900 S....tll:............ 750 1650 
A ... ~ ·•••••••••••••• 
Günü geçmi, nüshalar ( 25) kuruftur · 

il Fuarımızı 
27 Günde 

509.096 kişi gezdi 
t::: T E L E f O N : 2697 

k b 1 t Cümhuriycfüı ue Cümhuriyet e&erinift bekçisi, aabaJa.lan çıkar siyasi gazetcdiT y • .ı.. -- M tba mdlı S. L... ·- 1 
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taarruzlar kanlı 
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zayiatla akim kaldı ! 
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R-~~den Mozele kadar 

çok 

Fransızlar 

Hariciye 
Vekilimiz 

Saracoğlunun 
Mosfıova seyahati 
talıarrür etti.-"Sar" nehrinin cenubundaki müs

tahkem hattının ıleri mevzilerine 
hakimiyet için çarpışmaktadırlar 

Ankara, 16 (lhbuSİ) - 1crn Ve· 
killeri Heyeti baş\·ckil Dr. Refik 
Sayda mm rİl asctinde bugün öğle-

••••••••••••••••••••••••••.•••=•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• den C\"Vcl snnt on birde IJn \'Ckôlct 
PARİS, 16 (Ö.R) •• Sarda da Fransız ordusu· lıinnsındn topJnnmıstır. 
ileri "•lıru .. "ıjıi~nıi zengı·n Ren endüstri mıntalıa· Hariciye \ 'Ckilimiz Snrocoğlu Şiik-

.r- .r-~- riinün \'ulmbulıın davet üzerine 
sın~ Almanyaya lıa'J1bet4Erecelıtir.. Sovyct hariciye komiserfoin ziyarez 
Polon~ada ilez"a havzasının ele geçirilme· tini inde it-in J\loskovaya ~cynhali for 

.r knrrür ctmıştir. Uu ziyarette iki 
Fransız topçuları bütün cephede cehennemi 

si bu Jıaybı te afi edemi31ecefıtir.. do. t memleketi olakadar cdl'n mcsc, , 
kileri istirdat etmek maksadile alh hü· ............... • •••••• .. •• • ••• • 00 '" •• •••••••• ...... •••• •••••• .. • 
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'"" .... leler görii ület'eklir. 

b;r ateş açmı§ bulunuyorlar 
Paris 16 (ö.R) - Saliıhİyeltar ~alı

fille.r garp cephesinde asker~ h~~at~ 
inkifafı hakkında büyiik bır nıkbmlık 
muhafaza ediyorlar. 

Fransız müfrezelerinin terakki et· 
tikleri bölgede yeni mevkilerini tak
viye ve tahkime muvaffak olmuı bu
lunmalan aayesinde Almanlann en 
mühim kömür ve maden merkezi olan 
Sarbnıkla irtibatlan tamamen kay· 
bolmuŞtur. 
iki haftadanberi metodik bir ~de 

Cfevam eden tecavüzün neticesi Sigfridle 
Majino battı arasında bulunan bütün te· 
peleri qgal ederek çıkmtılan izale etmek 
olmuştur. Sarbnıka karşı yapılan bu ha
reketin genişliğini göz önünde tutan Al
ınan b&1kumandanlığı kaybettilderi mev-

Türk 
Milleti 

---·tı---

Yeni bir imtihan 
devresi geçirmelıtedir 

-~-
HAKKI OCAK~U 

Harbın ilk başladığı günlerde nefisle· 
rfni telaş ve heyecnna kaptırnnlnr bir ta
raftan bankalara koşarak mevduatını 
çekmişler, diğer taraftan da evlerine iaşe 
ınaddeleri idhanna koyulmuşlardı. 

Bu telaıı ve heyecandan istifadeye ko
yulan bazı kimseler de bila lüzum bir 

k maddelerin fiatlerini yükseltmekte 
ço d'l tereddüt gösterme ı er. . • . .. 

A dan on beş gün gıbı kısa hır mud· 
ra k l · h' b" · _ı ti" -mesi bu hare et erın ıç ın· 

Qe n g_.,. v l v k"'f' • • • de olmadıgını an atmngn o ı 
91nın yerın 

ecldi. h ı k 
H d evvel şurasını atır ama er oey en • . . k 

) o d k' 1··· kiye Cümhurıyetının ço 
11Zlm ır ı ur S ·· 

"-t k bir politikası vardır. erguzeşt 
m~a ar 

1 
.. d 

arkasından koşmak haya ımız en geçen 
bir io bile değildir. · ·ı 

Bundan dolayıdır ki bütün dünya mı • 
Jetlerinin itimadını hniz bir devlet olarak 
mütalaa ediliyoruz. 

Bir kısım halkımızın gösterdiği. tel~ş 
ve endişe Türk milleti~e ve 1:ür~ı>:enı~ 
mali ve iktısadi kudretıne yenı hır ı.m~ı· 

h devresi geçirmek fırsatını vermıştır. 
an b . 'h f Milli bankalarımız u ımtı anı muva • 

fakıyetle vermişlerdir. Parasını çe~~.e~ 
lstiyen vatandaşların bütün tal~plerı ıs n 

. . b k l d d an hır paranın edılmış, an n ar n ur .. .. 
evde saklanandan farksızlığı fıılen gos, 

terilmiştir. d 
Filhnkika evdeki parayla banka 8 

saklanan para arasında bir fark va~~ır. 
Bu fark birincisinin atıl bulunması, ıkın
cisinin milli iktısndiyntımızın kalkınma· 
eında müsbct bir rol almasıdır. 

Son htıdise göstermiştir ki vatnndaşlar 
h 'il" paralarım bMlknya hırakmokln cm mı ı 

bir davaya hizmet etmiş bulunmakta ve 
hem de diledikleri dakikada hu para
larını ceplerine koya bilmektedirler. 

Pek genç olnn milli bankacılığımızın 
en küçük bir sarsıntıya maruz k~lmadan 
hu mü bet neticeyi umumi efkarda t~· 
harüz ettirmeğe muvaffak oluşunu bu
yük bir iftiharla burndn kaydeylemekten 
zevk duymaktayız. 

imtihanın ikinci anfhasının içinde bu
lunuyoruz. Bunun da müsbet neticesi ha· 
yar ,artlarında hiç bir değişiklik yapma· 
mak. normal hayatı zorlıyacak hareket
lerden tevakki eylemek olacaktır. 

Biz bu imtihanın da muvaffakıyetle 
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

RAKKJOCAKOCLV 

cum fırkasile mukabil taarruzlarda hu- """"""""""""~!'!!"""'!""!!~~~----------------------"""""'.....,"'"""....,"'"'""'....,=~-..... -----...;-...:.....:.;;;...;;:;;;.;;;;.;;...::;,;;====:;;;..~ 

birleşti 
)unmuş ise de bu taarruzlar düşmanın 
bÜyük zayiatile akim kalmıştır. 

FRANSIZ TEBLICI: 
Paris 16 (ö.R) _,Bu sabahki Fran

sız tebliği : Cephenin bir çok kısımların· 
da çıılkantılı bir gece. Sarbrukun cenu· 
bunda Alman topçu kuvvetlerinin faa
liyeti. Müzelin şarkında bazı terakkiler 
kaydettik. Zid vadi.,ine yakın mmtakada 
topçu hazırlığına rağmen kuvvetli bir 
Alman mukabil taarruzu reddedilmiştir. 

eh rduları 
ALMAN TEBLICI : 
Berlin 16 (ö.R) -- Alman tebliği: 

Garp cephesinde: Sarbruk etrnfmda 
Fransız hücumlan tardedilmicı ve Fr.ın

- SONU G iNCi SAHİFEDE -

Bütün askeri merkezler başkuman
d n ıkl ir ibatı muhafaza ediyorlar 

Sovyetlerin hazırlıkları 
Kızılordu, Bütün Polonyanın Alman
ya eline geçmesine mani mi olacak? 
Moskova, Hit.lerle münakaşa ederken Almanyanın önüne bakir 
bir kız gibi çıkmanın akilane bir hareket olmadığını biliyor 

Paris 16 (ö.R) - Fransız askeri 
mahfilleri Lchistandn ruıkcri vaziyeti ha
va şartları ve diplomasi bakımından şu 
suretle hülasa ediyorlar: 

Leh ordusu için en büyük teh1ike Al
man motörlü kuvvetleridir. Piyadeler 
bir sürpriz hareketi yapamazlar. Fakat 
motörlü ve zırtıJı kuvvetlerin t~kil etti
ği tehlike daha hakikidir. Bunlann le
vazam merkeilerile münakalelerinin ke· 
silmesi ve benzinlerinin tükenmesi Leh 
ordusu üzerindeki tazyiki zayıflatabilir. 
o vakıt bu motörlü vasıtalar mahvolma-
ğa mahkumdur. 

y ACMURLAR BASLADI: 
Lehler tarafından harnretle temenni 

d 'len y•ngvmurlar dün de bütün gün bol 
e 1 l · k. 'k bol devnm etmiştir. Leh crın ta ıp ettı ·• 
leri bnşlıca gaye Alman motö~l~ k~.v~et· 
]erin benzin tedarik ctmelerının onune 
geçmektir. Su takdirde .~eh~er daha ge
ride devamlı bir cephe uzerınde kuvvet· 
lerini tesbit etmek istiyeceklerdir. Al· 
manlann maneVTDSI Polonya ordularını 
Sovyet hududu üzerine atmaktır. O va
kit Sovyet Rusyanın alacağı vaziyet en 
ehemmiyetli mesele olacaktır. 

SOVYETLERIN V AZIYETI: 
Moskovadan gelen raporlar pek tat

minkar değildir. Sovyet radyolan ve ga· 

baını uyandırıyorlar. Sovyet hükümetinin 
siyaseti hakkında diplomatik mahfiller
de muhtelif mütalaalar yürütülmektedir. 

Umumiyete kabul ediliyor ki: Rus
yanın askeri buırhklan hiç fÜphesiz Po· 
lonya aleyhinde olmakla beraber AJ. 
manyaya karşı da bir ihtiyat tedbiri kıy· 
metini haizdir. 

iHTiRASLAR T AHMlN
LERI ACMIŞTIR: 
Bazılan Hitlerin, Lchistandnn az çok 

eski Alman arazi ini teşkil eden kısım· 
lan kopnrdıktan sonra eklen müst kil 
bir L·hi tanın mevcudiyetini muhafaza 
edeceğini ve Almanya ile Rusyn nmsın• 
da hir tampon olnrak kullanacaklarını 
:z.annetmi~lerdi. } lalbuki şimdi eski Var· 
şova büyük düknlığı Alman kuvvetleri 
tarafından kısmen isgal edilmiştir. 1 e· 
histnnın şark vilayetleri i e asla şeklen 
hile hükiimraniyetini haiz bir devlet tef· 
kil ed=mez. 

Bu sebeple Ruslar bu prk eyaletleri· 
nİn de Alman i,ga)i altına gİrrnesi kor· 
kusile buralannı İtgale heves edebilirler. 

Sovyet hariciye komiseri B.Molotof Müdafaa edilen tezlerden biri budur. 
Sovyet Rusya Almanların Romanyaya 

zeteleri Lehistanm aleyhindeki neıriyat· girmelerinden de ihtiraz ederler.. Zira 
la umumi efkarı Lchiatanda bir askeri Karadenizde Almnnyanın Rusyayn kom
müdahaleye hazırlamak istedikleri inti· - SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Yağmurlar başladı 
Alman motörize kuvvetleri bazı 

yerlerde hareketsiz kaldılar 

Lehler binlerce esir, 42 tank 
ve on bir top aldılar 

Pnris, 16 (Ö.R) - Pat ajan ınm bir hahe.ri Lehi' tanda cereyan eden nmaz
xam dramın ancak bir epzodu olmakla beraber dikkate ~yandır. 
ı5 eyltiJde llir Alman motörlü piyade alayı ve 

llir zırhlı lıolu Lehler tarafından tamamUe im· 
ha edflmiıtir. J200 den fazla Alman aslıeri esir 
edilmiştir- Almanlar tarafından ölü ve yaralı· 
ıarın milıdarı 2000 den fazladır-

- SONU 6 L.~CI SAllİFl.'DE -

FRANSIZ MATBUA TINA GÖRE 

Sovyet Rusya eğer 
harbe girecek olursa 

Türkiye ile Romanyanın alacak
ları vaziyet ne olacakmış? .. 

Paris, 16 (A.A) - Havas Ajansı bildiriyor ı 
Fransız matbuatı Sovyetlcr birliğinin hattı hareketinin bUyilk meçhul teş

.il ettiğini tebarüz ettirmekte ve bu hattı hareket gazetelerin ınilhbn surette 
endişesini mucip olmaktadır. 

Sovyetlerin niyetleri henUz karanlıktır .. Daha dof,.'l'udan doğruya bir mü
dahaleden korkmaınnkln bcrnbcr İzvestiyanm beyanatını tartalım .. Bu gaze
te diyor ki : 

- Sovyetlcr birliği muhtemel olarak çarpışmaya girecektir. Fakat teyak:
kuz ile harekfitın neticesini takip eylemektedir. 

Sovyetlcrin sillihlı bir mlidahalesi takdirinde muahede mucibince Romanya 
müdahale edecek ve o zaman hlitün Balkonlar ve ezcümle Şark Uzerinde böy
le bir sikleti kabul etmiyccek olan Türkler mücadeleye sürüklenecektir. 

Rusların Almanların yanıbaşında miidahalesi Uzerinc bütün nnlikomünist 
devletler hattll Almanların eski müttefikleri bile anlaşmazlığa sürüklenecek
tir .. Ezcümle f tnlyanın intizar ~ttı hareketi ç:ıbukça inkişaf edebilir. 

Bazı bil:ırafların ve ezcümle lngiliz nblokasına engel olmak istemiyen İs- ı 
viçrcnin hattı hareketi tecyyiit etmektecliı-. 

'--~~~__;~~~~~~~~~~ 
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Musa kavmine emr ~~tti 

lngiltere 
ile takas mevzuu olan 

maddelerimiz 

J. nkaradaki temaslar 
Nakliyat sigortası, hariçteki 

Üzilm ve incir haricinde kalan diğer • k J 

..___,.__....,.·•!:r_.....-=.., 
eni ,,,,. fmtiJtan 

devresi geçlrmelıtedlP 
---.tr--
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maddelerimizin de İngiltere ile takas Şlr et ere yapftrılacak - BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -
• • • mevzuu yapıldığı haber ft'·~-·~tır. Bit- ·ı "'· d h Mısır halkının elındekı servetı de alarak tabi ihracı memnu :ma'ddc~. takas . verı ecegın en up e etmiyoruz. Cün\ü 

"' mevzuu haricinde kalacaktır.. Ankaraya gıden heyetin dün alaka- Hiiki.imetimiz, memleket ticaretini hayatı zorlamak .için hiç bir sebep gör· 

yarın gece yola çıkacagız, hazır olun İngiltere ile ~ ticaretimizde inki- d~: makaıri.larla temas~V• yapt.ığı_ ve ~dar eden bu mühim mevzua layık miyoruz. şaf berdevamdır. Italyadan da fazla mik- ~usIJ;t netıceler elde ettıgı şehrımızde- olduğu ehemmiyeti vererek, Avrupa ve Bizi korkutan, bazı kimseleri tela~ vo 

d bilin d
. Fak t d.. b ' .. darda mal gelmeğe başlamıştır. ldd ~~ 1?a~mlara gelen haberler- Amerikaya sevkedilecek. ihracat madde- endişeye sevkeden 1914 faciasıdır. 

Artlk her şey hazırdı. 
Musa .. hareket işaretini verecekti. 
Fakat her defasında bir engel çık-

mağa başladı. 
Kih o gece Firavunun zaptiye kolları 

hep Beni Israil mahallelerinde dolaşı
yordu, lkih Mısırın .sfuo kapılan mutad 
1:ıil.Mma o gece ka~yordu. 

Musa peygamber: 
- Çok şey .. dedi Biz hazırız. Hak Te

alanuı emrine uyarak bu diyardan göç 
etrneğe müheyyayız. Halbuki her defa
tmda önümüze bir güçlük çıkıyor. Mu
hakkak bunda bir iş var. 

Ve, böyle diişündükten sonra Beni Is
rail ihtiyarlarını, gün görmüşlerini, bil
ginlerini ve ktihinlcrini çağırdı. Keyfi
yeti onlara anlattı. 

Bunlar dediler ki: 
- Ya Musa .. Yusuf peygamber bura

da vefat etmezden evvel Beni Israil kav
tnlne vasiyet et:m.iştir. E~ her hangi bir 
ıcbeple bu diyan terkedecek olursanu 
beni burada bırakmayın, mezarımı açın, 
tabutumu beraber alın ve Kudüse götü
rün.. Orada Yakup, lbrahim ve Ishak 
peygamberJerin kabirlerinin yanına gö
mün .. demiştir. 

Muhakkak ki yolumuzu kesen Yusuf 
peygamberin bu vasiyetidir. 

Mu.sa peygamber btmun üzerine lhtl
yarlara ve bilginlere sordu: 

- Yusuf peygamberin kabrl nerede
dir? 

ihtiyarlar: 
- Bilmiyoruz.. cevabını verdiler. Bel

ki Kıptilerden biri bunu bilir diye ve 
maksatlarını açığa vurmadan araştır
malara b~dılar. 

işte bu sırada idi ki Musa peygambe
rhı evine ve yanına kıptt bir kadın gir
di. 

- Ya Musa .. dedi. Ben sizin ne aradı
ğınızı ve niçin aradığınızı biliyorum. 

Musa, hayretle bu kadının yüzi.ine 
baktı. Belki ne aradıklarını duymuştu. 
Fakat niçin aradıklarını nereden bili
yordu. 
Kadın: 
- Siz, dedi. Yusuf peygamberin kab

rini bulmak ve onun tabutunu alarak 
buradan bUtUn kavminiile çıkıp gitmek 
istiyorsunuz.. 
Musanın luıyreU bUsbütiln artmıştı. 
Kurdukları pl!lııın böyle ve bir kıpti 

ağzında olması o plfuun Firavun ve ta· 
raftarları tarafından anlaşılmış olmasını 
göstermez miydi? 
Kadın, Musanın bu en~esini sezdi. 
- Merak etme .. dedi, bu söyledikleri

mi kıptt halktan kJmse bilmiyor. Ben 

Şid~etli 

e ez un. a un gece ır ruya B ll . . _ . en ogrenılmiştır 1 inin kl" . rtalarıı Umumi harp esnasında çekilen iaşe 
gördüm. Rüyamda bana bir hitap vaki .. u ma ar, yunu agustos tarihinden Ankar d ki . . er na ıyat sıgo u hariçteki darlığı, bir çok maddelerin gayri tabii 
oldu. Yusufun kabri Nil içinde filan yer- oncc ya~ılan sı~arişlerdir. lar k a a ~emaslann. _ilk tezah~ü sigorta şirketlerine yaptırabileceği ka- bir şekilde yükselişi. bazdannın ortadan 
dedir. Onu Musava haber ver, yen'n'ı Ccnubı Amerıkaya son gilnlerde ih- 0 a h~, sıg~·rtalar· ı ışı, gaz<:_tcmızı.n r:arını almıştır. Dün bu hususta şehri- '--llt b" L k" 1 ~ t 1 k d de ehemmı~ etle d d d - kil ııw ı~ ır ço& ımse erin korkulannİ 
göster .. dedi. Ben de sana geldim. raca yapı ma ta ır. Cenubi Amerika- . . uzerın e ur ugu şe mizdeki al§.kadarlara malfunat gelmişse haklı gösterecek mahiyettedir. Çünkü 

Ya Musa .. ben sana ~k yardımlarda dan memleketimize mühim mikdarda mucıbınce hallolunmu.şt!-11"·. . de resmen tebligat yapılmamıştır. bizler o felaketli günleri yaşıyan bir 
bulunmuş ve nihayet senin dinine girmiş kahve gelecektir. Siparişleri verilmiştir. 

1 
~~rkez ?ankası, Mılll sıg?rta şırket- Bu haber, piyasamızda gayet iyi kar- rıPsiliz. 

olması yüzünden Firavunun elinde can -- ~ının ha~ıce sevkolu~acak ihracat em- şılanmışbr. Akdeniz ve diğer denizlerde .Su kadar var ki Türkiye Cümhuriyeti, 
vermiş olan Nacarın karısıyım. Ben de Jstanbul - fzm1·r tıamızın sıgorta e!~es.ınde fayda görü- İngiliz karakol gemileri tam bir faaliyet 1914 Türkiyesi değildir. 1914 de ekm~ 
gizli olarak senin taptığın Allaha tapa- yor ve bu nokta uzerınde ı~rar ediyor- göstermeğe başladığı için bundan böyle ~ rım. Fakat korkumdan bunu 8şik!r ey- .. du.. . . . · denizlerde ciddi bir tehlike mevcut ol- gimizi, şekerimizi, prinçlerimizi, giyim 
lemem. Rüyamda bana gösterdikleri Nil Denız postaları Halbu.kı yerli .. sıgorta şirketleri ihra- nııyacagı- kanaati hakimdir. Dün alınan eşyamızı tamamen hariçten getiriyoTduk. t t d d Umumi harp bizi ve limanlarımızı ablo· 
noktasını size gösteririm. Yalnız bir bugün başlıyor ca en; ~ızı yuz e on. an aşağı sigorta başka bir habere göre de İngiliz sigorta k altında bulundurdu. Dahilde yetiş-
şartla.. Bir müddetten beri h 9'T dola . 1 etmez er en Londradaki tarunınış sigor- şirketleri, nakliyat emniyetine kani bu- mez. haric;den de getirmek. imkanı bu· 

- Ne şartla? yapılanu an İ . tsta' 
3 v:ba 

1 
yısıy e ta şirkeUeri yüzde iki veya yil7.de iki lunduklan için nakliyat sigortalarında ı 

Be 
. d b b ··t·· .. b da Y zmır - n u vapur se- bu,.ukla sigorta m e1 I . mak b' .kd aha unma7.sa sıkıntıya dü-ımek gayet tabii 

-: • nı e era er go urun.. ura .. ferlcn· tekrar tes; .. _...ı'lmiştir" . Bu un" İz- ,. uam e erı yap - ır m.1 ar d tenzilat icrasına karar l F k b 
b 

~ L-11_ ında b ak ..., t:UI g tad l o ur. a at ugÜn böyle kötü şartların 
u ası DınK nras ır mayın.. . el k .. + _. _ _ ır ar. vermışlcrdir. Kadının bu dileğini Musa peygamber mıre g me uzere ısıanbuldan hareket --------------- tamamen dışında bulunuyoruz. Dışan· 

derhal kabul eyledi. ~ec~k vapurun adı izmire bildirilme- B k ... •• u k'd dan bir çuval un getirmediğimiz gibi 
Nacarın kansı, rüyada kendisine gös- rniştir. . . . U S e 0 e 0 m U l şa a yeni Türkiye zahire ihracatı yapan bir 

terilen Nil noktasını Beni Israile göster- Yakın hır ihtimalle Kadeş vapuru bu- memleket halindedir. Netekim ihtiyat! 
di. gün saat on birde tsıanb~ ~1c.eı.. buhran kf illı olıulların yeni ders bir tedbir olarak iaşe maddelerinin ihra-

Nchre adamlar indirdiler ve 
0 

nokta- le yarın .sabah saat onda İzrnır limanına 1 Y O • "tfına ir L cının men'i zahire fiatlerini düşürrniiş, 
dan beyaz mermerden bir tabut çıkar- gele_ce~~r. ·Y• •• • Karabülıten h- g~- " g er"en . ekmeği ucuzlatmak imkanını bile ver· 
dılar. Bıldırıldıgıne gore İzmire gelecek va- •• • •• '5•- ..., yaptılıları tezahürat mistir. 

Bu tabut.. Yu.suf peygamberin tabutu punın yolcusu, normal zamanlara nis- yuz ton fıömur geliyor Uşak, 16 (A.A) - Şehrimiz ilk okul- Türkiye şeker fabrikaları ıeker ihtiya· 
idi. betle daha azdır.. KarabUk fabrikalarının kömür istih- ları dün bUyük tezahüratla yeni ders cımızın yüzde yetmişini karıılayacak 

Onu hemen buldukları yerde bir ma- -JI..- saline başlam~ olması dolayısiyle §ehri- yılına girmişlerdir. kudrettedirler. 
halle sakladılar. D •• v •• d mizde evvelki yıllarda hissedilmi§ olan Bütün ilk. okullar talebeleri sabahle- Pirinç istihaalatımız bizi harice muh· 

Giderken buradan geçecekler ve vasi- u gu n e kömür buhranının bu sene için bahis yin stadda toplanmışlar ve buradan top- taç bırakmıyacak kadar inkişaf cylemiı· 
Y!~. mucibln~ tabutu da alarak Kudiise m~vzuu olmıyacağı alakalılarca temin lu bir halde hareket ederek ATATÜRK tir. 
gotureceklerdi. edilmektedir. anıtına gitmişlerdir. Burada genç bir Giyim eşyamız için de kısmen ihti· 

Artık gitmelerine, hicretlerine bir mA- Dilsiz Tabir, bir Etibank kömür işletmesi, kanwıun mektepli, söylediği bir hitabede Ebed1 yaca cevap verecek fabrikaJanmız var· 
nl ~=· Isr ·1 halk adamın aezma tatbik sahasına giren mahallerde resmt Şefin Türk gençliğine verdiği vazifeleri dır. 

usa, aı . ına: taban .. • dairelerin ve halkın kömür ihtiyacını hatırlatmış ve bütün talebeler hep bir- Binaenaleyh Türkiye bu ıartlar altın· 
- Yarın gece, -Oedi. Y,?.la ç.ıkı~oruz. ca ile ateş etti ~lamak ü"Zere hazırlıklar yapmıştır .. likte bu vazifeleri başaracaklarına and da esaslı bir sıkıntıya düpnek ihtimıılin· 

Cenabılınkkın mahvcdecegı bu Asi kav- T pecikt K mahall · d b' Ikt.ısat kal ti S"milt k fiatl · · · 1 ·· dd' den uzaktadır. 
min bizim yüzümüzden kazandıkları d"ğ: . ed uruçah Yl k .. ~de b~ esaslı b' vtee 'le ' o lod - derınde ıkçmış uşlarer ved anıM~ . ~utea ıt çelenkler ti d b b --r· . f k u un evın e sar oş u yuzun en ır . ır nz.ı yapmış o ugun an ve oym ır. iniminl yavrular bun- Nerede kaldı ki limanlarımız bitaraf 
se
1
rvel 1 _~_.e:; er ggıo· urnık emızt• tanmduıkvalaı yaralanma hadisesi olmuştur. Hldisenin Karabük. kömürleri için de asgari bir dan sonra başlannda mekteplere yeni devletlerin, hatta muharip milletlerin ge-

o ur. ç erınuıue, zen n ıp ı ı rı ,._LiJ<!.tı .. 1 dir ~· t tcsb•t t · bul d ~ d azı1 k d lan ld ·ı · · ' · k -L b--'' '-olanlar onlara baş vursunlar Düğün ve- l.alıs. d şoy e : ııa ı e m~ un ugun an bu se- Y an ar a aş o uğu halde şehrin mı erının gırıp çı ma81na •orw.... wunmas;• 
ya cemiyet bahanesiyle e~si günü ia- dtiI?~n •. Kuruçay maballesinde bir kıpti nm~·mkd~ ucuz yakacak temin etmek a~a yol~dan geçerek mekteplerine tadır. 
de edilmek sartiyle kıymetli mallar mil- gunu vardı. Muharrem kızı cHanıın• u un olacaktır. gıtmişlerdır. BüyÜk bir harbm ilk günlerinde doğ• 
cevherler, lııciler talep etsinler. B~ su- adında genç, ufak tefek bir ~ca~ız. ge- Karabü~ kömür~erinin ~bş fiati to- -- maııı tabii bulunan bıızı müşküller yeni• 
retle, kavmimiz.in alın teri ve göz yaşı lın oluy~rdu. Akrabaları gelını süsliye- nu Karabükte teslim 18.5 lıradır .. Me- YERLİ MALLAR lerek ihracat i~lerimiz yoluna konunca 
ile kazandıkları ye kıpl'llerin gaspetmiş re~. tellı~er~k ata bindirip erkeğinin 1:mrlar .~ooperatifinin Karabük faaliye- muhtemel ihtiyaçlara "8111 memleket 
oldukları ınallarıınızı istirdat etmiş o1u- evıne .getırdıler. ~ı~den on~e Almanyaya Alman koku PAZARLA~A... . içi.~de .. kafi ııtoklaT vücuda getirmek de 
ruz. Gelm alayı erkek evinde gayet iyi ıçın lrcrmış olduğu siparişler, harp va- İSTANBUL - Sumerbank yerli mal- mumkun olacaktır. 

Filhakika Beni Israil taifesinden pek karşılandı, izaz olundu .. Önlerine sofra- ziycti dolayısiyle gelmemiştir. Maama- lar pazarlarında memurine yapılan 'kre- Bu kadar müsait şartlar altında bu· 
çoklarının kıpti \'e zengin halktan bir lar kuruldu, rakılar çıktı.. fih bundan sonra Alman kokuna lüzum di ile vadeli eşya satıştan bu ay başın- lunduğumuz ŞU günlerde hayatı zorlıy~ 
çok tanıdıkları varc1ı. Gelin evinden gelenler, yorgunlukla- da kalmamıştır. Karabük koklan kalori dan itibaren kredi formülünde bazı de- cak hareketlere müsamaha etmek veya 
Arlık he.:r..ırlık tninaındı. rmı izale etmek ve düğünün kendisine vasıfları itibariyle Alman koku ayarın- ğişiklikler yapılması dolayısiyle durdu- sırf eski harp kazançlarmin cazi~ 
Arlık buradan. bu zulüm ve tnyik mnhsus zevkini tatmin etmek için ibü- cia<lır. rulmuştu. Sümerbank pazarlarında dUn- knpılnrnk ihtikllra sapmak, milli ve va-

diyarından gidecekler, kurtulaca\lard:. yük Hüseyin oğlu Alinin evinde avluda -•- den itibaren tekrar kredili satışlara ba~ uınt duygulardan uzak laılmnk ölur~ 
Musa peygamber imana ve hakka ev sahibi Ali ve Muharrem oğl~ İSJna- BA y İHSAN lanmı~ ve bu hareket gerek piyasa, ge- . Halbuki Türk milletinin en yükselt 

davet ettiği Mısır halkmın kör isyanına il içmeğe başladılar. T kird _ h i has .. .. .. rekse halle Uzerinde ferahlatıcı bir tesir şıarı vatanperverlik ve milliyetperver-
ve bu isyan yüziinden başlarına inecek İddiaya göre Ali sabahleyin düğün [~ . .ag us~ mu e~ ?1uduru B. husule getirmiştir. liktir. 
cezayı rabbaniye üzülüyor, son defa ofa- evinde suçlu Tabiri~ anasını eliyle it- ti ilcı mezuruyetle şehrımıze ge~- -*- Adetleri çok mahdut bazı kimseler 
r:ak Firavunu dine davet etmek istiyor- miş ; r. ilıtısat ue Ziraat dalalete düşer, ve bu temiz duygular-
du. - Yolu kapama!.. .. -*- dnn uzak kalmak yoluna saparlarsa, on· 

•• BİTMEDi •• Demiş ... İşte bu basit cilmle, kafalar Muallimler arasında ue_lıUlerı Anlıaraya ı~_ra Hl.yık olnn.muk.abeleyi de tereddüt· 
kızışınca bir hadiseye meydan vermiş.. Foça ilk okul öğretmeni Bn. Hacer ve dönüyol'flll'- suz ~a~ma~ ıı:ıım hır vazife olur. 

Dilsiz Tahir, belindeki Karadağ ta- ~ir Dumlupınar okulu öğretmeni Bn. İstanbul, 16 (Hususi) - Şehrimizde H~kumetımız bu ~tl~ BUyilk 
bancası olduğu halde içenlerin yanına Falıhe Güral İstanbul vilayeti emrine bulunan İktısat vekili Sümerbankta tet- Meclısten gereken salahıyetlen almak 
gelmiş, oturmuş, bu sırada onları bir verilmişlerdir. kikler yaptı .. Vekil, yarm Ziraat vekili i.ize~edir. G~n~l arz~ _ediyor ki hWrl!-· 
çok de1ikanlılar da seyre başlaml§.. -·- ile birlikte Ankaraya avdet edecektir. meti, bu salfilııyetlerını kullanacak bit zelzeleler 

Dilsiz Tahir, nihayet reuılet çıkarmış. z j R A A T -*- me~la karşılaştımuyalım.. Tel~ ve 

ı t b ld 
•ık t 8 • •• d •• Tabancasiyle Aliye bir el at etmiş Al ) endişeden uzak, şuurlu hareketlerimizle 

S an U 3 1 sarsın 1 sanı ye SUr U çıkan kurşun Alinin ağzın;!~; Mektebinde tedrisat man ar ta~ii~y~tımuha!uzaedelim.iktısaaıve 

Y d b
• k ) . d d omuzundan çıkmış ve iki yerinden ya- 8?.rn~va Ziraat mektebinde pazarte- ~ılll ımtihanı da muvaffakıyetle vere-

Ur UO Jf ÇO yer erın e e zelzele ralarnŞır. si gunu tedrisata ~!anacaktır. Talebe- 100 bin ölü zayiatı Iım .. HAKKI OCAKO"LU 
HAdisenin blançosu : Yaralı hastane- ler ~ektebe gelmiştir. Yeni talebeler de Verdiler- V 

oldu Ve halk telaşe düştü zarar yoktur ~=l~ıştınlır~ır. Suçlu tabancasiyle ya- bugun rnektebe_!l*ece~erdir. Londra 16 (Ö.R) - Berlinden bildi- -

Istanbul 16 (Hususi) - Dün gece saat 
biri on altı geçe ve tam sekiz saniye son
ra oldukça şiddetli blr zelzele oldu. Bir 
çok kimseler yataklarından fırladılar. 

Bu ilk zelzeleyi fasılalı daha üç zelzele 
takip etti. Son sarsıntı dördü yirmi bir 
geçe oldu. Alınan haberlere göre zelze
!eler Bursa, Maynas ve Söğüdde de his-
sedilmiştir. Baz.ı kimseler evlerinden dı
prı fır~lardır. Hasarat yoktur. Yal-
nız Söğüdde bazı evlerin camları kırıl
mıştır. 

Ankara 16 (A.A) - Bu ~abah şehri
mizde 1,40, 1,50, 3,50 de olmak üzere 

Sabılı Kayserin 
yeğenleri cepheye 

üç zelzele hissedilmiştir. Memleketimizin 
muhtelif yerlerinden aldığımız haberle
re göre <le Ist.anbulda 1,55, 4,10, Izmirde 
l.30 da, Kocaelinde 1.10 da ve Kütahya
da da 1.16 da olmak üzere orta derece
de şiddetli zelzele hisscdilınistir. 

Ankara 16 (A.A) - Aldığımız malu
mata göre, Şile., Akhisar, Çanakkale, Bi
lecik, Balıkesir ve Eskişchirde bu .sabah 
saat 1,10 ile 1.20 arasında bazı yerlerde 
hafif ve bazı yerde de siddetli olmak ~
re zelzele hissedilmiştir. 

U:şak, 16 (Hususi) - Uşak ve Inegöl
de dün saat biri yirmi geçe şiddetli yer 
sarsıntıları olmuştur. 

· KAS'l'AMONVDA 
İlıtilıôrla mücadele 

gönderiliyor... Kastamonu, 1fi (A.A) - Dün ticaret 
Berlin, 16 (Ö.R) - Sabık Kay.serin udasında Yi11iyct ınektupçusunun reisli-

yeğenlerinden iki prens Polonya cephe- ğinde altıka1ı daire müdürleri ticaret 
sinin en tehlikeli mıntakasına gönderil- odası belediye reisleri ve tüc~larda 
m~.ş:ir .. Kayserin bir diğer: y~eni de bazıl~ııun iştirakiyle bir toplantı yap: 
G_onngın hava erkanıharb1yesıne dahil- !arak ihtikara mani olmak için alınacak 
dır. tedbirler görüşülmüştür. 

Karımda.o 
Gtzledig-im Sır 

ın~a:z:zzı~ZZ!2';07'../.:7ZZ/ZZZLZJ Ya zan: Üc Yıldız • 

rildiğlne göre Kayserin torunu prens Ruz ve 1 t 
.. Kuruçay ~ahallesi düğünü de işte p A lıl A ltf A Oskar Leh cepheshıde vazife b~ında te-

böyle kanlı hır hadise ile kapanmıştır. KONFERA ..... l .. DA lef olmll§tur. Tahtelbahir ablokaSllU 
,...,. n Lond.ra 16 (ö.R) - Paristen bild.iril-

:••G•••••ı• .. •••ı•••••••••G•••:j•••••ı• .. •••: Amerilıa delegesi diğine göre Almanların Lehistandaki za- tanımıyor ... 
: e en er, laen er : Ne k lG (A ) yiatı §imdiye kadar 100 bin ölüdür. Londra 16 (ö.R) - Reisiclimhur R~ 
........................................ : vyor , .A - Panama konfe- ...A.. velt ancak tamamlyle müessir bir ab-
Zirant vekaleti umum müfettişlerin- ransı.nda Amerika Birle.,ilt devletlerini -ı.r- 1 ka 

den B. Hüdai vazifeten 1znur· e ge'-:~- temsıl. e.decek olan heyet hariciye nazır Bir Alman fa""GreSI 0 yı tanıyacağını blldirmlştir. Bu be-~ _, .r yanat denizaltı nbk>kasmı Ameri.\aınııt 
tir. muavıru B. Summer Ve1lesin riyasetin- Vlıranyada yere inme• tanımıyacağına bir işarettir. RelsicUıO-

=~!an. ta Clara• vapuru ile hareket et.- Aıe meclJur edt.ldi... hur Amerika kara sularının Amerikd 
~/.:.7-0'/'/'7.77-7.J,_IK\ ~· !I menfaatleriyle tamamen intibak ettil 

Kar~ıyaka İskele K:ırşısmda B. Velles, gazetecilere yaptığı beya- Mosk.ova, 16 (A.A) - 15 eylul tatl- noktai nazannı kabul edecektir. 

M 1 k 
~ r.atta, konferansın bilhassa harp yilzün- hinde Ukranyada Olevsk üzerinde bir Londra 16 (Ö.R) _Bir Ingiliz balıkfl 

e e Sineması den Amerika arası ticaretinde hasıl ta~are .. görülmilştür. Sovyet kıtaatının gemisi bir Alman tahtelbahiri ~ 
BUGÜNDEN İTİBAREN olan bozulmaya çareler bulunmasının mıtralyoz ateşi altında Lugino köyü el- dan top ateşiyle batırılmıştır Tahteibr 

görüşüleceğini söylemiştir. vanna inme~ mecbur olan bu tayyare- hir y nm saatte 35 mermi a~ 
2 Büyük filimle --·~-- nin ild motörlü bir Alman bombardıman Brüksel 16 (ö.R) _ Belga ajanın ·:ser 

Bir Alman ticaret tayyaresi olduğu anlaşılmıştır. linden istihbar ediyor: Almanyanmhaıf 
kapıları ac. ıyor h ti M k Tayyare tutulmUf ve beş ~iden mil- fecaati meselesinde alacağı tedblrlerlıl eye OS Ovaya gitti rekkep olan mürettebatı Kiefe nakledil- ~UnıulilnU bu Anda tayine imkAn y~ 

ı .. sv~ KARDEŞLER ~dra 16 (ö.R)-Kopen:llagtan Roy- miŞir. tur. Alınan mahfillerhıde deniliyor kj, 
HENRI GARAT ve MEC ter aJ~n.<ıına bildir.ildiğine göre bir Al- -*- bunu ancak tecrübe gösterecektir. Br 

ı.El'tlONİER ~ t_ıcare: heyeti Moskovaya hareket Lftuan"G"a gelen kalım. Ingilizler ablokayı nasıl tatbt) 

2 Anı•zo ABi etml§ür. nu memleket arasında ticar1 ., ., ed __ ,_,1 b. d ·· h k _.l_ , •• .u N L • -b d 
1 1 

. sır· .. ... ılo:-IJ •·· e~ er. ız e ona gore are et C\P' 
~ m~ a e e erı genişletmek maksadiyle .. e .. mo ur o... ceğlz. 

Haydudun oğlu ~ milzakereye girişecektir. Almanyadak.i Riga, 16 (A.A) - ~ Polonya bahrl-
v ALLAS BEB.RY Sovyet askeri :heyeti reisi general :Bor- ye subayını hAmil bir motörbot bu sa-

SEANSLAR: 4.30 - 6. " ~~yef B. Stalinden yeni talimat almak hah Litv:ınya sularına gelmiŞir. Motör-
•c;2:2E;z:ı;;;c.Gl,iz:zZ;irZ~a:i.t::i.ı:~i(i~~ ıçm ioskovaya dönecektir. bot ve mürettebatı tevkif olunm~ur. 

Jadı, ,1 • •-'L-:1 ıenın LGruSU görm~ bir kızı nasıl olur mı?, Bir de baktım bizim mühendisimiz. 
- Öyle ise .. dedi, ne mutlu size diişe- da böyle Ye bir hatalı harekeile, blr yan- eve sık sık gelmeğe başladı. 

cek kadına.. ÜŞ adımla sukut eder? Fakat beyefendi Ben, onun için mutfakta yeınek hazır-
Ben bir taraftan Iclalin ne olduğunu onun hatalı adımı bir tane değiİ ki.. lu, e\• kadını oldug-umu ona göstermeğe 

öğrenmek istiyor, bir taraftan da bunu Y ? de-...:'- --'L d - a.... ıın:a. o aım.ere gi en genç- çalJ§ırkcn o Iclfilin kuyruğundan ayrıl-
anlamak için bu çiçek bozuğu kadının ten sonra daha bir çok kimselerle al!- madı. A ... Baktım ki bu kız benim ıkıs
boşuna giderek onu söyletmeğe çalışı- !kadar oldu.. metime rn3ni olacak.. Ne hali varsa gör
yorduın. Yüzündeki hastalık eserine - Öylesi değil.. Ne yalan söyliyeyim sün, bari zaran bana dokunma5ın de
rağmen bu kız hiç te fena değildi.. Fa- aptal kızın kafasında :ve kalbinde 0 gen- dim ve kapı dışarı ettim. 
kat, cledinı a... Benim gözümde artık ce karşı öyle bir aşk yer bulmuştu ki.. - Nasıl.. Iclall koğdunuz demek. 

---=:---
B. Ruzveltin· matbuat 
konferansındaki 
izahatı... 
Roma 16 (ö.R) - Rebicümhur Rul" 

velt matbuat konferansında şu ~ 
venni§tir: Amerikanın menfaatlnl 'fi 
Amerikan ticaret gemUerlnln bttaraftt' 
ğını hlınayc lçin deniz hudutlarmıu:ı ki" 
ra ~ulanmızın Uerlsine genfşletec# 
Amerikan harp gemileri sahilden itı"br 
ren 200 mil genlşlikte nir sahada keştfl" 
yapacaklardır . 
~-------------~----._/ 

Iclalden başka kadın gözükmiyordu. Hani kimsenin ;•üzüne bakmıyordu. Ne - Ne yalan söyliyeyim evet.. Fakat 
sen ikahve falan kullanmam.. - Peki.. Sonra ne oldu hanımefendi? kimseler talip çıktı, dahası var.. Onu haklı idim. Hem evlenmek istemez, hem 

- 25-
- Nihayet hemşireniz evlendi, ken

disini kurtardı mı bari? 
Beni uzun ve alıcı gözle süzüyordu.. - Ne olacak? •. Onun gibiler ne olursa istiyenler arasında vaziyetini bilenler; ayağına kadar gelen ve bUtün kusuru He 

ÖZEL 
Yusuf Riza Okulu 

AMA VE İLK 
Acı bir kahkaha bu sualime cevap ver

di: 

_Ya .. dedi. Sigara vereyim bari.. o da o oldu... - Zarar yok.. kabulümüz.. onu kabul etmeğe razı canun <lelikaıllı-
- Sigara da içmem.. - Yani?.. Dediler. Fakat gel gelelim [clfil hanım lan reddeder ve sonra da bana gelmiş 

Y k 
- Oruspu oldu beyefendi oruspu... efendi bunların hiç birine yanaşmadı. bir kısmeti elimden almağa çalışır .. Siz 

- a iç i? - Sahı' lnı' so"ylı'yorsunuz'. Eh B .:J 1 d h1~L---1·x. b d Ş. eli ı . ..u_ •• en ce gencim- benim de tabii bir o un a a wıu;ız.ı'bın u erecesine kız-
- ım ·ye ı:wuar ağzıma :zerresini Ben yerı·mden sıçramıs ve bu '"Uali k . k Ycnı'den ~-lehe kaydına 15 "'Yll'.Jd"" DUh' be ( d d k d ., ısmetım çı acaktı. Netekim bir mühen- mayın.. 'uı "" u ...-

- ı ye en i, edi. Kendisini ilk ·oyma un.. kendimı' tutamadan ve h.aykı ... arak :sor- d' ıkt 'n-1
-· h ef nd ı'ti'bnrcn \'C d .... slcre iki' hır' ın' cı'tc~rı· ... 

t ld .ğ' d l • - ıs ç ı. Görü..+ük .... Ama öyle J-1 fılı·n - r~ı ama anım e i, Ic:Win o .... 'Z " 
rns ge ı ı n ama tes im eden kızı ki:n -Aman siz ne eyi gençsın· iz .. Muhak- mu.+ı•m, w• \;.li "h d'sl d haşl kt Iı Evl k · N ~·" görüştüğii gibi değil.. Namuslucasına mu en ı e bir alakası :var mıydı? c ıyaca ır. 

Iclalin ablası nihayet gülmesini kes
tikten sonra: 

8 • ı:.. . ~eh mı... e gezer. Affeder- kak aileniz çok mesuttur. Iclalin ablası benim bu gayri ihtiyari görüştük.. Kararlaştırdık. Bu mühendis - Yoktu ama.. Kim bilir :ne cilveler KESTELLİ CADDESL 
sınız .. sıze n ve falan pişirmedim. Söze - Bcknrım hanımefendi.. ve oayn· tab'ı·ı tee....:'r ve hayretınu' · b::ıc:.. b' u b' · y d ki h rü be d .. "rd' TEi l'\L'ON •• 291 • d ldıl b =ı.ı -s ır g n ızırn eve ge1di. Evde Jcl!li gö- apıyor u e n en yuz çevı ı. .a-,.- • 

a t.. Iclalin ablası benim bekarım sözümü ka m!ınaya çe1-4'.· .. · · d Be I 1
1!

1
• .. • • .J_ '--yd I 1 18 (1878:ı. z nk L f .J - KU Tunce nıyetini eğiştirdi. Kim bilir Jc- n CMUı onun yuzunucrı 'JWg um.. C• - ' 

· u .ı.• 0 r ~noi E n ,f' - d \un ban bii i]:ıütUn sokulma~a baş- - Hnkkınız var .. dedi. Temiz bir ai- UH ona ne v. aptı .. Kandırdı mı, aJ•arttı •• BİTMEDİ •• eeaı:ım•••911••P.:li:mm•~ 
.._1.1.ıl-u.ltJ.,'UI' N.J:J.IL' ~llllı.4W.• ..... ""'_.. ___ --a.. .... ""°':aııı<1t:..1ı.....,....,,,.ıu:...a>ı>""""'"-----...-.t........, .. .:..: .. -""-!!.~ ~·c:.:• ::...:• •:;::•....:,.:;"•:.:.:•-::.::.ı.• -!l!!.::IC.....!oi!:o.1"""-":.-_:_......:..;,,.:;.~~..:.:..:~.:.:....::.::.::.:....:===...::,_:::.:~:.:....._.....,_.:..-.....:::...~~~~~~::.-..!. ____________ _ ....i 
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YEHIASIR 

Varşova tehditte değil 
Lemberg kapılarında ;büyük bir 
muharebe vuku bulmaktadır 

Ç · k _ Lublin - Çernokey şehirleri harabe halindedir 
ernıs .. k h 1 ki ·· · 1 Leh ta yarecileri efsaoevı a raman ı ar gosterıyor .~r 

Y t bli"ine tahrip edilmiştir. . taınamıyle Alınanların elıne geçmiştır ... 
Berlin, 16 (Ö.R) - Alınan .:;.,..~da ALMANLARIN İDDIALARI Endüstri faaliyeti yeniden başlamıştır .. 

&tire Alman ve Leh orduları be devam Berlin, 16 (Ö.R) - D. N. B. ajansı B. Hitler, keza hiç bir ha.sara uğraına-

Karadenizde 
--tr-

Serseri 
bir Mayin 
görüldü 

Kaptanlara ihtiyatlı 
davranmaları 
bildirllclL. 
lstanbul 16 (Hususi) - Karadeniz, 

(Yeros) fenerinin dört mil açığında ser
seri bir mayn görülmüştür. Kaptanlara 
ihtiyatlı hareket etmeleri bildirilm~tir. 

-*-
Almanya 

Lemberg kapılarında ınuhare evkiini Lehistan bombardımanları münasebeti- mış olan Krakoviyi de ziyaret etmiştir. 
etmektedir .. Almanlar Çen'f '::ııuşlar- le bildiriyor ki : Alman ordusu ve hava Lehlerin en son tahtelbahirleri, si.JAh
almı.şlar, şarkta Lodyefe vası h/ varoşu kuwetleri harp kaidelerine sıkı sıkıya !arından tecrit edilerek tevkif edilmek 
dır. Varşovanın şarkın~şe ı:vvetleri riayet ederek yalnız askeri hedeflere ni- üzere Estonyenın Re,·el limanına gir
olan Praga etrafını:k ~anlar tara- şan alıyorlardı. .. Hatta e~iya ":'kcri mi~tir 
topJ.anm.ı.ştır. ~r~ . Brest Lltovsk ka- zaruretleri bile ihı~~ı ettıklerı vakı ıdı.. VARsOVA TEHDİDE MARUZ İlk fırsatta Hollanda 
fından zapte~U d le devam et- Fakat Lehler abalıyı resmen başıbozuk DEliiı.... ve Bel .. ikanm bitaraf• 
lesinin zaptı ıçln m ca e harbine teşvik ettiler. Bazı muharebe- Brüksel, 16 (Ö.R) - Havas ajansı Y 

mektedir. RDIMANI !erde Lehler iperit bombaları kullandı- b!ldiriyor : Vıırşova daima Lehlerin lığını Çiğnemek mi 
ViLNANIN BOMBA Leh adyosuna !ar .. Bu sebcplerledir ki 13 eyhllde Al- elindedir ve ciddi bir tehdide maruz bu- istiyor?••• 
Brüksel, 16 (Ö.R) - . ~ilna seh- man kumandanlığının ihtarı neşredil- lunmıyor .. Ahali bombardunanlara alış- Parb 16 (ö.R) - Askeri münekkil-

göre dün 18 Alman =es$eı,rin ,;;er- mistir. mıştır. Almanlann hava bombardıman- !er eksla~apelden sonra Ahenin ve Hol-

krinezi·ınboe m20ba0 r00dunm8ı::, ed"·m~, sivil ahali BİR KAHRAMANLIK ÖR:SElii lan bilhassa endüstri merkezlerine, de- landa hudutlarında Limberg ~ehrinin si-
...., d mir\·olu iltısak nokt !ar d vı·l ahalıden tahlıyesine başlanmasını 

Ve b·ılhassa kadın ve çocuklar arasın a Brüksel, 16 (Ö.R) - Pat ajansı Leh · · a ına, gar ve e-
polnra karı;ı yapılmaktadır. Alman kuv- Alınanların bu şehirlerde büyük askeri 

b .. yük zayiatı mucip olınuştur. tayyareciı;i teğmen Kolzinskinin kahra- 1 . k ld kuvvetler tahşid ederek ilk (11·,atta Bel-
uLeh ta<~areleri askeri hedefle. ri m.u- manlıg~mı kaydediyor. Bu tayyareci tek vct erı müm ün ° uğu kadar süratle 

u şl dlı Lubtı·n gı·b· 'et'· d .. ı · k ı · eika ve Hollandanın bitaraflıklarını ciğ-
vaffakıyetle bombardıman etnu e.r .·· bosına on iki Alman bombardıman tay- ı ,- .ı en us rı mer ez erme ' 

daf Us t """' \.arn1ağa çah::fıyorlar. nemek n1ak~adına atfediyorlar. 
Varşova ınıntakasında mü a~ ~ aı yaresine hücum etmiş ve mühimmatını --·--
şartlar içinde devam ediyor .. Şunalı şar- tükettikten sonra. hayatını istihkar ede- RO~IBAROIMANLAR 
kide Alman hücumları durd~ulınuşhır. ıek, kendi tayyaresini büyük biı· Alınan Faris, 16 (Ö.R) - Pat ajansmın bil- Roma da ki sıyasi 
Ryalstok va Brest Litovsk ıstikaınelin- bombardıman tayyaresinin üzerine at- dirdigıne göre Almanlar Leh sivil aha-
d; Alnıanlar Lehlerin sağlar_n mukave- mışbr. İki tayyare beraber yuvarlan- lisinin boınbardnnanına fasılasız devam / 
metine çarpınaktadırlar. Lodı~ ı~ntaka- m1'1ardır. Bir çok Leh tayyarecileri bu ediyorlar. Dün Şemcnik, TL><lbula, Tar- gÖJ üşme er 
sında Lehler d~mana pek buyük zayı- misale uyuyorlar. topol, Çcrno( gibi tamau1iyle a<keri ha- , 

d rt:k<it ,'ia.ha!-iı haricinde olan şehirler bom· Ron1a 16 (~.R) - li ~·unsanı:' Ron~a 
~~E GİREN ŞEHİRLER IIİTLER POLONYA l·ardıman cdılınistiı·. Almanlar bu hare- sefiri Francoıs Poııret ile lngılterc~n 

Brüksel, 16 (Ö.R) - Havas ajansınm ŞEHİRLERİNDE.. ketlerde, oskeri ;.,hada olmadıkları için Roı~1~ büyük elçi.si für Percr ~~erun 
ıs. tihbaratına go··re Lehistanda Çem!sk, Berlin, 16 (Ö.R) - D. N. B. hildiri- alçaktan uçmaktadırlar. Bugün de Var- harıcıyc nazırı Kont Cı~no ıle goıuşıne-

D B H 1 1924 L. • Leh · d ı ı. ··nde bahri ve iktısadı ınahıyetto bazı Lublin Çemokof şehirleri ve diğer ka- yor: ün . it er, ten ucrı is- şova cıvarın a P oka sanatorvumunun, eıı bl 1 . .. d . ·ıd··· 

sabalar
' h••abe halindedir. Varşovada tana ait olup ~imdi Almanyaya avdet bombardımanında altnus çoc~k ölm~-ı mühim 1>1·0 em crın goz e~ ;geçırı ıgı 
~ ıkıl d k' k s·ı · l t·· . K . b ... k ı h · d bo v, bu müzakerelere devam ıçın eksper-belediye sarayı ve büyük tiyatro y. - e en ~aı· ı yu arı ı ezyayı zıyare et- uı. eza ıı .. ı astanesı e ınbar- < . . 1.. 0 .• •• ıdu« bildi 

hirı · ta yle miştir. Bu eyalet, hiç hasara uğramadan dıınan edilıni..'llir. lc·rle ıstışareye. uıuın "oru .. ~" .. 7 
mı~tır. Bir çok Leh ~e · en mamı · riliyor. Italya ıhracatının dortte hırını 

.l\.hnany.ı yapınaktadır. 

Almanların şantaj tehdidine lsviçre 
gazeteleri mukabele ediyorlar 

p ·8 16 (ö.R) - l.viçre gazeteleri 
arı · hd"d" "dd ı· .M,l anların şantaJ le ı ıne şı et ı 

mukabelede bulunuyorlar. c.Korsundatsi 
Politik• gazetesinde hariciye nezaretinin 
fikirlerini hülaaa ederek bitaraflık siya
setini mlinhasıran Almanya lehinde bir 
istikamette tefsir eden bir makaleye ce
vaben Balde lnti,ar eden cNa.yonal 
Zeitung• lıviçrenin bitaraflık hakkında 
kendisine ders verilmesini kabul edemi· 
yeçeğini bildiriyor. Bu gazeteye göre 
l•viçre. kaçak emtia listesine ithal edil
miı olan maddeleri yabancı memleke.t
lerden ithal ederek Almanyaya temın 

Otomobil 
Kazasında dokuz 

yaralı var 
Dün •aat 12 raddelerinde Karşıyaka 

tle Ahıııkuyu arasında bir otomobil ka
zası olmuştur. Menemene gitmekte ola~ 
Mehmet oğlu Ibrahimin idaresındekı 
199 numaralı kamyonla Bergamadan 
gelmekte olan 68 numaralı bir tenezzüh 
çarpışmı~ardır. 

Bu müsademede tenezzühle bulunan 
dokuz kişi yaralanmış ve .tedavi için 
şehrimiz memlek~t hastaneı;ıne nakle
dilmi:şlerdi r. Tahkıkata devam olunmak-
tadır. 

111 
__ _ 

viNDSOR DUKU 
B. cenıberlayni 
ziyaret ettiler . 
Londra 16 (A.A) - üç gu~. ev~el I11-

·ı det eden Dük do Vındsor 
gı tereye ekav., t daiı·esinc ~iderek Çem-
dün başv ıue . . 
berlaynı ziyaret etmışUr. 

. 111--::::-::; 

SİGFRiDE KAR$1 
Fransızların tazyiki 
gittikçe tehlikeli bir 
$ekil almaktadır 
Faris 16 (A.A) _Almanlar taralında[l 

tatbik edilen mukabil taarruz usulu 
Fransızların Sigfrid haUında yaptıkları 

.k. "tlikre tehlikdı bır sekıl aldı-
tazyı ın gı ~ . 
ğını göstermektedir. . 1 . 
. H.. . nsı tal'afından neşredı C'n :\3· 

a\ as aJa . Alın tarın Fransız 
rı resnıi bir notta an . · Fransız 
ileri hareketini durdurmak ıçı~ il· 

·ı . . top atesı a ına oriusunun gerı erıru . . 'li • ~ 
almakla iktifa ctmediklerım ve Fıansdız 

. ki . 'Zi]erden tar et-i an işgal ettı erı me\ . k b · ı 
mek ınasadiyle mülemadıydn dıfu ~t~
taarru'lda bulundukları kay <' ı me 

dir.. 'Z/7/ ,;r'/. 

Li!iieliler Ynrdu 
I _ Lise \'C Orta ınektep t~ .. 

I b 1 .. · gayet ciddi ve nezıh e e erı ıçın 

bir terbiye yuvasıdır. 
2 - (Liseliler Yurdu) f.rkek ' 

1. 1 . Tı'coret lisesi muallım-
ıse erı ve . 

lerinin dain1İ idare ve r.ezaretlerı 
altındadır 

3 _ inzibat, mü:rakere ve ye~ 
mek i<ılerine son dert"ce dikkat 
olunur. • .. 

Şartları öğrenınek ve kayıt ıçın 
her gün Birinci kordonda ~l"an· 
cak deniz banyoları ve gazıno~u 

kanısında 364 numarada ( 1 İse• 
liler )'urdu) n., müracadt edilir. 

S 3 D. IS 
r.IV /:/// .ı</ -v r~V//T.1'///// .T/./7>!l 

etmek e-mrini reddetmektedir. 
cLiberte• gazetesi de lngiliz istihba· 

rat nezaretlnin bitarafların .laşesine hiç 
bir şekilde engel çıkarılmıyacağı hakkın-
daki beyanatını memnuniyetle 
dıktan sonra ilılve ediyor: 

c Bitaraflar için Almanyanın kararı 
lngiliz ve Fransızların kararından çok 

daha vahimdir. lngiliz ve Fransız harp 
gemileri bitaraf memleketlere ait hamu
leleri. meseli bir Fransız limanı vasıta· 
•ile, serbestçe geçireceklerdir. Alman 
tahtelbahirlcri ıse düşman limanlarına 

Sovyetlerin 

doğru yol alan bütün vapurları. hamu
lelerinin en son nereye gidece~ini naza
rı itibara alınadan, torpilliyec~klerdir.> 

Londra 16 ( Ö. R) - lngiliz istihaba
rat nezaretinin bildirdiğine göre 9 Ey
llılde biten hafta zarfında Almanyaya 
geçirilmek. üzere yo)da bulunan atideki 
kaçak eşyalar müsadere edilmiştir. 28 
bin SOO ton petrol 26SSO ton demir ma• 
deni, 20400 ton kursun madt-ni, 4600 
ton ınanganez mad,..ni, 7;00 ton odun 
hamu ru. 6000 ton foı1fat v~ diğ~r bazı 
muhtelif hAmult"lt"r. 

hazırlıkla~ ı 
Bütün Kızı/ordu, 

eline 
Polon yanın Almanya 

mani mi olacak? geçmesıne 

- BAŞTAR.U'I 1 iNCİ SAHİFEDF: -

~u olmasında hiç bir menfaatleri yok
tur. 
BİR TAIIi\IİN DAHA 
Diğer bazı kimseler Şarki Avrupanın 

bu kısmındaki arazinin paylaşılma.sı için 
Almanya ve Rusya arasında önceden 
hazırlanmış bir anla~ma mevcut oldu
ğunu tahmin Miyor. 

ASKERi TEDBİRi.ERİN TEFSİR
J,ERİ... 
.Bazelcr NachrichteLı• azelesinin 

ı-r~lsinski nıuhobiri Ru.sların askeri ted
b1rlerini şu suretle tefsir etınt'ktcdi.r : 

Tahmin edildiğine göre Almanya ve 
Sovy&I: Rusya arasındaki ademi taarruz 
ııaktı Lehi"itanın tak._c;;imini göz önünde 
bulundurmamıştu·. 

Fakat bu paktta, iki taralı alakadar 
eden ıneseleler üzerinde, k~ıhkh isti
şare n1ecburi~·cti vardır. Sovyetlerin ise 
Almanlarla hu istOjare)·e hazırlaııdık
lan zannedili) or. Fakat Sovyet diıılo
nıasisi pek iyi bilir ki Bitlerle miinakaşa 
ederken önüne bakir bir kız gibi cık
mak akilıine bir hareket değildir. 

Bu sebepledir ki Kremlin Kızılordu
nun üçle birini hududa göndermekle bu 
müzakerelerin daha emniyetli bir şekil
de cereyan edebileceği kanaatindedir. 
GALİÇYAOA PETROL l\IENBALARI 

Bu gazctf'nin temin ettiğine gi:;re Al
ınanlar Galiçyada Leh p..·trol menbaları
nı i~gal etmişlerdir . 

Müsaade 

BÜKltEŞTE ALMAN TAZYİKİ 
Diğer taraftan Alnıan hükUmeti Bük

re~e bir ekonomik heyet gönd._-miştir .. 
Esas itibariyle bu heyetin vazifesi son 
A 1man - Rumen ticaret anla~masının 
muallakta bıraktıgı teknik meseleleri 
ınüzakcre etıneklil'. Bu ekononlik ınüza
kere geçen hene, Südc-t arazisi ayrıldık
lan ~onra, Çekoslovakya ile- yapılan ınü
zakereye pl'k benzeınekt~~ir. 

Ve bugün Alınan fırkalarının tehdidi 
Rumen hudutlftrında hissedildiği bir sı
radadır ki Alınan ınüzakerccilcri Ro
nı:ıny:ı ile tİf'aı i ıniibad('lelcr nıe~rlcsini 
hallctınck isti.vorlar. t:nıuıni kanaat bu 
uıüzakcrcnin Çekoslovak ekonomik nıü
zakcrcsi gibi n1u\·affakı~etle neticelen
miyeceği merkeziı1dedir. · 

MACAR POLİTİKASI 
Macaristana e;elince : Budapc~ı.ı.:o hü

kliıneti çok oynak bir siya. et takip et
mekte ve Altnanyaya muti olnıak iste
memrklc beraber onu kuskulandırma-
nıağa da t";alı~ınaktadır. · 

Bununla beraber Macar hariciye na
zırı kont Cakinin 14 eylt1lde mebusan 
ve 8.yan ınec1islerinin müşterek hariciye' 
komisyonu huzurundaki beyanatında 
L<-h ordularının kahraınanlığlnı sc1full
lumış olması ve Romanya ile ekalliyet
ler için bir anlasma nlaksadiyl<' müza
kerelerin ceı·c-yan halinde olduğunu bil~ 
dirnıesi mflnidardır. Böylece şarki Av
rupanın bitaraf dC'\'letlC'rinin vaziyeti 
her gün dah·ı ziy.-ırle t~ı\'azzuh cln1ekte
dir .. 

almada·n 
Nerelere posta ile eşya ve iaşe 

maddeleri gönderilmiyecek 
Londra 16 (AA) - istihbarat nezarelı bildiriyor: 
4 Eyllılde Kici üzerine yapılan akına i~tirak eden ln~ilit. filo~u zabitlerin· 

den Pilot L. Hedvards ile çavuş Book ve ınürettebattan bir ki~i resmen kayıp 

gösterilmektedir. 
Diğer cihetten istihbarat nez11rcti harbiye nezaretinin tebliğıne atfen rnec~ 

}isinin 6eylUI tarihli emirnamesi mucibince müsaadename almadan Çine, japon
yaya ,.e bitaraf kaldıkları müddetçe ltalyaya, Slovakyaya, Rutenyaya, I-lolan• 
daya, Belçikciya, Lüksemburga, DanimaTkaya, ı~viçrcye, Macaristana, Yugos
lavyaya, Jspanyaya, Bulgarİfltana, PartckiL.e, Jsveçe, Daylarıda, Danzige, Va~ 

tikana, Polonyaya, Romanyaya, Türkiyeye, Yunanistana, Norveçe, Sovyetler 
birliğine, Baltık devletlerine ve Likredilen devletlere bağlı bütün memleketle
re po!lta ile esya ve yiyecek göndrmenin memnu olduğunu bildirmektedir. 

• --·:--

/ ngilizler gaz 
maskelerile 

geldiler 
ı. .. ınbııl 16 (Td,•lonla) - Semplon 

ekspresi bugtin üç saat tcrıhhürlc geldi. 
Bu trcnk• Karabük fabrikası lngiliz tek
nisyeıılerindl'n bir kısını gelmi!o;lerdir. 
lngilizler. memleketlerinden ayrılırken 
vanlarına birer gaz maske•i de almış
İur ve bunları bütün yolculuk esnasında 
yanlannda laşunı.~lar ve gardan da bu 
sckilde çıkmışlardır 

--~·
Atinadaki ita/yan 

elcisi • 
Yunan başvekili ile görüştükten 
sonra tayyare ile Romaya gitti ve 

dönerek Metaksasla konuftU 
Atina 16 (Ö.R) - Başvekil Metak

sasla yaptığı bir görüşmeyi müteakip 
dün tayyare ile Romaya giden Ilalyan 
elçisi Mus.wlini ile temas ettikten sonra 
gene tayyare ile Alinaya dönmüştür .. 
Elçi, geee başvekil Metaksası tekrar 1.i
yaret etmis ve uzun bir mülakatta bu
lunmu~tur: 

- *Almanlar Vilnayı 
bombardıman ettiler •• 
200 bomba attılar 
Varşova 16 (A.A) - Polonya radyo

w ~u haberi vermektedir : 
Dün saat 16 da 18 tayyare Vilnoyu 

bon1bard11nan etırıi~tir. Tayyareler şPh
rin merkezine takribl'n 200 bomba at
ını !ardır. Ha · ral mühimdir. Sivil halk 
kadınlar ve çocuklar arasında bir çok 
Olii ve yaralı vardır. ı••acia kurban1ar1n111 
miktarı o kadar çoktur ki hl'nüz kati 
bir rakam te,bit etmek imkanı hasıl ola-
ınamıştır. 

--tr
Brukhard neler 
söyliyor? ••• 
Brüksel, 16 (Ö.R) - Milletler Cemi

yetinin Danzig fevkalildc komiseri Bruk
lıurd Kopenhaga gelrniş ve Hitler tara
fından 31 ağustosta Berştesgadene git
mesi için yapılan davet hakkında de
ınisti.r ki : 

- Davet çok geç gelıni'itir.. Çünkü 
lacia artık baslamıştı. Belki bir ihtimal 
daha vardı. Çünkü fikrimce bütün Al
ınanlar ı;;aıniın'i olarak sulhu arzu edi
yorlardı .. 

Doktor Yurkhard, Sovyetlerin Al
ınanlar mağlüp edilmedikçe harbe gir
ıniyC'ceklcri kanaatinde olduğunu ıltve 
etmişfü. 

'----------ı! 
,, ,, 
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Elhamra 
Sinemasında bugün 
FRANSIZCA .SCZLV 
İKİ FİLİM BİRDEN 
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~ BA ROLDE : BARBARA 
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~ 
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BAŞ ROLDE : Jl.ANK BENNY 
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SAHiFE 3 
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Garp cepbesind •• 
Almanlar çekilirken kendi 

rini kendileri tahrip 
köyle 

ediyorlar 
Paris 16 (ö.R) - 16 EylUI aktamı ••al 21 de neırolunan Fransız tebliğı: 
Cephenin heyeti umumiye•indc iki taraf topçu kuvvetlerinin ve temas u 

surlarının büyük faaliyeti. Düıman bizim kar muzda kendini tak-Yiye etme 
ten geri kalmıyor. Dü~man bir çok noktalarda, çekilirk~n terkettiği bazı lcö 
]eri tahrip etmiştir. 

Paris 16 ( ö.R) - Dün akıamki resmi tebliğ ilk defa olarak, alçaktan uça 
Alman tayyarelerinin Fransız ileri hatlannı bombalamağa ve mitralyöz: ate 
şine tutmağa çalı,tılclarını, fakat Fransız avcı tayyareleri tarafından tardedil 
diklerini kaydediyordu. Böylece F ranıız kara Vt" hava kuvvetlerinin sıkı i 
birliği bir daha tezahür etmektedir. 

Londra 16 (ö.R) - Alınan kumandanlığı Fransız ordusu tarafından Slg 
frid hattının ileri müdafaa hatlarının devamlı bir surette kemirilmesini endiş 
ıle takip etmektedir. Son haberlere göre Sarbruk §chrl lamamile tecrid edilmiş 
gibidir. Bu ıehrin zaptı Alman mevkileri için ciddi bir tehdit olacaktır. Bu 
mıntakadaki Alman top ateşinin ateşi bundan ileri geliyor. Almanların aon 
günlerde kaybettikleri sevkülceyş noktalarını geri almak tr-"ebbüsleri akim 
kalmı tır . 

Son Leh tebliği 
Almanlara karsı Lehlerin kah-, 

ramanca mukavemetini bildiriyor 
l.ondra 16 (A.A) - Varşova tarafından verilen on t~bliğde .imali şarki 

istikan1etinde yapılan Aln1an hücumlarının akamete uğradıi:ı ve Alman ktta· 

atının Bialytok ve Brest Litovska kar:?ı giriştik 1 .. ri teşebbü,ün kat'i bir muka
veıneLle karşılandığı bildirilmektedir 

Tebliğde 'unlar iliive edilmektedır. 
ı\1erkezde Varşova mtidafileri kahramanca ınukavemete devan1 etmC"kte· 

dirler. Loviez Skienrnevia mıntalcasında başlıyan ,tddetli muharebeler devam 
etmektedir. Bu mıntakada Polonya kıtaları Almanlara ağır zayiat vcrdirm~k· 
tedir Diğer cephelerde deği,ildik yoktur. 

Roman yada seferberlik 
hazırlığı devam ediyor 

Brüks,! 16 (ö.R) - Romanya bütün sınıflara mensup mutahassıs ihtiyat
ları sililh altına çafi:ırmıştır. Romanyanın Roma sefiri ltalyada bulunan askere 
çağırılmış Rumenlerin memlekete dönmelerini emretmiştir. lngilterede, sili.hı 

çağırılan sınıflara mensup Rumen ihtiyatları ataşemilitere müracaat etmişler

dir. 

Belçika 
• 
vapuru torpille 

çarparak mı mayıne 

mi yoksa 
batt1? 

Brüksel 16 ( ö.R} - lngiliz istihbarat nt"zareti Alcko Belçika vapurunun 
Vinint civarında torpillenerek veya, kaptanın iddıasına aöre, Mayna çarpa· 
rak battığını bildirmektedir. Torpillenmiı de olııa, mayne de çarpsa ı-'\~manla· 
rın harp kaidelerine yeni bir tevavüzüdür. Bu mıntakaya Jngilizler katiyen 
mayin dökmediklerinden Almanların açık denizde ticaret yollarına mayin l\t~ 

tıklan anlaşılmış olacaktır. Vapurun 49 ki.ilik mürett•batı Atlantik adlı ln
giliz kargosu tarafından toplanmıştır. 

Roma ve Berlindeki Japon sefir~ 
leri tokyoya çağrıldılar 

Parıs 16 (ö.R) - Berlinden bildirildiğine göre Alman - Sovyet itılifının 
imzasındanberi ecnebi müşahidler cereyan etmekte olan diplomatik hareket
lerin pek mühim neticeler vereceğini zannetmektedirler. Roma japon sefiri 
Tokyoya çağırılmıştır. J aponyanın Berlin sefiri de bugünlerde Tokyoya ça
ğırılacaktır. Çankayock, Çinin Bertin sefirini geri çağırmıştır. Çin sefiri Alman 
taraftarı idi. Ceri çağırılması Çankay~ekin Almanyaya kar ... ı !Iİyatetinde bir 

değişiklik yapıp yapmıyaca~ını göı tcrecektir. 

Yugoslavyada 
heyet 

Moskovaya 
gönderdi 

bir 

Belgrad 16 (ö.R) - Yugoslavya hükümeti Sovyet Rusya ile ıiyasi mü
na.eebetlerini iade için Moskovaya bir heyet göndermiıtir. Son z.amanlardcl 
~1oekovayı ziyaret eden Bulgar heyetinden sonra Yugoslavyanın da ayni al.i
kayı göstermiı olması Sovyetler diploınasi~inin Avrupa me!clelerinde oyna .. 

dığı ehemmiyetli role atfolunuyor. 

Aldatılmış olan Alman milletinin 
harekete geçmesi Ün1it edilemezmi? 

Paris 16 (AA) - Oeuvre gazetesi, Alman millctının harekrtc gelip gel
nıiyeceğini ara tırıyor ve diyor ki: 

Harbi istemi, olan Alman milleti değildir. l:'.ğer bu millet serbest olsaydı 
harp çıkmazdı. Mil1ct aldatılmıştır. Fakat aldatalan milletin harekete gelecci;l 
ümid edilemez mi} Alman milleti ekonomik fe lükele sürüklendiği vakit ayak
lanacaktır. Çünkü açlıktan ölmek, sebt"pSİl ve ilmidsiz olarak çocuklannı öhı
me göndermekten daha güçtür. 

Almanlar bir Hollanda 
tayyaresi tahrip ettiler 

Paris 16 ( ö.R) - Beı numarala Holanda deniz tayyare.!'İ bir Alman deniz 
tayyare~i tarafından tahrip t-dilmiştir. Holandalı mürettebat Alman tayyare.. 
sini görünce milliyetini anlan1ak için 500 metreye kadar yaklaşmı!\lardır Al
man olduğunu anlayınca uzaklaoan Holanda tayyaresine Alnıan tayyarc~i ar· 
kadan hücun1 t-tmiş ve denize İnmf"ğc mecbur e:tmİP1tir. Alman deniz tayyare

•İ de bunun yanında denize inmi~tir. Tayyare pilotu, tide tubanca, Holandalı 

layyarecilere lngiliz mi olduklarını •ormuştur. Holandalı oldukları cevabını 
alınca kcndl1t"1ini toplamıştır. ı\lmanlar Ho1anda t.\yy.lresi §eklinde görün

mt-k istiycn hlr lngili.ı tdyyare ile karşıla~tıklarını &a.ndıkl;orınt iddia edıyor-. 
lar .. 
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Umumi Harpte ve Cephede İki İngiliz vapuru 
daha batırıldı ••• [eoRSAj DEMiR MASKE Ozü~ı 

9 Mevlevi Taburu 15 

.................................. ıcım .... 

Roma 16 (Ö.R) - Londradan gelen 
haberlerde daha iki Ingiliz vapurunun 
batırıldığı bildiriliyor. Alman ticaret ge
milerini takibe memur Ingiliz kruvazör
leri Panama kanalına vanruşlardır . 
Amerikan hükümeti Kanal mıntakasın
da bir milli kontrol servisi tesis etmiş
lerdir. 

688 jiro ve şü. 
857 Albayrak 
538 S. Paterson 
522 K. Taner 

5 50 
7 75 
8 50 
7 50 
6 25 
9 

11 50 
11 50 
12 Büyük tarih ve macera romanı 1 

( I K ıN c 1 K l s l M) 

Haberden 27 - -Naklen 
Yazan 

Rahmi Yağız 291 A. R. ÜzUmcU 
194 D. Arditi 

11 75 
11 50 

- Tabiati icizide bir tagayyür meş
IJıud. 

- Ne gibi tagayyür. Evvelce tabia· 
tiniz nasıldı? 

- Mülayimdi amma .. 
- Ey, şimdi değişti mi} 

- Dün akşamdan beri 1 
- Yani sinirleniyor, uykunuz kaçı-

yor, filan mı?. 
Yaşlı derviş doktorun anlayışsızlığı

na acır gibi istihfaf dolu bir tebessüm
le hekime baktı, ilave etti. 

- T abiaıi aciziden maksat hilki ta-
0havvüller değil, bedeni tagayyür! 

- Canım dede, şu mesnevi ağziyle 
konuşmayı bırak da derdini söyle 1 

Dede neferleri işaret etti: 
- Fakir teeddüp ediyorum 1 
- Yok canım, onlar da yarıbuçuk 

'doktor sayılır, sıkılma, söyle ... 
- Haşa huzurdan basur olmuşum 1 
Doktor güldü, şakalaştı. 
- E.h. teşhisi kendin koymuşsun de

de, ilaç da ya paydın bari 1 
- Fakir onu da yaptım, fakat ne

den!e tesiri görülmedi, halbuki mücer
rebdir de. 

- Peki, şu parnvananın arkasına 
geç de aana bir lllımlık versinler ... 

Dede doktorun sözünü kesti: 
- Hasa sümme haşa. Huzuru aliniz

de bu haltı işleyemem l 
- Canım dede, sen dediğimi yap, 

derdini anlıyalım 1 
Dede itiraz, doktor israr ederek 1 S 

dakikalık bir münaka1a oldu. Neticede 
bunu (biedeblik) ıayan mevlevl Samed 
'dede, revirin boşaltılmasına doktoru ra· 
2J ederek istenileni yaptı. 

Doktor ilaç verdi, dede çıktı. ikinci 
hastayı çağırdılar: 

- Yedikuleden derviş lmadeddin 1 
45 lik siyah sakallı, uzun silleü bir 

derviş içeri girdi, o da doktoru ayni şe· 
kilde selamladı. 

Behçet sordu: 
- Neyin var derviş baba? Mesnevi 

diliyle değil, açık türkçe söyle. Dışarıda 
bekliyenler de muayene olacak 1 

- Fakiriniz bundan çend mah mu

- Öyleyse çekersin! 
- O da işime gelmez 1 
- FesüphanaUah, çattık bunlarla ya-

hu. Ben, hastane kağıdını yazar, tabura 

Roma 16 (Ö.R) - Arjantinden bildi
rildiğine göre Arjantin, Brezilya, Oru
guvay filoları bitaraflıklarını korumak 
için müştereken hareket edeceklerdir. 

veririm, sen ister git, ister gitme dede.. ---------------
Anlaşıldı işiniz gündüz tesbih ıvırması, tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
gece kuzu kavurması değil mi} Bayındırlık sahasında 1381 sayılı so-

Haydi çek arabanı 1 kaktaki molozların kaldırılması baş mü-
Bundan ıonra üçüncü hastayı çağır· hendislikteki keşif ve şartnamesi veçhi

dılar. Bunun ismi de, hareketleri de di- le açık eksiltmeye konulmuştur. Mu-
ğerlerininkinden daha tuhaftı. hammen bedeli 175 lira olup ihalesi 25-

- Malatyalı derviş Lokman! 9-39 pazartesi günü saat 16 dadır. Iştirak 
- Efendim. edecekler 14 liralık teminatını iş banka-
Upuzun bir cübbeyle, sipsivri bir sik- sına yatırarak makbuzile encümene ge

kenin arasında kaybolan, göğsüne kadar lirler. 
kırçıl sakalı uzanan, kuru yüzlü, çukur 
ve çakır gözlü bir derviş vizite çadırına 
girdi. Elini göğsüne bastırarak baş kesti, 
maıa başında oturan doktar Behçeti se
lamladı. Sonra sırayla birer köşede du
ran iki sıhhiye neferine de ayni selamı 
bastırdı. Ecza dolaplarına, parlak maden 
makasla etrafta duran bazı Metlere tuhaf 
tuhaf baktı. Doktorun karşısına geçti, 
durdu. Sesini çıkarmadı. 

Doktor Behçet sordu: 
- Nen var ıenin derviş baba} 
Derviş Lokman bu sorguyu mal mülk 

manasına almış olacak, küflü dişlerini 
meydana çıkaran yayvan bir ağız açışı 
ve çirkin bir tebessümle cevap verdi: 

- Derviş kısmının nesi olur a evlad .. 
Tiği teber, şahı levend... Hamdilillah 
dikili ağacımız yok. Bir heybemiz var, 
atarız, nerde olsa yatarız.Sayei hakta bir 
şeyim yok 1. 

- Bir şeyin yok ta ne diye buraya 
geldin} 

- Evlad, bu tabura fisebilillah cihad 
için geldim. Bizi davet ederken mensup· 
lann asgari mal kaydını söylemediler. 

8, 13, 17, 20 (1856) 

- Belediye akaratından Dam
lacık caddesinde hastane karşısında
ki 4 numaralı dükkanın 23/ 10/939 
tarihinden itibaren bir sene müddetle 
kiraya verilmesi başkatiplikteki şart
namesi veçhile açık arttırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 121 
lira olup ihalesi 29/ 9/939 Cuma gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
9 lira 1 O kuruşluk teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzile encüme
ne gelirler. 

2 - Belediye akaratından Şehit
ler caddesinde Paralı köprüde kain 
139 numaralı barakanın 16/ 10/939 
tarihinden itibaren bir sene müddet
le k iraya verilmesi başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 30 
lira olup ihalesi 29/9/939 Cuma gü
nü saat l 6 dadır. İştirak edecekler 2 
lira 25 kuruşluk teminatı iş banka-

180 Ş. RJz.a Ha. 
115 H. Alanyalı 
99 Akseki bankası 
80 Esnaf bankası 
84 Öztürk şirketi 
61 S. Gomel 
53 H. Uyar 
30 P. Klark 
29 M. Kayhan 
20 A. Recep Payhoş 

7 M. Beşikçi 
3848 Yekiın 

47214 Dünkü yekfin 
51062 Umumi yekiln 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
1239 M. H. Nazlı 
707 E.<;naf bankası 
453 Pol Mikalef 
234 A. Muhtar A. 
211 A. Papağno 
199 Şerif Riza Ha. 
177 B. S. Alazraki 
139 M. j. Taranto 
133 İzzi ve Ali Fesçi 
110 F. Solari 
78 Rahamin Franko 
52 Liya Galamidi 
35 Albayrak 

3767 Yektlıı 
37834 Dünkü yekun 
41601 Umumt yekfuı 
50 Balya Pamuk Akala 

9 75 
7 50 
7 
8 
8 50 
8 75 
6 

12 50 
9 25 

10 

7 
6 50 
8 50 
7 
6 75 
7 50 
8 25 
7 
8 50 

10 
7 75 
7 75 

14 

linci vadeli 38 

Para Borsası 

9 50 
12 25 

9 75 
9 25 
8 50 
8 50 

13 
8 25 

12 50 
11 50 
10 50 

6 50 
7 75 
8 75 

1 
-39 

Şövalye dö Lorenin bu son sözl i etmezden evvel asilzade gibi hareket et
monsenyör Luinin üzerinde anı ve sar- mek istiyorum. 
sılınaz bir tesir bıraktı. Ve ... kılını bile kıpırdatmadan sakit 

Gayet hafif bir sesle, mırıldanır gibi: duran Barbezyoya ve bir sevinç çığlığı 
-Evet.. dedi. Doğru.. Çocuğum benim koparmaktan kendini menedememiş 

yüzümden ve benim gibi bir serseri ol- olan Danjoya dönerek: 
mamalıdır. - Efendiler, dedi, beni tekrar efen-

Sonra sapsarı kesilmiş olan Ivonla göz elinizin tuz.ağına düşürüp eline ve zul
göze geldiler. Her ikisinin de nazarların- müne teslim etmek için tasarladığınız 
da doğacak olan çocuklarının istikbal planı, ihanet plfuıın.ı tamamen biliyo-
endişesi okunuyordu. rum. Buna rağmen sizi serbest bırakıyo-

Monsenyör Lui silkindi. rum. Çünkü sözlerimi, maksadımı ve 
Kararını vermişti.. arzularımı olduğu gibi efendinize söy-
Dört kişiye doğru metin adımlarla lemenizi istiyorum. Ona deyiniz kl, kin-

yUrildü Erkekçe bir sesle: den ve intikamdan ba§ka bir şey düşün-
- Efendiler dedi. Ben üzerime dil- miyen adama ben de aynı suretle mu

şen vazifeden kaçmıyacağı~. Prens Giy- kabele edeceğim. Onun bütün tazyik ve 
13 75 yom d'Oranja söyleyiniz. Kendi kuvvet- zorlarına meşru ha.kkımla mukabele ede-
9 lerlmi onun ikuvvetleri ile birleştirme- ceğim. Onun saltanat tacının yanına 
8 75 ğe ve bu kuvvetlerle hakkın olan salta- ben demiı: .mas~emi koyacağım. Onun 

11 nat tahtın.dan on dördüncü Luiyi devir- yanında sızın gıbi dalkavuktan varsa 

11 50 
14 50 

7 75 meğe hazırım ve Fransa kralı olunca da benim de yanımda Allahım ve mlllethn 
7 sizlerin sadakat ve bağlılık hislerinizi var. ölmezden. evvel muhterem. ve mu• 

12 50 unutmıyacağımı ve hepinizi !Ayık oldu- kaddes ~e~ bizi sulh ve ittihat yo. 
8 50 ğunuz şekilde mükAfatlandıracağım. ~unda bırleştırmlş, elele v~. O bu 
9 50 Sonr dimdik başı yukanda ve bir ıtühat ve sulhu bıraktı, dahili hır harbı 

13 kral ve~ariyle rahlp Reymonda hitap et- «;~~ih etti. P~kAlA .. Dökillecek kanların 
7 ti: butiln mesuliye~i de onun üzerine ol-
9 75 _Bana adamlarınızın Marki dö Bar- sun.. işte efencl?er, bunlan. ona aynen 

14 bezyo ile Kont Danjoyu yakaladıkları- tekrarlay~ız. Şımdl artık gıdebil1rsiniz: 
nı sö lemiştiniz. Bu iki asilzade şimdi Danjo hürmetle eğilerek bir reveranı 
nere/eler? yaptıktan sonra odadan Adeta koşarak 

- Aşağıda bodrumda mahfuz ve çıktı. 
mevkufturlar 'Sir. Barbczyo da bir selAın hareketi yap-

- Onların ikisini de buraya getiriniz. tık.tan sonra şapkasını baş~ geçirdi ve 
38 Bir kaç dakika aonra on dördüncü yav~ yava§ odayı ~rkettı. 

Luinin bu iki dalkavuk aslliadesl yalın Dort protestan, ikis~ de §atodan çı· 
k.ılınçlı iki protestan muhafızın arasın- kıncaya kadar teşyi ettiler. .. 

ANKARA BORSASI da ve elleri kolları bağlı olarak odaya Onlar çıkar çıkmaz monsenyor Lut 
Kapanış F. getirilmişlerdi. Rahip Reymonda sordu: 

- Canım, sana maldan, mal kaydın
dan bahseden kim}.. Nerende ne var? 
Huta mısın, nesin.. Söyle, daha bakıla
cak işimiz var. 

Londra - Sterlin 1 
sına yatırarak makbuzile encümene Nevyork (Dolar) 100 
gelirler. l 3, 17, 22, 27 ( 1888) Paris • (Fransız l.rangı) 100 

5.2125 Marki dö Luvuvanın oğlu metanet ve - Mareşal Monrevolun kumandası al-
129 6025 soğukkanlılığından hiç bir .şey kaybet- tındaki askerlerle harp edebilec~ 1ruv; 

2.96 memişti. Kont Danjo ise korkudan sap- veti ne kadar za:nanda tophyabilinıinlz. --tr
B ULG ARt S TAM 
Bitaraf kalmak 
kararındadır 

Caraj santralda yapılacak depo baş ~enetvr~ - İsviçre ~gı ~:~ 
mühendislikteki keşif ve şartnamesi mu- a::rı ~ ~Flonn) 100 
cibince açık eksiltmeye konulmuştur. St kh el - ı;,;n 

Muhammen bedeli 1860 liradır. Iha- 0 0 m - eç Kronu 100 

· k ·ı '" bitkin bi hal g 1 ~ - 'Oç ayda Sır .. 
29.5175 ~n esı m~ ve r e e m ~- On dördüncü Luinin k.ard~ şövalye 
69.0075 · d" Lo ene döndü• 
22 36 Odaya girer girmez etrafına kin dolu o r . . · , . . 
31'1975 bir nazar dolaştıran Marki dö Barbez- d - Prens ~ıJy~m dd?;aD.Ja gelmce, de-

kaddem, t~klcede bir sema gecesi, züv- Paris, 16 (Ö.R) - Bulgar sefiri lfrm
var çokluğunda bahçede yatmıştım. Os- sız hükümetine Bulgaristanın sulhsever 
tümü örtmemişim zahir. Bedeni acizinin siyasetine devam etmek ve şimdiki bey
bel nahiyesini üşütmüşüm. Şimdi bir nelmilel vaziyet karşısında bitaraf kal-

lesi 2. 1 O. 9 39 pazartesi günü saat 16 Diğerleri tescil edilryı.emiştir. 
. yo arkadaşına alaylı bir hitapla: i, on~n vazı~e ı ne ır . 

- Danjo .. Dedi, aziz dostum .. merak - Sır .. lngıltere kralı, gerek ınsan ve 
dadır. iştirak edecekler 1 39 lira 5 O ku- l ESHAM YE .TAHV.i0T : 
ruşluk teminatı iş bankasına yatırarak s~33 İkramıyeh Erganı. . 19.-
makbuzu ile enciimene gelirler. ı'=as - Erzurum hattı ıstikrazı I. 19.33 

17, 20, 24, 29 3446 ( 1920) CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI 

etme .. Artık üzülme ... Çünkü kurtula- ~erek .harp gemisi ile majestE;nize sure
caksın. Bu efendiler bizi katledecekler .. ti katiyede yardıma azmetmi§ b~un· 

Monsenyör Luinin Amirane sesi yük- maktadır. Muvafakat cevabınızı bizhn 
nezlei sürnye müptelayım . mak kararını bildirmiştir. seldi: vasıtamızla öğrenir öğrenmez derhal a&-

- Nezlen mi var? 
- Evet, fakat nezlei sadri değil 1 
- Ya nedir? 
- Nezlei süfli 1 O zamanlar bunu 

fındık dalını kaynatıp suyunu içmek. ay
nk kökü, kiraz çöpü ve mısır pü"külü 
mankuuna devam etmek suretile teda
'1İ etmiştim. Allah razı olsun ehibbadan 

bir zat da kunduz böceği kabuğunu tav
aiye etmişti. Bunu kehribar tozu ile ka-

- Mevkufların kollarını çözünüz.. ker toplamağa ve harp gemisi hazırlık-
Sterlingten gayrisi bir Türk lirasının Bu emir tatbik edildikten sonra da larına başlıyacağına eminim. Fakat bU-

mukabilidir.. şu suretle sözüne devam etti: tün bunların yapılması, hazırlanması ve 
- Efendiler .. Harp Ulii neticesi sizler nihayet Fransız topraklarına kuvvet llı-

Sterlin Alış Sabş bizim elimize düşmüş bulunuyorsunuz. racı için zamana ihtiyaç vardır ve buza-
Dolar 

521
· 524· Bundan ben sizden fazla memnunum. man rahip Reymondun ihtiyacı olan za-

Belga 
7!:;~40 7!:~00 ÇUnki.i bu suretle kısa da olsa bana gös- mnndan daha az değildir. 

tenn~ olduğunuz sadıkane hi7J'Iletten - Yani üç ay ... 
l - Kunduz istasyonunda yapılacak anbar ve idare binasile buna Fransız Frangı 33·78 33.97 do'fayı sizlere te.~ekklir etmek fırsatını _ Evet Sir ... 

müteferriğ işler kötürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konul- f;;~nFrangı l.4542 l.4626 bulmuş oluyorum. Ve size karşı o1an te- - O halde, benim bütün arzum hiç 

KLEARİNG KURLARI 

To 
Ambar inşaatı 
ak mahsulleri ofisinden: 

muştur. İs 3.40S5 3.4261 sekkilr borcumu eda için <le sizleri ~er- değilse bu Uç ayı huzur ve sülciln içinde 
nstmp... K 'f bed 1 (59 888 05) 11 d k b kiz k '- veç kronu 3.2252 3.2438 best bırakıyorum .. Evet ... Marki dö Bar- geçirmektir. Yani üç ay burada bu şato. 

Doktor sinirleniyordu. eşı e i · · e i 0 uz in se . yüz se sen seır.iz lira Norveç Kronu 3.3874 3.4069 bezyo ve .. Kont Danjo .. ikiniz de ser- da kalacağım. Zannederim ki bu kafi 
- Kısa kes babalık, gel şu parava- beş kuruştur. Çekoslovak kronu 23.09 23.20 bestsiniz. arzu ve kararıma bir itirazınız olamaz. 

nanın arkasına ... geçtiler. Doktor bin 2 - Eksiltme evrakı (3) üç lira mukabilinde O fis umum müdürlü- Dinar 35.22 35.40 Monsenyör Luinin bu Alieenabane Rahip Reymond: 
gÜçlükle dervişe hastalık nahiyesini aç- ğünden alınabilir. Ley 82. 83. sözleri odadaki taraftarları arasında iti- - Fakat Sir, dedi, ben giderken 
tırdı, muayene etti, sonra haykınrcasına 3 -Eksiltme 25. 9. 39 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis binasın- Avusturalya şilini 4.5160 4.5390 razlı bir mırıltı ve hoşnutsuzlukla kar- adamlarımı da beraber götürmek mec-
aöylendi: Rayşmark 1.97 1.98 şılandı. Fakat monsenyör Lul onların buriyetindeyim. Ve burada biz yokken 

- Bu nezle mezle değil derviş baba, da yapılacaktır. Liret 14.84 14.92 tarafına doğru hakimane bir nazar fır- d~manıınızın her hangi bir tecavüz ve 
bal gibi belsoğukluğu... T ek1if mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin mu- Drahmi 103.97 104.50 lattı. taarruzuna maruz kalmak tehlikesi için-

- Aman doktor beyefendi, bende- haberat servisine teslim edilecektir. Zloti 4.2159 4.2373 Sonra: de olmaz mısınız? 
n~de... 4 - Muvakkat teminat miktarı ( 4244,40) dört bin iki yüz kırk Pengü 3.6807 3.6984 - Ben, dedi. Daha kral gibi tecziye Bu sırada kapının eşiğinde başları ön-

- Sus, bırak! Sen Sama hastaneye dört Jira kırk kuruştur. ı WM*'MA'2RhtN _ ]erine eğik, müteessir, Adeta nikbin bir 

gid-ece~~k~;a;~e~~:ıi edileceksin! 5 - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek için ~~ Toprak mahsulleri ofisinden: ~~!~ Faribol ile Mistufle görUnmilş-
- Neden? ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları ehliyet ve- Bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yaptırılacak anbarların betonar- Monsenyör Lul, Rahip Reymondun 
- Isbu kisvei tasavvufiye ile bu mez- sikasını koyacaklardır. : . . . I" l d l . eahh' I f' fı d aı· t sözlerine onlan göstererek cevap vet'di: 

· 6 be l l d ı mesı ıçın azım ge en emir er mut ıt ere o ıs tara n an m ıye _ T .. te beni mildafaa edecek olanlar .. 
mum hastalığı kendime mal edip gide- - Anbarın tonarmesi için azımge en demirler en Ofiste mev- fiati üzerinden verilecektir. Onlar .o.s varken benim hakkımda Mla 
rnem. Hicab ederim. cut olanlar maliyet fiati üzerinden müteahhide verilecektir. Demir-

- O hicabı vaktiyle etseydin de böy- 1 Demirlerin bedeli teslim mahalli cins ve miktarları hakkında ofis- korku ve endişeniz var mı? 
erin teslim mahalli, cins ve miktarları hakkında Ofisten malumat H · d h" tl w "ld"l le halt yemeseydin 1 Çaresi yok, gidecek- ten şifahen malumat istenecektir. cpsı e urm~ c egı ı er. 

ıinl istenecektir. (4613) 17, 19, 21 3442 (1922) Rahip ReymBoİrı:MEDİ 
- Gidemem, mirim! 17, 19, 21 3443 (1921) r:77/./77/77777.////'./1777"'/7/////77ZZ7YzZJ17J .. .& .. 

-~iiii,;:;;lii---;;;;;;;;;;;;iôiiiiiiii; _____________________________________ __. ................ ~~~~~~~~~~~~~~~~;ii;;;;;;;;-----------~~~~------

·~ Eczacıbaşı 

Fuardaki pavyonlarında ytızde lo tenzllB
tına deva m ediyor. Aneak Fnurmtıddetln-
ee istifade edeblleeetlnlz bu istifadeyi 
ka~ırmayınız. 

lzmir Kolonya Şehri ''Ünvanını,, S. F E R 1 T Eczacıbaşıya medyundur. 

DEPO: Şifa Eczanesi 
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e w F Henry Van der Zee 

SPERCO VAPUR • • Ve şürekası 
ACEHTASI __ ..- -

.Jf-- ı\MERICAN EXPORT ı:Jım;, L'rD. 
ROYALE NEERLANDA.İS NEV YORK 

KUMPANYASI NE v. y o R K İÇİN: 
SVENSKA ORİENT LİNiEN EXAMİSER vapuru 19 eylôle doğru 

BARDALA N D motörü 2S eylUl bekleniyor. 
939 tarihinde beklemnekte olup Rot- .EXMOUTII• vap. 20 EylüJe doğru 

K penhag ve Hel- . 
terdam, Goteborg, o .. ak h • bcklenıyor. • 

1 
.. 
1 

d w 

singfors limanları içın yuk alar a .EXCELL011 \'ap. 2a Ey u e ogru 
reket edecektir. ~m..• bekleniyor. kt . d.J. 
ADRİATİKA SOSYETA AN01'1.ıı.un. ..EXF..BMONT• vap. 1 Il eşrıne ... s· 

Dt NA VİGA.ZYONE ru • ekleniyor. w 

20 YIUl 939 iari· .. EXl\IOORıı vap. 6 Ilkteşrinc dogru CALDEA vapınu e . . . 
bekl kt ı Cenova ıçı.n bcklenıyor. . 

hinde enme e 0 up . ııF..xECUTİVE» vap. 10 Ilkteşrme 
yük alarak hareket edec~~ONE doğru bekleniyor. _ 
İTALİA S. A. Dİ NA~ _ .. 28 DEN NORSICE MiDDELRAVSUNJE 
PRİNCİ PESSA MAIUA motoruenubi o S L O . 

eylfil 939 tarihinde Cenovadaned~tir. NORVEÇ, İSVEÇ VE BALTIK LI· 
Amerika limanlarına hareket TT1 MANLARI İÇİN: 
BOLl.ANDA A vusTlJBA!..1~~~939 ·SAN ANDRF.S• Mot. 13 Eylüle doi· 
SPBİNGFONTEİN =~ ve Yeni nı bekleniyor. 

tarihinde gelerek :'--~ ük alarak hare- D. T. R. T. . 
Zelanda limanları ıçın Y BUDAPEŞTE, TUNA Lil\fANLARI 
ket edecektir. İÇİN: 

N O T : ihleri ile navlun- ·BUDAPE$T• l\.lot. 18 Eylüle doğru 
İJ!ndaki hareket tar la ota- bekleniyor. 

fardaki değişikliklerden do yı ace uDUNA• MoL 24 Eylüle doğru bek· 
m.ız mesuliyet kabul etmez. Daha fmla }eniyor. 
ta&ilAt için tKlNCİ KORDONDA FRA- •TİSZA" Mot ~yJül sonlarına do?°11 
!'ELLİ sPEKCO vapur acentasına mil· ve yahut ilk Tcşrın başlangıcına dogru 

dilmesi rica olunur bekleniyor. t 
racaat e N. 2.0~_.,2005 SERVİCE MAR~ ROUMA N-

TELEFO • V'&( BUCAREST KÖSTENCE G~~AS 
VE DUNA LİMANl..ARI IÇlN 

tJMDAJ, •DUROSTOR• vap. 30 Eylülde bek-
--~- lcniyor. 

UMİ DENİZ AcEN'fAUm L'ID. SOSYETE KOMERÇİYALE BULGAR 
UM lfEUJl!NİC ıJNES Lfl>. D. NAVİGAZİON A. VAPUR 

3/5 e HU arasında ŞİPTA vapuru 22 cylulde bekleniyor. 
HELLAS vapuru Yd Ham İskenderiye için mal alacaktır. 

beklenilmekte olup Rotter '.11°'.. - ÇAR FERDİNAND bapunı eylôl so-
burg ve Anversa Jjmanlan lçm. yük ala- nund.a bekleni)·or. İskenderiye için mal 
caktır.. alacaktır. . 

B E L G 1 O N vapuru 14 Eylölde Vapurların isim ve tarihlen hakkında 
enilmekte olup Rotterdam, Ham· hiç bir taahhüt aluıılıaz. 

bekl Hmanl için vük ala- Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 
burg ve Aııveraa an lunlardald deği~i.klilclerden acenta me-

mı.ktır.. tA 22 EylQlde suliyet kabul etmeL. 
HOLLAND vapur:er Ham- Daha fazla tafsil!t için ATATÜRK 

beklenilmekte oluf:m:!':an 1~ ala- caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
burg ve Anversa Zee ve Şsı. Vııpur acentalığı.na müra~-
caktır.. İ İ 30 Eylölde at edHmesi rica olunur. 

A T H N A vapuru Ham- TELEFON : 2007 /?008 
beklenllm.ekte olup Rotterdam. 

burg ve Anversa limanları için yük ala- M • Ma ·times 
caktır essaıerıes •• 

.. ABASI BATrl -*-
B~BA ~ D KOTOB KUMPANYASI 

ZETSKA ~LOVCEN• • THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
9 eylO.l 1939 cumartesi ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 

·LüksTT>~~..ıen gelip 10 eyh11 1939 t5tanbul yoliyle P~e, Napoli, Marsilya-
günil ~ ya hareket edecektir. 
pazar günü. saat 12 de : Her türlü izahat ve malumat isin Bi-

PiN - :Arnavutluk llmanlan - Kotor- rinci Kordonda 156 numarada LAU
Dubrovnlk - Sp~t Venedik ve Triesteye RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen-
bareket edecektir. .. t edilm 1 • 1 ur 

ANGLO EGYPTİAN MAİL LİNE tasına muracaa es ma o un . 
pffiE .MARSİLYA ıve PİRE BEYRUT TELEFON : Z 3 7 5 

HAYFA - İSKENDERİYEYE hat 
• cAJ:Bo cm. L'OKS v APURU ile Olivier ve $ürekası 

Marsilya için Beyrut-Hayfa-İsken· ---& _ 
hareket tarihllıd deriJ"e için hareket BiB.İNCİ KORDON REF.S BİNASI 

tarihleri TELEFON : 2443 
7/9/1939 l/9/1939 LONDRA - BULL HATl'I 

21/9/939 15/9/939 ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta 
5/10/ 939 29/9/939 gelip 2 eyhlle kadar Londra ve Hul için 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. yük alacakb.r .. 

PİRE LİVERPOOL HATl'I 
•NEA HELLAS• OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire Liverpool ve G"lasgov için yük alacaktır. 

Nevyork hattı... DEUTSCHE LEV ~ • ~İNİE 
Pire. Nevyork seyahat müddeti 12 gün DELOS vapuru 23 agustosta Ham· 
Nevyork _fuarı için hususi fiatler.. burg, Bremen ve Anversten gelip yük 

Pireden hareket tarihi çıkaracak ..• 

9 Eyl1U 1.939 ;iİİiiiiiliiİİİİİİİİ-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİj 
Gerek vapurların muvasal!t tarlhlert, 

gerek vaıror lsimlerl ve navlunlan bak· 
kında acenta bir teahhilt altına giremez. 
Daha fazla tafsi]At almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi deniz Acımıtalığı Ltd. müracaat 

edilmesi rica olunar. 
Telefon : 4072 Müdüriyet 

Telefon : ~171 Acenta 

T. BOWEN REES VE 
şörekisı 

-*-FEBN LİNE (FEABNLEY ANI> 
EGER OF OSW) 

FERNLANE motörU ayın nihayetin
de beklenilmekte olı.q> t:1' ~vyo~k ve 
:Amerika sahilleri limanları ıçm yük ala-

caktır. ----1At tarihl ri, Gerek vapurların muvl:l3tU4 e 
lsimleri ve navlunları hakkında acenta 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

JZH1R MBMLEKEI' 
RASrAHESi 

Asabiye ıniita1Nu&1&ı 
MUAYENEHANE: ikinci Beyler 

110bk Mo. 19 da basıalanm her gün 
kaba) edtt. 

DOKTOR 

Celal Yartm 
· ez. Daha fazla 

bir teahhUt al~ gırem Reel ve Şr. İZMİR MEMLEKE'J' 
tafsilat alınak lÇlD T. Boven İ . İY 
nın 2353 telefon numararuıa müracıuıt HAS'J' ANES DAHiL E 
edilmesi rica olunur. MV1' A.BASSJSI 

A.sabiye nrütallassısı 
Doktor 

lsmail Ziya 
1..-- ı k t hastanesi eski mütahAAsw 

25... TELEFON Evi : 2aOa 
Muayenehane : 4l7S 

)fııayenebane : lkiııci Beyler sakak 
No. 25 TELEFON : 3956 

I
Ü:;1

,;0e sabah 9 dan itibaren ~ 
6 ya kadar İkinci Beyler so~~ No. 

=====:;:;:::;:i 1 
Telefon rehberi 

KAMCIOCLV 
CHt ye T~sül hastahldan 

VE 
Elektrik Tedavileri 

Birçok deği§iklikleri ihtiva eden 
yeni telefon ldavuzu bastlmı~ ve 
dağıtılmağa baslanmıştı. 

llan olunur. 
Telefon Müdürlüğü 

3410 1919 

Birinci Beyler Sokağı No. S5ff 
izmir • EUınmra SiDf"ID8SI arkasında 
Sabahtan akş:ıma kadar hru.1ıilannı 

bbul .eder.. TELEFON : 3t79 

1 -

'rSlflUIR 

eıçAGı 
Fn seri .sakalları 

ue:~ 
umu~atır 

= 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Paoyonu Ziyaret Ediniz 

&aw•ıv12•SMr maea *'i :ra ± 
Beyoğ/unda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik ınütehıwııı bay Ömer 

ütfü Bengü' dir. 
Brü.tol oteli elli odah her e>dada s.oğuk ve aıcak akar ıulari, b~yo~ 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan oldugu gibı 
anıörii ve hususi lokantası vardır. 
Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

ve lstanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten .fiyatlar rekabet bbul etmi

yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye ote~ müteba.1111! 
bay Ölllt!I' Lütfü Bengünün. idaresindedir. Bir defa zıyaret hakikati 
,meydana koyar. Bunun için bütün [geillert kendinin tahtı İlticannda 
bglunan oteJlerde buluıurlar. 
~~:2'J'Xı!MI! •?'iMl WllfiES -ilan 

Yüksek Zıroat Enstitüsü Veteri
ner Fakültesi. Askeri kısmının 

Kayıt ve kabul şartları 
1 - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl givil tam devreli lise

lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgun!uk imtihanlannı 
vermif olmak fU'lile talebe kahul eclileceld.ir. 

lıteklilerin a§ağıdaki vasıf ve §Mtları haiz olması lazımdır: 
a)- Türkiye cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
b)-Yqı 18- 21 olme.k, • . • 
c)-'8eden teıekkülleri ve sıhheti onfuda ve her ıldimde faal hiz-

mete müsait olmak {dil rekaketi olanlar abnmaz). 
d)- TavU" ve hareketi, ahlakı kuamsuz ve aec.iyeai aailam olmak, 
e)- Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (zabıta veailcHı 

ibraz etmek). 
2 - İsteklilerin mürac&at istic!alanna fU vesikaların bağlanmaaı 

lizımdır: 
a)- Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b )- Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri ha.su.hane raponı ve 

8.fl kağıdı. 
c)- U.e mezuniyet ve olgunluk tehadetnaroesi veya ta.dildi ıu

reti. 
d)- Okula alındığ1takdirde askeri kanunt nizam ve talimatlan ka

bul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin :noterlikten tasdikli te.8.bhüt 
senedi. 

e)- Sar'ah uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya mi.ip
teli olrnadiğı bakkmda velilerinin noterlikten taıdikli teahhütnamesi 
{bu gibi butalıklardan biri ile okula Pmezden evvel malUl olduklari 
sonradan anlqılanlar okuldan çıkanlır. Ve bu müddete ait hükümet 
murafları velilerine ödettirilir). 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik ıubelerine istida 
ile miiracaat edecekler ve tubeleriace ıikinci maddede bildirilen ewalo 
ikmal ettikten sonra, Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi Askeri Talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müraca•t müddeti: Eyluliin 20 sine kadardu. Ondan sonra 
müracaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtibanma bağh değildir. Şehadetname derece
lerine ve müracaat ııruma göredir. tat.eldi adedi tamam olunca kayıt 
itleri kapanır. Ve bbul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik tubeleri 
ile tebliğat yapdır. 

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

400 Adet makaslık çam 
traversi alınacak 

D. D. Yolları 8 ııci işletme 
misyonundan: 

ko-
' 

idaremiz için 400 adet makulık çam traversi 30/9/ 939 Cumartesi 
günü saat 11 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde pazarlikla 11a.

bn alınaca.ktır. Şartname "Ve krokisi işletme komisyonunda görülebilir. 
Muhammen bedel 2824 liradrr. 

İsteklilerin muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
7, 12, 11, 24 3295 (1851) 

Ziraat müdürlüğünden: 
Ziraat vekaleti için sahn alınmasına lüzum gösterilen 1 O ton gözta~ 

ziraatta kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı arttırma eksiltme kanunu 
mucibince 1 5 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Beher kilosunun muhammen fiatı 12,5 kuru~ ve muvakkat teminati 
93 lira 75 kurustur. Mal lzınirde teslim edilecek ve bedeli maliye vez
nesinden ödene~ektir. ihale Eylulün 28 ne rastlıyan perşembe güna 
saat l 5 de ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon muvacehesinde 
yapılacaktır. İsteklilerin pey akçasını maliye veznesine yab.Tarak mak· 
bıızlarile birlikte-ihaleye ri~ira1dan rica olunur. 

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

5 ton arpa ve 1 ton buğday ile 100 Kg. kumdan açık artırma ile 29. 
9. 939 tarihinde saat 16 da Alsancakta işletme binasında toplanacak 
komisyonumuzda satılacaktır. Muhammen bedel ( 102,50) liradır. 
lstek1ilerin tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şart
namesi işletme kaleminde görülebilir. 

12, 15, 17, 23 3353 (1869) 

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

ile buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedel1eri (Bor) için (52,387,47) elli iki bin üçyüz 
seksen yedi lira kırk yedi kuruf, (Sarıoğlan) için (78, 189,86) yetmif 
sekiz bin yüz seksen dokuz lira seksen altı kuruştur. 

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

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

4 - Muvakkat teminat mikdan (Bor) için (3,869,37) üç bin sekiz 
yüz altmış dokuz lira otuz yedi kuru~ (Sarıoğlan) için (5, 1 )9,SO) beş 
bin yüz elli dokuz lira elli kuruştur. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına !}İmdiye kadar yaptıkları bu gi.. 
bi işlere ait veaikalari ve ekailbneye girebilmek için ihale tarihinden ni
hayet iki gün evvel ofisten alacaklan ehliyet vesikasını .koyacaklardır. 

6 - 1 ci maddede yazılı İn§aat ayn ayrı kimselere ihale edilebilir. 
{4456). 13,15.17 3357 (1887) 

Kiralık Büfe ve Büvet 
D. D. Yolları 8 inci işletme ko
misyonundan: 
ldaremiı:in AJsancak garındaki böfe ve büvet birlikte ıartnameai 

veçhile üç sene müddetle ve açık artbrma usuli ile kiraya verilecektir. 
ihalesi 30/9/939 günü saat 10 da işletme bina11nda komisyonumuzca 
yapılacaktır. 

Büvet ve büfenin üç senelik muhammen kirası 1350 lira olup istek
lilerin ( 101 t25) lirahk muvakkat teminat makbuzlarile komisyona gel
meleri lizmıdu. Şartname iıletme kaleminde görülebilir 

14, 17, 21t 24 3378 (1890) 
. . ;. .- ..• ;.. . .. . , - ' ~' ~ . 

BiOGENiNE 
BİOGENİNE: Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik. ~bi m~·vq·at 
ile kola, koka, kinkina gibi müştehi hiilasalann gayet ıtınah hır surette 
birleştirilmesinden husule gelen bir müstahzardır. 
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşıla
dık.lan srtma parazitlerini öldürür. Sıtma paTllZiilc~, kanımt%da h~sap ka
idelerinin haricinde ka1aıı büyük ve ~yanı hayret bu derecede çogabrlar .. 
Du korkunç üreme neticesi knrun en hayati kt~nu olan lartnı2.1 ym·arla
cıklan mah"V ve harap olur, sıtma meydnna ,elır .. 
BİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürrecikleri arttırL Ade
k> ve sinirleri kuvvetlendirir.. İştihayı açal', dermruısızlığı giderir. Sıtma 
parazitlerini öldürmek suretiyle sifa temin eden .~ sıtmada°: . k~ 
yüksek te~irli bir ilaçtır. Tfili olarak bel gevşcklığı ve adem iktidarda 
biiyük faideler temin eder. 
Sıhhat velcAletinin Re~rnt müsaadesini hlizdir .. Her eczanede bulunur .•. ., . . . -

Kok Satışı 
Türkiye Demir ve çelik Fabri

kaları müessesesi müdürlüğiinden: 
l - Asgari bir vagon olmak üzere 10000 tona kadar olan aiparifler

de müessesemiz fabrikaları sahasında vagonda teslim kok kömürümü
zün beher tonu 18,5 liradan u.tqa. çıkarılmıştır. 

2 - 10000 tondan fazla sipariflerde müessesemiz fabrikaları aaha-
ımda vagonda teslim tonu 18 liradan satılmakta~. . ...... 

Alikadarların doğrudan doğruya Karabükte mueaesemız mudurlu-
ğüne müracaatlan ilin olmıur. 15, 17 3409 (1908) 

.sw:o..cmmÖokt~r 2ı AŞÇI BAŞI MARKA 

S .. 1 Ç h Makarnalar , u eyman oru . 
Çocuk hastalıkları 

mütahassısı 
Londramn Tbe Ros· 
pital lıor Sick Child· 
ren ve Viyananm St. 
Anaa, Unive Kincter 
Sp_ ..... hastueJerinde etüd yap- · 

~ .. 
Der giin Birinci Beyler sokak 42 
mmıarad.a 1 Z 4en 2.30 ve 5.30 dan 

. 8 :.IC bıılar m.talarını blKıl e6er. 
TEL'EFON: 2311 

(1768) 

rll.-UD.D°.LJJrJIUOI>, M'Aml!C W>!.i Selaııik sergisinin !137 ve 9lS senelerinin 

DOKTOR 
lsmail Hakkı 

Akarçay 
Dalrilivetenasülltas· 
ıaıııııar mütaJaassuı 

Cümlıuriyet caddeai ( 2 inci 
Kordon-Alman konsoloshanesi 
arkasında ) 206 Numarah mu
ayenehanesiııde her gün ıaat 
13 den itibaren hastalarım ka
bul eder. 

TELEFON ı 345 

birincilik madalyalamıı kazanmıştır 

OPERA7'0R 
Dr. Asil Mukbil 

Ata kam 
MEMLEKET RAST il· 
NESİOPERATORil 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Birinci Kordon 312 numaralı Ja
klnyon aparlmanında kabul eder. 
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Rus Japon paktının neticel - • r 
Amerika hükümet mahfillerinin fikrince bu anlaşma Sovyet Rusyanın 

Leh ihtilafına müdahalesi imkanını verecektir 

Uzak Şark hidisele:ri ·sovyet-Japonya anlaşması 
kanununun ·Amerika Mançu-Mogol hududunda dünden Bitaraflık 

kongresinde tadilini tacil edecektir itibaren muhasarrıata nihayet verildi 
Roma 16 (ö.R) - Rigadan gelen tel

graflar Leh hududunda ehemmiyetli 
Sovyet tah§idatını kaydetmektedir. Mo
gol - Mançu hududunda Rus - Mogol ve 
Japon - Mançu kuvvetleri arasındaki 
mütarekeyi daha geniş bir anlaşmanın 
takip edeceği tahmin ediliyor. cUnited 
PreS>muharriri bildiriyor: Amerikan hü
kümet mahfillerinin fikrince Japonya 
ile yapılan anlaşma Rusya, Leh ihtilafı
na müdahale imkanını verecek, Japonlar 
da şimdiye kadar Mogolistan hududuna 
tahşid edilmiş olnn kuvvetlerini Çin cep
hesine gönderebileceklerdir. Bu sebeple 
Amerika Çindeki muhasamatın alacağı 
şekli aluka ile takip etmektedir. 

Roma 16 (Ö.R) - Gazeteler Rus -
Japon anlaşmasını ehemmiyetle tefsir 
ediyorlar. Rusyanın vaziyet alışı, Lehis
tandaki Ukranya ve beyaz Rus ekalli
yetleri hakkında cPravda> tarafından 
neşredilen makale ile izah edilebilir. Ga
zeteler Sovyetlerin Leh meselesine mü
dahalesi imkanından bahsediyorlar. 
Rusya ya açıkça Lehistana taarruz ede
cek veya B. Stalin Ukranya ve beyaz 
Rus ekalliyetlerini kurtarmak maksa
diyle hareket ettiğini bildirlidiğini tercih 
edecektir. 

AMERtKADA HEYECAN 
Pnris 16 (Ö.R) - Amerikada bir ta-

raftan reisicümhur ve idaresiyle bunlara 
müzahir olan ekonomik müttefikler, di
ğer taraftan senatör Borah tarafından 
idare edilen tecerrüdçü blok arasında 
mücadele başlamıştır. Bu sonuncu blok, 
meşhur tayyareci Lindbergten beklenil-
miyen bir müzaheret kazanmıştır. Kong
rede müzakerelerin hararetli ve uzun 
olacağı tahmin edilmekle beraber netice
sinden şüphe edilmemektedir. Reisicüm-
hur Ruzvelt kongreyi 21 Eylülde fevkal
ade olarak içtiınaa davet etmekle silah 
ambargosunun ilgası meselesinde ekseri
yetin döndüğüne kani bulunduğunu ih
sas etm~tir. Geçen müzakerede, ayan 
meclisinin hariciye komisyonu bu ted
biri tek bir rey ekseriyetle reddetmişti. 

UZAK ŞARK HADtSELERt 
Uzak şark hndiseleri de, Amerikan 

mahfillerini bitaraflık kanununun bu 
şekilde tadiline teşvik eden bir sebeptir. 
Haber alındığına göre Japon - Mançu 
kuvvetleriyle çarpışmakta olan Sovyet
Mogol kuvvetleri arasında bir mütareke 
yapılmıştır. Bu mütareke her haldP si
yasi mülahazalardan münbeis olacak ki 
harekat sahasında değil, Moskovada ha
riciye nazırı l\1olotofla Japon sefiri ara
sındaki diplomatik ·müzakereler netice
sinde imza edilmi§tir. 

SOVYET - JAPON PAKTI 
Papanın gazetesi olan cObsedvator 

Romana> da Amerikadaki vaziyeti tet
kik ederken Sovyet - Japon ademi ta
arruz paktının Amerikada Almanya 
aleyhinde olarak efkarı umumiyeyi mü
teessir ettiğini kaydetmektedir. Bunun 
ilk bir neticesi bitaraflık kanununun ta
dili olacaktır. Hiç şüphesizdir ki Alman
Sovyet ademi tecavüz paktının yanında 
buna benzer bir de Sovyet - Japon pak
tının akdi Amerikayı daha ziyade dü
şündürecektir. 

AMBARGONUN KALDffilLACACI 
MUHAKKAK 

Askeri mümessil Izakın fikrince. Rus
Japon paktı tehdidi karşısında silah am
bargosunun Amerika tarafından kaldı
rılması o kadar muhakkak görülmekte
dir ki bir Ingiliz heyetinin, harp malze
mesi mübayaası için, Vaşingtona gelmesi 
beklenmektedir. Ingiltere ile sene dev:ım 
edecek bir harbe göre planlarını hazır
lamakla, Almanyanın yaptığı gibi, yal
nız bir ordu yarat,ınanın kafi olmadığı, 
fakat aynı zamanda onun bütün ihtiyaç
larını uzun müddet temin etmek icap et
tiğini göstermiştir. Amerikanın kudretli 
mf'nabiini müttefiklerin istifadesine arz
etmeğe matuf olan bütün gayretlerin he
defi budur. 

Moskova 16 (A.A) - Son günlerde 
Japonya büyük elçisi B. Togo ile harici
ye halk komiseri Molotof arasında vu
kua gelen gö~meler neticesinde, Ja
pon - Mançu ve Sovyet - Mogol tarafları 
aşağıdaki anlaşmaya varml§larclır: 
1- Japon - Mançu kıtaları ve Sovyet

Mogol kıtaları, 16 Eylül tarihinde Mos~ 
kova saatlylç saat 2 de her türlü mu
hasamata nihayet vereceklerdir. 

2 - Japon - Mançu kıtaları ve Sov
yet - Mogol kıtaları, 15 Eylülde Mosko-

va saatiyle saat 13 de ~gal etmekte bu
lundukları hatlarda kalacaklardır. 

3 - Iki taraf mümessillerl, derhal, bu 
anlaşmanın birinci ve ikinci noktalarının 
bn§arılmac;ına başlıyacaklardır. 

4 - Iki taraf esirleri ve ölüleri mu
badele edilecektir. Iki taraf kıtaları mü
messilleri, bu hususta derhal anlaşacak
lar ve bunun tatbikine geçeceklerdir. 

Bundan başka, görüşmeleri esnasında 
B. Togo ve B. Molotof, şunu da karar-

laştınnışlardır: 
En kısa bir zamanda, iki Sovyet -

Mogol ve iki Japon - Manço mümeı;sllin
den mürekkep bir komisyon vücuda ge
tirecek ve bu komisyon, bugünkü an
la§mazlık sahac;ında Mogolistan hallc 
cümhuriyeti ile Mançuko arasındaki hu
dudu tasrih edecektir.Komic;yon, teşek
kül eder etmez derhal işe bn§lıyacaktır. 

Moskova 16 (A.A) - Yüksek Sovye' 
meclisi Sovyetlerln Tokyo büyük elçi
liğine Smetanin'i tayin etmiştir. 

Harp daha çok mu uzayacak 
Asıl ve şiddetli muharebelerin 
Ilkbaha da başlıyacağı söyleniyor 

Kış mevsimi Almanlar için çetin bir imtihan olacakmış 

Leh orduları birleştiler 
Kopenhag 16 (ö.R) - Politiken gaze

tesinin Berlin muhabiri, Alman mahfil
lerinde yakın bir sulh ümidinin pek azal
dığını bildiriyor. 

Almanlar garp cephesine dönmek için 
Polonya i~ini bir an evvel halle çalış
maktadırlar. Bu cephede harbın çok uzı
yacağı ve asıl muharebelerin ilk baharda 
başlıyacağı söyleniyor. KJ..'i, Alınan mil
leti için çok çetin bir imtihan olacaktır. 

mil edilmiştir. 
Londra 16 (A.A) - Istihbarat neza

reti harp teııkilatmın ne demek olduğu
nu halka anlatmak üzere bir beyanna
me neşretmiştir. Bu beyannamede de
niliyor ki: 

Alman hazırlıklariyle Ingiliz hazırlıkları 
arasındaki bariz fark ta buradadır. Al
manyanın !hazırlıkları yıldırım harbı 
esasına müstenit olduğuna benziyor. Bi· 
zimki ise böyle değildir ve olamaz. 

Büyük gayretler sayesinde, muhasa• 

Bütün askeri 
mandanlıkla 

merkezler başku
irtibattadırlar 

Yine Berlinden bildirildiğine göre Al
manlar garp hududlarında esaslı tahliye 
hareketlerine başlaml§lardır. Vesika 
usulü kedilere ve köpeklere kadar teş-

önümüzdeki harp evvelce olduğu gibi 
basit değildir. Cenubi Afrika harbı za
manında olduğu gibi ordu küçücük mes
lek ordusu değildir. Hükümetin üç se
nelik bir harp planı hazırlamakta vld..ı
ğuna dair harp kabinesinin beyanatını 
da hatırlamak lazımdır. Bu da gösterir 
ki ordunun ihdası kafi değildir. Onu bes
lemek ve techiz etme'k de zaruridir. Işte 

mata bn§lamadan evvel fevkalade kuv
vetli bir donanma ve hava kuvveti vil .. 
cud~ getirmeğe muvaffak olduk ve çok 
kuvvetli bir müsellfilı bünye vücuda ge
tirdik. Bu bilnye şimdi endüstri ile tak
viye olunmaktadır. Bu endüstri müt~ 
fik.lerin gayretine 1914-1918 den çok da· 
ha süratle yardım edecektir. - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Düşmandan 42 tanlı, ıı top alınmıştır. 
1:,ch zayiatı bu muharebede laşey mesabesindedir. J~h ajansının tasrih ettiğine 

göre bu mll\'affoloyet Alman motörlü kollarının yai,•mur sebebiyle hareketsiz 
kalmaları ve benzinlerinin tükenmesi sayesinde elde edilnıi tir. 
ALMAN iLERİ HAREKETİ hükümet erkanı müdafaa tertibatına 
YAVAŞLADI fiili bir şekilde iştirak etmekte ve nihai 
Paris, 16 (Ü.R) - Leh cephesinde zaferi hazırlamaktadır. Bunlar büyük 

Alman ileri hareketi artık anudane mu- karargahın yakınında bulunuyorlar. Ai
kavemct sebebiyle yıldırım süratini lelerine gelince ~:zılhaç ve. diğer sivil
kaybetmiştir. Fakat istila kuvvetlerinin ı;re Y~~dı~ teşkılatında vaz}f~ almışlar-
tazyiki şiddetle devnm ediyor. ~r. Muttefık s:farethanelerı ı;7 muhte-

CENUP CEPHESİNDE lıf haberlere ragmen Leh arazı.sınde kal-
Leh tebliğine göre gece ve bu sabah mışlnrdır. 

SEFJRLER1N VAZ1YETt 
cenup cephesinde sakin geçmiştir. Mesela Fransız sefiri dün ancak bir 

saat için Romanyada Herkoviç !kasaba-

. 

Garpta şiddetli harp 
imanların mukabil taarruzları 

kanlı zayiatla püskürtüldü • 
1 

Polonya - Romanya hududu ile Lem
bcrg - Lvov arasında bir aralık kesilmiş 
olan telefon muhaberesi iade edilmiştir. 
Bu mıntakada mukavemet devam edi-

sına giderek buradan Fransanın Bükreş 11~~,~~~l~I~~ 
sefiri ile telefonla görüşmüştür. Bunu !I 
müteakip sefir Polonyaya dönmüştür. 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - tuzunun mlidafileri gittikçe daha müş
sızlar çok mühim zayiata uğramışlardır. kil bir mevkie koyduğunu göstermekte
Alman toprakları ÜLerine hiç bir hava dir. 

daki tepeler FraDSJz top ateşi altındadır. 
Asıl Sigfrid hattına ait yeraltı istihkUnı 
ve siperleri nehrin öte tarafında bulun· 
maktadır. 

yor. Bu akşam Leh hariciye nazın bay Bekle , 
ORDULAR BİRLEŞTİ görüşecektir. 

taarruzu vuku bulmamıştır. RENDEN l\IOZELE KADAR 
HAV ASIN TiillL1C.i Fransız askeri mahfelleri şimdi yal- Almanlar için, Fransız ileri hareketi"' 

ni, Sar yaylasının kenarlarına varma"' 
dan durdurmakta hayati menfaat var .. 
dır.. Faaliyete geçirdikleri çok büyük 
vasıtaların ehemmiyeti bundan ileri gel"' 
mektedir. Fakat Alman mukabil taarru• 
zu iptidadan beri durdurulmuştur, 

Zalesislıiden bildirildi· LEH TEBLtCt 
ıfı•ne gore 1.,eltistanın Varşova 16 (A.A) - Pat ajansının tel-
91 sizle dün gece saat 23 te neşrettiği bir 
garp OrdUSU JİlftaJde tebliğde, Alman tayyarelerinin Vilno ve 
(Poz nan) ordu grubu ile Baranovicze şehrini ve diğer şimali Po-

i t -b t it li d it lonya şehirlerini bombardıman ettiğini 
tam r 1 a a n e a- ve ölüme sebebiyet verdiğini bildirmek-
relıet etmeJıtedir- Keza tedir. 
bütün asJıeri mer'Jıezler . Polonya hava ~uvvetleri. d; m~.tea~-

did Alman askerı hedeflerıru muessır 
başJıumandanlı'lıla mut- surette bombalam~tır. 
la'Jı irtibatlarını multG• Bialystock ve Rezse isti.kametindeki 

f t Jıt d - 1 düşman hareketi buradaki Polonya kı-
aza e me e ır er. talarının şiddetli mukavemeti ile karşı-
LEH RADYOLARI )aşmıştır. 
Leh radyoları Varşova Lemberg - Be- Varşova bölgesinde müdafaa hareketi 

ranoviç - Vilno merkezlerinden daimi şayanı memnuniyet bir surette devam 
faaliyet halinde bulunuyorlar. Varşova- etmekte ve hükümet merkezinin şimali 
nın iki numaralı radyo postası bu son şarkisinden yapılan düşman hücumlarını 
iki şehir ahalisinin yani Varşova ve kırmaktadır. 
Lvovun (Lembergin) müdafaa tertiba- Gdinya ve Hel'deki kıtalar, şiddetli 
tını neşretmektedir. mukavemetlerine devam etmektedir. 

IIÜKÜMETLE TE:\fASIN TEMİNİ Loviez ve Krernievice mınta'kasında 
Diğer taraftan muhtelif teknik vasrta~ kuvvetli muharebeler olmakta ve Polon

lar ve ezcümle muntazam kuryeler hü- yaJılar Almanlara mühim zayiat verdir
kümetin yerleşmiş bulunduğu Lvov mektedir. 

ALMAN TEBLlôt mıntakasiyle başkumandanlık ve muh~ 
telif mukavemet merkezleri arasında ir
tibatı temin etmektedir. 

Alman kaynağından verilen haberle
rin hilafına olarak ancak mahdut bir 
kaç hükümet şahsiyeti Rumen hududu 
civarına toplanmıştır. 

Muhtelif mıntakalardan tahliye edi
len kimseler önceden hazırlanmış bir 
p!ana göre kendilerine tayin edilen 
mevkilere gitmişlerdir. Esasen ittihaz 
edilen tedbirler cenuba doğru sökün 
eden mülteci dalgalarına mühim mik
yasta sed olmuştur. Silah taşıyabilecek 
kabiliyette olan bütün şahıslar metodik 
bir şekilde istila haricinde kalan mınta
kalarda tahşit edilmektedir. 

HÜKÜME'r ERKANI VAZİFE 
BAŞl~1DADIR 

Pat njansı hiikiimet erkanının ve ai-
lelerinin Rumen hududu civarına gel
dikleri \'eya hududu geçtikleri hakkın
da Almanlann isae ettikleri haberleri 
tekzip ediyor. 

Pat njansının temin ettiğine göre Leh 

Roma 16 (Ö.R) - Alman tebliği Lodz 
kapılarında Leh müfrezelerinin mağlUp 
edildikten sonra pliskürtüldüğünü kay
dediyor. Yeni gelen Alman kıtaları sa
yesinde Kuduo mıntakasındaki Leh or
dusu etrafında çenber takviye edilmiş
tir. Lehlerin Varşovadan cenubu şarki
ye doğru yeni bir huruç teşebbüsü akim 
kalmıştır. Almanlar fiOOO esir almışlar
dır. Bialistok şehri Almanlar tarafından 
zaptedilmiştir. 
Havaların fena gitmesine rağmen Al

man tayyarelerinin Leh kuvvetlerinin 
ricatini güçleştirdikleri kaydediliyor.Bu 
kuvvetlerin geçecekleri muhtelif yollar 
bir çok noktalarda tahrip edilmiştir. Yal
nız dünkü gün zarfında 31 Leh tayyare
si düşürülmüştlir. 

Londra 16 (ö.R) - Polonya cephesin
deki harp muharipleri Polonya fırkaları
nın Loç-Kutno-Varşova civarında şid
detli mukabil taarruzlar yaptığını, Po
lonya ordusunun ricat ederken harp ma
teryelinin en mühim kısmını muhafaza
ya muvaffak olduP,unu bildiriyorlar. 

Var§OVanuı 1aıhraman miiclafii 
general Czııma 

Yağmurların başlaması hasebiyle, bu 
arızalı arazide motörlü kuvvetlerin ha
rekatı güçleşmiştir. Alınan orduları baş
kumandanlığı bütün ·gayretini birbiriyle 
irtibatları kesilen Polonya orduları ara
sında müşterek bir cephe tesisine mani 
olmağa sarfetmektcdir. Polonya ordusu
nun maneviyatı mükemmeldir. Alınan 
hava filoları, köprüler, yollar ve şimen
düfer istasyonlarının tahribi için fasıla
sız tecavüzlerde bulunuyorlar. 

Paris 16 (A.A) - Gazeteler, Polonya
daki karışık askeri vaziyet ile bilhassa 
meşgul olmaktadır. 

Gazeteler, bütün Polonyada dola!':an ve 
her yeri tahrip eden Alman zırhlı fır
kalarının yeni sevkulceyşini uzun uza
dıya mevzuubahsetmekte ve fakat Po
lonya ordusu kuvayi külliyesinin henüz 
bozulmadığını kaydederek vaziyetin dü
zelebileceğini ümit eylemektedir. Bil
hassa, başlıyan yağmurlar devam eder
se ağır zırhlı kıtaları ve ağır topçunun 
harekatı nehirli ve bataklık mıntakalar
da imkansız bir hale gelecektir. 
Almanyanın dahili vaziyeti ile gazete

ler .meşgul olmaktadır. Hariçten besle
yici maddeler alamıyacak olan ve içten 
de Çeklerin ve Avusturyalıların muha
lefetine uğrıyan Almanyanın vaziyeti te
barüz ettirilmekte ve Fransa ile Ingil
terenin azimlerini ve tesanüdünü boz
mak yolunda Almanyanın bazan gülünç 
bir hal alan propagandasiyle alay etmek
tedir. 

Paris, 16 (Ö.R) - Havas ajansı teb- nız Sar bölgesinde değil, fakat Renden 
liğ ediyor : Fransız kuvvetleri bugünkü Mozele kadar bütün garp cephesinde 
günü zaptettikleri mevkileri tahkim ile muharebelerin Alınan arazisinde cere
geçirmişlerdir. On günden beri yavaş, yan ettiğini kaydediyorlar .. Dünkü gün 
fakat devamlı bir surette yapılan ileri ve gece cephenin bazı noktalarında çal
hareketinden sonra işgal edilen arazinin kantılı geçmiştir .. 
amenejmanı elzemdi. Sigfrid hattını mü- Renden Mozele kadar Fransız ve Al-
dafaa eden Alman şefleri fasılasız mu- man kıtaları çatışmakta olup Sar nehri- MÜTHİŞ BiR ATEŞ 
kabil hücumlar yapmışlardır. Bunların nin cenubundaki müstahkem Alman Sirk civanndal i mıntakada LükseP• 
en şiddetlilerinden biri dün yapılmışsa hattının ileri mevzilerinde hakimiyet burg hududuna I.adar Fransız ağır toP" 
da tardedilmiştir. için mücadele ediyorlar. lannın ateşi fası·asız devam etmektedir· 
Almanların dikkati başka tarafa çek- Havas ajansının tasrih ettiğine göre, Bu ateş bilhas~ · dün akşam ve bu sa"' 

mek için yaptıkları teşebbüslerin git- Nied aşağı vadisinde muharebeler ol- hah çok ş.idde Ii idi .. Bu sabah tekrat 
tikçe. f~lalaşması Sigfrid hattının ileri maktadır. Sarbruk şehrinden başka bü- başlıyarak dev m etmiştir. Top sesleri 
mevzılerıne karşı yapılan Fransız taar- tün Sar vadisi ve nehrin diğer tarafın- Lüksenburg şc 'ırinden duyulmakta idi·• 

Bir Alman tahtelbahiri bir Belçika 
vapurunu torpilliyerek batırdı 

Paris, 16 ( ö.R) - Bir Alman tahtelbahiri bir Belçika vapurunu torpi1le
miştir. Vapurun mürettebatından 49 kişi bir Yunan vapuru tarafından kur
tanlmı~tır. Diğer kazazedeleri kurtarmak için de gelen tahlisiye vasıtaları va
purun sular içinde kaybolduğunu görmüıılerdir. 

Fvansız 
----tr·---

Mayin gemis~ in-
filak neticesi battı 

-!f-_
~=~~r~ofo!~a:k;:v~~rı:eb~;:;a~~ Roma 16 (ö.R) :_-Kazaplankada Plll' 
düşmana arkadan hücum etmiştir. Diğc- ton Fran..c;•z mayn gemisi hamulesi JllC" 
ri de cenuptadır ve bu çarpışma neti- yanında bulunan bir maynm infilakiYıe 
cesinde Lvova doğru yapılan Alınan iler- berhava olmuştur:. 400 ölü ve yaralı ,,ıı.t .. 
leyi§! geri püskürtülm~ür. dır. lnfilfık şehirde de mi.ihim hasaratl 

Polonyalılar, harbın bidayetindenberi sebep ol.nuştur. Mayn gemisi tayY~ 
üç unsurun kurbanı olmuşlardır .. Al- malzeme.ci yüklerken maynlardan bıtl 
man hava kuvvetlerinin kahir faikiyeti, patlamış, bunu diğer infilaklar ~1!1sf. 
bu yazın müthiş kuraklığı ve nazilerin ederek vapur berhava olmuştur. WV 
Polonyada tesis ettikleri casusluk şebe- lBklar şehrin muhtelif kısmını bir zeıı: 
kesi. le gibi sarsarak hasaratı mucip olıJltl' 

vaylar işlemektedir. Mağazalar açıktır. 
Bombardımanlar gündelik hayatın cil
veleri arasına girmişf.ir. Bombardıman 
başlayınca, intizam, halkın gösterdiği so
ğUkkanlılık sayesinde tam olarak muha
faza edilmektedir. Bombardımanlar, şeh
rin fabrikalar bulunan kısmında zayiata 
sebebiyet vermektedir. 11 Eylülde Var
~ova ilk defa olarak kuvvetli bir bom· 
bardımana tabi tutulmuş ve bu bombar
dıman mühim zayiata sebebiyet vermiş
tir. Bir taraf tan da nazi propagandası 

NELER YAPIYORLAR? fazlalaşmıştır. Tayyareler, şehrin teslim Faris 16 (ö.R) - Pat ajansının verdi- tur. 
ği habere göre Alman tayyareleri Vilna -*-Zaleczcy 16 (A.A) - Polonya - Ro- edilmesini istiyen beyannameler atmak-

manya hududu: tadır. 
Havas muhabiri bildiriyor: Alman tayyarecileri, aynı zamanda 
Varşovadan alınan haberlere g<Sre, kalp Polonya paraları da atmakta ve bu 

şehir hala Polonyalıların elindedir ve suretle Zlotinin kredisini düşUrmek 19-
Cuma günündenberi Almanların bazı temektcdir. 
varoşlara yaklaşmalarına rağmen Alman Polonyadaki Alman taarruzu, şimşek 
kıtalarına karşı milesslr surette muka- gibi seri bir taarruz mahiyetini kaybe~ 
vemet eylemektedir. miştir. Alman kıtalan, daha büyült gUç-
Varşova, ciddi bir tehdit altında değil- lü.klerle karşılaşmaktadır. 

dir. Harp, gilndelik hayatta mühim de- Iki tiıraf muharebeye başlamış bulunmak 
ğlşiklik yapmaml§tır. Varşovada tram- tadır. Bunlardan blı1sf, garpta Lodza fle 

ve Paratovlçi şehirleri ile şimali Polon- M • •~fi 
yadaki diğer şehirleri bombardıman et- Romanya• acarıs.-
ınişterdir. Polonya tayyareleri düşmanın Münasebatı... ., 
m!111teli! hava üslerini bombard.ım~ et- Brüksel, 16 (Ö.R) _ Macar _ Ru11lc 
mişlerdir. Bu meyanda Pazen.deki J\1- ticaret anlaşmasının imzası münnscb"' 
man hava karargAhının tamamen tahrıp . __ ,rfldl 
edildiği, burada bir çok Alman tayyare- tiyle Budapeşt~ gazeteleri Ro~aı~ 
!erinin havalanmağa vakıt bulmadan im- bulunan iki milyon Macarın vaz.ıye ~ 
ha edildiği ve bu yüzden V arşovaya kar- tayini sayesinde ild memleket ekon~~.J 
şı Alınan hava taarruzlarmın zAafa uğ- münasebetlerinin daha ziyade ınJtJT 
radığı öğre~. edeceğini knydediyorlar. 


