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Romanya . 
Polonya - Sovyet ihtila
fında dahi bitara kal
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hücumlara 

' 
ilometre ile lemiştir 
ının · d • resi al tın a 

o dusu Garptan 
muvaffakıyet le 

yapılan şiddetli 
mukavemet ediyor 

.Sovyetl r, Romanyanın toprak bü-e Sovyet ordusu bir çok şe 
~tünlüğü hakkında teminat vernıiştir~ nehirlerini geçere her 

irleri işgal etti. Ruslar, Niemen ve 
tarafta Romanya hudutlarına vasıl 

Dinyester 
oldular .. 

- S ) ··Kül· • 
B .. kreş 18 (Ö.R) - Hariciye. nazırı GnCcnkonun naşiri efkUn olan Romn- • 

ninu gnzetcsi Ronınnyanın hnttı hareketini şöyle tasrih ediyor : A 

uBuciiukü '\'nziyette hepimizin \'azİfcsi her şeyden evvel Romanyanın sela
mew;J, memleketin ınenfantini düşünmektir. Romanya lmn~u ~cvlctlere 
karşı bitnrnflığını sarsılmaz bir surette 1;11!111afnza ~tmek ~ındc~~r. .. . 

Londra, 18 (A.A) - Biikrcştcn nı ıstc~ıck uzerc .. Bukrcş bükuınetı-
Röy1cr njnnsına bildirili~or =. • . ne kat ıyycn ıııuracnntte bulunma-

Resmi bir menbndım ögrenıldığıne nuştır .. 
gör~ l\foskovndaki ~um~ sefirin.c Bükrcş, 18 (Ö.R) - Salahiyettar 
Romnnynnın bitnrnfhgına rıayet edı· mnhf ellcrdc muhafaza edilen kctu
lcceği hakkında teminat verilmiştir- miyctc rağmen Sovyct Rusya clçi
Romanyanın kendi hudntlnnnı her sinin dün Gafenko ile yaptığı müla
türlü tecavüze karşı müdafaa etme
ğe azmetmiş olduğu ve icap eden .kata bt'yük ehemmiyet veriliyor. Bu 
ihtiyat tedbirleri daha şimdiClen al- mülakatta, Sovyct Ru5yanın, Ro-

b d'lınckt dir m::ınynnm araz.i bütünlüğüne riayet 
mış bulunduğu eynn e 1 e . tm v• taahh'' •vr bild' ·ım· . 
Polonya, Leh • Rumen muahedesi c cgı ut ettig ırı ıştır. 

mucibince Romam•nıuıı muaveneti- - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
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Sürprizler 
'Bitmemiştir 
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ŞEVKET BtLCIN 

Askere 

Divet 
--o--

Gayri müslim 
Bütün kaynaklardan gelen haberler, sanatfıôrlar Çağırılıyor 

vaziyetin bir Avrupa harbından bir dün- 1ZM1R ASKERLtK ŞUBESİ 
ya barbma doğru korkunç bir seyir takip BAŞKANLIGINDAN: 
ettiğW diifünmeğc müsaittir. Emrivaki- 1 - 310 dahil 32G dahil yerli ve 
ler ve n.ibayets~ meçhullerle dolu olan yabancı topçu ve ölçme sınıfından 
bir ihtiras ııkmının nerede duracağını olan şoförlerin. 
ı.!-se bilemez. Simdilik bilinen ıey 2 - 310 dahil 326 dahil yerli ve 
a.uu yabancı gayri isllim sanatldir olan-
tudur: Iarın hemen şubeye gelmcleri la-

Fransa ve Ingilterc Sovyet Rwıyanın zınıdır. 
müdahalesini bek1enmiyen bir hadise 3 - Gclmiyenlerin ve !Sanatını 
telikki etmemişle~ir. ~inaenale~h bu sakhyanların hakkında derhal ka-
miidahaJenin nihaı za~ı e~de ~~m~e~e nuni muamele yapılacaktır. 
kadar harple devam • arar ~rı uzerın. e -------------
tesiri olmıyacağırn katiyetle ifade etmıf· 
lerdir. b 

Fransa ve Ingiltere, Almanyanın u 
üdahaleyi kendi lehinde bir zafer un• 

:'o,. ayarak, psı"kolojik aalıada bmıdan 
istifadeye teşebbüs edec:eiin~ bilmn de
fillerdir. Bundan dolayıdır in, Kı:zd ordu-

hirl • • • -• etmekte olnun Polonya te ennı qg.... b"•'...-n...::.. 
JDUJPa rağmen, Sovyetlenn ~ı.q• 
muhafaza edeceği hakkında verdikten te
ınirıab, hüsnü telakki etm~lerdir. Bay 
Molotof tarefmdan bu vadide söylenen 
sözlerin hakiki kıymeti ne olursa olsun 

• etin objektif olarak mütalaasında 
vazıy ··- kbl k ıu iki faraziyeden bmnı a u etme 

lazımdır: il 1 Sovyet Rusya, ya Almany.a. e evv_e -
._. 1 k tam bir te$riln mesaıde 
a en an afara • tir Bu 
bulunmak için harekete geÇJDlf • • 
takdirde Sovyet • Alman adernı teca-

.. ' . l d w .. Polonyayı vuz paktının ımza :m ıgt gun, k t'" 
taksim projesinin de hazırlanmış ve 8 1 

bir tekle bai:lanmış olduğunu kabul el· 
rnek İcap eder. 

Yahut ta böyle bir anlqtna yo~tur. 
Sovyetler ademi tecavüz paktın~ onz~ 
ettikleri gün derpiş etmedikleri bll' va%1-
)'et k~ısında kalarak Beyaz Rusya ve 
Uluanya topraldannm Alman ordusu 
tarafından i galine mani olmak için ha
rekete geçmişlerdir. Su balde Mo~?.va
nın hareketinde Almımyanm. •ozu~: 
dostluğuna itimadsızlıi:>'ln aJamet1ennı 
RÖl'ınek kabildir. • 

f vi malumat alan mahfillerde bu ikın
ei ihtimal akla daha yakın görünmek
t edir. Bu mahfillerin miitalaasma göre, 
Sovyetler Almanya lle tam bir mutaba-
1'.t halinde harekete geçmiş olsalardı 
ınuhasematın daha ilk giinünde bitaraf
Lldarma ilana lüzum görmezlerdi. 

Moskova, Almanyanm bütün Polon
~ istila etmek üzere olduğunu !'Ör• 
.lükten sonradır ki müthi4 Alınan sı1in
dirinin yarın Sovyet Ruııya için de bir 

- SONU 2 INCt SAHİFEDE -
ŞEVKET BiLOIN 

SON LEH TEBLICt 

Rumen hududundun bıldirilen şon 
Leh tebliğine öre ordu düşmıına mu-
vaffııkıyel 1 e mukavemet etmektedir. ~~!!'a:~-X@~!ı;~~it'.!JS?'i\!!!!~I:;.'..~~~":L.;i.._~---'-----~--~......_--.:....:..-~--"'-....,__ 
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nsız hava ordusu 
Alman demiryollarını şiddetle bom
bardıman ederek hasara ta uğrattılar 
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"Sarbruk,,. şehrinin zaptını miiteakip 
Fransızlar tanklarının himayesinde 

"Sar,, nehrini geçeceklerdir 

Sigfrid istihkamları sarsılmağa bo~ladı 
Londra, ıs (Ö.R) •• Paristen gelen resmi ha· 

IJerlere göre Fransız hava lıavvetleri SarlJrulı 
ile Sar Lui şehirlerini memlelıet arlıasına bağlı· 
yan fimendifer hatlarını muvaffalııyetıe bom· 
bardıman ederelı lıesmişlerdlr. Böylece, Fran
sız topları tarafından bu ilıi mühim $ehrin tec
ridi şimdi tamam olmuştur •• 

Resmi Fransız radyosuna göre Fran- engel olmalı teşebbüsle• 
81; ~uvvetleri h~r~in ipt.ida.,ından beri ri Jıendilerine a""H' za"i• 
2., kılomelrc gcnışlıkte bır cephede tak- ~ -' 
ribcn 20 kilometre derinliğinde ilerle- ata maJ olmıqtur. 
mişler<lir. Almanya, Fransız mevkileri- ALMANI.ARIN ZAYİATI 
nin Mkimiyeti altında bulunan ve artık Lôtıdrn, 18 (Ö.R) - Almanlar Lchis-
işletilemiyen Sar havzasının demir ve tandaki süratli ileri hareketlerini pek 
kömür madenlerinden şimdiden mah- pahalı ödemişlerdir. Bazı mnhfclle.rin 
nım bulunuyor. ~-lhıninlcrine göre Almnnlnr Lehistandn 

Sarbruk şehri Frnnsız havan toplan- 300 tayyare ve en kabiliyetli hin tayya
nın menzili içindedir .. Sar Lui şehri de reci kaybetmişlerdir. 
daha uzun çaplı topların ateşi altındadır. SİGF'ltİD JIA1TII\'DA YAPJl.AN 

SarlJrulı şehrini pefı TAHRİBAT 
yalımda zaptetmesi IJelı Faris, 18 (A.A) - Sigfrid hnttı hoın
fenen F d bardımanmın neticeleri tayyareler tn-

ransız or usu rafından alınan fotoğraflarla tesbit cdil-
Sar nehrini tanlılariyle mlştir. Bu fotoğraflarla bombardıman
geçebllecefıtir.. 1'anlılar dan evvel Çc~ilen . fotoğraflar aradaki 

Pl"adenln il I .,._ lı farkı bariz bır şeküdü göstermektedir .. _, er •ıure e• Bu suretle istihkamların nlel5cele inşa 
tini ntU11af falı ayetle hl· edilmiş olan kısımlnnnın muka\•emeli az 
maye edlyqr .. Alınanla· malz.cm~ ne yapılmış olduğu teeyyüt et-

,, 1 
mektedır. 

rın a lerl llarelıetlne - SONU e INcı SAHiFEDE _ 

Fransa 
VE 

lngiltere 
---•---

Sov yet Rus ya ile 
münasebetlerini 
kesmeğe lüzum 

görmüyoriar 

Londra 18 (Ö.H) - Rus ıstılii ı 
habcrlcn alınınca bnşvckıl ve lın
riciyc nazırı biitiın gun temas ha
linde kalınışlnrdır. Eyı haber alan 
mnhfıller Ingıltcrc \ c Fransanın 
tamaıniyle tnhmın hnricı olan bu 
hfıdis knr ısmd .. n 'rzıyet ahı
c:ıklnrının şundıd n b !- an l dılcmı
ycccgi kan. ntmckdır 

«Deyli Telgraf» gar.e cs;nİn 
istihbaratına gme R;:sya Le
hiırtana kuvvet göndermekle 
beraber bu memlekete ilam 
harp etmediğini tasrih etmİf
tir. Bu sebep!c lngiltere ve 
F ransanın bu hareket karşı· 
ıında Rusya ile münasebetle
rini kesmeğe lüzum görmiyc
cekleri muhtemel addedil. 
mektedir. 

Londra 18 (A.A) - Prc~ Asso
ciationun hndirdiginc gorc Polonya
daki So\'yet hnrekcti knrşısındn In
--- SONU 3 ündi SAHİFEDE ---
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Sarayda iki içtima 
İkiside gizli.. lkiside Bizans saray tarihi 
üzerinde tesir bırakacak kararlar verdiler .. 

TDf.UIR 

Ş~Hi 

•Tl.D" •ALI ltJI~ -
Sürprizler 
Bitmemiştir 
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IEV:KET BtLGU' 

- BAŞTARAFI 1 tsct 'SMHFED! ~ 
tclJl.ike edeceğine g~ 
Q ıd.na &da ~i •. . , 

memittir. -M 
Kızd Ordu ,imdi Şimale. Al -

iııe Cenuba teTecciia etmitlenlir. I' 
banket tarzı bir anlqma ~ Hükümet herhangi bir malımızın değerinden aşağı satılmasını .aaeailse bile yarm iki ordunun .-. 

Müstahsili ve ihracatımızı 
korumak için tedbirler .... 

• • J k la.şmasmdan bir çok $Ürprizler • ~°.~ o gece.. Saraya amelelerin geldiği ve bir plandı.. a&la istemez· Bunun ıcın her ne lazımsa yapı aca tır ~ Mbılı olmaz. AıeU-: 
baruarda:n biT ktsmınm sarayda bldığı Gerek Totaras :ve gerekse iinpar.:ı.to- • kurulmuş dostluklar köklü rekabe~~ 
eece .. Yani imparatoriçenin çocuk dü- riçe sarayda vaki değişiklikten endişede lh k _) •• k • . d k ayrılık sebeplerini bir in içinde jpıır 
f(lrilp yatağa düştüğü günden üç gün idiler- Hele Dirnitriy':"un sarayda ~- ıacatlffiJZl a Sa mauan uürutme JÇID C ÇO ed-..eıia-. Bunun böyle olduğunu~ 
sonraki gece sarayda iki mühim içtima kimi mutıak oluşu. bir ~ mmilclerin 7 4llD .....iri badUeler isbat edeceP' 

oluyordu. saraya giri.Şleıi bu endişelerini arttır- mu··hı·m ve esaslı ledbı·rıer alınm1ştır ScwyetRusyaveAlmanyatakipcttik1'1' 
Bu içtimaların ilcisi de giili idi mıştL. • •• hedeflerde daiına karşılaşmağa, çatır 
Biri Sebastiyanonun odasında yapılı- Verdikleri karar şu idi... Iz.mirlıı ihracatında, lımi.r ticaretinde Müstahsilin her hangi bir vaziyet kar- auğu kadar çalışacalJarında.n .artık fÜ.P· mata ımablcimdurlar. 

yordu. Bliyilk mac;anın etrafında ~r Hemen o gece, Totaras başvekt1 sıfa- ve istihsal sahasında görülen bazı gayri şısında malını, yangından mal kaçırır heıniz kalmamalıdır.. Bu müdahalenin vaziyet üzerin~ 
e1anlar arasında Hıristidic;i, Yengeçi, ti~le ~i1:1 bir megele i~in imparatoru taba vaziyetlerin e M.i!is olan müşkUl· gibi elden çıkarmaya kalkışması kadar m - Avans sürmanşanaiz için ae tıeeirfere ceJiace ..wüyettarlum ~ 
Koca Göbeği. göriiyoruz.. Billhare Rec- gormek ıstıyecck.. Marma tarafından icrin izalesini hiikümetimizdeıı rica et- hükümetiınizi müteessir eden nok:a ol- bankalarımızın muamele yapmalan te-· tine &öre Polonya harbı hitam buld~ 
,o ve Koca Göbeğin oğlunun da iltihakı imparatorun yat~ odasına i~l edile- :mek uzere i§ehrimir.den. Ankaraya bir mamışbr. Onun içia hü.kümet, bankalara n:ıin edilmiştir. ._ ~ dahi Almanlar kuvveti~ 
Be tamamlan.mı grubun ~de bizim es- cek olan ba~kıl !burada ım~atoru heyelin gittiğini yazmış idik. Heyet, dün ve 'k.ooperatiileı-e emfua ii:zeriııe avans IV - Ingiliz lirasmm clüpıesindes lıiü!riik ıı.m.u s-kta bırakacaldarcl' 
ki tanıdıklardan yalnız iki ki.şl yoktu ... öldürecek.. Sonra da derhal bu. cına~e- akşam şehrimize dönmüştür. Bir muha- için geniş bir yardım yapmıştır ve lazım gayri tabii bir hal Ysıl okrıufta- Z'ıra hiç b"D' zaman Sovyet Rusyacllı' 
Bu iki kişi de Karbonopsina ile Marina tin faili diye de Dimitriyos tevkif edıle- bi:rimiz Oda umum! 'katibi Turgut Tür- oldukça da yapacaktır. Satış esasındaki (kur) l.m tesbiti ka- emin olamayacaklardır. 
teli.. cck .. Esasen bir kaç gün evvelki suikast- koğlunu makamında ziyaret ederek bu Hükümetimiz icap ettikçe de doğru- bul edildiğinden i!tracatçının ;;atıştan ŞEVKEr BİLGJll 

Hu:ist1dl. Karbonopsinanm yOla çık- ta methaldar olduğu hakkında bir çak hususta malô.mal istemiştir. Suallerimi- dan doğruya piyasadan miibayaalar ya- sonra mıılıtemel zıyaı artık bahıs mev- ~ 
mağa hazır olduğunu. fakat onun Edi.r- rivayetler dolaştığı için cinayetin Dimit- ze akhğmuz ~vapları aşağıya geçiriyo. paeaktır. Nctekim Adanada ziraat ban- nıu o\ama:z:. - -
neden dönUşU sadece Bizansa değil, fa- riyos üzerine atılması kimseyi şüphelen· ruz: kası pamuk mübayaasına başlamıştır. v _ 'l'akas pri.m~rinin ıtakas Limited Ziraatin arttırılması 
kot Bizans sarayına girmek istediğini dirmiyecek... «An'karnya niçin gittiğimizi nz çok bi- Hallomızm da harp. dol~yısiyle arasıra prketi tarafından :yüzde 90 nisoe:in?e için miistahsile 
Sebastiyaooya söylemişti.. İmparator ölünce de asalet hakkını liyorswıuL Ege mıntakasının tam ibra- vukuu melhuz gayrı tabii haller karşı- peşin cıaarak verilmesi kabul ed.ihn'i~tır. ta_.__._• 

Bunu Sebast:iyano da anu ediyordu.. ileri sürerek başvekil Totaras kendisini cat meı·siııünde bubın.u_yomz. Harp pat- sıniia he~n heyecana updarak elinde- B w evva böyleolmaaığıiçl:ı:ı.prim ... ..--..,,, _ _...._ -· __.ı 
Fakat imparaloriı;ıe daha henüz sağdı. Bizans imparatoT11 ilan edecek.. ladtğı va.kıt, bu sa.ıe ~harice .sata· kini çakarmıya blbşmasını Lükümeti- h' 1 • d 1 klarını bil di.ld Zeıiya'tm erttırılmua haldanda ~ 

Tali, Kara gözlil güzele yardım etmiş Başpapımı gelince .. Usulen başpapaz- bileceği elli altnu.ş milyon Türk lirası miz erkfuu candan dilemektedir. ~ ıp erı e ne 8.~ca ı mlane e- \•ekaletin:in bir tamimi vilayete g~ 
1 1-..1 lı 1 :r d 1 _.ıı, A d w .nd k" --'-- 11 . . b' k Ank b' ~.t.. kat'• . '-'--- "f nnden takas umlundenımatlup o ne- tir" A . ..!u ,,.. __ 1 ___ • da bütUn; ve Mavi gözl\1 dilberin çocuğunu dü· ar az l.!Uİ nez er, isti.ıa e er e.ruı.. n- egerı e ı tuaı15U ennın ı_r ısını ara ue a~ ı ve emın uu- ı a- tice de müsbet bir fl!k.ilde ~ .• yrıca vllilyc:ıo. ~ 

şllrtmek suretiyle kendisini de yatağa cak saltanat değiştiği zaman ba~ ağaç_larda ~lanm.ak üzere, bir kwm.ı de ile~~ söy~ ft her kese ôe söy- yordu. Şimd.i, Kurun ~i. W<as pr.im.. raat msm.ırluklarma göoclerdiği bir _ _! 
dilşilrlmüşt\l_ gibi başpapazın da istifasını saraya, ye· ~gıle~de •. bır kısmı da satış pazarlarına lememızı cmrettı: lcrinin derhal tediyesi hasebiyle istikrar mimae, aünyada harp durumu dolay-· 

Bu, mühim bir Mdise idi .. Fakat ... Bi- ni hükümdara vermesi adetti. Bu iti- gondcril~ bulunuyordu. •H~ü~tiıniz h:r hangi bir malın:ı· hasıl olduğundan derhal borsamızla l~ ~~ m~1'ri istihsal~tında-'-
zans sarayının mukadderatı üzerinde barla Nikola da yeni imparator Totara- Bir k~ gün vapurların seferlerini kes- zın degennden aşa~ı. satılmasını asla IS· mahsullerimizin nevine ıgöre kilo baş.ın::: hı~un d~ zıyade çalışması ıcap _:- .,;,ı. 
daima Amil olan •Ölüm• daha kendini sa jstifasmı vercoek ve Totaras da onun mcs1. Yaptı.rla.r seferlerine bajiadıktan tcmez. Ve bunun tçın de her ne lhım bir .kaç kurı.JJ bnnma1an 1.Ar.smd..ı.r. Ya- miiStıılWliıı bu yolda ~ ~ 
g&termem~i. yerine eski başpapaz Eftimyosu getire- sonra da Bank.alarm Thracat vesikaları- ise mutlaka yapacaktır.> !li hüküıııetimizin yukarıda yaptığını huıbubat w ~ümle ıPatate!I •.• ~~ 

Kafadarların müzakere1erl çok uzun oekt.L uı güçl~ v~ pek nadir olarak kabul . Müstahsil ~~~ bu tekilde Jıalledil- aörleai.iim ~ aib!ıd ..tı- biqük ~ verilmesi ~ 
sürmedi.. Plan, çok kurnazca hazırla:nm1şt1. ~:tzn~len, Ste-rlin.m ~utu,. ~ "l~hl~ diktea .sonra mi.ih.im b1r nokta kalıyor- oelerl derhal piyasada görülmek 15zım- tir. _. 

Yengeç ve Koca Göbek. sarayın arka İş yalnız tatbikine kalmışb. sı ~ıgor~ı •. ~as p~erının m.ubhem du. . _ . !ır. btmsai mmtakalarında tam bir far 
b1'"""'4'- ~ şehre yayıldılar. Bu pUn hazniamrken :içeriye birkaç neticeieıi gibi !Wler, ihracatı ı.:aıria:.w:tm- Q d.a ihracatı, ::i.ksarı:ıadan yürlttebıl- Hüküme~ ihracat tacirlerimu.deo yet hakimdir. 
Bunlar, Edimeden gelen~ .şıebre 91am defa girmiş ve imparatoriçeye Wrmı }'Q?'du. ,~, • --2.:..,~- balledileb" ıme:·u .husustalci dileklerimiz ~-l··dı bunu bt1 o1ara'k lstemekte<Jir ve l~ _..__ 
wfamlan ile beraber ve dedıa1 hariçte içirmiş olan Marina bir aralık lkaYbol- B~ ıme:ıen::ı.erm ne ~ • ı- u . . s . ._.._ . : me,ğe de haklıClı:r. Denizden cakarılaD 
lıertihat alacıa1r1DT ve harekete hazır bu- du.. ÖJie ki başvekil Totaras odada13 çı- lece,gi yme mabllnımnz olduğu veçbile l - Harp t.ehlikesme karp ~rta ışl VI - Bazı Jhı:aeat madılelerim!zin -sedin bü•iyeti 
lunacaklardı. kıp O'.DU aradığı halde .etrafta göremedi ~taka 7icar.et müa.ü.rliiğünde, Odada ~a meseleyi hükümetiıniz derhal hal- ae Usansa alınması rlca edilCli. ~ .... 

Huistidi ve Becyo da sarayda blm Halbuki planın tatbiki için Mariz:ı.mm üteaddit top,rntı!ar pp1larak kmı.u- !~ti ft ~len~ ll5"m b~ ll~- Hükümelimiz s\o.1tları,. rekOlieleti ies- anlapldı-
..,...Whle temasa geçecekler ve ori1ar bulımması şarttı. İmpımatonm ya1U: ~dlL _ _ ··- . :nm şubesine Iazmıgelen tali:mat "ll'erlhnIJ lait 'ile me.uuldıır. lcap ettikçe saruı gel- Alsaııca'kta deniz iSkelesi istikemed' 
a ı:aınıuunda lıQeıideu arayı basacak- odasına ,girip başvekilin ziy.aret.ini ha- Tıc.aret m.W!i.irliiğü,, ~'!"ıcaret Odası, bulunuyor. . doltüm 

1 
'b c!ikçe bu arzuların da yetine gclirlleef'. de deniziien çılrnnlan ceset tabln1aa~ 

lardı... Harebt işaıetinl saraym. kilise- ber ~ o idi.. .Mh-~~~ban~ ~ ~ =t~;:n ~I -~ ~~ an arm ım· ğl vadedildi.. .devam edilmeidedll-. C~ hiivi>'! 
tinden çahnacak bir ma1en çanı 'ft!r'e.. "Oç başlı komplonun brarmı tatbik d:.r etm~ ~ '7-~ye lard -~- ı:w.deki banka! u. fil aki bu .Q"- Hülnsa hükümetimiz edi'khl!e, altıka tesbit .edilmiştir. Ceseelin bulun'1~· 
Cl!i:ti- Dimitriyos be yı.lbncfa. kendine edecek o~ T~. smnalı elbisesi al- rekkep bir hey'::U de :~et ı:erk: kümanlan tamamiy%u:ddeiliyor de<S-U- ile şiikrana layık bir hassasiyet1e her~- yerde bulunan bir nüfus leik~ 
tahsb edilen odada hld.iseiere intizar tına soktuğu hançeri ile sabı.rsnlıkla Ma. · giderek yakından alakadarlarla ko- dir Ancak vaziyet dolavısiyle artan °bu Wn.iii diniemiştir. Ve aldı~ kand.ann .acscde ~t .olduğu anlaşılmı~.ır .. Ge"'" 
eclecrik. vatlyet. neyi icap ~ onu rinayı lHliyordu_ ~ı miinaSip :görUldü. Geçen Çar. işt~ ban.lcaların diğer ')'llİara nazar.an da- ~tbik :ı:ne;v~e girme&ini de derhal h- l2l d~u balıkçı_ İsmaile aittir. -
ppacak ve~ zamanda unparatonm . şamba günü heyetimiz, .Oda reisi Bakı· ha geni§ bir mikyasta scrmqye kullan- lig '?'~ır. .. Tahkllr.ata ehcnııniyetle devam ol 
~ gözd~ bçmmyacaktı_ D'UJO[ü Y ANGDI oğlu Hakla :riyasetinde ıolarak: Ankara- malan 1ar.ungeliyordu ki merkeilcrin- . Bize. e~ ~er namına, ~e maktadır. _./ 

Scbastiyanoya gelince O· h--~-a. ..ıu! d --.A '-"--t 1 ..:ı __ bu o!d bölgesi ebmnmm :rwnma., merrıleketi- ~ - · tın lik c:nddeSinae L- Hiim"" ~·a ~ 1::.u.ı.. en ~·ı WllLllll a amaQCUI y a z...... ............... ·-••••••••-.. ••••_.. 
- Ben yapacağımı bilirim.. Siz bana çeşme ._, u !\·e Tit=ıret vektıieille Bafvekalefile lbeye- yüı'.liy~lerdi. miz.i pek yakından allkadar lnlan ~ ......, - • G l l G . d l r 
~-·· Demişti.. Saki kardcş'lere ait 674 numaralı ilıd tin va'.ki lan Cen•sl~rı nc'ticesinde mem- I~e 'biz zaten buradaki banka müdür· dalanaıracak dan <bu .kararlar namına E e en er, f en e * katlı ahşap evden ıÇikan ateş bir anda lüet ihxacatma ~ o'lahileeek eu:ufnk ierinin ..m~rile al~k.alanarü. l\Şlcrl-~ Şilbııı:a.1arm: swunak ---~· .... ••••-··~·~.,..-.. ~ 

• • • •. • • . • • evin .. ~ sararak büyümek istidadı- manileri bile lkölöinden raldıracak müs- ni ihtiyaca göre yürÜtebiline'k ıiçin irte- borcumuzdur, vnzifemizdir. ~ me~ B. KWıi IUıra ~ 
~ gece ~ m.:= ~ ~ m t!,~ ~ ~yetişen itiaiyenm ta- bet ve oezd te<lliirler .a!m.ıııışm. dikleri sala.hiyetlerin bir an evvel ta- Bugünkü Salı günü saai on yedide Ti- ~ra~a~fı'b:rB.,d;J 

ma mym ~ ra .. " .. ~·~~ meydan ırerilme- ALINAN TEDBtRL:ER ha1ckukunu tem.in elmiş oldu'k. caret ve Sanayi odasında ilıraca't ve it- rı .. .. .. . Erdem Naıilli~ 
odada o!uy~~ _ _ den :söndürülmüştür. Siz .şimdi alman !bu ~ler iıaklrm- Ve bankalarımızın ihracatı teshil için halat tacirleri topfanacak, beye't Anka- mu~~ B. Tahsin _ .. .. ~ıi_ 
-~ ....... ~ ~ ve~ büyük Ate,..c:;in sebebi zuhun.ı ıüst kattaki bir da da 1.ıl!fsil!t isti~s:ioiz Birer birer evvelce olduğu gıôi bundan :böyle de ve radaki temasları hakkında izahat vere- Naz_ıllı Jk:~t bankİsası ~~dU::U. B~ 
,.........,.yataıınnparatonçenmbqucun- kanape üzerine dikkatsizlik eseri oh· :söyliyeyim· daha~ blr sekild.e yani lüzumu ol- cektir. Halil Nazılliden, tan u ... 0?1":,--,,~ 
da iki kişi oturmuş ve yatağa doğru baş- rak bırakdan yan.ık bir sigaradır. Zarar · ~ Nıkuk ;profesörü 8. Samim ~ 

lannı eğerek çok mühim bir meselenin tahminen 200 liradır. v 1 e ou•• D bı•r toplantt 0ldu Maden art1ma ınüdürü B. Adnan l'-
müzakeresine dalmışlard.L • A t • j Ankaradan, Emekli general Hıfzı ~ 

Bu ilci kişiden biri.. Başvekil Totaras, ..... .,, .... , ... .,.......................... } aye ım ız sim İstanbuldmı. İran büyük el 
diğeri de eski başpapaz Eftimyostu.. OLİVİER VE ŞÜREKAsl LTD. müste._w::arı B. Massand Ankaradan 

~~~!·;ı!r:rır-Anıarında Totaras ve l\TA~u~A~~'!7= biwı Emrine ve:ilen Lı·se ve Orta okullar Pa- ~·i:rAe bulunan mebııslar Afı'll 
Mavi gözlü ile beraber olan ve bilahare TELEFON : 2413 rap gi~. 
yine Totarasın ihaneti ile uzaklaştırılan Londra ve Liveı·pool hatları için maaJlfmler- l --4'--
Eftimyos piynsanın ihtiyacına güre vapurları- İzmir vilayeti. emrine verilen öğret- t • •• •• Zcdnt hiilH!Plefll • 
~~~tgt~p~i~:ayö~::ıld~=; ... ~.~~!;~.~::~:~~~ı::ı:~· .............. m~i;~~!:Siv::~!1~tmenler şun- zar esı gunu açı ıyor -ç~:.:l:ı·da· :_;~ç·u· ~et oJ 

onu hatırlamış ve lışıkı o]an Tota.rasla .................................... - .... lardır: Şehrimialeki bilumum liseler ft arta zırlanm•ş:t:ır. Bu ~~ 1..isderle, şehir .... .....-.. ...., 
görilşerek :müşterek düşmanları olan Fuarda Hatay paYyO• Malatya _ hmetp$1 okulu öğretmeni okullar direktödai dün öğleden. soı:ı:ra muallim mek4ıepleıindıe ft «ta melctep- nmele Mustafayı çakı ile yar~ 
INlşpapaz Nikolaya karşı intikam almak Hayrettin Günay, Ankara _ Na.zillihan maarif müdürlüğünde. bir. t<?plantı yapa- !erde tatbik -oluoır;ıkhr. Çifte ~at * Kemerde Fehmi Çete adında~ 
için Eftimyosla tekrar elbirliği yapma,ğa nundan e~ya angaje ob:ilu öğretmeni Şükrü, Afyon _ Balat :.ak :talebe k~yıt ı.:a:uyetını rakamlar yapan mektepler için de ayrı~ lbir pro· ~ehm.i mı. Mükerrcmi saihoşluk 
karar vemüşlerdi. Çünkü Eftimyasun edenlere : okulundan. Hürrem.. Aııtakyadan Seher ~zerınde tes~ıt e~ler ve bazı kar~ gram ~. sıy1e çakı ile yaralam1Jhr. • ~ 
da başpapaz Nikolaya düşman olduğu- FUantt llDn ,:tiinü ol• "!O C7fi1l ak· G'" , Sı.ndıq:ıdaıı:ı Fatma Günter' Bi- ittihaz eyl~ertlır. Son bir hafta !çuı- Pazartesıdc.n itibaren tek tedrisatlı * Kemerde Bahçe sc&agında ~ 
nu biliyor'lardı. şamı Hatay vitTinlnine gelerek eş- \~~Makbule 'l'tmtn, Çanakbl~derı de itayı~ _hızl~ -gecen ı&ıeneki chı- orta mektepler '9e liseler talebesi .sabah b3.m.. borç meselesinden Hi.imüyil 

İşte şimdi burada bu üç kişi haşhaşa yalarını almaları ilan olunur. Emine Oyan, Çorumdan Cevdet Eren- l 11d1unu ık~ıstir~P eGy~:mül. lŞ ve
1 

.. bazı ~ekt~p- saat 8 de birinci derse girecelienlir. la yar~tır. d r·· B.
1

,,,1 ti/ 
vcr.mişl.er fcni bir plln haurlamışlardt. Den'r.liden İsmail Dur Eski ehir- er e geçml§ · or en uz~ uzer~e Kırk J..-...- dakikal,k ~den saat on * Gazıler caddesin e şo or ı w 

pl hem 19 - 20 roy, ı an, ş talebe kayıtlarına 15 Dk 'Teşnn tan'hıne ~ . ..,.,. biJiııi höre.kç" BiJ.ala. Ahancalda /,'I 
Bu &n basit, hem de korkunç ........................................... den J.Vıacide Uçner, Mihailcikten Saba- kadar devam olunacakta: üçte nihayet bulacak, cummteSI gii.n- ~ k ddesi.~ Şerif Cankurtaran ,fi 

, ' bat ~ Gmsundan Fethiye ~te. İs· Yalmz ikinci lisenin b.iri.ncl sınıfına leri yalım üç ders okutulacaktıT. tür bil~· 
17 

da HWe . . ~ 

1 b 1 L" J J • L" J part~dan Kui!siye Çelikkan, Kırşehir· (orta kısrm) kaydedilen. namzet ~ı Çift tedrisatyapmı mekteplerı!e sabah ~ 1 
: 1 ~ ~ S tan U a e u Z m 1 r a e. • den lbrahim Alpen, Küt,:ahyadan Uihri- 350 dir. Bu ra.k.am bir aylık müddet için- grup!arı. 7.40 ta ~e~ttebe ~~ ve ::ı~erdir~aI'.a anma nna 

~·e Akten, Ordudan aure Akşen, Çar• de belki de '.beş yüze "Çtkaeakbr. beş dersı. 12.15 a biti:recelderdir. Oumar- * Ta.rhder • y . köyünden ~ JZMJR LALE TAN şambadruı Afet Yalgın, Tekirdağından Bilumıı. m .liselerde. orta ohıllarda vel tesi günleri biıinci gruplar 10.u; le, ikin· . oğlu ~.a ~·· den 14 ~ Meliha Kırar. Tekird~dmı Yusuf Ku• sanat okullarında 1edrisata önümüzdeki cl gruplar U 1ıe -dezsJeriai Umımı'bya· ~ Lit.ife . ~ ,r::_ hıtuıu.k ~ 
Haftalardan beri yeni me\·~ hazırlanan LALE mü~terilerinc layık bir ray, Yozgatlan Hafize Erkan, Zongul- Pazaıte.ii 'Sabahı başlanacaktır. Mektep- cakla.rd.ır. . ·k 

ckilde süslcmaiş ft baştaııba~ yeniden inşa edilmiştir.. daldan Abdülkadir Ayker, Ağrıdan Ma· lerde dersler öğleden evvele toplanmış- Yatıh ~tepler ~ ayrı bir '!."akıt ili';'~ r. K 1 ~ 
suma Ünsal. Tek:irdağmdan Ali Riza, tır. Bu yüzden yeni 'bir valot cetveli 'ha- cetveli hazırlanmıF. :iiiPde ~cn~sı~ =:~:.~ ___ 1 -1 
Devre'kten Sefiye 'Erld 'hmir vil!yeti n 'll a ~ q-_., 

İstanbulda eşsiz programlariyle ;§(ihret kazanan ve gösterdiği nadide filim· 
ler:lıe etrafı .sarsan LALE smeıuasmın :miistesıa filim1crini bu sene 1zmiıde 

ilk defa olarak LALE ve LALETAN Sinem.ahnnda gönneğe ~'IDlZ 

emrine verilm*rdir. B. RAM..ıaz.a- OHAr ,........_._ V ,,.atdi haJiedea Hüse,,in ()ğlu O.mı.anı a,_.. 
v n. an ........... apuru ~-·· dan .bı~ yaralamıştır~ -T"- Terfian Temyiz mahkemesi hahğma 1 eyWden beri tatil edilen Lıt.mbul 

Ticaret OdaSlllda tayin olunan hmir M~ye ceza bakimi İzmir wıpur seferleline dün teh'ar baş- J&ataa iagiliz ~ ilk Dinamit Program: toplantı var... B. Ramamn Onat yarın şehrimizden ay- ı~~ ~ '!Vhan vapuru düa sabab ıel· dell ll••tardaıdar 
B ·· tica et oiiasm.d.a bütün tüccar rılacaktır. muştu·. Vçurda .fazla yolcu vsıktu. al 

İZMİRDE İLK DEFA TÜRKÇE : 
l - ıDENİZ AL Ti D. 1 

ugun. r • . z fi ;;.,.11w.- Nevyodc, 18 (A.M - Famıer :J 
1aruı ~ bir q,lım.tı ~ ih- B. Rmnazan Onat, izmir adli~sinde ey ft G~:r ... r• . ~ k" tunerikan isi Atlas ~ 

2 - ŞANDUNUN dNAYEl'İ 
l - SON DÜNYA HABERLERİ... 
4 - B.ENKli MiKL_ 

raoat işJeri gamea g~. senelerce hizmeti sebkeylemiş dUrUst ve Seydiköyünde Sadık flilu Ahmed.in a ~a torpinerun~.su'reti,Yie ba~ 
Ankaradau avdet eden heyet, bu iç- çalımn bir 'hakh:ıümizdir. İzmir ~ Emrez mevkiin~ki zeytin ~arı, ~ Ka!iıistan imıinCleki !ngiliı: ~ 

timada yapt.lım. terrur.Jarm ~i<rsini. tüc- ceza reisliğinde, Istanhul .a.ğ.ıc ceu aza. me~l bir şahıs tarafın.d.a:ı J-akılmi§tar .. 0 :.Cn~'batmdan vi.rmi ddkuz 1df' 
carfara bildizea::ktiı. iığında temayüz eylemiştir. YIKl,gln derhal söndöriilımişl:ür. i:1urtarmıştır. • ~ 

1
... 2&$ Karımdan 

· GlzlediCim Sır 

bun11 da unı.dbml.. H.,cJen dışarı fırladım.. 
Ya1n~ lkaVJis:ini, badi ndsm,i dti.şil- O kadar dalgındım ki., beni. bir saatten 

nen ,-e hndi..a,den gür.el o&hıgu için fazla be1diyerı otomobilin yanmda.n geç. 
brdeŞine dil ... • ol.mı b.ı. ~ 'ıkaqı tiğimin bile farkında o1madım. 
içimdeki ~«!&eti belli etmemeee gayret Şoför arkamdan :ses1eniti: 

- Beyefendi. Ben buradayım .. 
ediyot~·hanıın bu rndrtupla beraber - Ha.. Peki. Dalmışım a.a ... 
size :adreQni., İstaın.buldaki adresini gön· Geri döndüm, otomobile atıadım. 

l~-ı·--·-·m:-='L.."/:A:l:llln•.-ı•:ııilllAZ'11• vazan. u .. c Yıldı"' ~ -'---lı" -ı·?. dı'w .... '"'ord•...... - Nereye gideceğiz beyefon<ii? "' ,,_.,.. __ ,,, ı 1 • • M ısc~ ..... ·'" "" ....... Aklımda {jkrimde hep IcllH olduğu 
- Zari'ın ar.k.asma yazmış.. içln: 
Dedi.. .Masanın il2rine hıralctığım - Doğru btanbu1a. .. 

zarfı aldım ve çeYirdim.. Dedim. Şofür. eaba oynattım mı ai-
duğum bu vartacia olmazdım .. Yarabbi_ Ben, teessürfüni.i .saklıyaınıyacak bir Bunışturulmu~ e>'bm. 1>11 kağıt -parça- ye yüriimr baktı. Ben yapUğmt ~ "a.'"\· 

Yarabbi. Allahaşkına abla .. Bana cevap halde jdim.. smın arlatsında İcli!i:n eliyle y.mlım.~ !adım. 
yaz .. Bütün ümidim_ Son ümıdim sen- - ZavaUı.. Dedim, mektubunu çok adrcsi.ıtl okudum.. - Yani_ dedim. bir an evvel Istruıbu-
dc!' gdecck <:evapta _,, acı yazmış_ Bari cevap ı•ercliniz mi? aFındı1-.-'lı ... De\•e Bağırtan yokuşu 68, la gitmem lawn. Trenin ika~ oldui','llllll 

Ic1iilin mektubu burada bitıy<ırdu.. - Hayır .. Ne ya.lan söyliyeyim, ı•er- r:umara .. • 1 anlamak ·çıın Basmahane istasyonuna 
Onu okurken ben de bittim_ Zavallı medim .. Hani ben de ii7.ülmedim değiL. - 11 ür ıedcıim iıammefendi. Af., çek .. 

kız .. .Kim bilir M hallere düşmüştü. Fakat bu mektubu aldığım sırada 'bir lalusmarladık.. Şoför, benim bu tevilimi yuttu mu ynt-
Gözlerim doldu.. nıum·in de beni 'istenüşti.. Düşündüm, - A ... Neden \>öyle ct<X'le ... Kahvenizi madı mı bilmem, sa:Clec.e: 
Boğazım t:ıi.tandı.- YutkunauuyOl"dwn. lclfıl gelirse o da etimden kaçacak diye bile ~ 1 - Baş üst.üne .. 
Bu sırada Iclfilin ablası elinde kahve korktum .. Hoş bir iki görüşmeden son· Benim ıka}l\-e fala ıiçıneğe artık ne Diyerek -direksiyona atladı. 

tep isi ile geldi.. ra onunla da anlasamadık ve a •rıldık vaktim ve ne de halim vardı.. İclalin Basmahane e elince dowru 
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- Bu akşam saat sekizde .Baudırma- .. •••••••••••-11111'1 
ya bir tren var .. 

Dediler. Saat beşti. Trenin kalkma· 
sına daha üç saat vardı. Herueın o ftün 
Istanblila 'bir tftn. bulam.moısı beni çok 
sevindi~ti. 

6ZEL 
Yusuf Rizcı Okuh• 

AMA VE İLK Şoförün parasmı lıdedi,ğ'.Jldcn :fazla 
verdikten .s<mra \bu iiç saati nasıl ~Qire- Yeniden talebe kaydına 15 cyliı • 
ceğimi düşünmeğe başladım .. I!em dü- itibaren \'C derslere iki ı.trinci~til" 
şünüyor hem de gazi bulvarından ytlril· ele başlayacaktır. 
yordum. Artık kendimi 't&mamen ayak- KESTELLİ CADDESİ... J4 larınun hareket.ine, sevki ıtabüme terket- TELEFON : 29 
mlştim. Kordonu <geçtim, kcm:ılın önüne ı _ 18 1878) 
gelince gözüıni.in önün& Iclat ile buhış· ~ 
t.ı.ı,ğuınU7. Bahribaba parla. geldi. Bur- •• , .................... ••••••••••••••' 1 numda onun ipek sac.lannm menekşe • ı 

Kiralık d~t..:'l.A- :, koku.ı;unu duydum. Teredıifitsüz dqğru· unncsn 
ca Kemal Kamilin ıec:ı.anesine .gittim. Vnsıf Çınar bulvarında Çan~ i 

Bu .ba'ba dostu. nıasasmın ~a,,~da ımu. apartımanı altında derdesti inşa b • S 
tnd -o!an güler yfuü .ile beni göilüğüni.in .dükkllıı kiralıktır. Tuhafiyeci, bıı~ 
altınCla:n Süzdükten sonra: 'kal, l'.C berber gibi c,çnafa ço'k .c1\.e' 

- -O maşaallah Nuri bey .. dedi. Nere- r.işlidir.. Taliplerin .ayııı apartırnan' 
4e:riie idiniz .. Gaiplere ikarıştmıı:. Valide müracaatle-i. 
hanımefendi de bir ha ll uımandır u -



Ankarada hava hücumlarına karşı 
pasif korunma tecrübesi yapıldı 

Dahiliye Vekilinin de takip ettikleri Başvekil 
tecrübe 

ve 1 · 1 d. büyük bir muvaffakıyete netıce en ı 

B ·· Anka· &ıkara 18 (Husust) - ugun 
J k pasif ko-rada hava hücumlarına arşı 

'runma tecrübesi yapıldı. .. d .. ~.. ü 
Saat ona çeyrek knla alarm du ugun. 

müteakip halk sığınaklara iltica etmış 
ve beş dnklka gibi kısa bir zamanda r-
h. h k . .. .. iz laılırııştır.. u 
ır are etsız ve se.>-0> a1nız hnva 

fından itibaren sokaklarda J __ 1 -·~ aJUlllar gaze-hücumlnrına karşı vaz.ue ' b 
teciler ve gnzete fotoğrafçılarından aş-
ka kimse bulunm1yordu. d 

Saat onu on geçe on ~ tayyare ~ 
.. kkep ı"ki filo görünmüştür. Biri ısmure . d·- • 

tas ondan Çankaya üzenne "~. ıgerı 

S y nnzarı istikametine teveccüh edc
aman...- • l rdir 

rck şehri bombardıman etıniŞ e · 
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balan "darei bususiyeyc ait binalar onil- ıçın ıtfaıye ekiplerı faalıyet go:;lermış-

' 
1 

bombalan dü.şmilştUr.. Der- lcrdir ..• Sıhhiye vekilctinden kurtan-
ne ynıkngın .. dunı·· ··lmilş ve gnz lıııilann ilk 1cda\•ilcri yapllarak hasta-
hal ç an yangın son kald 1 lard 'U' - k 

·zı eki leri faaliyete geçmişler- neye ın mış ır.. nı&Va oruma 
tcmı eme P • . • .. .• genel komutnnlığı binasının yıkılması 
dir Bu esnada Zıncırlı cami onunde •. . k t · l • b"" '"k b" ·· nir kib" b _ uzerıne en azın cmıı. enmcsı uyu ı.r 
bir su borusu patlamış, tru e . 1 ~ süraUe yapılmıştır. 

ta ir etmiştir. Yine burada bır polıs .. 
nu m Havn hucumu esnasında her kes bU-
bayıimıştır ve hen~.en .hastaneye knldı- yük bir intizam içinde \•azifcsini gör
nlmıştır. Çankaya uzcrindc dolaşan tay· müştür .. Başvekil Refik Saydam, Dahili
ynrefor dafi toplar tara{ından uzaklaş- ye vekili Faik Öztrak \"e General Ilüs
tmlmıştır. nü Kılkış bu tecrübeyi sonuna kadar 
Sıhhiye vckiiletine bir tahrip ve yan- muvaffakıyetle idare ve takip cbnişler

gın bombası düşmüştür. Binanın iç mer· dir .. Hakem heyeti koruma teşkilatının 
diveni tamnmen yıkılmış olduğundan faaliyetini takdirle karşılamıştır. 

Sovyet Rusyanın yeni hududunu 
çiziyor? şimdi Kızıl ordu mu 

.Aınstcrdaın, 18 (A.A) - Alma~y~~a 
intişar eden gnzetelcı·in bu sabahkı nus
hnları Sovyet Rusyanın yeni hu.dut l~at
tmı Kız.ılordunun ileri harcketı netıce
sinde meydana gelecek' olan .hud~du 
çizmektedirler. Amsterdam~ki m':1.şa
hiiler bazı Alman gazetelcrının halihn-
:zırda Alman işgali altında bulunan .~1 

araz.iyi Sovyet Rusya hududu dahilıne 
sokmalarından dolayı hayret izhnr et-
mektedirler. 

Ezcümle Dusseldorfor, Nachrülten 
her ikisi de Almnn işgali nltındn bulu-
nan Grodno ve Bialystoku Vilnonun ve 
ci\•ar.ındaki petrol mıntnknsının Sovyet 
Rusya tarafından ilhak edileceğini tah
min etmektedir. 

Bu gazete Rus tcvessüünün cenuba 
do&ını daha :uzakllıra gidebileceğini ve 
Lubline varabileceğini ilave etmektedir. 

Hiç şiiphcsiz Alman :makamntının ri-

uı ve ınuvnfakati ile ncşı·edilıniş olan 
lm malumata göre Sovyet Rm.-ya ile Al-
ınanyn arasında Rusyanın Vilnoya ka
dar varacak ve Grodno Bialystokt.nn ve 
Lublinin bir. z .şarkındnn geçecek suret
te Polonya ara7.İ!sini işgal etmesine mti
saadc eden hir itiltu mevcuttur. 

Boryslnvın ctrnfındaki petro] ınınla
knsı haklanda hiç bir şey söylcmınemek
tcdir. 

Ingilterenin ha 
----~~~~~~-----------

Sarih o]ara ·rilmi r 
Londrn 18 ( ö.R) -- lngilterenin harp 

gayeleri hakkında neşredilen bir Alman 
rndyo haberine cevahen şu resmi beya
nat yapılmıştır: 

.Alınan radyosu lngiliz harp maksnd
larını ıu euretle göstermiştir. 

1 -- Lehistanın tamamiyetinin iadesi 
've Oanzigin Lehistana ilhakı. 

2 _ Çekoslovakyanın istiklfılinin ia-

desi. . 
3 _ A vusturynnın istikliilinin iadesı. 
lngiliz harp gnyelerinin bu sure~le tn

rifi yanlı~tır. lngiliz harp gayelen hak-

Kızıl ordu, 

kında resmi hiç bir beyanat yoktur. Al
manların verdikleri haber cEndepandans 
Blejı. gazetesinin muhabiri tarafından 
verilen bir haberin tarifidir. lngiltere 
şimdiye kadar harp gayelerini sarih ola
rak bildirmemiştir. Fakat bu harp gaye
lerinin istinad ctti~i ba7.J aabit prensipler 
son bazı beyanatla truırih edilmiştir. 

cMajeJıte kral harbın iliın günü, yani 
1 3 Eylulde radyoda söylediği nutul-lı
bu prensipleri şöylece ilan etmişti: 

c lngiltere meydan okumaya n•·•kabe
le mecburiyetinde kaldı. Zira bu meydan 

160 kilo-
metre ilerlemiştir 

okuma hiıkim olsaydı, dunyadn her me
deniyet için meşum neticesi olacaktı. 
Çünkü Lu muahedelere riayet etmemek 
prensibinden ibaret olup di~er devletle
rin istiklaline karşı kavvet yeya kuvvete 
müracaat tehdidini istimal ctmeğj mu• 
h ik görür. Böyle bir prensip kuvvetin 
hnkk.a teknddüm ettii!i hnL:kındnki eski 
barbar na:rarİycsinden başka bir şey de. 
ğildir.:. 

1 tc milletlerin karınla tıi'.,'I hnk1ki me
sele budur. lngiltercnin höyle bir mey
dan okumı •n muknhcle etmemesi bir iin 
bile fnrzcdilemezdi. 

Göbels 
-tr

Artık f!Özden 
düsmüstür 

~ .. 

B. M. Meclisinde 
Anknra, 18 (Telefonla) - Büyük Mil

let Meclisi buglin Reis vekili Refet Cn
rutezin riyasetinde toplnnınıştır. 

Knstnmonu mebusu Hüsnü ve Trnb-
7.on mebusu SUleymnnın vefat cttilcleri 
lıak.londnki başvekalet tezkeresi okuıı
muş ve birer dakika sükUt edilmiştir. 

Bundan sonra yeni intihap edilen 
F.dimc mebusu Temel ve İspnrta me
busu Remzinin tahlifleri yapılmıştır. 

Meclis, bazı i\zanın mezuniyetlerine 
ait riyaset divanının teklifini kabul et
miş ve gelecek pazartesiye toplanılmak 
üzere tatil olunmuştur. 

İstanbuldaki Vekiller 
Ankara ya döndüler 
İstanbul, 18 (Hususi) - fktL';at, Sıh

hat ve Ziraat vekilleri bugiln Ankaraya 
hareket ettiler. 

AVRVPADAN 
istanbula gelenler 
fstanbul, 18 (Ö.R) - Avrupa trenle-

ri bugün birer buçuk saat rotarla geldi
ler. Yolcular arasuıda Iraklı ve Mısırlı 
talebelerle Almanyada müzik tahsil 
eden bir tnlcbemiz vardır. Bu ta.lebcnin 
söylediğine göre Almanynda giyeceğe 
ait eşyanın da evvclkilerinin eskidikleri
ni ispat etmedikçe yenilerinin alınınnSl 
kabil olmnmnkta imiş .. -·-

Sovyetler 
Letonyaya teminat 

verdiler 
Pnris, 18 (Ö.R) - Sovyctler tarafın

dan Letoııyanın bitaraflığınn ı·i:ıyct edi
lecelYi hnkkındn verilen teminata ı·ağ
mcı; Lelonya, Lcdeton hududunu tak
viye etmiş ve nskeri otoriteler burada 
kontrolü ele almışlardır. Letonyanın 
hududu geçmek teşebbüslerine ınu
lmvcmct etmekle hernbcr I..ch mülteci
lerini kabul edece ii ilfıve edilmektedir .. -ll--

Çemberlayn 
Yarın beyanatta 

bulunacak 
Londrn, 18 (Ö.R) - Avam kamnrası 

20 eyICıl çarşamba günü toplanacaktır .. 
Rusyanın hareketi hakkında, B. Çcm
bcrhıyıı zannedildiğine göre Rusya ile 
nnlaşmak hu.cusundn gösterdiği ihtirazın 
haklı oldm•u, zira Rusynıun gerçekten 
milletleri tanrruza kı.rşı müdafaa eme
linde olınnyıp simdi muhteris milletlerle 
birleştiğini ve 1slnv milletlere ihanet e\
:tiğini söy!iyecekür. 

•Evcning St.ruıdard• gazete ine göre, 
Lchistanm yJkılmasıııa rağmen Hitleriz
mi devirmC'k için sonuna kadar harp 
hususunda İngiltere ve Fransanın azmi 
kırılmıyncaktır 

Sfovak ordusu 
Almaıı zabitlerine 
i aat etmear terinden 
dağıtılıyor ... 
Pnris, 18 (Ö.R) - 2000 Slovak nskc

rinin Alman znbitlcrinc illlati reddct
mcleri üzerine Almnn başkumnndanlığı 
Slovak ordusunun t.amnrniyle terhisini 
emretmiştir.. Asi askerler siUUılanndan 
tecrit olunmuştur. Slovakya, Bohemya 
ve )Vloravyada tedh~ler devnm ediyor. 

_ BAŞTARAFI 1 INCl SA!11RDE.-

ltaJyanın Londra 
sefiri değişti ... 

yolu iltisalc nolctası ile Snovu iş0al el- Paris, 18 (Ö.R) - Alnınnyadaıı Hol- Romn, 18 (Ö.R) _ Hariciye ınüsteşa-
mİştir. landaya geçen yolcular propagandtı na- n Bastiyanini Lonclrn sefirliğine tayin Rus ordulan ıimnlde Vılna şehnne 

girmişler ve cenupta Polonya~ı Rom~n
yadan hemen hemen tamnmıle tecrıde 
muvaff nk olmuşlardır. Rus ve Al~nn 

d 1 in Pek yalcında temas hnlıne 
or u arın . 

. leri beklenmektedır. 
gırJ:'eeh hiikümeti imdi Rumen hud.udu 

d K 1 Şehrindedir. Bazı scrvısle-yanın a u z • b kl . b R manyaya geçıncsı c en-
rın an enn o f · 
mektedir. (ngilterenin lVnrş~v~.~e ırıR:~ 
diğer ecnebi diplomat ar şım ı en 

• bulunuyorlar. manyaya gecmış • Almna 
Londra 18 (ö.R) - :r.s gelmiş

orduları Vilnada teml\s a ıne 
ler<:Hr. 

POLONYA SEF ARETININ 
TEBLICI 
Paris 18 ( Ö R) -- Polonya sefareti 

tebliğ edh•or: ı h 
17 E lülde saat 14 de Po ~nya u-

d 
Y n Sovyet kuvvetlerıne karşı 

du unu geçe d k "d h larafta harp e ere şı -
kıtaatımız er ·· termektedir. 
detli hir muka·vemet gos 

KIZIL ORDU KUMANDA
NININ BEYANNAMf..SI 

. 8 (ÖR) _ Kml ordunun şıı~· 
Parıs 1 · k · devam edı-

.ki Polonyadnki ileri hare ·etdı 1 ~ halkn 
1 _ı 1 kuman an ıs:;ı 

yor. lşga omu arı derek hiç 
hitaben bir beyannamf ~~şr~ r,al saha· 
bir endi!leyc düşmeme erıı.u.' ış d ederek 
eında alınacak tedhirler~ ılı~~ ul 
-k~ huzur irinde ı len ıle m~g su un ve .. . . 
olmalannı tavsiye etmı tır. 

KIZILLARIN TEBLICI , 
l S ( ı\ A) _ Kızıl ordu 

Mosko,•a . 'ı · ı harekatı hakkın-
genel kurmayı 1 1 ev u . . 
d w d k" tebli~i neşretnuştır. 

a 1 ~şE~l;I ~bahı işçi ve köyhh"i ordbus~ 
b .... n garp attı o 

kıtnaları hududu ulu 1 b" r-:.· hu· 
) unca, l...etoıl\'I\ ilr. Sovyet e~ ~r ~ı,;ı d 
dııdunu teskil eden sarbı ~n~ ~n 
Sovyetler birliği ile }{omanya ~ ~ u 
olan Dinyestcr nehri arasında geı;mıştkır.I 

h f·f ·ı · kara ·o • Polonya ordusunun 11 1 1 en c:; 
lorı ile ihti,·atlarını geri ntarakB: lovyet 

b• ıe orus· 
kıtaau 1 7 Eylul akşamı ~ar 1 

P f. ovo isyadn Kuluboke şchrile ara ıan. 
V l ·· ehrıle otasyorıunn varmı ve o 01ın ş 

lodeczno demiryolu iltisak istasyonunu 

de steçirmi tir. l d kı 
Branovic1.i istiknmctinJc kııı or u

1
• -

,. h • . 1 ak kore ıct-, 
tıı lı !'men nr rını -or ıyar . . . 

Cenupta garbi Okranyada Sovyct kı- zırı Göbelsin adının :ırt.ık Almanyada edılmiştir. 
tanlı Rovno, Dubno, Zbaraj, Tarnopol haftalardnn beri ağıza alınmadığını bil
ve Koloniayı i~gal eylemi tir. diriyorlar. Umumi kanaat şudur ki ko-

Sovyet hava kuyvetle.ri yedi Polonya münizmc knı~ı umumi ıhavlayıcı• olan 
avcı tayyaresini di.i'jÜrmiİ!ı ve üç Polon· Gobds Rusya ile mukarenet ~iynsetine 
ya bombıırdıman tayyaresini de yere feda edilmiştir. Hntttı bazı kimseler hn
inme~e mecbur ederek mürcttc-bntını yatta kaldığındnıı bile siiphe ediyorlar. 
tevkif eylemiştir. Almanvndn bu rivnyetleri tela:ip ıçin 

Her tarafta hnlk Kızıl ordu kıtnatını hic hir şey yapılmamıs ve Gi:>bcls hiç 
sevinçle kar ılamaktadır. bir umumi nilmayiştc görülmemiştir .. 

Roma 16 (ö.R) - Stefani ajansı Son defo olarak 14 eyhlldc radyoda söz 
muhabirinin bildirdiğine göre Ruslar sa- a1ncnktı. Fakat bu nutuk ı:ıoylenınemiş
at 19. 30 da Rumen • Leh hududundaki tir. 
7..aleski istasyonunu işgal etmişler ve Ru- ------------------
men hudut memurlarile temastı. wrmiş- terek hir beynnnome neşrederek Alman 
terdir. ve Rus kuvvetlerinin Lehi tandaki ha-

MACARLARIN ENDiŞESi rcketlerinin nsln Lehistanı ilhaka matuf 
Bud peşte 16 ( ö.R) - Macar gaze- olmadığını, bilakis Leh ahalisine milli 

tcleri, 900 kilometrelik bir hududun fıe-r hayatını tensik huswıunda yardım ic;in 
noktasında Polonyalıların Sovyetlerle Lehistnnda nizama ve emnivetin iadcsi
harbı kabul ettiklerini, cesaretle dövüş- ne matuf bulunduğunu bildirmişlerdir. 
tüklerini yazdıktan eonrn diyorlar ki. Po- Alman tebliğine göre Alman ordusu 
lonyalılar ne kadar müddet m~~ıwemet Leh kuvvetlerini takip ederek bakayası• 
edeceklerdir. hurn mı Allah bılır. nı ele geçirmeüe devam ediyor. 

Berlin f 6 (ö.R) - D. N B. ajansı Leh ordusunun en rnühim kısmı dara· 
şu malumatı veriyor : cık bir ora1i snhnsında muhasnra altın· 

Alman ve Sovyet hükümetlı-ri ınü!I- dadır. 
, ... ---~-------lıil'IO.--"'\'lllt<::'tr.:UOIDl~~~ı:zgıra. 

lzn1ir Yeni Bir Sinema 
Daha Kazanıyor 

İ taı b hın en bii) ük, en giizcl '\ c en mükemmel. incnıası olnn l..ALE 'c 
i 5 

• ~ u c.wgilisi r..ALE'nin sahipleri bu ene de lkiçcsmclikteki 1'AN .sinc-
:zmınn ld·J:..nı en "'eni makineler ve ~ok rruınt koltuklarla siisliyerek Jzmi-
mnsını n ıe• • ,, • k d 1 ~ .. "d 1 1 • re yeni ,.e miikcmnıel bir sıncmn 1·aıan ~ ır< ı;~u n~UJ c er \ c nı sıııcmanın 
LALETAN nnını ile faaliyete has ıy:ı<"ngıııı ı an c .er .. , _ . 
DtlHY AHIN EH MtJKEMMEL FILIMLER~Nl.
SiHEMACILIOIH YIKILM~Z KALELERiNİ ... 

· 1 ..., , l A. Lt..'TAN sincnın1nrınd:a ~onncğc h:mrlnnınız .....• 1.A ,ı·, \C • 

Hk Demir Program: 
.. 'ÜMÜZDEKİ ÇARŞAMBADAN İTiBAREN : . 
~N j • iLK DEFA • 1 - TÜRKÇE DENIZALTJ D. l 
IZl\1 R01'. ' . 2 _ ANDUNUN CİNAYETİ 

:ı - SON DÜNYA HABEm.ımi 
1 - m:Nın.t ,1iRL 

Fransa 
VE 

lngiltere ______ ..... ___ __ 
- HAŞTARAl~I 1 iNCİ SAHİFEDE -

giltere hüki.imeti ihtima] bugUn 
parlamentonun bir f'in evvel toplan
masına karnr verecektir. 

AMELE PARTJSIN1N 
BEYANNAM.ESJ 

Londra 18 (Ö.R) -Ingiliz miıstn
kil nınele ı>artisinln icra komitcsı 
bir beyannnmc neşrederek Sovyct 
kttalarının Lchistaıuı giı-~inin Sta
lin rejimiyle beynelmilel Sosyalizm 
arnsındaki nıünıı!lcbetlcrc nihayet 
verdiğini, Sovyctlerin beynelmilel 
Sosynlizın prensiplerinden ayrıla
rak eski cmpcryaliı.me avdet ellik
lerini ve bu sebeple beynelmilel 
Sosynliz.ın ve komünizme yeni bir 
veçhe vermek icap edeceğini bil
dirmiştir. 

~C7:7-77..Z77-T.. 

Jjseliler Yurdu 
1 -- Lise ve Ortn mektep ta· 

lebeleri için gayet ciddi ve nezih 
hir terbiye yuvasıdır. 

2 -- (Liseliler Yurdu) Erkek 
liseleri ve Ticaret lıscsi ınunllim· ;-.,; 
lerinin duimi idıne ve nezaretleri 
altındadır. 

3 - inzibat. müzakere ve ye
mek i lerine son derece dikkat 
olunur. 

$artları öğrenmek ve ka} ıt için 
her gün Birinci kordonda Alsan
cak deniz banyoları ve gazinosu 
kar ısında 364 numarada (Lise
liln Yurdu) nıı mürnc ııt edilir. 

S. 3 D. IS 
01ı7./7 /ZJ'v .AT~ rJil77.7.ZY/.7.../7Z7..z.LZ; 

Sovyetradyosu 
Polonyadaki Sovyet müdahalesinin komfı· 

nizme yeni bir yol açmak ıçın 
yapıldıfını bildiri yarlar 

Londra lS (ö.R) - Sovyet radyosu geçen gece, Sovyetlerin harekete geç
melerinin sadece beyaz Rus ve Ukranya ekalllyetlerinl kurtarmak maksacb
na milstcnld obnadığmı, aynı zamanda Jcomllnlzme yeni bir yol açmak istedi· 
ğinl tasrih e~ ve dinleyicilerine hatırlatmıştır kl 1920 de Mareşal Pilsudski 
ve Polonya faşist devleti V~va kapılarında komilnlzmin yolunu kesmif
lerdi. 
Aynı Sovyet radyosunda ilave edildiğine göre Sovyet - Japon münasebet

leri memnuniyet verici bir şekilde halledilmiş olmaktan uuıktır. Sovyeilerin 
hayatı menfaati Çinin istikl!lini muhafaza etmesidir. Bu sebeple Sovyet hU
kümeti Japonlara karşı milcadcle halinde bulunan Çin ihUkUmetine müzahc
rctine devam edecektir. 

Sevyet ordusu bütün 
hedeflerini elde etti 

Roma 18 (ö.R) - Ruslar Lehistanda sürntli ileri hareketine devam cdı
yorlar. Bcynz Rusya ve Ukranya arazisinin kısmı aı.nmını tamamen işgal 
ederek hedeflerine varmışlardır. 

Roma 18 (ö.R) - Moskovndan bildiriliyor: Buttiıı ccphclerde Sovyet kı
Wnrının tcrnk.k1ler:i dcvum ediyor. Bütün şarki Galiçya ile Leh Ukranyası 
işgal cdilınlştir. Motörlü Rus kuvvetleri Knrpatlarnltı cihetinde Macar hudu
duna dayanmıŞlnrdır. Şimal kısmında Ruslar Vilnoyn vnrmışlardır. Rus ve 
Alınan ileri mUfrezcleri Brcstlitvosk ctrafındn ve diğer mevkilerde buluş
muşlardır. Aralarındn arkadaşlık tezahüratı olmuştur. 

Berlin 18 (ö.R) - Müşterek Alman • Rus beynnnamesinl tefsir cd n 
cAvsgobeı. gazetesi diyor ki: Bu beyanname Almanya ''c Sovyct Rusya ara
sında bir ihtilnf ümidini muhafaza elmiş olan demokrasilerin haya1lerine ni
hayet venniştlr. iki memleket Lchistanı teşkil eden milletleri yeni bir esaıı 
dahilinde organize elmck için mtltabıktırlar. 

cDoyçe Alfomanye Zcytung> Leh devletinin nihayeti bu memleketle biltün 
ittifnklnrı ve Ingiliz garantisini hUkümdcn isknt etmektedir. Bu gazete lngil
terc ve Fransanın niçin ve ne mnksatla harbe devam etüklerini soruyor. 

200 Leh tayyaresi Ro-
manyaya iltica etti 

Berlin 18 (ö.R) - O. N. B. ajansına göre 200 Leh tayyaresi Romanyndıı 
Çcrnov ki toyyııre karargahına inmiştir. Rumenler tarafından silfıhlarındnn 
tecrid edilmektedir. 

ransız ileri hareketi 
160 kilometrelik bir cephe üzerinde ya

Vaf fakat emniyetle devam ediyor 
Pıırıs 18 (Ö.R) - cBorkşayr Post> lngiliz gazetesinin muhabiıi Fransm

lann Almanya hududundıı 160 kilometrelik bir cephede ilerlediklerini kayd· 
ediyor. Almanların mukabil taarruzları Fransız top at~l altında ağır zayiata 
uğmmıştır. Fı:ansız mermileri Sarburk şehrine dilşmcktcdir. Şehir henüz 
düşmemiştir. Zira f'rnnsızlnr mühim kuvvet} r kullnnmadıın yavaşça hulQlU 
tercih ediyorlnr. Fransız topçusu öyle yerleşmiştir ki önUnde bir kııç mil uzak ... 
lığında Alman nraı.isini mütemadiyen atcşlyl tarnmaktııdır. Alman topları 
ise dnhn kısa ntcşlidir ve 75 milimetrelik Fransız. toplannın teJavvulru sa
blt olmuştur. Fransız hakimiyetinin mühim bir sebebi de budur. 

"Kuraceus,, ln~iliz tay-
yaregemisi dün batırıldi 

Londra 16 ( ö.R) - Amirallık bildiriyor: lngiliz harp faosuna meu.up 
olan 22 bin tonluk Kuraeeua tayyare gemisi bir dii§man tnhtdbahiri tarafın
dan batırJmıştır. Tayyare gemisine refakat eden lngiliz torpido muhripleri 
ve tayyareler de derhal düşman tahtelbahirini takip etmişlerdir. Bunun da 
bilmukabele batırıldığı :zannediliyor. 

Batan lngiüz harp gemisinin eağ kal nları torpidolar ve tiaaret vapurlara 
t rafından toplanarak lngiltereye naklolunmuştur. 19 15 de Kruvnzör olnrak 
İnşa edilmiş olan Kuraeeus harp gemisi bilnhare tayyare gemisi haline ifrağ 
«dilmisti. Ve lncilrz donanmasının en c ki gemi l idi. Müretteb tı tam knd
ro halinde, tayyarecilerle birlikte 1216 kişiden ibaretti. F.ıkat batırıldığı es

nada üzerinde hiç bir tayyare bulunmadıi:rından bu murettebnt azalmıo bu
lunuyordu. 

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

Romanya 
,Polonya - Sovyet ihtili-
1 fında dahi bitaraf kal-. . . . . - mak kararındadır 

UAŞTARAF1 ı b\ci SAIDFfDE ~ pılacak n uam le hakkında bir iti- ,. 
ltı.f akdedilmiştir. Diğer cihetten Al- : 

Al..l\IAN TAl'YARELERİ mnnya hariciye nezaretinin ildısat E 
Btıkrcş, 18 (A.A) - Polonya tay- baş sekreteri Clodouis Almanya ile • 

~·areleriıu takip eden Alman tayya- Romnnyn nrasındnki ticaret mesele
rcleri Romanya topraklanııa sekiz lcrinl görUşınck iiz('r{' Bükrc.şc gel
kilometre derinlikte girmiştir.. İyi ıniştir. 

• malumat ulan ınnhafildc beyan olun- Btikrcş ziyal'etmin harple nliikndar 
duğuna gôre birbiri ardından üç de- olmadıgını tebarüz ettiren Clodms 
fo Rumen hudutlan bu suretle ihlUI Almanya ile Homanya arasındaki 
edilmiştir. itilafluı, ılktcşı-indc lıükümstiı. kala-
Bükreş, 18 (A.A) - Hariciye ne- cağl için bunların yenilenmesine <;a

zareti mcmurlnnndan Knlinesko bir lışacağını bcynn etmiştir. 
teşrinievvel tarihinden ilibal'cn Mo - Budapeştc, 18 (Ö.R) - Sovyct kı- • 
ko\'a bUyiik elçiliğine tayin edılmiş- talnrının Polonya arn:r.ısını ıstilaya 
tir. hn lanın ı iyasi mnhfcllerde bariz 

Al. 1AN El\.ALIJ\'IITİ bıı· cndıŞt· uy.:ındınnı.ştır 
Bükı-cs, 18 (A.A) - Resmi Tel- Mnthuat, ıhtıyntlı hır lısaıı kullunı-

graf njan ının bildirdiğine göre hü- yoı. Bi.itun guzlcr Romanya~ a çev
küınetlc Romnnyadnki Alınan <!knl- rılınıs.ır. Hoınaııy ntn hattı harekc
liyetı C>flcri ara ındn bu ekalliyete tı ııwrakln takıp "dılıvor. 
·······························································•••itıııııııııııııııı 



:SAHiFE 4 YENi ASIR 
u 

Ekonomik tazyik Le!:.e::~~: ~. B C) R SA' 1 
Vaşington, 18 (Ö.R) - B. Kordel Hul t}zt)M 

Almanyayı 
bitaraflık kanununun Rusyaya tatbiki 

du··şu-ndu" ru··yor hakkında henüz bir karar ittihaz edil
mediğini bildirmiştir. Rusya tarafından 

. . A Lehistanm lst~ vaziyetinin tetkiki 
Londra 18 ( ö.R) - Berlinde neıre- kını meıru hır ıilah olarak kabul etmfı· devam edi Am ik Lehistan _ 

~'l • b ta L d d · Al ı· d ki tal l 'ddA yor. er anın ıe w en resmı eyana on ra a fU ce- tır. manya e m e vaaı ar a cı ı firi Fransaya gid ktir Lehistandaki 
••P veriliyor. Almanlar lngiltereyi eko- bir ekonomik tazyik yapamaz ve bilakis Amerika sefareti ~da k it
nomi harple Alman kadın ve çocukları- bu ekonomik tazyikin kendisine kartı tihaz edileceği malfun d ğil:: arar 
na nişan almakla itham ediyorlar ve şu istimalini de menedemez. e · 
tehditde bulunuyorlar. Almanya elinde Ticaret gemilerine habersiz hücum et· B --
bulunan her vasıtayı kullanarak lngiliz- mekle Almanlar gayri meşru bir harp İr FinJandiyab 
lerin ihtiyar ettikleri bu metodun deh- vaııtaaına müracaat etmektedirler. Al- sporcunun kırdığı 
oetini onlara mümkün olan her realizm mantarın hava bombıardımanlarma mü- rekorlar ... 
ile isbat edeceklerdir. 

lngiliz resmi mahafilinde Almanyayı racaat tehdidine gelince, şansölye Hitle- Helsinski, 18 (A.A) - Fenlandiyalı 
idare edenlerin bu ıuretle ekonomik taz- re ou cihet hatırlatılır ki, lngiltere ve Naki, on kilometrelik dünya rekorunu 
yik.in ve deniz kudretinin ehemmiyetini Fransanın açık şehirleri ve sivil ahaliyi 25 dakika 52 6/10 saniyede kırmıştır ... 
tasdik ettikleri müşahede ediliyor. Fakat bombardıman etmemek hususunda Bundan evvelki rekor, 32 dakika ile yi-
bütün dünya muhasımların muhasema- Amerika reisi cümhuru Ruzvelte verdik- ne ke~disinin idi.. . 
bn, en az cebir ve şiddetle, devam müd- leri ıöz, ancak Almanyanın da ayni ıe- .~alci, müsabaka esnas~da altı Ingiliz 
'detini azaltmağa matuf olan abloka hak- kilde verdiki ıözü tutmasile kaimdir. mili rekorunu da 28 dakika, 55 6/10 sa-

Belçikada 400 bin kişi 
hudutta tahşid edildi 

Brüksel 18 (ö.R) - Seferber edilen yeni ihtiyat sınıflarla hudutlarda tah
şid l"dilen Belçika kuvvetleri 400 bin kişiyi bulmu§tur. Belçikada Rusyanın 
Polonyadaki müdahalesinden mütevellit heyecan çok derindir. 

ispanyanın bitaraflığı 
için neler düşünülüyor? 

Roma 18 (Ö.R) - Ispanyol gazeteleri lspanyanın şimdiki harpte bitaraflı
ğını tefsir ediyorlar. Falanjist cAriba> şimdiki bitaraflığı 1914 teki bitaraflık
la mukayese ederek farklı olduğunu göstermektedir. 1914 te beynelmilel va
ziyet bamb~ka idi. Şimdiki harbın ise ispanya hesabına az çok müsait neti
celeri olabilir. 

Gazete 1914 te Ispanyada mevcut olan kararsızlık ve şaşkınlıktan şimdi 
eser olmadığını ve ispanyayı zafere sevkeden zatın idaresi altında memleke
tin sükönetle Mdiselerin inkişafını beklediğini ilive etmektedir. 

niyede katetmiştir. -Jl..-
Polonyanın Roma 
sefirinin verdiii nota .. 
Roma, 18 (A.A) - Polonyanın Roma 

büytik elçisi general Dlugoszevski, ha
riciye nazırı kont Cianoyu ziyaret ede
rek Polonya topraklarının tahrikAta 
maruz kalmaksızın Sovyet kıtaatı tara
fından tecavüze uğradığını İtalyan hü
kümetine bildiren bir nota tevdi etmiş
tir. --
40 Leh tayyaresi 
Litvanyaya iltica etti. 
Riga, 18 (Ö.R) - Daha 15 Leh tay-

yaresi Letonyaya inmiş ve müsadere 
edilmiştir. Litvanyad.a Kaunasa 10 Leh 
tayyaresi inmiştir. Şimdir·~ kadar Lit
vanyaya iltica eden Leh tayyarelerinin 
adedi kırktır. -JJl.-
Sovyetlerle Almanya 

arasında hudut 

1426 '.Al.bayrak Tica. 
1135 Esnaf bankası 
718 S. Paterson 
704 İnhisar idaresi 
556 jiro ve şü. 
164 Ş. Remzi 
162 j. Kohen 
134 Akseki bankası 
207 M. H. Nazlı 
131 $. Riza halef. 
160 Hamdi Akyiğit 
109 s. Erkin 
105 P. Mihalef 

52 S. Bayazit 
29 M. Ali Kardeşler 
22 P. Paci 
38 A. R. Üzümcü 
14 F. Saydan 
D. Arditi 
8 Y. i. Talat 

5883 YekUn 
51131 Dünkü yekCı.n 
57014 Umu.mı yekfuı 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 

5 75 
6 
8 
5 25 
8 
5 75 
6 25 
7 25 
6 75 
6 
9 
7 75 
8 
9 50 
7 
8 

12 
7 50 
7 75 
8 

487 Serif Remzi 7 50 
230 Esnaf bankası 6 75 
199 B. Sa. Alazrakl 6 
179 M. H, Nazlı 6 
171 Şerif Riza Ha. 7 25 
103 A. Muhtar Ataman 7 
102 İzzi ve AJi Fesçi 7 
84 M. j. Taranto 7 50 
70 B. Frnnko 7 50 
47 F. Solari 8 75 

1672 Yekfuı 
41601 Dünkü yekfuı 
43273 Umumi yekfuı 

Para Borsası 

13 
12 
10 '15 

6 25 
12 
7 50 
8 75 

11 50 
8 

10 
10 50 
10 50 

8 75 
9 50 
7 
8 

12 
7 50 
8 
8 

6 50 
7 25 
8 25 

11 
14 

12 
13 

8 25 
13 

9 
8 50 
8 50 
7 75 

11 
1;; 50 

Lembergi almak için CÖMHURİYET MERKEZ BANKASI 
Paris, 18 (Ö.R) - Almanya ve Rusya KLEARİNG KURLARI 

arasında Lehistanda aralarında tesis edi-

Ruslarla Almanlar arasında 
adeta bir yarış vardır 

lecek hudut hattı için önceden bir an- Sterlingten fayrisi bir Türk liruınm 
laşma mevcut olduğu zannedilmiyor .. 
Va?lyet iki taraf ordularının karşılaş- mukabilidir .. 

Bükreş 18 (ö.R) - Rumen hududunu geçen Leh zabitlerine göre Ruslar 
ve Almanlar arasında birbirinden evvel Lvova (Lemberge) varmak için bir 
ıı.evi yarış vardır. Sovyetlerin 7 Leh tayyaresi dii§ürdükleri hakkında verdik~ 
leri haber Lehlere ateş açmadıkları iddiasını tezkip etmektedir. 

Deniz harbi Vatikan 

masiyle tavazzuh edecektir. Bu da ge-
cikmivecektir Sterlin 
İ N G İ İ.. T E R E Dolar 

Am hük
. .. • Belga 

man Umetine Fransız Frangı 
teşekkür ediyor... Pezetas 
Londra, 18 (A.A) - İstihbarat neza- 1i'lorin 

reti, harpte İngilterenin yanında bulun- tsvcç Frangı 
duğunu beyan eden Amman hükümeti- İsveç kronu 
nin bu sadakatini sükranla bildirmekte- Norveç Kronu 
dir. Cckoslovak kronu 

Dinar Alman denizaltıları Polonyanın feci aki. 
Roma, 18 (Ö.R)-Denizharbininne- betinielemlekarştlıyor Durbaba 

ticeleri hakkında müsbet r~kkaml~r Londra 18 (Ö.R) - Papanın ıOser- Ba~ından anır 

Leva 
Ley 
Rayşmark 

Liret 
Drahmi 
Zloti 
Pengü 

top1~ı~. Lon~ada. ~eşredilen bı~ vatore R~ma.ıa• gazetesi Fransa ve İn- ~ :1 
teblige gore harbın ıptıdasmdan berı 'lt il d'~ t ft Alın surette "aralandı 
'.Alın nl tar fınd b tını İn T gı ere e ıger ara an anyanın ., ... bn 8;

1 
da t tn a ant gı .ız ;;; maddi ve manevi kudretlerini mukaye- Keçecilerde Ali efendi sokağında Dur t: 

843 
~ e 0 up mecmu onaJı 'Se ederek İngiltere ve Fransanın maddi babanın evinde bir hadise olmuştur. Bu 

Alış Satış 
521. 524. 
77.10 77.55 

4.5040 4.5300 
33.75 34.00 
7.6577 7.6993 
1.454 1.462 
3.4065 3.4261 
3.2252 3.2438 
3.3874 3.4069 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.86 65.22 
82. 83. 
1.97 1.98 

14.84 14.92 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

. ton ur. . .. . hazırlıklarının faik olduğwıu yazıyor ve evde kiracı Hasan ve Sadettin adlarmda-
Berlmden gelen bır habere gore. ıs~ manevi kuvvetleri hakkında da diyor ki: ki şahıslar Dur baba ile kavga ederek '///1':,l'X/Z7.77TF7">flB•••••••••15a 

15 eyl~l.e kadar Alman tahtelb~l~ı •İngiltere ve Fransa Lchistana karşı kafasına taşlar atmışlar ve ağır surette Doktor 
80 İngılız vapuru batırmışlardır. Ingiliz taahhütlerini tutmak için silaha sarıl- yaralamışlardır. 
i.i<:aret filosu geçen cuma gününe kadar mışlardır. Bu manevi kudret uzun bir Yaralı memleket hastanesine kaldırı- su·· ıeyman Çoruh 
199 bin ton kaybetmiştir. harbe katlanmak için kafi midir? Şüp- larak tedavi altına alınmıştır. Hıldiscnin 
Hollandalı yüzücü hesiz... Bütün dünya Lehistanın yeni sebebi, Durb~bamn oğlu Niyazinin Se- Ç k 

• taksimini heyecanla öğrenmiştir. Bina- her adında bır kıza göz koymuş olması- :ı;: OCU hastalıkları 
kadının muvallakıyeti enaleyh, İngiliz siyaseti, Çemberlaynın dır .. 
Arru;terdam, 18 (A.A) _ Hollandalı dediği gibi, Nazi rejiminin imhası için ------~-·------ X mÜfahaSSlSl 

yüzücü kadın frene Van Feggelen, bir ne mümkünse yapmağa devam edecek- JZMIR BELEDiYESiNDEN: ~ Londranın The HOS• 
kaç rekor kırmıştır. tir .. • Fe · b 1 d · bed • 

S R -. vzıp~ u va~n a. yem es- N pıtal For Sick Child· 
Feggelen, 100 yardalık rekoru bir da- OVyet USya tan cıvannda hır umumı bela yaptınlma- ~ • 

kika, 7 saniyede kumı.ştır. Si basmühendisJikteki keşif ve .-rtnamesi s ren ve Vıyananın St. 
Bu rekor, Fenlandiya yüzücülerinden Slovak devletini lilen veçhile açık eksiltmeye konulmu$tur. ~ Anna, Unive Kinder 

Taisto Mai ki tarafından tesis edilmişti. ?'uhemmen bedeli 1092 lira 4 kuru, olup Sp nam hastanelerinde etüd yap-
Bundan maada 10 bin metre rekoru- Ve hUkUkan tanıdı ıhalesi 29/9/939 cuma gijnü saat 16 da- S •• 

nu 2!) s. Dakika 22, 6/10 saniyede ve altı Berlin, 18 (Ö.R) - Sovyet sefiri, hü- ~ır. iştirak edecekler 82 liralık teminatı ~ nnştır.. .. . . . 
mil rekorunu 28 dakika, 55, 6/10 da kır- kümetinin Slovakya devletini hukukan ış bankasına yatırarak makbuzile encü- ~ Her gun Bınncı Beyler sokak 42 ~ 
mıştır. ve filen tıınıdığını bildirmiştir. mene ı?elirler. ıs. 19. 24. 28 (1909) numarada 12 den 2.30 ve 5.30 dan' 

- Mersi::-diye mırıldand~ Mersi.. ~ 8 ze kadar hastalarını kabul eder. 

DEMiR MASKE 
"fi .... ET 

Büyük tarih ve 
( ı K ıN C İ 

- 40 

pe 

macera romanı 
KISIM) 

- O halde Sir, dedi. üç ay sonra ve Gözlerini diktiği kapının açıldığını ve 
her şey hazır olduğu zaman majestcniz.e monsenyör Luinin içeri girdiğini görün
bir haberci yollıyacağım. Bu haberci, ce dudaklarına bir penbelik geldi. 
kendisini majestenizce de malum olan Ivon ic;e hemen onun yanına koşmu~ 
bizim eski parolamızla tanıtacaktır. ve baş ucuna diz çökmüştü. Monsenyör 

- Pekala ... Allah yardımcınız olsun.. Lui, Frer Krizotsomun elini eUeri ara
Hepsi çekilip gittikten sonra Faribol sına aldı, hınçkırır gibi müteessir bir 

monsenyör Luiye yaklaşıp ağır ağır: sesle: 
- Sir.. dedi. Şimdi yapacağınız bir - Benim zavallı dostum, dedi. ben ve 

vaı.ileniz daha kaldı .. Ve bu vazüc, bu- Ivon, hayatımızı sana borçlu oldıığumu
gi.in bütün vazifelerden mukaddestir. zu asla unutmıyacağız. Söyle .. Son arzun 
Şatonun alt kat salonunda, yerde, nedir bize bildir ve emin ol ki senin son 

hUgnolarm bıraktıkları sedye iizerindc arzunu yapmak bizim için en mukaddes 
bir adam ölüm halinde yalıyordu. vazifedir. 

Bu adam, Frcr Krizostomdu.. Frer Krizostum, ağlamaktan ~öz ka-
Kamındaki geniş yaradan her nefes pakları şişmiş olan Faribol ve ::\listufle

alışta oluk gibi kan fışkırıyordu. Çok ye bir işaret yaptı. 
bitkin bir halde ve ölmek üzere idi. Arkadaşlarını ebediyen kaybetmek 

Onu bu hale koyan Rozarjın kılıncı üzere olduklarını gören bu iki kahraman 

Fakat şimdi bir de dileğim, daha doğ- N TELEFON : 2310 
rusu itiraf edilecek bir cinayetim var. (1768) 

Sanki bu itiraf onun biitün kuvvetin! (///////////.~(/./////L;rJl:T.LZYYY.J 
almış gibiydi. Fakat birden camlaşmış 
gözleri canlandı. Bir an için kapanan göz 
kapakları açıldı. Mistufle ve Faribolıın 
kolJarı arasında ve sedyenin üzerinde 

1 

doğrulmuş vaziyette söze ba"?ladı: 
- Sir ... Sir .. Bundan yirmi sene ev

veldi. Ben bir kadın seviyorum. Bu ka
dın bana ihanet etti. Ondan bir de co-
çuğum, oğlum vardı. Kadının ihaneti ak
lımı başımdan aldı. O asabiyet ve hiddet 
içinde çocuğu... Çocuğumu anasından 
çaldım ve... Sonra anasından intikam 
almak için çocuğu bir kasabadan geçC'r
ken terkettim. Bu kasaba Seven civa
rında idi. Şimdi. .. Yaptığım bu işten 
çok nadimim. Ah .. Oğlumu görebilsem .. 
Onu bir bağrıma basabilseydim.. Ismi 
Jandır. Unutmayınız Sir ... Jan .. Onu bı
raktığım kasabanın adı da Anduzdur 
Orada bir fırın önüne bırakmıştım. Şim
di, eğer yaşıyorsa yirmi bir yaşındadır. 
O benim oğlumdur Sir. Eğer onu bula-
cak olursanız ona benden, sefil babasın
dan hiç bahsetmeyiniz. Fakat onu muha
faza edini7.. Faribol, Mistufle .. Sizler d,.. 
onu seviniz. O kim bilir ne güzel . .. Ne 
yakışıklı, güçlü, kuvvetli bir delikanlı 
olmuştur şimdi.. Böyle yapacağmızı ba
na vaadediyorsunuz değil mi? 

!LAN 
Atça çelebi oğlu mahallesinden Meh

met oğlu ali tarafından sultanhisardan 
Mustafa kızı ve Mehmet karısı haticenin 
hasımsız aldığı 17-9-927 T. ve 870 - 330 
N.lu veraset senedinin iptali hakkında 
açılan dava üzerine yapılan muhakemesi 
sonunda: 

11-3-938 tarihinde 9 esas ve 95 karar 
N.sile mezkur veraset senedinin iptali
ne dair verilen karar indettemyiz tem
yiz mahkemesi ikinci hukuk dairesinin 
2305-293 sayı ve 24 Kanununsani 939 ta
rihli ilamile verasete müteallik kısmının 
aynen ve intikal meselesinin tashihan 
tasdikine karar verilmiş ve bu kararın 
müddeialeyhe tebliği sırasında mezbure 
Hatice ölmüş ve veresesi olarak göste
rilen kızı Kübra dahi istirdatta memle
keti olan sultanhisarını terkle semti 
meçhule gitmiş ve yeri belirsiz kalmış 
olmasından tebliğe imkan görülmedi
ğinden tebli~ makamına kaim olmak 
ve 15 gQn 1içinde tashihi karar talebinde 
bulunabilmek Ü7.ere keyfivet ilan olu-
nur. 3458 (1927) 

TEŞEKKÜR 
Faribol: 

idi. yaklaştılnr. Yasım yetmiş sekizi geçmiş oldugwu 

19 E Y L Ü L S A L 1 19Jt, 

lzmir Esnaf ve ahali Bankasının 30 .. ha· 
ziran-939 tarihindeki mali vaziyetine ait 
heaap hülô:aasıdır : 

AKTiF 

KASA: 
Banknot 
Gümüş 
Ufaklık 

DAHtLt MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT KARŞILIKLARI 
SENEDAT COZDANI: 

Vadesine üç ay kalan 

T.L 

112368 
811 

K. 

93 63 

Vadesine üç aydan fazla kalan 
578248 98 
38521 55 

ESHAM VE T AHVtLA T COZDANJ: 
Borsada kote olmıyan 

AVANSLAR: 
Esham - Tahvilat mukabili avanslar 
a) Borsada kote olanlar · 4909 19 
b) Borsada kote olmıyanlar 1561 l 37 
Emtia ve vesaik üzerine avanslar 985981 44 
Sair mütenevvi teminat üze-
rine avanslar .10081 O 85 

BORÇLU HESABI CARiLER: 
Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

-------- -
2892S il 
6413.S 01 -----KABUll.ERtMIZDEN DOLAYI BORÇLULAR 

SAiR MUHTELIF BORÇLULARı 
HwcdarJar zimmeti 
Muhtelif borçlular 

JŞTIRAKLER 
MENK.UlLER: 

Makineler 
Kasalar 

Kumbaralar 
Tesisat 

Mefruıat 

MENKUL OLMIYAN MAll.ARr" 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

NAZIM HESAPLAR 

75961 98 
23409.S 63 

1876 86 
4061 81 
1307 53 
1711 91 
'4644 68 

------ -
21088 69 
22835 60 

------ -
Yekftn 

PASiF 
T.L K. 

SERMAYE 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 79526 87 

lHTiY A 11.AR 
Muhtemel zararlar karıılığı 14 J 83 67 

MUHABİR BANKALAR 
MEVDUAT 

CARI HESAPLAR 
Tasarruf Mevduab: 

Vadesiz 
Bir aydan bir seye kadar vadeli 
Bir seneden fazla vadeli 

SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 
KABULLERiMiZ 

254164 37 

289116 46 
93151 17 
27297 86 

------ -
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETIOLER VE 
KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

IZMIR ESNAF VE AHALt BANKASI 

J".L. K. -----
.113272 63 

5373 91 
44318 

616770 53 

J3304 4Q 

\ 
lJ07)12 85 

93060 Jl 

680593 91ı 

( 
310057 6t 

960'00 

13602 79 

43924 29 

1607335 00 
------ -
4744926 10 

T.L. 

------ -
1000000 o<J 

93710 ~ 

15108 57 

663729 86 

656837 11 
680593 97 

27611 05 
1607335 00 -4744926 10 

idare Meclisi Reisi Umumi Müdür 
H. Ak.yürek A. inan 

MORAKIPLER 
Forbes şirketi Alaşehir Ş. Müdürü Cazım ticarethanesi muhasebeclsl 

Kamil OcakoğJu Kemal Ak.pak 

iLAN 
Vilayet Daimi encümeninden: 

Menemen Şehit Kemal okulunun onarılması Nafıa müdürlüğünde
ki keşifnaınesi veçhile 943 lira 63 kuruş bedelle ve 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümle
rine göre hazırhyacakları teminatlariyle birlikte 2 ilk teşrin 939 pa
zartesi günü saat 11 de vilayet daimi encümenine baş vurmaları. 

3416 (1923) 

ti .......................................... . -l 

bank Doyçe Oryent 
DERSDNER BANK 

İZ M t R 
ŞUBESi 

Merkezi : BEKLiN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur-
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,soo,ooo Rayhsmarfı 

Türkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZ~UR 

Mısırda subelcri : KAIIlRE VE ISKENDERIYE 
Der türlü banka muamclabm ifa ve kabul eder. 

-------~----------------,,,,_ 
S ta d •w 1 · ld tt'' 1 · f B · b' d ~ Jt - Onu, kendi og"lumuz gı"bi sevece- ~ avaş ıger erı e e e ıı< en za er - enı ıraz ogru unuz.. halde Izmir memleket hastanesi baş 
. . . . d 1 k R . F Kr' t ki k ğimi7.e yemin ediyoruz, dedi Frcr Kri·· A •a ... i'-'e rnu··ıahassısı sevıncı ıçın e er en o, ozar:ıın monııen- rer ızos omun yana arına an operatör muavini bay Recep tarafından ~ 11 .,, 

.. L · I u g" ere·" h • h • ld" s · b' k tl d. zo.stuın .. Rahat ölebilirsin. Çünkii jşle-yor uı ve von or ""va şı va !':ısı- ge ı. esı ıraz uvve en ı. - yapılan fıtık ameliuatı neticesinde se- Doktor 
tt - ı .. ) · d w 1 miş oldugwun hata, telafi edilmez bir ha- J 

rı ıgmn ve on arın uzer erme o~ru n ı- Monsenyör Luiye hitaben: nelerce çektiğim ıstıraptan kurtuldum. 
nı sürdüğüne şahit olmuş ve herifin mel- - Sir, dedi. Sizden bir istirhamım \'e ta değildir. Ameliyah kemali hazakatle yapan ve 1 •ı z• 
un maksadını nnlnmıştı. bir de dileğim var. Beni bahçenize gö- Monsenyör Lui de: hakkımda yüksek alicenaplık gösteren S m a) ) ya 

Rozarj, tam kılıncını havaya kaHırdt- mün .. Orada, sizin ve Ivonun dola5tığı - Ebedi uykunu rahat uyu sevgili Bav Recep ve arkadaşlarile hizmetimde 
ğı sırada da kendini sevdalılarla onun hava içinde ebedi uykumu uyuyayım. dostum. dedi. Her ne olursa olsun oğlu- bulunan hemşirelere yürekten şükran- Memleket hastanesi eski mütahassısı 
arasına atmış ve monsenyör Lui ile Ivo Monsenyör Lui bu saf ve temiz uzu nu kendi çocuğum gibi seveceğimi ve tarımın sunulmasına gazetenizin delalc- ı Her gün sabah 9 dan itibaren akşam ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE oLDt1-
nu öldürecek bu müthiş kılınç darbesi- karşıc:ındn derin bir teessür duydu onu muhafaza, himaye edeceğimi sana tini rica ederim. 6 ya kadar İkinci Beyler sokağı No. CUNDAN SERTLtC!Nt MUHAFAV 
ne kendi vücudunu siper etmicti. - Vaadediyorum, dedi. Arwn yerine vaadediyorum. Kemcraltı camii imamı H. Şerif 25 ... TELEFON Evi : 2505 EDEN YEGANE DIŞ FIRÇASIDJ!C 
Şimdi, bu fedakarlığın mukabili son ne- get;rilecektir. Mistufle de a~lıyan bir sesle: Kozfidan Muayenehane : 4178 

fefilni vermek üzere bulu~n~u~o~rd~ll!....._ __ ....!..._~F~r~e~r~K~r~i~zo~s~lu~m!!!Jh~a~fug· ~blli~~~------..L---------... ~i.l.JCJlllJ!!,;.l..l.L_..L..... ____ _ı_ ____________ __;~s,_-1.,IJ(j~------...l.iiiıım ............................ ....ıaı........!.H~e~r~e~cza~~v~e~IMlll~· :.IO!ııiıllıılılOl.lıllii ...... • 
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19 Ey ı. U L SAL 1 

SPERCO VAPUR 
ACEHTASI 

w. F. Henry Van der Zee 
ve şürekası 

··--.-
SVENSKA ORİfilıı~ LiNİEN Al\!ERİCAN EXPOR'F LİNES İNS. 

VİNGALAND motöril 3 teşrinievvel N EV - y O R K iÇIN: 
939 tarihlerine doğru beklenmekte olu? EXA1\ıtNER 'npuru 19 cylUtc doL>TU 
Götcborg Kopcnhag ve Helsingfors lı- bekleniyor. 
manlan lçin yUk alarak hareket ede- ·F~OUTH• vnp. 19 eylule doğru 
ceh-tir bckleruyor. _ .. ~ 
ADRIATİKA SOSYE'fA ANO?-.iMA .. EX~ELLOıı vap. 2a Eylulc dogru 

vt , NE beklcnıyor. 
Dl NA GAZ1' O. .EXERMONT• vap. 3 ilkteşI'.ine doğ-

CALDEA motörU 22 eylOl 939 tari· nı bekleniyor. 
hinde beklenmekte olup Napoli ve Ce- ıı'EXMOORn vııp. 6 llkteşriııc doğru 
nova limanları için yük alarak hareket bckkniyor. 
edecektir. •EXECUTİVE• ,·ap. 10 llktecırine 
DİANA vapuru eylıll sonlarında be~- doğru bekleniyor. 

lcnmckte olup Vcnedik ve Triyeste lı- DEN NORSKE MIDDELH~ VSUNJE 
man1an için yük al.nrak hareket edecek- NORVEÇ, iSVEÇ VE DANiMARKA 
tir. • ,,... """" Lİ IANLARI iÇiN 
İTALİA S. A. Dİ NAVİGıu.ı.o ..... .,,. 
PRİNCİ PESSA M.ARİA motöril 28 BA y ARD ınotörü 20 eylüle doğru 

"lQI 939 tarihinde Cenovadan Ccn°:bt bekleniyor .. 
:Amerika limarilarına hareket edecektir. D. T. R. T. KIDIPANYASI 
BOLJ.ANDA AVUSTURAl~YA HATTI f!UDAPEST .. 

SPRİNGFONTEİN motalöril 30/9y/93~ BUDTUAPN:Ş~ı~:ı~2~1 /y~ doğru • ın· d ,_._ Avustur ya ve enı 
•tr ın e geıt:n:A . "k alarak hare- hcldeniyor. 
~ke"landa l.bnk .anlan içın yü TİSZA motörü 25 cylule doğru bekle-

t edece tır. . 
nıyor .. 

N O T : DUNA motörü ilkteşrin bidayetine 
tıAndald hareket tarihleri ile oavlun- doğru bekleniyor .. 

ludald deği§lkliklerden dolayı acenta- SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
ınız mesuliyet bbul etmez. Daha fazla KÖSTENCE, KALAS~ TUNA 
lafstlAt tçln İKİNCİ KORDONDA FRA- LİMANLARI İÇIN -
~ SPERCO vapur acenta.sına mil- D~OSTOR vapuru 30 eylule doğru 

bcklcnıyor .. 
racaııt ecJ!lmes:i rica olunur. SOSYETE KOl\ffiRÇİYALE BULGAR 

TELEFON: Z004/200S D. NAVİGAZİON A. VAPUR 

UMDAL BADOS iSKENDERil"E VE PORT 
SA1T İÇİN 

- "}-- CHİPKA vapuru 22 eylüle doğru bek-
....... rari DENİZ ACENTALIÖl LTD. 
\J&nUDU ..... .. ~ • _,. lcniyor. . 

BJll.l.EmC 14J.u...., &.1•ı..ır· iSKF.NDERİYE VE PORT SAİT İÇiN 
HELLAS vapuru 3/5 eylQl arasında TZAR FERDİNAND vnpuru ilkteşrin 

bcldeoilmekte olup Rotterdam. Ham- bidayetine doğru bekleniyor. 
r an] • . yük ala Vapurların isim ''C tarihleri hakkında 

burg ve Anversa ım an ıçın - hiç bir taahhüt alınmaz. 
caktır.. Vapur]ann hareket tarihleriyle nav· 

B E L G l O N vapuru 14 EylOlde lunlardald deği,iltliklerden acenta me
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- suliyet kabul etmez. 
burg ve Anversa liınan1an için yilk ala- Daha fazla taf.~llt için ATATURK 

caktır.. caddesi 148 No.da W. F. Henry Von Der 
HOILANDİA vapuru 22 Eylıllde Zee ve Şsı. Vııpur accntalığına rnUraCA· 

bekleni1mekte olup Rotterdam. Ham- at edilmesi rica olunur. 
buTg ve Anversa Umanlan için yUk ala- TELEFON : Z007/Z008 
c:aktır .. 

'A T H t N A t vapuru 30 EylQlde 
1»e1c1en1tmekte olup Rotterdaoı, Ham- Messageries Maritimes 
1ııurg ve Anversa limanlan için yUk ala- --*--

KUMPANYASI çaktır •. 
BALKANLAR ARASI HATI'I THEOPHİLE GA UTİER vnpuru 30 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 
aLOVCEN• İstanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya

ya hareket edecektir. 
Ulks vapuru 9 cylfil 1939 cumartesi Her tiirlü izahat ve malumat için Bi· 

gUn(l K&tenoeden gelip 10 eyHU 1939 rinci Kordonda 156 n~rada LAU-
gUnU saat 12 de : RENT REBOUL ve ŞERUd vapur acen-
~ _ Arnavutluk limanları • Kotor- tasına mürnront edilme:oıi rira olunur. 
Dubrovnlk. Split Venedik ve Trlesteye TELEFON : 2 3 7 5 
hareket edccektlr. 

ANGLO EGYPTlAN MAİL LINE 
PiRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT 

HAYFA - İSKENDERİYEYE hat 
.c.AiBO CITY • LÜKS V .APURU ile 

Manily11 lçhı Boyrut-Bayfa-tsken-
hareket tarlhlerl deriye için hareket 1 

tarihleri 

OK OR 

Kemal Osman 
~ozkurt 

7/9/1939 1/9/1939 
21/9/939 15/9/939 

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

PİRE 
•NEA HELLAS• 

Lüb transatlantik vapuru ile Pire 

JZMİR MEMLEKEr 
HASrAHESİ 

Asabi~e mütalaassı.sı 
l\IUAYENEHANE : İkinci Beyler 

sokak No. 19 da hııstnlarmı her gün 
kabuJ eder. 

u rk hattı ~!!~~~~~~o~w~;=·~·~-~~-~~ ,l 111evyo ..• = 
Pire - NCV7ork seyahat mllddeti 1% gtlD 

Nevrork - fuan için hususi fiatler .. 
Pireden hareket tarihi 

9EylOl1939 

DOKTOR 

Celal Yar~m Gerek vapurların muvasalAt tarihleri, 
gerek vapur tsirnlerl ve navl~ hak
kında acenta bir teahhilt altına gıremez. 
Daha fazla tafsillt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL• İZMJR M~MLEK~'J' 
umumt deniz Acf'ntalığı Ltd. müracaat HAS'J' AHESJ DAHiLİYE 
edilmesi rica olunur. MVr AIJASSJSI 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

T. BOWEN REES VE 
şürekası 

FERN LİNE (1"EARNLEY AND 
EGER OF OSU>) 

FERNLANE nıotörü ayın nihayet.in-

d beki ilın kte olup Nevyork ve e en e . . ..k 1 Amerika sahilleri limanları ıçın yu n a-

Muayenchnne : ikinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFO~ : 3956 

Bôrinci Smd Mülahams 1 
Ur. Demir Ali 

KAMÇJOC:LV 
caktır. ---1& ~-..:LI ' 1 

Gerek vapurların ınuvll.'llUAt UU"UUerı. 
Ci.lt \'C Tenasül hastaWJ.arı 

VE ,_._,_ . 1 ___ , __ bakkmda acenta 
ıı:ıUUJCn ve nav un.ı.an 
bir teahhllt albna gireme~ Daha fazla 
tafslliit almak için T. BOftD Rees ve Şr. 
run 2353 telefon numa.ruuı• milracaat 
edilmesi rica olunur. 

Olivier ve şürekası 
• 

Elektrik Tedavileri 
Birinci Beyler Sobğı No. $5 .• 

tmıir - Elhamra Sineması aikasmda 
Sabahtan akşama kadar lıa:.talanru 

kabul eder.. TELEFO:S : 3479 
• 1 1 

niniNct KoRooN R~ siNASI oPERArOR 

LoNDRA-nınl'i~f~N: u•
3 Dr. Asil Mukbil 

F.STRELLANO vapuru 27 al,<tıstosta k 
gelip 2 ey]()Je kadar Londra ve Hul için Ata a m 
yiik nlacaktır- r ~"'IC''J' ffAS'J' A 

Lh'JillPOOL HATI'I MEM~~ . . • 
OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar NESİ OPERAröRV 

Lherı:><><>l \'C GJnsgov için yük alacaktır. Hastalarını her gün üçten sonra 
DEUTSCllE ı .. EV A'NTE - LiNİE Birinci Kordon 312 numaralı Jn-

11 kinyon apnrtmanında kabul eder. 
DELOS vopum %3 ağustosta run- TELEFON : 3537 

burg, Bremen ve Anversten gelip yük -----------!illl'.7-J 

'IENlASIR 

eıçAGı 
Fn seri .sakalları 

..,yener 
u-e, ~

umu.şaflr 

F d 183 VE 184 Numaralı 
U a. f a Pavyonu Ziyaret Ediniz 

Beyoğl,;nda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her ilri otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehusın bay ömer 
Lütfü Bengü'dir. 

Bristol oteli elli odab her odada aoğuk ve •ıcak akar suları. banyolan 
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauıaı 
bay ömer Lütfü Bengiinün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb uticannda 
bylunan otellerde buluıurlar. 

__ ................ 7Zm~22l --T. C. Ziraat Bankası 
KUPalllf tarihi : J888 

Sermayesi: ıoo.oon.,noo Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zirm \'e ticari her nevi Bankn muameleleri 

PARA BbltKTiRENLERE 28. IJRA 
İKRAMİYE VERECEK 

• 

Ziraat banknsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası lıulunnnlara senede 4 defa ı;-ckilccek kur'a ile aşnl:rıdak:f p)Ana göre llc
rrunlyc <lnğıtılacnktır : 

4 Adet J 000 Llrnhk 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
4 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 4.800 • 
lGO • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hcsnplnrın<lnkı ııaralar bir sene içinde !.iO liradan aşağı d~c:ml

yenlcrc Umımiye çıktığı takdirde yUr.de 20 fazlnsiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. l EylCıl, 1 Birind kinun, 1 l'tlart ve 1 Haziran tarih

lerinde çckileeclrur. 

......................... IR'!!--.1me ...... ımiiıl .... ~a 

Ambar inşaatı 
'"foprak mahsul!eri ofisinden: 
1 - Kunduz istasyonunda yapılacak anbar ve idare binasile buna 

müteferriğ i ler kötürü olarak kapalı 7.arf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Keşif bedeli (59.888.05) elli dokuz bin sekiz yüz seksen sekiz lira 
beş kuru~tur. 

2 - Eksiltme evrakı (3) üç lira mukabilinde Ofi umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 2). 9. 39 tarihinde saat ! 5 de Ankarada Ofis binasın
da yapılacaktır. 

Teldif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde Ofi in mu
haberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktara ( 4244,40) dört bin iki yüz kırk 
dört lira kırk kuruştur. 

S - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek için 
ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten nlacakları ehliyet ve
sikasını koyacaklardır. 

6 - Anhann betonarmesi için lazımgelen demirlerden Of.iate mev
cut olanlar maliyet fiati üzerinden müteahhide verilecektir. Demir
lerin testim maf-ıalli, cins ve miktarları hakkında Ofüten malumat 
ist necektir. ( 46 f3) 

11, 19. 21 3443 (1921) 

iLAN 
Devlet Dcnizyolları lzmir Şu
besinden: 
Alsancak vapur iakele.i içindeki büfenin 1 T eırinievvel 939 dan 

30 Eylul 940 tarihine kadar bir yıllık olmak üzere icara verileceği 
1 ve S.9-1939 tarihinde ilan edilmitti. 

Müdüriyeti umumiyemizden aldığımız emre göre mezk\ır büfe 1 
T e rinievvel 939 dan 30 Mayıs 940 tarihine kadar sekiz ay için icara 
verilecektir. lhnle muamelesi açık arttırma ile ve 29 Eylul 939 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat on dörtte Devlet Denizyollan lzmir şube
si binasında yapılacaktır. Tahmin edilen icar bedeli yüz altmış liradır. 
Taliplerin bu baptaki rtnameyi görmek üzere ubemiz m lzeme me
murluğuna müracaat etmeleri ve oniki liralık muvakkat teminat akça
lannı da müzayededen evvel veznemize ynhrmaları ve kanuni vesaikt-
da beraberinde getirmeleri ilin olunur. 15, 18 3381 (1904} 

Devlet Limanları işletme umum 
müdürlüğü lzmir şubesinden: 

T enane için 40 metre mikkip eğri çam ve 600 tane paraçol açık ek
•iltme usulüyle satın alınacaktır. Bunların Alaybey tersanesine tealim 
artile muhammen bedeli 1640 liradır. Elailtme 29/9/939 cuma günü 

sant 16 da Devlet Limanlan İzmir ubesi binaaınJa toplanacak ihale 
komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme §Mtnamesi bedelsiz olarak leva
zım şefliğinden alınabilir. Muvakkat teminat 123 liradır. 1steklilerin 
muvakkat teminat ve ~artnamede yazılı vesikalarla bildirilen saatte 
ihale komisyonunda hazır bulunmalan ilan olunur. 

14, 19, 23, 27 3397 (1894} 

'fop ak mahsulleri ofi inden: 
Bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yaptmlncak anbarların betonar

mesi için lazım gelen demirler müteahhitlere ofis tarafından maliyet 
fiati üzerinden verilecektir. 

Demirlerin bedeli teslim mahalli cina ve miktarları hakkında ofi 
ten fifahen malumat istenecektir. 

17' 19, 21 3442 ( 1922) 
,~a:ı~?J~z.mıza~~B!Zliiliiit?ı:L.Z~r2fZ;i1ıim!:;uo;1211ızı~rz.ill~~:z-,z,I 

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

tırma usulü ile kiraya verilecektir. ihalesi 29. 9. 939 tarihinde aaat 1 S 
de Alsancaktaki işletmemiz binasında yapılncaktır. 

Muhammen kira bedeli (l 20) liradır. latekli..lerin 9 liralık muvak
kat teminat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi i~Jetme kaleminden ve Gaziemir istasyon tefli· 
ğindcn görülebilir . 

10, 14, 19, 24 3932 (186)) 

iz mir Defterdarlığında~: 
Satış 
No. 

Muhammen B. 
Lira K. 

297 2 inci karantina Cerrah Mehmet 3 üncü Kasım so
kak 17 numaraı harap ev. 50 00 

298 2 inci karantina Nazmiye aokak 22 - 24 knpı 76S 
adanın 1 parselinden müfrez 309,62 metre murab
baı arsa. 50 77 

so 00 
so 00 

299 Güzelyala Poligon mevkiinde 1 S taj No. lu ev. 
300 Göztepe Mısırlı caddeııi 479 eski 341 taj No. lu ev. 
30 t Köprü mahallewj ikinci Sami sokak 5 kapı 20 taj 

No. lu 1737 ada 5 parsel sayıla ev. 35 00 
302 Salhane mahallesi 9 eylul sokak 679 ada 13 parse

linden müfrez 20 parsel sayılı 370 metre murabbaı 
nrsa. 185 00 

303 Göz tepe Şahin sokak 2) / 1 taj No. lu 9 36 ada 5 
parsel 160 metre murabbaı arsa. 64 00 

304 1 inci süleymaniye mahallesi Muharrem aoknk 
43/ 1 kapı No. lu 587 ada 6 parsel '70 metre 
murabbaı arsa. 34 00 

305 Göztepe Halit Ziya sokak 643 ada 25 parsel 19) 
M. M. nr a. 195 00 

306 Cöztepe Halit Ziya sokak 643 nda 24 par el 190 
M. M. arsa. 190 00 

307 Göztepe 1 lalit Ziya sokak 843 ad 23 parsel 217 
M. M. arsa. 217 00 

308 Cöztepe Halit Ziya 80kak 843 ada 22 parsel 170 
M. M arsa. 170 00 

309 Salhane mahallesi Şehit Kemal okağındn 23 
No. lu 672 ada 3 parsel sayılı 262 metre murab-
baı nrsa. 104 60 

310 Güzelyalı Tavaslı çıkmazı 22 taj 871 nda 20 
parsel 116,50 M. M. arsa. 81 55 

Yukartd yazılı emvalin mülkiyetleri 16. 9 . 939 tarihinden itibaren 
17 gün miiddetle açık arttırma usulile müzayedeye konulmuştur. 

ihaleleri 2. 1 O. 939 tarihinde pa7.artesi günü sant 14 de milli emlak 
müdürlüği.inde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin
den yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda milli em
lak müdürli.iğüne müracaatları ilan olunur. 

3428 ( 1924) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki hastalıkların :mikroplarını .kö
künden temizlemek için HELMOBLÖ 
kullamnıL. 

Helnıoblö 
Böbrekler~ ı çalışmak kudretini artı

\ rır. Kndın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni bclsoğukluğunu, mesane ilti
lwbmı, bel ab.'nSlnı, sık sık idrar bozmak 
ve bouıııkcn yanmak hallerini giderir. 

~~f-1. Bol idrar temin t..'<.icr. Jdrarda kumların 
ve mesanede taşların leş~kkülüne mani 
olur. 

DiKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı te
mizliyt-rek mavilcştirir .. 

Sıhhat vekaletinin 14-7-932 tarih ve 
2-27 nwn ralı ruhsatını haizdir. 

HER I<;cZANEDE BULUNUR.. 

---""~~~~~ıı;~w--•m•Z'll 1M1R 1K1NCt HUKUK BAK1ML1-
0INDI'!N: DOK!'OR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ve tenasül has· 
talı1ılar mütahassısı 

Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 
Kordo ~iman konsolo hanesi 
arkasında ) 206 Numaralı mu
ayenehanesinde her gün saat 
13 den itibaren hastalannı ka
bul eder. 

TELEFON : 3458 

b.ınir F~f pnşa Çukur çeşme soka
ğında 512 sayılı SQkakta 7 sayılı C'vde 
Mehmet kıu ikbal tarafından nynı ev
de oturan kocası Erzincnnlı Halil oğlu 
Süleyman aleyhine açtığı boşanma da
vasından dolayı nıUddeialcyhc çıkarılan 
davetiyenin Silleymıının iknmctgfihını 
terkle başka yere gitnwsinden bila teb
liğ iade edilmiş ve zabıtaca yapılan tah-
kikalln da ikam lgahının meçhul bulun
dugu anlaşılmış olduğundan bu baptaki 
tahkikat 1-11-939 tarihine bırakılmıştır. 
Ynzılı günde saat 10 da hakim huzurun
da müddcialclhin hazır bulunması ve
yn vekil göndcmıcsi lüzumu aksi halde 
hakkında gıyaben muamele yapılacnğı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilAn 
olunur. 3464 192G) 
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Sovyet müdahalesinin akisleri· 
lngiliz gazeteleri, Almanya ve Sovyet Rusya arasında bir harp 
doğuracak hadiselerin zuhur etmesini pek muhtemel görüyorlar .. 

Vaşington mahafilinde Baltık devletlerine karşı 
Sovyetler Birliğinin ihtilafa iştiraki Almanya Sovyet Rusyanın faaliyet 

çok vahim telakki edilmektedir 
Londra 18 (Ö.R) - Taymis, Rus es

rarının henüz kat'i şekilde halledileme
diğini yazıyor. 

Deyli Telgrafa göre Sovyetler birliği 
harekete geçmekle Almanyaya karşı 
kendini müdafaa etmek istem~tir. Al
manların ileri hareketleri Sovyetleri en
dişeye düşürmekte idi ve müttefiklerini 
devamlı surette temin için yeni dostları 
ile çarpışmağı da göze almışlardır. Nçti
cede Almanya ve Sovyet Rusya arasın
da harp doğuracak hf'idisclcr.. zuhur et
mesi ihtimal haricinde değildir. Alman
yanın Sovyetlerle yaptığı ademi tecadiz 
paktı Çekoslovakya ve Polonya ile 
yaptığı ademi tecavüz paktından daha 
kuvvetli olmıyacaktır. Stalin, Polonya
dan geçen Alman silindirine endişe ile 
bakıyor. Bu silindil'i kullananların bir 
dalgınlık eseri olarak daha ileri geçme
leri ihtimalini düşünüyordu. Şimdi, göz 
önünde tutulması lazımgelen iki nokta 
vardır. 

1 - Sovyetlerin garp hu<ludıındaki 
kuvvetleri, bir Kızıl ordunun mevcudl
yeti Bitlerin Polonyndaki kuvvetlerinin 
büyük bir kısmını garpte Sigfrid hattına 
çekmek için duyduğu büyük ihtiyacı 
temin edemiyecektir. Alman ordusunun 
mühim bir kısmı yine Polonyada kala
caktır. 

2 - Lehistan dirilecektir. 
Londra 18 (A.A) - Hariciye nezare

ti, şimdiye kadar Moskovadaki lngiliz 
sefirinden yalnız kısa bir rapor almıslır. 
Sefir, raporunda Sovyet hükümctinin 
kendisine Sovyet Rusyanın büyük Bri
tanyaya karşı bir bitaraflık siyaseti ta
kip edeceğini bildirmiş olduğunu beyan 
etmektc.dir. 

Salahiyettar mehafildc boyan olundu
ğuna göre lngiltere hükümcti, Sovyetle
rin hareketleri hakkında aleni beyanatta 
bulunmak için sefir Secdsin tafsilatlı ra
porunu beklemektedir. 

Bu münasebetle bu hareketin evvel
den tahmin edilmiş bulunduğu ve Avru
pa hükümetlcrinin Sovyet - Cermen 
ademi tecavüz misakının imzasındanbc
ri bu ihtimale kar.şı koymak mecburiye
tinde kalmış oldukları beyan olunmak
tadır. 
Şu halde Ingillere hükümetinin şim

diki siyasetini tadil etmesinin muhteme] 

olmadığı ve bilhassa Sovyet Rusya ile 
Alnıanyanın beraberce hareket etmeme
leri ve Sovyct Rusyanın Polonyada mü
dahalede bulunmasının gayesi. Almdn 
kıtaatının Sovyet Rusya hududuna var
malarına mani olmak olması mümkün 
bulunmasına binaen lngiltercnin siya
setinde bir değişiklik yapmasına lüzum 
olmadığı ilave edilmektedir. 

StY ASt MEHAFlLtN F1KtRI...ER1 
Rusya, Alınanyanın UkranyaJıları ve 

beyaz Rusları himaye etmesine kail bu
lunmamaktadır. 

Siyasi mehafilde şöyle denilmektedir: 
l - Alman ve Sovyet menafilnin, 

doğrudan doğruya karşılaştıkları zaman 
aralarında bir müsademe vukua gelme
si ve bundan Almanya ile Sovyct Rus
ya arasındaki münasebatta daha büyük 
müşküller zuhur etmesi de mümkün
dür. 

2 - Almanya ile Sovyet Rusyanın 
evvelden aralarında mutabık kalm1s ol
maları ve şimdiki hadiselerin petrolüne 
Almanyanın ve Besarabyasına Rusyanın 
göz dikmiş oldukları Romanyaya karşı 
daha vahim bir tehdit teşkil etmesi de 
ihtimal dahilindedir. 

Bütün mchafilde, bu suallere verile
cek cevabın ancak Sovyct Rusya ile Al
manyanın Ukrayanın akıbeti hakkında 
bir karar verdikleri ve aynı zamanda 
müşterek bir hududa mı malik olacak
lar, yoksa Almanya ile Sovyet Rusyayı 
yekdiğerinden ayırmak kin minyatür 
halinde bir Polonyayı ipka mı etmeleri 
hususlarını tayin ettikleri zaman veri
lebileceği beyan edilmektedir. 

Roma 18 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
Sovyet ordularının Lchistana gırısmı 
tcf.s.ir ediyorlar. cEkscJsiyor> dan cFiga
ro> ya kadar bütün gazeteler bunu bir 
ihanet telakki ediyor ve ba:r.ıları da ar
kadan indirılmiş bir hançer darbesinden 
bahsediyorlar. Bu askeri hareketlerin 
saiklerini tetkik eden bazı gazeteler Sov
yet hareketinin mesuliyelini Fransaya 
atfetmektedirler. 

Faris 18 (Ö.R) - •Pöti Pariziyem, 
Sovyet müdahalesi h·akkında şunları ya
zıyor: 

cŞafak sökmeden biraz evvel, idam 
mahkumlarının öldürüldüğü saatte Po
temkin Polonya sefirine Rus kıtaatının 

Polonya hududunu geçeceğini söylemiş
tir. 

Bitlerin cinayetine şimdi Stalinin ci
nayeti ilave edilmiştir.> 

Bütün gazeteler ve Fransız efkarı 
umumiyesinin sorduğu sual şudur: 

cSovyetlerin Polonynya girisi Alman
ya ile müştereken bir hareket midir, 
yoksa sadece ekalliyetlerin himayesi mi 
mev-wubahistir?• 

Vaşington 18 (A.A) - Rusların nazi
ler yanında Polonyaya girişi Amerika 
efkarı umumiycsinde lromünistlik aley
hindeki cereyanı kuvvetlendirmiş ve de
mokrasi müdafilerine kar~, daha büyük 
bir muhabbet cereyanı uyandırmıştır. 
Polonyanın Sovyetler tarafından isti

lası, Polonyadaki Rus ekalliyetlerinin 
tehlikede bulunduğuna dair Sovyet mat
buatının yazılarındanberi, Amerika si
yasi mahfillerjnce bekleniyordu. 
Vaşington diplomatik mehafili Sovyet

ler birliğinin ihtilafa iştirakinin Balkan 
memleketlerini de harbe sürükliyerek 
Avrupadaki harbı daha ziyade g"nişle
teceği mütalaao;ındadır. 

Balkan memleketlerinin İngiltere ve 
Fransa taraf mdan silah ve mühimmatça 
beclctilmesi diplomatik müsahitJerin ek
serisi tarafından 1.aruri ve birinci dere
cede mühim bir mest'le olarak tclfıkki 
edilmektedir. 

Bu aynı müşahitler Avrupa buhranın
da Anıcrikaya mühim vazifeler terettüp 
ettiği ve silah ambargosunun kaldırıl
masının ı.aruri bir mahiyet aldığı kana
atindedir. 
Vaşington 18 (Ö.R) - Reisicümhur 

Ruzvelt Pazar günü Vaşingtondan ayrıl
mamış ve hariciye nazın B. Kordcl Bul 
ve diğer nezaret erkanı ile görüşmüştür. 
Şimdilik r<'smi hiç bir beyanat ncşredil
memiştir_ Mesele reisicilmhur Ruzvclt
le demokrat partisinin şefleri arasındaki 
konferansta müzakere edilecektir. Res
mi mehafil Rusyanın Lchistnndaki hare
ketinin uzak şarktaki neticeleriyle meş
gul oluyorlar. 

Tokyo 18 (Ö.R) - Gazeteler Sovyet 
ordularının Lchistanda müdahalesiyle 
Avrupa harbının yeni bir safhaya girdi
ği mütalaasındadırlar. Gazeteler bunun 
bilhassa Amerikanın va1Jyeti üzerinde
ki tesirleriyle me.~gul görünüyorlar. 

Polonya hükümet erkinı 
Romanya ya iltica mı ediyorlar? Çer .. 

noviste bir toplantı menedildi 
Roma, J8 (0.R) - Leh men arazisinde Çeıeno

hölıiirneti Rumen arazi· vi~e içtfmaa davet et• 
dne iltica eden Polonya mqse de Rumen hülıü· 
devlet reisi ve hülıümeı meti IJa içtfınaın yapd· 
ePlıiinını lıalJaJ etmesftti mamcuını emPetndftiP
RUMEN hülıümetinden Ba selJeple lıor diploma
taJep etmiştir. Romanya tllı ÇePnoviften haPelıet 
Avrapada muhasımlar etmqtlr. 
arasında sılıı IJiP IJita· 
Nflılı muhafazasına lıa· 
Par verdiğinden Roman· 
yanın IJütün hudutları· 
nın emniyet ve müdaf a

17 eylul günü öğleden sonra Leh reisi 
cümhuru ve hükümet erkanı hususi bir 
trenle Çemoviçten BUkreşc hareket 
etmişlerdir. Leh başkumandanı, mareşal 
Smigli Ridz de Romanyaya iltica eden
ler arasındadır. 

cısına itina ile devam ' Roma 18 (ö.R) - Polonya cümhur 
edecefıtiP. reisi Muziski ve hükümet erkanı Roman-

Lell hariciye nazırı al· ya kasabası olan Cernoviçe gelmişler-
IJa B dir. 

y elı Lehistandalıl Roma 18 (ö.R) - Polonyanın Mos-
ecnelJi sef iPierini Ru· kova sefiri, Jngiliz Ve F ransrz sefirleri ile 

istişareden sonra Sovyet p&ytahtmı terke 
hazırlanıyor. • 

Loni::lra 18 (A.A) -· itimada şayan 
bir menbadan bildirildiğine göre Polon
ya hükümeti Polonya arazisinde kain 
Kutydedir. Polonya hükümeti neşretmiş 
olduğu bir beyannamede Polonya ordu
sunun harbetmekte olduğunu ve Alman 
kuvvetlerinin adet itibarile faikiyetine 
rağmen muharebeye devam edeceğini 
bildirmektedir. 

Bükreş 18 (A.A) - Polonyada icrayı 
harekat etmekte olan Alman tayyarele
rinin bu ~on günlerde her türlü askeri 
hedeften mahrum olan şehir ve kasaba
ları kasden metodik bir surette bombar
dıman etmiş oldukları Polonya rem 
cümhuru B. Muziski tarafından, Bükreş
deki Amerika sefiri vasıtasile Amerika 
reisi cümhuru B. Ruzve1te telgrafla bil
dirilmiştir. 

Bu telgrafta bin kadar sivilin telef ol
muş veya yaralanmı'1 olduğu ilave edil
mektedir. 

Leh kuvayi külliyesi 
Vistül ile Zoga nehri arasında Al
man çemberine moka ven1et ediyor 

serbestisini kabul mu etmiştir? 
Pari"< 18 (ö.R) - Almanların Le

tonya, Litvanya ve Estonyaya karşı Sov
yet Rusyayı tamamen serbest bıraktıkları 
öğrenilmiştir. Rusya için bu mıntakalar 
ehemmiyetlidir. Zira Rusya, bu Üç mem
lekete el koyarsa Finlandiya körfezinin 
hiç olmazsa cenup sahilinde serbest ka
lacaktır. 

Gazeteler Almanyanın sözüne inana
rak Fransa ve lngilterenin garanti!lini ka
bul etmiyen bu devletleri Sovyet Rus
yaya teslimde Almanyanın hiç tereddüt 
etmediğini yazıyor. Alman ordusu Po· 
lonyada ileri hareketinin istikametini 

derhal değiı:tirmiştir. 
Şimalde. Baltık sahillerine doğru ileri 

hareketi Sovyetlere terk ederek cenupta 
RomaQya hudutlarına doğru ilerliyorlar. 

Londra 18 (AA) - Polonya rad
yosu, Sovyet kıtaatının Polonyaya gir
mesi üzerine Estonya ve Letonyadn bü
yük bir endişe hi,sedilmeğe başlanılmış 
oldu~-unu bildirmektedir. Parisden bil
dirildiğine göre Sovyet kıtaatı. Estonya 
ve Letonya hudutlarında tehaşşüd et
mektedir. Moskova Riga treni, dün Ri
gaya gelmemiştir. 

Kaunas 18 ( ö. R) - Radyo ile neş-

redilen resmi bir tebliğde Litvanya hü
kümeti millete ı.ıükuneti muhafaza etm~ 
sini tavsiye etmektedir. Bir çok sınıflar 
daha silah altına çağırılmıştır. 

Kaunas 18 ( ö.R) - Litvanya hükü
met reisi Litvanyanın da Lehiatanda mÜ• 
dahalede bulunacağı haberinin esassız 
olduğunu bildirmiştir. Vilna arazisi üze· 
rindeki milli emellerine rağmen Litvan· 
ya bitaraflığı muhafa7a azminde oldu
ğundan Leh hududunu kapamış ve hu
dut garnizonlarını takviye etmiştir. Lit
vanya hariciye nazırı Almanya ve Rusya 
sefirlerini kabul etmi~tir. 

Leh Cümhurreisi Mociskinin Leh 
milletine çok heyecanlı bir hitabesi 
Londra, 18 (Ö.R} - Leh reisicümhu- Fransa ve İngilterenin müttefiki olan imknnını verecek bir mahalJe nakle 

ru B. Mosiski Leh milletine hitaben şu Lehistan anarşiye karşı hakkın 7.afcri mecbur kalıyorum .. 
beyannameyi neşretmiştir: için, medeniyet kuvvetlerinin barbarlı- •Vatandaşlar, ıstırabımız ne kadar 

•Vatandaşlar, ordumuz emsalsiz bir ğa galebesi için çarpışmaktadır.. Derin derin olursa olsun, cesaret faikiyetini 
cesaretle, harbin iptidasından beri di.i.ş- kanaatim vardır ki Lehistan bu mtica- muhafaza edeceksiniz ve bütün dünya
manın ezici kurlretiyle kar.şılnşarak Al- deleden muzaffer çıkacaktır. nın takdirini kazanan ayni vakar ve şe
man müselltıh kuvvetlerinin hemen he- •Vatanda.şiar, başımızdan geçen fırtı- refi muhafnza ediniz. Milletin şerefini 
men tamamına mukavemet etmekte nadan Cümhuriyet sembolünü ve ana korumak vazifesi hepinizin üzerine dü
iken, Şark kom~umuz aramızda mevcut yao;aya müstenit hükümetin otoritesini şer .. Cenabı Kadiri mutlak hakkaniyetli 
ad<'mi taarruz muahedesi ve ahH"lk pren- kurtarmağa mecburuz. Binaenaleyh kal- Leh davasının zaferini mümkün kıla
siplcrini çiğniyerek Leh rırazisini istila bim ıstırap dolu olarak cümhurriyaseti· caktır.ıı 
etti.. Lehistanın şark ve garp tarafından ni ve hükümet otoritesini tam hüküm- Beyanname Lehistanın cenubmıda, 
müşterek bir istila ile karşılaşbğı tarih- raniyetle faaliyette bulunarak Lehistan Romanya hududu civannda Ko~ nahi
te ilk defa olarak vaki oluyor değildir .. cümhuriyetinin menfaatlerini korumak yesinde neşredilmiştir. 

Şark cephesinde vaziyet 
Alman tebliğine göre Polonya harbi 
sona ermiş.Fakat V arşova dayanıyor 

Berlin 18 (A.A) - Ricat halinde 
bulunan Polonya ordusu gitgide infisah 
etmektedir. Alman kıtaatı Drohobyez 
ve Magierovia doğru ilerlemektedir. 
Lublin önünde harp ediliyor. 

Berlin 18 ( ö.R) - Alman tebliği: 
şerk cephesinde Polonya harbı sona er
mektedir. 

Paris 18 (ö.R) - Varşovanın tesli
mini istiyen ültimatomun müddeti sabah 
üçde hitam bulmuştur. Varşova müdafi
lerinin kumandanı ültimatomu cevapsız 
bırakmıştır. Almanların Varşova şehrini 
yere sermek tehdidini tatbika başlayıp 
başlamadıkları malum değildir. 

Roma 18 (ö.R) - Berlinden bildi-

rildiğine göre Varşovada muhasara al
tında bulunan Leh kuvvetleri kuman
danlığı 1 7 eylul akşamı radyo ile Al
man kumandanlığına müzakere için gön
derilecek Leh elçilerinin kabu1ünü teklif 
etmiııti. Alman baş kumandanlığı bu ta
lebi kabul etmiş olmakla beraber gece 
yansına kadar hiç bir Leh elçisi Alman 
hatlarına müracaat etmiş değildi. Alman 
tayyareleri düşman bakayasını takip edi
yorlar. Şark ordusunda vazifesinin esas 
kısmını bitirmiş olan Alman ordu ve top
lan ile tayyareleri diğer cepheye nak
ledilmek üzere toplanmaktadır. 

Berlin 18 ( Ö. R) - D. N. B. ajanıının 
'Verdiği habere göre Almanlann Galiç-

yadan temizleme hareketi devam ediyor. 
Lemberg muhasara edilmiştir. Slovakya· 
dan, şarki Prusyadan ve Silezyadan iler· 
liyen üç Alman ordusu birleşmiştir. Lub· 
!in mukavemet ediyor. Varşovanın mu· 
hasarası devam ediyor. Bu bir milyon 
nüfuslu şehrin teslim olması için yapılan 
teklifler neticeııiz kalmıştır. 

Alman kumandanlığı şehirdeki sivil 
halkın ve yabancıların Siereç cihetinden 
şehri terk edebileceklerini bildirmiştir. 

Berlin 18 ( ö.R) - Berlin radyoau• 
nun bildirdiğine göre Balbkdaki deniz 
kuvvetleri Gdinya ve HeJla mıntakalan• 
nı müdafaa eden son P9lonyalılarla mu
vaffakıyetli muharebeler yaprnıtlardır. 

Fransız hava ordusu 
Alman demiryollarını şiddetle bombardıman 

ederek hasarata uğrattılar 
- BAŞ.TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - rlin dün Sar cephesinde ziyaret ettiği zayiatımız haf1f olmuştur. 

ON BEŞ GÜNDE kısımlar kıtaatımızm dü.şınan toprağın- Başvekil biı· çok askerlerle görüşnı{i.f 
Faris, 18 (A.A) - Havas ajansı Garp da son günlerde işgal ettiği yerlerdir .. B. ve ileri harel tinin tevlit ettiği müşkü

cephesinde harbin başlamasını takip Daladiye bütün sınıflardan kıtaatımızın lata rağmen i<!ŞC işforinin yerinde gitti· 
eden ilk on beş günlük vaziyeti gözden azmine ve cesaretine .şahit olarak ve on- ğini tesbit e1 :11iştir. 
geçirmektedir. !arın kahramanlığının delilini elde ede- Faris, 18 ( .\.A) ~ Emin bir menba· 

Seferberliğini ikmal etmiş bulunan rek döruniiştür .. Sar topraklarında kıta- dan öğrenild" .~ine göre Fransızlar tara· 
Fransız ordusu Majino hattı cephesinde atımızın ilerleyişi tahribat, maynler ve fından yak:-' 1nan ilk iki sivil esir Al· 
Mozel ile Ren arasındaki bütün cephe- her türlü tuzaklar yüzünden yavaş ol- manya ile I ansa arasında harp patladı
de yirmi kilometre ilerliyerek her ta- maktadır. ğını bilıncc' 1derini beyan etmişlerdir .• 
raftan Alman topraklarına girmiş ve bu Başvekil mü.~hede etmiştir ki yüksek Diğer cihc• t •n Fransızlar ileri hareket· 
suretle Fransız topraklarının tamamiye- kumanda heyetinin aldığı tedbirler en leri esnasıı _Ja esir ettikleri Alman ~ 
tini muhafaza etmiştir. küçükten en büyük rütbeye kadar bü- kerlerinin ceplerinde İngiliz tayyareleri 
Diğer cihetten düşman, Sigfrid hattı tün askerlerin kıymeti ve nihayet kıta- tarafından Almanyaya ablan bey~ 

cephesinde bir takım mevzilere yerleşe- atın esaslı talim ve terbiyesi sayesinde meler bulmuşlardır. 
rek araziyi karış karış mildafaa etmek
tedir. 
Düşman, !?<lrk cephesindeki vaziyetten 

istifade etmeğe ve bazı mühim cüzütam
lar ve hava kuvvetlerinin bir kısmı da 
dahil olmak üzere kıtalarını şarktan 
garbe sevketmeğe başlamıı:tır. 

Paris, 18 (A.A) - Son seneler zar
fında komünizme taraftar olan muhar
rir Romain Rolland, başvekil Daladiye
yc bir mektup göndererek Hitlerizme 
karşı takip ettiği siyasetten dolayı ken
disini hararetle tebrik etmiştir. 
NAKLETTİKI .. ERİ KUVVETLER 
Pario;;, 18 (Ö.R) - Almanların Şark 

cephesinden garp cephesine şimdiye 
kadar alelacele on fırka asker ve motö
rize kuvvetlerinin mühim bir kwnını 
naklettilderi haber almnnştır. 

Kopenhagda toplantı 
Danimarka, Einlandiya, lsviçre ve 

Norveç hariciye nazırları yeni 
vaziyeti gozden geçirdiler 

Londra 18 (ö.R) - HAdiselerin süratli yürüyüşü şimdiye kadar harp dı
prısında kalmağı ümit etmiş olan memleketlerde gittikçe artan bir huzursuz,.. 
luk yaratınıftır. Bunlar, Alman taarruzuna karşı sıkı bir bitaraflık muhfaza 
etmek kararının, Rwı taarruzu 1ebebiyle daha şüpheli bir ıekil aldığı mUta
lAasmdadırlar. Danimarka, Fenlandiya, Norveç ve Isveç hariciye nazırları 
Kopenhagda toplamrutlardır. Bu phirden alınan bir telgrafa göre bkancB
DaVJa. ve Baltık ınneleleı1 seleeek Mdiaeleri derin bir •ndife ile telikkt .... 


