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Üç Leh ordusu mukavemet ediyor 
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kası 2 Alın n fı 
.......................................................... -:---------------------------------=-----..-----..... ..-.--------_,.,_,. ______________ __ 
Sovyet .. Alman kuvvetleri ill< defa Brest - Litovs ta temas haline geldiler 

Alman kıt'aları Bialostok ve Brest - Litovsktan çekiliyorlar 
Bu mıntakalar Kızılorduya b1rakılmıştır 

......... ............................................... ............................ Paris, 10 (Ö.R) - Bazı haberlere gö- \erilen iiltinuıtoınu reddettiği nıalum 

1 1 b h t k t 
)" re üç Leh ordusu Almanlara karşı mu- olan Vnrşovn nuntnkıısmda Almnnln-

ta Ya U arp e a 1 kavcmetc devam etmektedir. Bunların nn şimdi çok crt bir hiicuma bnşladık
birincisi şimalde, Bug mıntakasmda, lan tahmin edilebilir. Alman radyosu 
ikincisi Vnrsova etrafında ve üçünciisü sndccc Lehler tıırnfındnn hiç bir elçi 

1 k b • t f k ı k de cenupta Lvovun şarkında faaliyet gönderilmemesi sebebiyle Jınrckatın tek-

. O ara ı ara a aca . halindedir. Fakat öyle anlaşılıyor ki ar- ı·ar bnslnclığını ve şehrin miidnfoaya dc
tık Leh hUkümeli ve erkfmıhnrbiyesi ile , anı ettiğini bihlinnckle iktifa ebniştir. 
memleket dnhiline dağılmış olan Leh Paris 19 (Ö.R) •• Polon· 
kuvvetleri arasında irtibat kalmamıştır. .. ' .. 1 -.11 

(ö R) Kahireden bildirildiğine Bu üç Leh ordusunun teşebbüs ettik- ya HaynaH arı.~an aJı
LONDRA, 19 • •• leri veya edebilecekleri hareketlerin in- nan haberlere gore OZ• 
göre, italya sefiri B. Seraf inlı bir çolı d_ef alar kişafı hakkında hiç bir malumat yoktur. nan uiıtiyetinde s f ırlıa· 

h i .... ,e nazırını Zİ"aret ederelı ltal"a Alınan radyusu Kızı lordu ileri müf:rc- 1 lı .. . !!' ... • • 
Mısır ar Cl.,y .7 .7 • zclcrinin Lvov şehri kapılarına vardık- ı uır &.ıeu 01' u.ru, mu· 
mn bu harpte lıat'i olaralı bitaraf lı.aım~lı lıa· Iannı bıldirmektedir. Kaydc şayandır "ki tellabil taarrtıızlarla Al· _.. 
rarını bUdlrmiştir. Sefir İtalyanın Mısıra il•· nyni radyo dii? ayni LvQv schrinin Sov- n: cen erın· muhtelif 
racatını arttıracalı bir ticari anlaşma alıdine b~~i:~~~~~~erı ~arnf ından ,.aptedildiğini nofıtalar a ya aralı illi 
~aJqmalıtadır. VAltŞOVA TESLİl\1 OLl\'llYOR Alman fırlıasını imha et .. 

.................................. .... , .. ..... .. .... • • ... ..... .... .................. Almanlar tarafından tesliın olması için - SONU (i iNCi SAHiFF..DE - Düşmanla kııhrammıca. çarpışan L<?h nskerl~n 

Fuarımız 
Bugün' 
Kapanıyor 

*şı:VKET BtLGtN 

Dokuzuncu cizmir Enternasyonal Fu· 
an» bugün kapanıyor. 

Mütevazi bir varlık halinde kurulan 
Fuarımız, dokuz senede. onu J..""Ura?lar 
ve yqatanlar kadar bütün millete iftihar 
verecek bir inkitafa mazhar olmak au
retile Enternasyonal vasfına uygun ge
nİI bir alaka kazanmışhr. Beynelmilel 
bidiselerin fevkalade nezaket ve veba
ınet kesbettiği bir zamanda Fuarımızın 
açılmış bulunması muvaffakıyetini ualt
mamııtır· Buna rağmen Türkiye ile ge
niş ticari münasebetleri olan dokuz dev
let, itina ile ba%11'1an~ pavy'?n,1annda 
anemleketlerinin iktısadı çehresını, sana
yi kudretini birer minyatür halinde oliun 
aksettinneğe muvaffak olm1.11lardır. Se
neden seneye artan bu ~ayı burada 
kaydetmekten bilhassa aevınç duymak-

tayız. b"" "ük ticaret .Akdenize bakan en uy 
bmpunızda yükselen bu eser, mendeke
tiınizin iktuadi bünyesindeki sağlamlığı 
parlak bir ,ekilde meydana ko~uştur: 
Burada gördüklerimiz, filhakika iktısadı 
varlığımızın tam bir ölçüsü değildi~. F~
kat şüphe edilemeı ki ortada barız hır 
terakki vardır. yani bu seneki muvaffa
kıyetimiz ıeçen senelerden daha kuv-

- SONU 2 iNCİ SAHİ~E -
ŞEVKE'J' BiLGİN Fransız ordusu ba§1mmandanı Gamlen ve lııgiliz orduları ba§kmnandanı Gort 

Bitlerin Dazig' deki nutku 
"Harp vaziyetini tahammül edilir mu
tedil bir şekilde halletmek isteriz ,, 

.. R B l·I" 1 D • Belki bunu her scf aletin sonu sanmış adamlarına itimad elmiyormuş. Fakat 
. Bruksel 19 ( Ö: ) - I · .. 1t ebr adn l nlar olmuştu. Bilakis bu yeni bir baş- Alman devlet adamları ve milleti onlara 
EıgA Alman asken kuvvet erının aşın a o a . . 1 ") . . d d . v· • •• 1 

. "" . .. l • ve demiştir )angıç oldu. l latbın (yenı zengın erı ıtıma e eınıycccgını soy eseler, asıl on· 
g~rerek bır nutuk soy emış bir tek meseleyi bile hallelmcdiler. Bi· ların buna hakkı vardır. Çünkii. kendisi-
Ju: . d f I k ·· ld v ıa· kis yeni meseleler yarattılar. En esa~lı ne verilmiş olan teminata hiç dikkat 

« 8 Ün ılk e a o ara soz a ıgım ) k" d'I d k h ' 'k 
b 

- ug d . 1 b"I" ·• meseleyi bilhassa fU vakıayı unuttu ar ı e ı me en, yaoamn aıı; ından mahrum 
u toprak Alman ır ve emın o a ı ırsı ' 1 ·ı d'l . . E "'k k dl l . k" k 1 k o·· . h hı var olan milletler mt.vcuttur. ngı tere· c 1 mıştır. n yu se vaa er parça an-

nız ı Alman a aca tu. un)a ar . l · b 
L k b l h l 1 tu nin hesabına gelsın veya ge mesın, u mıştır. ço.. ur an arın ayatına ma o muş · I b h B b hal k d h-'---:..ı k 

ık. · d f b"' 1 b' f ı ~ • - · b 1 a· böyledir 90 milyon Aman u ayat sa- en u BrDJSın a LLı1u.ı1 tan 
ıncı e a oy e ır e axetın aş amıy • k · · hah k • h" ili • · 
v - "d d'J" d F k b d a- hasında birleşmiş olup ya ama ıstıyor setme ıstcm~m, ır . m et ,ıçın en 

cagı umı e ı ıyor u a at u ers ç ah d · k"' ·· h k 1 '- d v•]d' Ak l l ğ 
b L ld V · d 'k ·ı ·11 ti ya•n:acaktır Ve Versay mu e csı otu ~ey a sız ııL egı ır. ısız ı a, u .. unutu u ersay ı tah e mı e er ve ... .r • l d il v •• "d hl lh 

d b
. b" .. k · · d _ Al a yaya kartı en meşum haksızhlı: o - ap a ıga mustenı r ıu tur. 

arasın a ııer est ır muna aşa tesısı e m n Leh d l ı· b"" 1 b" k 1 -' L h ı·ı ( k . .. .. . ev e ı oy e ır a ı ııtzıı.: ma -
gı. a at Alman milletinin olumu ısten· muştur. . • Al d l SONU 3 .ın.•.n-1\ s·'"~E 
tli. Dediler ki nıilletlen man ev et - U.A'-U AAU'ıltl.JI' -

r 
F 
Sig 

ız ordusu şimdi asıl 

rın 

t nın isihkiimla
c ma hazırlanıyor 

~~~~~--~~~~~~~ 

Parti 
Grubunda 
Hariciye velıilimiz 
mUhim beyanat ve 
izahatta bulundular 
Anknrn, 19 (A.A) - C. H. Partisi 

Meclis grubu bugün 19/9/ 939 öğle
den sonra snnt 15 tc reis ,·ekili Sey
han mebusu Hilmi Uranın riyasetin
de toplandı •• 
İlk defa sti"z alan hariciye vekili 
Ş_iikrü Saracoğlu ı;on haftarun siya· 
sı vaziyetini bildirmiş ve bu me-
- SONU 3 "ONC-0 SAHiFEDE -

..... F;~~~·~i .. fi"io~~·· .. 
Hal'bin bidayetinden 
beri beş Alman 
tahtelbaldri 

• batırmıflardır ... 
Paris 19 ( ö.R )- Havaı ajan

sı Fran.~ız deniz kuvvetlerinin şİın
diye kadar dört bq Alman tah
telbahirini batırdığını tahmin edi
yor. Tabtelbahirlerin battığını ta· 
mamile tayin etmek imkiıulZdır. 
Ancak au yüzüne <\·kan benzin 
tabakalanna göre buna hükmedi
lirse bu kat'i bir d~lil değildir. 
Bununla beraber 4 - 5 Alman 
tahtelbahirinin Franaız deniz kuv
vetlerince batınlmı.t olması muh
temeldir. Buna nazaran deniZaltı 
harbı çok iyi •eraİt içinde bqla
mattır. Ve tahrip ediJen Alman 
tahtelbabirlerinin miktan 1918 de 
tahtelbahir harbaun en tiddetli 
samaıundan bile daha fuladD". ......................................... 

Hücum vasıtalarının yerli yerine 
konulması ve aralarında ahenk tesisi 

oldukça uzun zan1ana muhtaçtır 
Brüksel l!J (Ö.R) - Bu sabahki Fr.ın- _.. f ld h t-t il fı 

sız tebliği, gece d~c;manın Sar mınta- .. ıg ,. a • e ar,. 
kasının şarkında yaptığı kısmi bir 1.aıır- 1ıal'fl)1a gelmiş olmasın
r~z ~nydedilmiştir. Bu taarruz reddedil- dan ve işe devam için 
mıştir. büt":. L •• 

Pnris 19 (ö.R) - Cephede nisbi bir un nUCUm Unsurları• 
sükunet devnm ettiğini ve diişmanın nın colı hesaplı bir tarz
mahalli bir hareketinin akim kaldığını, da ~erıı· ''er·n .. 
sükunetin ynlnız knrşılıklı iki topçu • J J •. e HOnması 
kuvvetlerinin faaliyetiyle kesildiğini bil- ucap etmesınden ileri 
?~ir sa1;>::ıhki F~nsız tebliğine şimdilik gelmelıtedir. Bu vasıta
ilave edilecek bır şey yoktur. Bu sebep- I 
le bUtiin dikkat Lchistnn hadiseleri üze- arın )1erlf )1erine lıOn• 
rinc dikilmiş kalmaktadır. ması ve aralarında bir 

Havas njansı, Fransız tebliğini tclsir cihenlı tes· tt• .1 • 
eden nşağıdaki malCimatı vermektedir: ıs e ,,.. mesı 
Kırk sekiz saattcnberi garp cephcsin- bittabi Oldıılıça Uzun bir 

~e :nıfis::ıhcde edilen VC' l'l'.~hcnin muhlc- zamana mııhtal' bUIUft• 
lü noktalarında topçu duellosu bulun- ~ 
duğunu söylemekle iktifa eden tebliğler- malıtadır. 
den de belli olnn sükOnet, gerek Fransız _ SONU 3 ÜNCÜ SAHİ:PEDE _ 
ve gerek Alınan kıtalnrının büyük faa-
liyetlerde bulunduğu bir devreyi takip 
etmektedir. Polonya trajedisinin netice
lenmek üzere bulunması, Fransız cep
hesinde tesirlerini henüz göstermiş de
ğildir. Vakıfı Almanlar, dahilden getir
dikleri bnzı cilzütnmlnrla Sigfrid hattı
nın garnizonlarını takviye etmişlerdir. 
Fakat Polonyada bulunan kıtaların cüz'j 
bir kısmının bile şarktan gnrbc getiril-

Askere 

Davet 
mesinin teşkil elliği mua1.znm harek!"!ti --<:r--
yapınıya henüz vakıt hulamahıışl:ırdır. lZMJR ASKERLiK ŞUBES1 BAŞ-
Garp cephesinde hare- KANLıcıNnAN: 

lıcitın muvafıfıat bir ZG• . Aşağıda duguın ''.c sınıfları .yazılı yer-
lı ve yabancı crlerın sevk cdılmek üze

man için durması, Fran- re hemen şubeye gelmeleri ıazımdır. 
sız lııtalarının Alman is- Gclmiycn1cr haklarında kanuni mua-

tihlılimlarının iflı ileri m~l~io1~~~;~1c 31G dahil 326 dahil. 
hatlarında metodffı iler• 2 - Topçu ölçme sınıflarından terhis 
leylşlel'lnden sonra, IJir cdilm~ şoförler 316 dahil 32.6 dahil 

.. JıtaJ d 3 - lstihkam 316 dahıl 326 dahil 
fOH no ar a bizzat 4 - Işıldak 316 da\ıil 326 dahil. . 
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(it KARiLi .MPARATOR 1 ŞEHiR LERı Fuarımız 
Bugün BİZANS SARAYININ İÇ YÜZÜ 

ilk Okul ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ziraat Vekaletinin bir • 
- 316 --

Muallimleri arasmda 
yeni tayinler ••• 

emrı 
apanıyor 

imparator ·tehlikede Bu sene muallim mekteplerinden me
zun olarak İzmir vilayeti emrine veri
len g(.>nÇ öğretmenler şunlardır : 

Köylümüz bol ziraate 
teşvik edilmektedir 

----t:r·---
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
yetli, daha mükemmel, daha ümid
bahl olmU$tur. tzmir Entemaayonal Fa
armın hayatında müşahede ettiğimiz bu 
köklü ve hızlı terakki istikbal için de bir 
ırarantidit. 

Gece yarısı odasına giren Başvekil onu bu 
gece mutlaka öldürmeğe karar vermişti 

İstanbul kız öğretmen okulundan Sa
finaz Zoroğlu, Naciye Evrensoy, İzmir 
kız öğretmen okulu mezunlarından La
tife Sarçın, Sabiha Yalçını~. Refika 

Marina nihayet gözüktü. ' - Biraz evvel, dedi, Büyük şişedt?ki 
Neden bu kadar geç kaldığını ve ne- ilaçtan vermiştim. Şimdi sıra küçük şi-

rede olduğunu. ~rmağa vakıt. . yoktu.. şcdekinin.. bir bardak suya_ ~ndan bir 

Ocaklı, Nezihe Topçuoğlu, Melek Erez, Zeriyatın arttırılması hakkında Dahi- noksansı7,. bir şekilde ifası icap ettiğin-
Canan Daryal, Saime Eryılmaz, Mihri- !iye ve Ziraat vekaletlerinden vilayete den bu hususta teşviklerin yapılması 
ban Erulgen, Edirne kız öğretmen oku- ayrı ayrı bmimler gönderilmiştir .. Zira- IRz.ımdır. 
lundan Cahide, İnci, Seniha, Enise at vekliletinden gelen tamim şudur : Memleketin muhtelif mıntakalarında 
Ümit, Erkek Öğretmen okulundan - Son seneler zarfında zeriyat saha- yer yer faydalı yağmurların düşmekte 
Zeki Çakır, Balıkesirden Milinin Çalış- !arının genişlemesiyle toprak mahsulle- olduğu şu sırada zeriyata mümkün ol-

Fuanmızm her açılış arünü ve onu ta· 
kip eden gijnler ne kadar coıkun sevinç 
ve hareket yaratmakta ise Fuarm ka· 
panış günü de bir sevgiliden ayn)qm 
hicrannu uyandll"U'. Bunun böyle ol°'u, 
tabiidir. Zira Fuar memlckeqlimfıl olan 
tesirlerinden başka lzmir tehrinin imar 
ve ink4afmda başlı ba,ına bir amil ol• 
muıtur. Fuar ayı lzmir balkı için kazanç, 
faaliyet ve eylence ayıdır. Bu sene Fu
arda atraksyon cihetine bilhassa ebem• 
mİyet verilmiştir. Fuanmızm dıştan g8-
rünüşü ne kadar mubteteıme. içten a3-
rünüşü de o ni!!bette caziptir. 

bpa.ratoriçe, bıtkin bir halde ıdi. kaç dıımla damlatıp vereceksınız. 
- Kızım, Marina.. dedi. imparator - Bu ne ilacı? 

baz.retlerini uyandır.. B~velrilin kendi- - Kanı kesmek ilacı.. Doktor bu ila-
slne çok mühim ve hayatı bir mesele cın çok kıymetli olduğunu söyledi.. Ay
bakkında maruzatta bulunacağını haber ru zamanda sancıyı, ıstırabı da kesermi§. 
ver.. - Merak etme .. Doktorun dediği gibi 

rinin mikdar ve kalite itibariyle artma- duğu kadnr erken başlanarak kış bastır-
la~. * sının köylümüzün refahına ve iktısadi madan, fena havalar gelmeden ekim iş-

Iı.mir vilayetinden başka vilayetlere kalkınmamızın inkişafına olan müsbet !erinin tamamlanması çok faydalıdır. 
Marina, cevap vermeden eğildi ve oda- yaparım. 

dan çıktı. - Tesekkür ederim .. Allaha ısmarla-

verilen muallimler şunlardır : tesirleri malO.mdur. Bugünkü şartlar da- Kışlık zeriyatın ehemmiyetli ve bere-
Erkutludan Feride Değer, Yukarı Kı- bilinde ise insan ve hayvan gıdalariyle ketli olduğu göz önünde tutularak çok 

zılcadan Turan Dinçer Bergamadan Nu- sanayiimizin muhtaç bulunduğu madde- müsait olan bu mevsimden azami istifa
ri Algan Ali Orman Fatma Algan Hik- leri memleket dahilinde ve bol mikyas- de temin etmek için fasılasız. çalışmanın 
met Oın~a. Galip Kural, Bayındrrdan ta y~t~tirmek ~çin he~ ~edb~ ve vasıta- veı-e~eği .külf_?_tin f~zl~ istihsalle kat kat 
Ahmet Sakarya, Şinasi Alper, Fırınlı dan ıstifad_e edılerek ıs~1:15ala~~ ~- telMı ~~ılecegı ~abııdır. ında 

Sabık baş papas Eftimyos: dık. • 
- Bu genç kızdan emin mlsiniz? - Haydi.. Allah rahatlık versin kı-
Diye sordu. Başvekil cevap verdi: zım ... 
- Tamamen eminlz. O bize ~dıktır Ticaret vekilimizin açalı, nutuklaruı

da söyledikleri aibi c Biz Enternasyonal 
Fuarımızda memleketimizin mazhar ol
duğu iktısadi inkip.flarm her sene toplıı 
,eki.ide bir izahını bulmakla kalmıyorm» 
ayni zamanda, bu güzel eserin köld"lmİI 
bulunması sayesinde, « fUUl'lu ve beye. 
canlı bir inp. ve imar kudretinin • gO.I 
örneklerini göriiyoruz. 

ve bizhn adamımızdır. Halbuki Eftim
yos Marinanın Sebastiyano grubu ile be
mber olduğunu biliyordu. Bununla be
raber vaziyetin alacağı şekle intizaren 
biç ses çıkarmadı. Imparatorun öldürül
mesine itiraz etmem.i,şti. Çünkü ancak 
bu suretle baş papaslık yerine geçebile
cek ve en bUyUk d~ı ve rakibi Ni
koladan ancak böylece intikam alacak
tı. 
Diğer taraftan Sebastiyanonun da To

tarası Bizans tahtında uzun mUddet bı
rakmıyacağı muhakkaktı. O zaman da 
onlarla birlik olacaktı. 

Görillüyor ki haris papas bir taşla !Jir 
kaç kuş birden vurmak istiyordu .• 

** Marina biraz sonra odaya girerek im-
paratonı uyandırdığını, ve başvekilin 
r;iyaretinl haber verdiğini bildirdi. 

Totaras, imparatoriçe ve Eftimyosla 
son ve manalı bir nazar teati ettikten 
aonra metin adunlarln odadan çıktı, im
parator Leonun dairesinin isükametini 
tuttu. 

Marina ise beraberinde getirdiği ilaç 
ş~inl imparatoriçenin ba, ucuna koy
duktan eonra: 

- Bana mUsaade ederseniz, dedi, bir 
az gidip yatayım. Muhterem peder ya
nınızda olduğu için yalnız değilsiniz. 

- Hayhay kızım.. Git, yat .. 
- Yalnız muhterem peder zahmet 

ederler de yarun saat sonra ilAcınızı ve
rirlerse doktorun tavsiyesi yerine gelmiş 
olur. 

Eftimyos sordu: 
- Hangi ilAcı vereceğim .. 
Masanın üzerinde iki ş~e vardı. Biri 

küçüktU, biri bUyUk .• 
Marina: 

* Imaparator, başvekil Totarası yata-
ğında kabul etmişti. Leonun gözleri uy
ku mahmurluğu içinde Totarasa çevril
miş ve merakla onu dinlemeğe hazırlan
mıstı. 

Böyle gece yarısına yakın kendisini 
uyandırmak için her halde çok mühim 
bir sebep olmalı idi. 

- Ne var? Sabahı beklemeden vaki 
bu ziyaretin sebebi o kadar mü.lıim mi? 
Başvekil zahiri bir hUrmet eseri gös

tererek yavaş adımlarla yatağa yaklaştı. 
- Evet h~<mıetmcap .. dedi .. Çok mti

him ve hayati bir mesele ... 
- Anlat.. 
- Haber aldığıma göre çok yakınla-

rınızdan bir kimse sizin hayatınıza kast 
için tertibat almıştır. 

- Yoksa beni suikastçıların ellerinden 
kurtaran şu delikanlıdan mı bahsede -
ceksiniz .. 

- Hayır haşmetmeap .. Ondan değil .. 
Ondan daha mühim bir adamdan bah!'C
diyorum. Bu adam yalnız sizi öldürmek
le kalmıyacak, aynı zamanılıi da ~izin 
yerinize Bizansa imparator olacaktır. 

Bel§vekü, öldürmeğe kat'i surette ha
zırlandığı imparatora karşı, cinayeti iş
lemeden evvel katilin kendi olacağını ve 
imparatorluk makamını kendisi gaspe
deceğini anlatmak istiyor. Artık hiç bi:
korku.c:u kalmadığından bunu biraz son
ra hırbanı olacak adama söylemekten 
adeta vahşi bir zevk te duyuyordu. 

Leon, yatağı üz.erinde dimdik otura
rak heyecanla sordu: 

- Kim? Bu dediğin adam~ Beni ölilü
recek ve yerime geçecek olan adam 
kim .. Çabuk haber ver ki b(.>n daha ev
vel onun canını cehennem<> yollıyayın\ .. 

•• Bl'l'MEDİ •• 

köyünden Sami Kayral, Değirmendere- t~ılrnası hır mernl~ket ışı haline. gınn~- ~u ıtibarla bır }araftan zaman . 
den Abdurrahman Kara Hatay Ödemiş- tır .. Bu gayeye erışmek maksadiyle lu- ekım yapılması, diger taraftan da ze:ı
ten Hava Göksel Bademiyede~ Mehru- zumlu olan bilcümle mahalli tedbirlerin yat sahalarının genişlemesi ve fazla ıs
re Baysan, Kiraz' nahiyesinden Hamdi alınmas.ı ve bu işin ehemmiyetle takibi tihsa_l temini için vil~y~tiniz teşkilfıtı v~
Günalp Torbalıdan Hatice Işınak Cali- zaruridır. sıtasıyle halkın tenvırı, maksadın temı
ze Göz~n, Demirci köyünden Cevdet Mümk~n. olduğu _k~~~ g~niş ~a~t nine muk~ezi tedbirlerin tatbiki ve d~
İdiz, Foçadan Tahir Turan, Ulupınar- v~ fazla ıstihsal te~ ıçın ~aat ışl~n- vamlı ~batta bulunulması ehemmı
dan Tahir Tunçsoy, Bornovadan Yahya nın zamanında, azamı enerJı sarfiyle yetle rıca olunur. 
Gürc~m. İzmir Kazımpaşa okulundan --------------
Nezihe Mete, Necatihey okulundan Sa- Dokuzuncu lzmir Fuarı 
niye, Bal<:ovadan Nesibe Aydınalp, 
Dumlupınar okulundan Falihe Gürel, 
Fl.!vzipuşa okulundan Mehlika, Kocate
pe öi:tretmeni Fikriye Olgar, Çeşme ka
zasından Burhan Summan, Adagüme 
köyünden Mehmet ve Tevfik Coşkun, 
Pazaryeri öğretmeni Müzeyyen Ertuğ
rul... 

-*-

Bu gece Belediye reisinin 
bir nutkile kapanacaktır 

Halkın işleri günü 
gününe görülecek ~ü~ük bir muvaffakıyet içind_e müd- ekspo~ şcr~fine 600 kişilik bir zi-
Dahiliye vekilimiz B. Faik Öztrak vl- detını doldur~ do~uncu lzfnir fuan yafet verılecektır .. 

15.yet ve kaz.al::ırda idare memurlarının bu gece saat ıkıde torcnle ~p~caktır. Ziyafet fuardaki Ada gaz.inosundadır. 
halkın işleriyle ve dilekleriyle yakın- Bu sene fuann açılışını muteakip Av- Ziyafette başta vali ve şehrimizdeki 
dan alakadar olmaları, halka iyi mua- nıpada harp halinin ba_şl~. bulunm~- generaller olmak üz.ere şehir ve vilayet 
mele etmeleri hakkında valilere yeni sı, fuann muv~akıyetı uzerınd~ tesı: meclisi balan, parti erkaru, vilAyet ve 
b. · ·· d · ı· Dahil" kili" yapmaktan hali kalmamıştır .. Zıyaretçı 
ır emır gon ermış ır. ıye ve - b" il . k hakl belediye erklnı, matbuat mümessilleri, 

miz bu emrinde ezcümle şöyle demekte- sayısının ır r:ı yonu geçmesı P_C • ı bankalar mu""dürleri, adliye er1-ıı-1 ha-
d. . olarak beklenırken ancak 600 küsur hın _.. 
ır · ı zır bulunacaklardır. •Halkın işleı·iyle ciddi surette alaka- 0 muştur.. .. . 

1 tanılmasını, ın<'murlann halkın işlerini Fuar~ ka~anışı munasebetiy e Fuar Reis ziyafet esnasında bir veda nutku 
günü güntine görmelerinin teminini ve komtesınce hır ?ro~ h~Ianmıştır.. iradederek fuarın blançosunu yapacak
kendilerinc hüsnil muamele gösterilme- Bu şec~ sa.a~ yırmıde belediye ve fuar tır. Ziyafet münasebetiyle sun'i gölde 
sini ve halka iyi muamele etmesini bil- komıtesı reısı Dr. Behçet Uz tarafından mehtap alemleri yapılacaktır. 

Lise ve orta istimlak muameleleri 
mekteplerde disiplin çabak bitirilecek 

HüJasa, bmir Enternasyonal Fuan bel 
bakundan memleketin iktı.sadiyatına, 
imanna, kültürüne cençliiin heyecanına, 
sağlığına hizmet eden bir eser olm~tur· 
9 uncu Fuar kapanırken güzel bir anane• 
ye tabi olarak Onuncı.ıyu haZU'lıyorus. 
Durgunluk istemiyen, mütemadiyen yeni 
hamleler beldiyen milli bayabn akııma 
uygun olan bu hazırlıklar metodik, ~ 
temli çalıtmaiarın na d muzaffer oldu
ğunu bize isbat etmiştir. 

Bucün dokuzwıcu Enternuyonal Fu
arı kaparken Fuarımıza 1renit alikalannı 
esirgemiyen bütün doat devletlere, mem
leketin iktısadi kalkınmasına temine çalı
'8-R bu ,ümullü eserin ehemmiyetini iy;c. 
kavnyan ekspozanlara memleket namına 
teeekkürü bir vazife biliriz. Ayni zaman· 
da bmir Enternasyonal Fuarının kurul· 
duiu ıünden beri azametli inki.tafuıa 
varlığını vakfedercesine çalışan belediye 
reisi Dr. Behçet Uz'u, ve Fuar komiteP
ni burada muhabbetle selamlamaya vic· 
dan borcu sayan%. .• 

ŞEVKET BiLGiN 
---=---

Kara Listede 
278 firmanın ismi var 

ıniyen memurların vazifelerine devam 
kabiliyetini kaybetmiş olduklarına hük
medilerek ona göre hakL.i-ında kanuni 
muameleye teves.crul olunmasını dile-
rim.• 

talimatnamesi Dahiliye vekfileti istim.lAk. işlerinin Londra 19 (A.A) - Luvening Nevs 

Almanlar bitaraflara 
şiddetle hücum ediyorlar 

Maarü vekaleti mekteplerimiz için di- süratle başaiılmac;ı etrafında teşkilatına gazetesinin yazdığına göre, düşmanla ti· · -*- siplin talimatnamesini hazırlamıştır. bir tamim yapmıştır. Bu tamimde mua- caret kanunu hükümlerine giren ve 278 
ihracat için avans Bu talimatnameye göre, talebeler mek- melelerin sUr~tle bit~~emesi .yüz~- şahıs ve firma isimlerine alt neşredilen 

Lisansa tabi olan veya ihracı yasak tep içinde ve dışında muaşeret kaidele- den halkın CilmhurreW?e vesaır yuk- kara listede Danimarka, Belçika, Hol
edilmeıniş bulunan malların ihracı tak- rine azami surette riayet edecek, kahve- sek makwnlara kadar şikAyette ~ulun- landa, lsviçre ve Bulgaristana ait onar, 
dirinde milll bankalara tevdi olunacak hane, gazino ve balolara gitmiyecekler- duklan anlatılmakta ve.: •Sen~si ıçinde Yunanistana ait 18, Romanya, Yugosla-v• 
eVTak mukabilinde bu bankaların tile- dir. Mtikeyyefat kullanan, kumar oynı~ a.~ınması ]Azım ~~len hır ~ayrı _menk~- ya v~. Litva?yaya ait altıpr~ Norveçc ait 
cara kredi vermesi ve hatta avans vere- yan, mektebin nizamını muhil her hangi lun muamelelerının bati hır şekılde gıt- 1~, F ınlandiya, Port~kiz_: . 8:ıt 10, Isveçe 
bilmeleri imkanları hazırlanmaktadır .. bir harekete iştirak eden ve böyle bir mesi .~e'? halkın 2:81"~ ve hem de aıt 8 ve Japonyaya aıt fa ısım vardır. 
Takas primlerinin dahi normal vaziyet- hareketi tertip eden talebeler ağır ceza- senesı ıçınd~ sar{edilmiyen paranın yan- Batıl'ılan vapul'IGI' 

Paris, 19 (Ö.R) - Alman radyoların
da bitaraf devletlere yaylım ateş hal~n
de tehditler savuruluyor. Bitaraflar, ln
gilterc ve Fransanın iktısadi ablokası 
aleyhinde bulunmazlarsa Almanya bu 
devletlerin menfaatlerine dokunacak 
kat'i tedbirler almağa mecbur kalacak
tır, diyorlar. Şimdilik bu tehditler hiç 
bir tesir yapmış değildir. İsviçre, Belçi
ka, Hollanda, İngiltere tarafından alı
nan tedbirleri haklı gördüklerini sakla
mıyorlar. Yugoslavya ticaret odalan, 
Yugoslavya endüstrisinin muhtaç oldu
ğu mevaddı iptidaiye mikdarını ve mem
lekette mevcut ham madde stoklarını 
ihtiva eden envanterler yapmışlardır .. 
Bunlar İngiltere hükilmetlne bildirile
<:C,>ktir. 

Londra, 19 (Ö.R) - İngilterenln bita
raf devletleri tazyik için bir nota gön
derdiği hakkındaki Alınan haberini is
tihbarat nezareti tekzip ediyor .. Hadise
ler şunlardır : İngiltere harbin iptidasın
dan beri bitarafların makul ve ciddi ti-

Mısır 
parlamentosu 

Yakında fevkalade 
içtimaa davet edilecek 
Kahire 19 (A.A) - Başvekil Ali Ma-

hir paşa, radyoda söylediği bir nutukta, 
örfi idare tesis eden kararname sebebile 
parlamentonun pek yakında fevkalade 
bir içtimaa çağırılacağını bildirmiştir. 

caretlerini kolaylaştırmak için elinden lcrde olduğu gibi Takas şirketi tarafın~ lara çarptırılacaktır. masını mu~~ olmaktadır !t1 ~rtesi sene Roma, 19 (Ö.R) _ 4170 tonluk iki ln-
gelen her şeyi yapacağını ve bu hususta dan satın alınması ve bedellerinin tesvi- Talimatnamede gösterilen her hangi bu maksat ıçın.para alniag~ ~ ~- giliz mnaden gemisi batırılmıştır_ MU
bütün tekliflerini müzakereye hazır ol- yesi takarrür etmiştir. Hükürnet ecnebt bir suçu işliyen talebeye verilecek ceza- ":'~tadır. Bınaenaleyh: ~ işle- rettebat kurtarılmıştır. 
duğunu bildirmişti. Bu beyanat bazı kurlarının tüccarlarımızın muameleleri- lar, tcnbih, ihtar, tekdir, mektepten rının ve tapu muamelelerının b1:' ful ev- Londra, 19 (Ö.R) - Amirnllığın bil
müzakerelerin açılmasına yol açmıştır .. ne zarar vermemesi için temevvilçlerin- uzaklaştırma, tasdikname ile uzaklaştır- v~l yapılması lUzumludur• denılmekte- dirdiğine göre Kuraceus tayyare gemi· 
Mfü-n}terelerin. g~yesi ~ ~arlarını de istikrar teminine ça~_maktadir.. Bu m~, aJA.ka kat'ı olmak üzere yedi tUrlü- dir. · 111 sinin 1260 kişilik mürettebatından kur-
asgan hadde. ındır.mektrr. Müzakereler h~sus~ Merkez bankası ıcap ~en. ted- dur. İhracat icleri tulanlar 680 kişidir. Bunların 80 ni 7.8-' 
en dostane hır şekılde devam etmekte bırlen alacaktır. Ham maddelenn ıç pi- -*- ~ . bittir. 
olup İngiliz hükümeti bitaraf ticaretin yasalarda düşüklüğüne mAni olmağı dil- BİR GENÇ hakkında bar toplantı Kuraceus kruvazörünün şanlı roobcti 
ihtiyaçlarını nazarı itibara almak için şünen Ticaret vekftleti, anormal Mdise~ Başlıca ihracat tacirleri dün saat 17 de münasebetiyle Fransız. deniz erkfmıhar-
elinden gelen her şeyi yapacağını bildir- ler karşısında bu gibi maddelerin fiatle- Gedizde boilddu... ticaret odasında bir toplantı yaparak ih- biye reisi B. Çurçile Fransız. donannıa" 
mcktedir. rinde istikrara matuf tedbirler almakta- Menemenin EmiraJ.em nahiyeslnin Bey racat işlerini gözden geçirmişler ve ih- sının sempatilerini ve İngiliz deniz ku-v-

dır. köyünde Veli oğlu Hüseyin, dün yıkan- racat mevzuları dahilinde hükümetimi- vetleriyle tam iştirakini bildirmiştir. 
Brüksel 19 ( ö .R) - Bern lngiliz. ae- -*- mak üz.ere Gedize gi.rın:iş ve suyun de- zin aldığı ve alrnağa karar verdiği ted- Brüksel, 19 (Ö.R) - Alman amirallı-

fareti, ablokanın bitaraf1ar üzerindeki T j R E D E rinliklerine kapılarak boğulmuş ve kay- birleri tetkik eylemişlerdir .. Memleket ğı Kuraccus İngiliz tayyare gemisiniO 
tesirleri hakkındaki Alman iddialarına bolmuştu. Cesedi bir gün sonra bulun- ticareti bakımından alınan tedbirlerin batırıldığı haberinin batıran tahtetbabi.-
cevaben bir tebliğ neşretmiştir: Bunda Büyük bir mücevher muştur.. hepsi de minnetle karşılanmıştır. rin raporiyle teeyyüt ettiğini bildiriyot· 
lngilterenin bitaraf1ara zorla her hangi hırsızbp... W Hl p • • "" 
bir şeyi knbul ettirmeğ .. e çalışma~ığını, Tirenin Kurtuluş mahallesi Mektep Bir kız kaçırma vak'ası BİR y ~ . a rıst e Siya Si 
fakat Almanyanın dogrudan dogruya caddesinde 30 sayılı eczacı Muizin evine Ödemişin Beyzade nahiyesinin Küre Bayındınn Hacı İbrahim mahallesın-
~eya bitaraflar v~sıtasile, harbı ~tma- giren meçhul hırsız tarafından 75 adet kôyUnden ı7 yaşlarında Ayşeyi, ayni den. Bn. Zekiye adında bir. kadını Ze- gÖrÜşmeJer 
ga >:arıyac;_a~ cmtıa "'.e m~!~e~e. ıt~al et- lira, 5 adet gümüş lira, bir yarım, bir köyden All oğlu 23 yaşında Mustafa Ya- kerıya Kor~ adında ~ır şah~ ala- . • 
mesıne mnnı olmak ıstedıgını bıldırmek- çeyrek Fransız. altını, üç adet Türk altın nık kaçırarak taarruzda bulunmuştur.. cak meselesınden muhtelıf yerlerınden Paris 19 «?~> --: ~aşvekil Dalacliye, 
tedir. çeyreği, büyük kıtada bir Mahmudiye Suçlu tutularak adliyeye verilmiştir. İZ...__ GmELENLER s.~vye~e.~ sefırı Su:ıçı kabul ederek #' 

B. Ruzvelt'in 
Polonya cümhur 
reisinin telgralına 
cevabı ••• 

altını, bilezik, elli lira kıymetinde bir al- ~ . ruşmilştu:. Y unarustan, Polonya, Bre-
tın yüzük bir altın kol saati ve diğer İstanbulda bulunmakta olan Partı zilya, lngiltere, Italya, Romanya ve Yu• 
bazı müce~herat çalınmıştır Mücevherat ÖZEL müfettişimiz B. Galip Bahtiyar şehrimi- goslavya sefirleri de hariciye vekaleti 
hırsızı ehemmiyetle ar~ır. ze gelmiştir. Manisa mebusu B. Saim umu:ı1i kAtibi Koloncler ile görUştUfot. -*- Yusuf Riza Okulu Uzel Ankaradan, Polonya ticaret ataşesi BiR ALMA.N 
BİR ÇOCUK B. Sumanskl lstanbuldan e · lerdir. Vapuru IJatırddı 

ANA VE İLK 1 t YANARAK ÖLDti Devren kiralık hane 1:'<>~dr?, 19 (A.A) - stihbarat o.eza· 
Vaşingto~ •. I.? (A.A) - . R;o~sevelt, Bundan iki gün evvel Mehmet Emin Yeniden talebe kaydına 15 eyliUden retı bildırlyor ; 

Polonya reısıcumhuru Moscıclrinın tel- adında Bayındırlı bir çocuk ağır yaralı itibaren ve derslere iki birinciteşrin- Şehir Gazinosu arkasında denize Almanyadan verilen bir habere görCı 
grafına verdiği cevapta, bütün teminat- olarak Musevi hastanesine getirilmişti.. de başlıyacaktır. nazır üç büyük bir kilçük odalı •Johannes Malkenhuhr• ismindeki .A.1· 
!arına rağmen Almanlar tarafından açık Bu <:ocuğun yaraları yanıktan ibaretti... KESTELLİ CADDESİ... konforu havi bir ev kiralıktır. man vapuru bir İngiliz harp gemisi tJl• 

hi ı bo ha dım edilm · · · fi TELEFON : 291' Arzu edenlerin her gUn saat ( ten rafından ihtarsız batırılmıştır. Bu hfl• 
~I rker~1 ~ r ld a? . b~;::~- r:~nklet Emin dün hastanede ölmüş Ye 1 - 18 (1878) sonra 2697 numaraya telefonları.. her doğru değildir. İngiliz harp g~ 
a e ar,..ı.ıam ta o ugunu ............ ~ ....... t i ata adliyece el konulmuştur. ~A C/Zf//./ f/Z 7."/Y/XJ':'/;l'j ~ Alman vapuruna yaklaştığı zaman ,,.. 

Karımdan 
GizledlCim Sır 

kokuyu da mı kaybetmiştim.. Tren kalabalık değildi.. Rıhtıma çıkar çıkmaz ilk isim doğru- purun makine dairesine sular hücum et--
Üzüldüğümü yfüümden anlıyan Ke- Ben, kompartimanın köşküne bUzül- ca Fındıklıya koşmak oldu. D"eve Bağır- miş bulunuyordu. Vapur batmak ~ 

mal Kamil, bir psikolog bakışı ile beni mü~, sönük yanan tek ampulün serpti- tan yokuşu 68 numarayı ezberlcmi~tim. idi. İngiliz harp gemisi vapurun on 
süzdükten sonra: ği loş ziya altında yine tclfili düşünme- Vakıt geçti. Ortalık kararın~tı.. ~olcusu ile mürettebatını kurtararak bit 

- MaamaFih, dedi, size menekşe esan- ğe başlamıştım. Bununla beraber ben bu geç vakıtta lngiliz limanına çıkarmıştır. • 
sı ver(.>yim .. Madam ki bu kokuyu çok se- Izmire onun için gelmiştim. Deve Bağırtan yokuşunu tırmanmakta Diğer cihetten istihbarat nezare~ bit 
viyorsunuz, esans daha eyi.. lstanbula onun için dönüyordum. tereddüd etmedim. Yokuş hem dik hem İngiliz harp gemisinin Falkland adalafl' 

Ve sonra içeriye seslendi: Gelirken neler düşünmüştüm .. Şim- de karanlıktı .. Evlerin üzerlerindekl nu- na 33 Alman çıkardığını ve bunlnrıt' 
Yazan: 

28-
Üc Yıldız . - Bir şişe menekşe e!':ansı getiriniz. di giderken ne acı endişeler içinde idim. maralar görünmiyordu. Çift numaralar orada tevkif edildiğini bildirmektedit.,.. 

Ben esansı cebime koyarak eczaneden Zavalh tclıil.. Bir sene evvel ablasına sağ tarafta olduğundan tahmini olarak Bu 33 Alman, harbin ilarundan bir ~ 
çıktım . Dotrrııca Bahribaba parkına gitr yazdığı mektupta bir uçurum kenarın- evleri saymağa ve numaraları hesapla- sonra bir İngiliz harp gemisinin ıesaduı 
Lim. Burada, Iclal ile beraber oturduğu- da olduğunu söyliyordu. Acaba o şimdi mağa başladım ... Ev kimin evi idi? Eğer ettiği •Kari Fritzen• vapurunun mtıte!-

r amaz oldu, her halde Izmirimizde de- çıkmadı.. muz sıraya oturdum. Menekşe kokusu- bu uçuruma düşmüş mliydü? Hayır .. bilse idim lAalettayin bir kapı çalar ve tebatını teşkil etmekte idi. 
ğildiniz... Baktım ki, Kemal Kamil işi kolonya- mın içinde hayallne daldQJl. Ortalık Hayır, onun gibi ahlakı metin bir kız sorardım. Halbuki 68 numara neresi di- ~ 

- Evet efendim, vazifei asker iyemi larma döktü. Ulf çok uzıyacak, ben he- kararmış ve ben hala burada ıkalmı.c;. tım. öyle ko1ay kolay sukut edemezdi .. Fakat e 0 mak k b ı rd 111 • 11 •
11111
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ifa için ayrılmıştım.. men: Birden trenin hareket saatini hatırla- bir de uğı-adığı büylik hayal sukutunu, Ben böyle bakma bakma yoku!':l.ı tır- ~ Uar a a ay avy. : 
- Ya .. Mnşaallah .. l\Inşaallah ... Şu - Esasen dedim, size bunun için uğ- dım. Yarım saat kalmıştı, hemen yerim- benden gördüğü ihmali, ablasından gör- manırken sağımda bir kapı açıldı. Uç- nandan eşya angaJe •,' 

kadarcıkken <'linıizde büyüdünüz. Ba- radım. Benim menekşe kokusunu sevdi- den fırladım. Bir taksiye atlıyarak Bas- düğü şefkatsizliği, ve bunların karşısın- k 1 k d -
kınde .. Şimdi koskocaman delikanlı ol- ğimi unuttunuz galiba.. maneye geldim. da insanın her şeyi göze alabileceğini uru ça~f. giymiş iht~yarca bir a ın e e tere : = 
muşsunuz. A radan epey zaman geçti - Nasıl unuturum_ Fakat artık me- Trende yemek için hiç bir şey almağı düşünüyor, IclaI eğer sukut etmiş ise çıktı ve ıçenye scslendı : F ·· ·· ı 20 ıuı ııl'· ~ 
zanned""rim nekş"' losyonu y"pn1ıyoruz. Başk""sını du""şu··nmedLlll. bı"le. O gu""n bu""tu··n gu··n agv - b b b " · b bl 1d v - Safinaz .. Ben Ferhat efendi hocaya uarın sor.ı ~~ın.u 0 ~n ey k ...:•C " .. "' " " unun se e ının en ve a ası o ugu- gidiyorum. Safinaz hanım gelirse orııda şamı Hata) ,;ıirı1!l~rınc gelen ..,,. , 

- Eh . .. befş send e kadar oluyor.. verelim.. zıma bir şey koymadığım halde karnı- muza hükmccliyordum. oldugvumu söyle.. ynlnmu nlımılan ılan olunur. ,,' 
- Aman e en im_ Bu beş senede Iz- Eyvah .. Talisizlik burada da kendini ının acıktığını his bile etmiyordum. In- Ertesi sabah Bandırmadan kalkan va- 20 

___ ......;;.m""'i""r""'de;::;......:n.:.::e .... l(.>..,ı,_· ... o...,ld..,.u........., ... <'...,l ...,r..._......:.F-=u'=a~rıı.ı.:m~ ......... ~~·w;· :a:..c.ıı:.a.ı • .......ı1_1:-1;a1·-·....__ı..ı..ııı.-....;:;;ıİ a:t~en~s~o~n~r~a~stı'-!.!n~~k~ü!!::z~ü~ld~ü~"..ru~··~v.!..:e"-L!:a~o~k~se;...:v:.:.i:.::nd~i~v~i .!:u:~a-:...u~...:::...tı.:oii:.:.n~ak~sa~m:..:....ıb~e~nı..t.i ..,:I;:ı.st~a~n~bula ")tür- İceriden ince bir ses cevap veroi: 19 -
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SON tt·A .. BER 
"' 

Kızılordunun ileri hareketi 
Şayanı dikkat bir safha arzediyor 
Bir Çek 2enerah neler anlatıyor? 

Grubunda 
- AŞTARAn l İNci SAHİFEDE -
,....._ &ıııöıMae cıe Fhlllla mıe miz+-.or 
mı 'te e>ı.. ... -.ıe•t u cidit
w::iu:iııill ..,.anı --~t - ..... 
... ilede.ıiw .Waiwaa 9 1 r "lı l -
~e pap " 1Ma :n~ ..._ 
..... 1 r a 1f 'l'd"'leif .._ , 116-
yanaU ca...._ 11• i tanilıme 6:1imm 
chni~tir. 

Burulan sı.mra hiit~c enciiınr.ni rcbi 
Bükreşl 9 (Ö.R) _ Çerııoviçteo ?iı.. nı beraber götüremiycıı Cdc zabltlc~ o1ması bir taraftan \'e Polonyalı unsur- İ!>parla nefııtın l\'liikttrem &al sö~ 

dü-il.iyor : :Ku.dordunun Pofonyada ıl~ oradan }'ay.an olarak .aynlmıŞ!ar~. Bı- ların .arkalarda çete harbi yapmalarına alarak diinkü meclis rur.nMnc.sine dahil 
rl hareketi Ş<U'tını dikkat bir safha ar- raz. s:ınra alb?y Jofoi ııaıuında bır Rus ınfuü o1mak 5çm diğer taraftan,, Alman- ikl'n cndiancn .ıtamma !kendi ~·aptığı tck
~'kıcdir. SoV)'Ct kıtalan Polon}'a ~U ba.şk.a bır ot~nomtle y~rına gel- } ayı bu cepbcdt• .asker bu1ımdurmağa lif ile gl'lec"l'ft t'el l"3 e te.lıtr t-dilıniş olan 
lalala d ilerlerken uıbitler kaı;şilaş- lJU§ Çek gcneratını otomobiline .alımı mecbur cdecektfr. N'a.ı;ı1 :ki Almanya 'e B. M. McdW biu.awo4a .bir sığınak 
tıldan nu ~vvetlerinc. (Al e~,!!Y'- ,.~ ~~ndi ?~mobillcrinin iade edileceği- Çek, Sfo,-._ı'k ve Av~'turyalı unsurlıı; in ası çiıı .haşka hir .tahsisaitıuı ınünaka
mz ize :J'ftJ1bın için 'eliyot'U7~ Birlikte nı soylenuştir. Fılha'knca Çek\cr .otomo. arasında nızamı muhafaza için de b.iz.ut le icra ınn c1air buhınnn maddenin ıaa
garbe doğra ;"ıdcliırı) diyorlar. Sovyet b~er.i ile bağajlnrmı '2!1ar.ak gelausler· mcın1c1wt dahı!indc 'büyük kuvvetler lı:ı eı·n1 1Pariile ıruiizakere Milmesi 
kıtalan Potonya tıalktna ka~ hasmane clır. bulıındurm~a tnecbw: ~lınakıadır. ınnk~adivll' tclüri .isteWJ.ıui~ olduğunu 
hareket etmiyorlar. •Pctit Pnrisieın• de Polonya wüda.faa- anlafoı~ \'l' bu haJıla <t:Ottyaa eden mü. 

General Şala Poloııyadaki Çek leji- Pal'is, 1D (A.A) - P.oütu,>•a harekatı· nı tclhis eıicıı Chm-fos 'Morice divor ki· .zakere :sıuıııntb siındili.k medis bi.Dawı-
yonıınun ha!cn Sovyet kıtnatı tarafın- nw ve bilhassa Rus isüllısuıın terakkile- llnık arasında dehşetli tahribat. yapa~ da ı;;ınnk yapılması .için .:ıııüuakıılc t'a
dnn muhas:ıra edilmiş ohın Tnnıapo\&ı rini mev.wubahis eden Fransız matbu- bombardımanlara ve tehditlere ~ pıJwası .kararla brılnll§lır. 
oldııt'tlnU sôy!emi,c;tir. ııt.ı, Alnıanya ile Sovyetlerm ne acrece- Varşova mukavemet ed.iyorLemberg te ıG.J'UJl .nıuıameslııe dahil diğ_cr iki 

Bu haberler Rus1ann Polonyada ci- ye kadar el birliği ile hareket ettikleri bütün kuvvetiyle da;'awyor. Buna mu- Uikrirdcn iManis:ı :mebusu Refik luccmn 
riştı1deri barek5t Almanyaya karşı bir hakkın.da hir hüktiın ı:ermcge ~alısınak- kabil Brcs Litovsk Almanlar ıa.rarı d bugünün icnıılıınnn göre iilaredc ha:u 
harbin mukaddemesi değil midir dıye tadı:,· . . •. ele ge~ ıld.i. fakat .ka1e daha uzun ~ü~ı~ ted~i~J:r nlınması lıakkınd~ki şumullü 
sonm1arn hak verdiriyor. Butwı matbuat arkadan y~gı Rus ler surehilecck bir mu avemet g"st ._ leklırıııın <talın C\'\'cl Gnıp ıdarc hcye-

hançcrlnc ı·ağıncn Pülony.a ordusunun yor 0 erı tinrc teşkil edilecek bir lko • •da 
Bükreş, 19 (Ö.R) - Polonyada haıp k~hrnmanca mukavemete &ı::am ettiği- L'Oem ı·e gw.etcsı de .şoyle d.il'Or : müzakeresi tani olu~ '\c IUmya 

eden Çek' lejiyonu kumandanı general nı .. yazı?akUı ve . bu k.'lbram~ı orduyu Stalin hru·bin çılcmasıııa se~ olmak- mchusı~ 1>. ~> man Şcdü llludağın Jm-
Şala Çernoviçe gelmiştir. muttefıkan tcbcıl c.}"lcmekted.ir. 1n ka1ınndı. hiu.at harbe ıstir..ak tt' \a tchlıkelermc kn halkın korunma ı 
~·et müfrezelerinin kendisini tev- Gazetcl~r di)'•or. ~i = P.o1onyn mu~~.k- Hl.'ın ~e bu lıarhi Fransan~ mütte~i~ tarzına n~iiteal~ik lı~. ·~~ 

k1f etUk:tcn .soımı ..sı:rhest b~.~ını ka~en ~arıtacL.~ sılıncbılır. Fakat .mut- o1. n hır millete karsı yaptı. o millet ki Jıa~kııı!lakı su.aline de Dahılıye \'ek~ 
öy1emiştir. Gcnerııhn anlatugına gore, ıclıklerın z::ıfen onu tekrar canlandıra- onun müdnfaası uğrunda Fraı:ıs:ızl . S'- F. ik Özt.rak wraimdaiı ıceı-:a.1> '\'erilmı 

Sovyl.'t müfrezesinin küçük zablli ile cnktır. l•g{ı id hatı.ınııı kaı:sısında bnl'bedıy~. v~ '~ ıbu rea·ap gnıb ummni .,eyclin~ (as. 
kendisi ru·asında .şu muha\•ere olmuştur: Fransız matbuatı yiııc ıııüttefıkaıı B. o1ü;·Dı1ar. 1 'İP otunmmtıw. 

- Nereye gidiyorsunuz?.. Stalinin hnreketin.i çok şiddetli bir li- !Nihayet •Epoko gazete.si de .dıy k" Ruznanwdc mii7.nkeıe edilecek lba 
- Harbe gidiyoruz.. sanla takbih etmekte \'e Polonya muka- Hitl r - Stn1in pakt"ıııı halcik" ~~ ı.: mndde olwadı)!ındaıı nya~t~ celseye 

t. · k k h ..:r_ H'tl I"' · 1 şumu- ·ı __ ,. . . _ Kinl<! ~ Jıarbedereksiııiz~ vcıne ıı~ı ı.rma ususunUd ı ere ~·ar- unu anlamak için daha biı· müddet bek- nı ıa~et \'c.rum ır. 
-AlnıanJara Jror.şı... clım cttığını yazmaktadır. lcmek lazımdır. Dün nerı s .. rd"ğ"' il -·-
Bunun üzerine general ve maı;·e~ Şark vaziyetinin gös~ı:ecegi inkişaf- temenninin lıusulünü folk..~z ubı~;;;.a~ Ticaret Vekilimize 

yollanıuı serbe t devam ~kJennı lar hakkı~ gazet.ı:Jcr ihü~atla l~arek~ cak hiç ıbir hadise henüz olrnaınıştır ; k . 'it ıl 
.mylemişler lire fakat otomobilleri ..dın- ctmektcdır. Fakat oyle ümıt cdılıyor ki Harp rona ermeden ev,•el R b' ODSU asyon yap dJ 
m~. Bu vazi)·et karşısında bağaJlan· büyük :Rus ordwsunun eferi>er edilmis :Um tarafa iltihakı_ usyanın ı- Ankara, 19 (Tclcfonla) - Ticaret ıvc-

Garpta Visberg, Fransız orduları ta
rafında 

Londra 19 ( ö.R) - Fı·ansız babl'rleri
ne göre garp cephesuıdeki muharebe-ler
de Frnnsız topfarmın atesi d:ıha isabetlı 
ve müessir olmaktadır. Şimdi mücadele 
yalnız Sarbruk mıntakasına inhisar et
arlyor. 16 kilometrelik bir cepheye ~a
mildir. Visbergin şimali şad<lsindeki 
Fransız kuvvetleri Visbergi hemen ta
mamen muhasara altna almışlardır. Vüz
lerin ~ kıs.ınında .,iddetli müsadcme
ler olma'lrtad ır. 

Hareketlerin tevakkuf devresine "ır
mcsinin sebebi Fransız ordusunun sım
dı Sigfnd hattiyle temas haline girmesi
dir. Fransız ordusu yüzlerce kilometre 
murabbaı Atman arazisi uptetmıştir. 
Askeri müs.ihitlerin fikrince Fransı7lar 
şimdi büyük bir taarruza yol açacak ol.an 
ihzari taarruz hareketi hazrlamaktadır. 
Fransız avcı ta.rrarl'1eri ALnan tnyyaro
lerine ka~ t<.'fovvuk1arını ispat e<Ü}•or
br. 

.Almanyada ekmek de 
vesika ile satılacak 

ara 
Londra 19 (Ö.ll) - Brükscidcn ge

:len lınberkı·e cö~e hudut nuntak:>sında
ki Alman ahalı.si arasında en1i§e artmak
ta~u" Bunlar ınüttcliklcrin ne kadar 
azımll' iharbe dcvmn azminde olduğunu 
anlamağa başlaml§1ardır. Vcsı.kaliyc e 
Renanyada hükümcl.in )'asağına r.ağmen 
ahali grup halinde toplruıara'k vaziyeti 
nıünka ctıuektc ıvc z:ıbıta kuırvetleri 
halkı dağıtmağa muvaffak olanuuual.-ta
dır. 

J aponlar 
Alman • So~et d ostfa
ğımun devam etmi~e-

kili Cemü Erçin hatsız olduğunonıı 
rnakaımoa gelememiştir. İstanbuldan ge
len bazı maruf doktorlarımız kendisine 
bir kon.sü.JUısyoıı } aprruşlardu-. 

-*--!Ml&Laer ve E · a 
bir!e - ·uyor ••. 
Ankara. 19 (Tclefonlıı) - Süınerbank 

ve Etibank idarelerinin birleştirilmesi 
ve ayrıca endüstri •finanse edecek bir 
baııkn kurulması hakkındaki kanun J.U. 
yihasını hükiimet .rakmda 'Mecli e ve
recektir. 

-*-HARÇ TARİFESİ 
Ankara, .a {Telefonlıı) - Adliye ve

kaleti Jıarç tarifesi kanw:ıww tadil 
eden bir Uiyiluı Jıaurlauulktadır. 

HitJerin 
Danzigdcki nutku 

lstanbula Dönenlerin 
anlattıklarına göre 

Almanyada vesika ile bile gıda maJJesi 
bulunamıyor. Harpteôlenler gizleniyor 
lstanbul 19 (Hususi) - 'Bu~ün'ltü e\spres1e.. !ngilterenin Ş..rk. orduları ku· 

mnnC!an\anndan :ı\'lbaJ' Harington ehrimize ge1m1Jtir. A.'lbny Harintton fU 
~7anatta l>u1unnıu,tur: 

c iHarp. ~ere Ye müttdiJderinin .r.a 
:inii,afma .- " etle t~ redİyoruz:. 

e ncriod celttir. Va.ziyetia 
"tirdiğimcf vuifernin 

na dönmek Ü%ere Ristinc gidiyornm.~ 
Yi.ne :bugüaıkü ekspresle lngı1tereden .stail nnı yapan dört ub.yJnmJa 'bir 

kaç talebcmiı: de gelmişlerdir. Alına ya dettlec zan ·eıWta ıi1 fbile 
~ddesi t~d-arik edilccncdiğini, Atman ~ etinift arpıc - ıilcr~ ıgt25.cmıdr. 
11~ ıaiiclcnnın ılcoU11nna · 'h rmltem 'handı koymalarını ,. a'tc eth'ğini St>y
lıyor~ar. 

A.dana pamuklarını 
Z. Bankası satın alıyor 

Adan •9 {AA) - &ynelmilcl vnz.İyet do1ayı 'le ÇUkurova pamuk ~e· 
ko1tcaiaıin sııtıpndan çiftçinin kal'§ıl t -;ı E,'Üçlükteri cözönüne alan hültümeti, 
~ ~Itçi dindeki pamı.11lann Ziraat bankası O.rafından onnal bir ıf-Oratta 
ırn yansıaıa ıkanır ıvcrm" ıve miı'bay.aa vaziyetini tcsbit etmek üzere Ziraat 
lbardca ı umum müdür mu.avini Hu1ki Alisbah Adnnaya gclmijtir. Ziraat ban
ka dünden itibaren mübayanya başlamı \'e ilk hamlede 82.000 lcilo pamı& 
miibnya eyl~tlı. 

l 

uhtdif bJitderdcn olmal: üzere pamuklar 34 iJe SS kuruı ara ında mü
bayaa edilmektedir. 

Rus - Rumen heyetleri 
dün hudutta görüştüler 

Parü _19. (oii.~) - ~~h~-Romanya hutluclunda Çernovaki
den bıldırıldıgıne gOTe bır Rumen askeri heyeti saat 14 fe 
Zaleçekiyc giderek hududu ifgal eden SovJ'et kıtalan kuman
dan~ıffiiyle temas et.miftir. Hudut hattına ve teknik mahiyet. 
te dıc.er n:ıes~felerc ail ~cmaslar olmuştur. Çernovaki Rumen 
"!ah/Ailler.ı mazakerelcrın bu meseleler.c münhasır kaldığını oc 
ıyası meselelere dokunulmadığını bildirme'klcdir. 
Aynı telgrafa göre huduttaki Koti luuabası henüz Sovyc.tler

ce işgal edilmemi§tir. Hatta Sovyet kumandanlığının fİmdi
lilt bu f6ıri iıgtal etmek Utemediği anla,ıfmafdadır. Çernow
ltiJen bilJirildiğine göre Rusların bu surede harekeıten malı
aadı Leh mültecilerinin Rom an)'tlYa g~esine mani olma .. 
mald.Lr. Hatta Sooyet ygal kuvvetleri k entli inal mı.ntaJı.. 
larıntlOR bile ba:ı ~ınJ sivillerin bazı şartlarla RomanJ'GJ'« 
g~ ma..oJe etmelıtetlir. 

Sovyet müdahalesinin Yugoslav-
yada yaptığı me nfi tesir 

Brübd 19 (A.A) - Briibde gelen haberlere göre Berlinde bu hafta gıda 
•ıaddderi lıakbnda yenidtn bar.ı tedbirler alııunuı bddeıunektedir. Hafta
lık et .am,.atı fimcüden adanı ba uıa yarmt kiloya. tcıe,.aiı J 00 gram.dan 
a;aic mdirilmi§tir. Elemek de v~lw7a tabi tutu1mılktac!u. Arııbaümnı lullaa· 
malarma mwude edilen otomobil .ahip1eri plaka numara!aruun üstüne lcır
nuD hir numara il11'e ctmeğe med>ur tutulmuf1ardır. l~ öndümı"' mec.bu· 
riyeti bir çok kaz:alan mucip olmalttadır. 

ce{line ~~nidil'ler- - BASTARAn 1 lNcJ SAIIİFEOrE -
~ra, l~ <?;R, - Japcm. gazeteleri sulü idi. Oüny.a, Afmanyarım bu deYlete 

Le~sl.an~ ıstilasını ı.nu~telıf sCkilde neler feda ettiğini bdki bitnıcz. Orada 
tasır ediyorlar. •Asnru Şıınbum• Sav- Almanların a·k b 1• ... L· • Af l -••--o A • ı e ı muı.ıılfli. ma:n ar ~cuenn vrupayı Bo!şcvıktendirmekle 2 O seneye ... - ı .. - L. - •. ı. _ .ıd k 
B • d --'~• .1_ • ..~ ou m.-.u erata at-

1.t!juva. evreu~ anısınuoı bir yıprmı- landılar. Buna .... ~mt-ıı burad d ~ ~,. .. 
ma harbini tervıç ettiğini .zanned.i b. ·-..... a a .aaane 
•Ni.,; ff"r:'i~ ise A.1m So ~- ır tesviyeye t~hüs i,in her ~eyi yap-
~ -s-- nn - vyet Ml...Ş- tım. Mareşal Pil.ıdtl · ile .nı -

Bdgrad 19 (ö.R) - Gazeteler Polonya iatitıisanın Ruaya ile un rabat.· 
!a:n~a rağmen Sırp hatkı üzerinde büyük bir teeBir tevlid ettiğini byd~. 
tedırler. Avrupayı kana boyayan büyiik harpte Balkanlann bitaraf lı::a'lmal-. 
bifLu.a temenni ediliyor. Buradaki kanaate göre Türkiye baı velı:ili Dr. Re
~ :Sayda.mm büyük millet medisinde ir d ettiği nutuk Yu oitavyadald Lia
aiyata tamamen uygundur. 

Hükümct gençlere ve kadınlara memlekette h~ d olan fiddetfi ihtiyaç do
layısile mOmkün olduğu lcadar çok bez bin'ktirmderini tavsiye ctmelttcdir. 

Almanlar Sigfrid' in mukavemet 
edemiyeceginden korkuyorlar 

Tokyo 19 (A.A) - Bugünkü bütün japonya gazeteleri Japonya ile Ame
rika ara ındaki müna,scbetlerden bahsetmektedir. Resmi japon m hfillerinin 
müta.1~ sına ~öre bu münasebetler hiç de nikbinlik verecek mahiyette değil 

dir. 
Matbuat Amerikanın Japonyaya kar ı aldığı vaziyetin h smane olduğunu 

yazarnlı:: fU izahatı vermektedir: 
Amerika uzak §arktaki yeni vnuyeıi tanımamakta ve Çindcki hal; ve men· 

foatlerini 9 devlet muahedesi esaSt Üzerine müdafaa etmekte israr ediyor. 
Amerib timdiye kadar Çind~i menfaatlerinin zarar sordüğiı ıddiasile 600 
hadiseyi protesto etmiıtir? Avrupa harbinin b141mdanberi (ki fociliz Fran ız 
nüfuzu gerilcmi~ olduğundan) Amerika Çinddu faaliyetini bir kat daha art
tırdı. öyle ki japonya ile Anıerika ara.aındaki gerginlik artmqıtar. 

Assahi Simbun gazetesi Amerikanın girişmİJ olduğu muazzam deniz tcı;

lihatı programının japonyaya mütevecc.ih olduiunu yazıyor. 
Kokumin Simbun eazctesi Amerikanın japonya aleyhinde aldığı bütün ik-

d • · • keri tedbirleri sayarak bu tedbirlerin iki <ievlet ar11sıncfıı bir tıM ı, sıyaaı ve _ . . 
harp tehlikesi yaratıp yaratmadıgmı soruyor ve dıyor kı : . • 

Eğer Amerika oimdiki siyasetine devam edecek olursa ıaponya hayatı men

fı:atJerini müdafaaya mecbur kalacaktır. 

MACARJSTANDA 
tevkif edilen 

Draç limanı açıldı.. 
Roına, 19 (A.A) - Draç limanı sey

riscfaine tekrar açılmıştır. 

Çelik kralı öldü .. 

rnasuun de\lnmından ştipbe edb Al ff • ~mu
man'-a ço>ktan L..__._, .. "--.._.,...,.. ~r. ~"-· vn . ak oldum. Mareşal yaşadıkça vazi-

._, uı:n 'LIAr.W_,....,._ goz u.&A- Yetın gcz:~!..l!~İ uıil -• 'b' di 
~- Japon gaz.e.1.cs.in.in fikrhıcc bu F 6"~ IH~ .. ~ " • .meınlekct Al • ilit MarcşaJm olumüaden sonra 
bi .. ıuaıuı.a v~-~a :ırasında Almanlara karsı yeni rnr mücadde IN:.

r ııuwazna mevz.uu o~g.a de\•am ede- ladı. 
cckt.ir. 

-*-
Garpta hazı rlık 

.~ari.s 19 (ö.R) - 19 Eyllil nkşam t<'h
lıgı: ~1111: vadi inin şarkında dilşmanın 
mevuı hucumu reddedilmiştir. Avm 
m~nt.akada tayyare faaliyeti.. • 
VINDSöR DüKCt GARP CEPHEStN-

DEKt 1 GiLtz ORDUSUNUN 
KUMANDANI 

Viııdsör Düku, Koı'general rütbesiyle 
y~kmda Fransadnki lngiliz kuvvetleri
nın kuuıandnsını deruhte edecektir. 

Kral, knrdC§inin bu veni vazife ini 
tasdik etmiştir. • 

Paris 19 (A.A) - Frmısı.z kıtaalının 
ileri hnrckelinden sonra 48 saatlenbcri 
batı cephesinde hüküm üren sükfuıet 
dün gece Sarın doğu bô1gesinde vuku 
buian ~iı· Almnn tıınrruzu ile bozulm~ 
tur. D~manın Lopçu ateşine :rağmen 
bu Alınan tııarnııu z.apleclileo mevzile
re sağlam bir ~ekilde yerleşınlş olan 
.Fnınsız kıtaatı tnrafınd:ın püs'kUrtill
müştüı-. 

16 eünde LdJeri perişan ettü.:. Şimdi 
v~ziyeti tehammlil edilir, muteda bir §e· 
kılde hal etmek isteriz. Rusya ıırc Al
manya Lehistanın bir daha Versay mua
~edcaindeki ,d.:lilc asla doğrulınıyncn
cııu temin edebilirler.• 

VA nKANIN CEVABI: 
Brüksel 19 ( ö.R) - Lehistann karşı 

Sovyet taarruzu Vatü:cnda elim bir tesir 
Yapmtılır. Bu hareketin fuık, adalet, ve 
~ııkadd nizam premıiplerine apaçık 
bır taarruz olduğunu beyandan ihtiraz 
edilmiyor. 

« u TUl\lore Romana » cıızetesinde 
Kont dö Latore ountarı yazıyor: 
w « Lehistan ötmez. 7ira rıdafete, iyili
$?~ v~ ~antığa istinad ediyor. Kendi ken
dılerını müdafaa etmiyen milletlerin ya· 
Kama~a liiyılt olmadılcları söylenmi tir. 

e_ndı kendilerini müdafaa eden millet
lcrın her halde ya~ıya<'aldarını 8Öyfemelı: 
daha doğrudur.> 

----:---
B. A.tli ve Gl'in11Ud 
Bay ÇendJeplayn ile 
görUJtıUer. 
~~cir:a- 1.9 (Ö.R) - Muhalif amele 

ıını:tısı Jıderı B. Atli l'C mua,•.ini B. 
Grınvud baş\•ekil ile görüşmı.Şerdir. 

Diier Balkan de.,tederi gibi Yugoslnyan da sempatisi bu)'Ül DcnaaL.
..ıc.te Lcrabcrdir • 

Baltık deniıinde gizli 
tahtelbahir ler mi var? 

Moskova 19 (A.A} - Tas njruısı bildiriyor: 
L:n~dan geleı;, ~?1Iliyet edilir haberlere göre, bazı Polonya denimltı 

gemılerı,. b':l' Uıkun hukumet erkanının gizli miizaheretine dayanarak Baltık 
dcv!etlerı lı~I~ndn gizlenmektedir. Vin bu haberlere göre, bu Polonya 
denıuıltı ccmılcrındcn bll§ka. bu lirnanln.rdn diğer bazı devletlere ait deniz
altılar da gizlidir. Evvelce Thllin limanına iltica edere.le ornda nlıkonulan Po
lonya denizaltı gemilerinden birisi, 18 Eylül tarihinde, meçhul bir semte ka9-
mı ve kaybolmuııtur. S nddığına nazaran, bu va'ka, Estony makamlarının 
rnilsamahnsı ile vukua gelmiştir. 
So~. l Baltık fıloru kunıandmılı ı, Ballık sulnnnda gizlenen denizaltı ge

milerının muhtemel harekAtına karşı tedbiri r almaktadır. 

Bohemya fJe Moravyada isyanlar cıktı 
~ 

Slovak yada J O bin kisi tevkif edildi 
Bü1cre~ 19 (ö.R) - Bohemya ve Moravy:da isyanlar vardır. ESki Çdı:o ... 

lovak ba vdtili Rodolf Beran tevkif edilmiştir. Skova fahn1talarında1tt Çek 
amele sabotajlar yapmqlar. çalı~maltan imtina etm~crdir. 

Bdgrad f9 (ö.R) - SloYÜyada Gestaponun tevkif etti~ı hıslııınn ye· 
ltunu on bin k~yi bulmU1(ur. 

Amerika ve Japonya 
yalan haberciler 
Budapeşte, 19 (A.A) - Son ıkı gün 

içinde Macar polisi yalan \'e heyecanla Ncvyor, 19 (A.A} 
haherlcr ı~a ed<>n 30 kişi tevkif etmiş- Corporation reisi çelik 

Bethlccn Stccl 
knılı Charlcs 

Fransız askeri mahfillerinde bu .Al
man mukabelesine büyük bir ch(!Jnmi
:.·et alfcdilıneınc.ktedir. Gece karnnlıld.a 
sapılan Alman hücumu mahdut kılnat
la yapılmıştır. Ve görilnüsc bakıl ırsa 
her hangi bir taktik neti~ aramaktan 
z.iyndc kıtaatı hnrhe alıştınnak mevzuu 
bahistir. 
Aynı mahfillcl'd şimdiye kadaı· cerc

:.·an eden Fransız hareketinin hiç bir su
retle btiyilk mikyasta bir hareke• olma
dığı kaydedilmektedir. 

ı:r;ır.~;:=Tu;;r:=· arasındaki ihtilaf 
· Schvab vefat etmiştir. tır. 

1 

Kececilerde LALE :·e-~'ı 
lkiçeşın~ tiktt• LALETA r Sinenıaları 
Yeni mevsime girerken kıymetli müıterilerini saygıyla aelamlar. IJ 

Bugün Her iki Sinemada Birden 

1 
2 
3 
4-

Hepıi tzmirde ilk Defa 

Türkçe Sözlü DENtZAL 11 D. 1 
ŞANDlf nun CINA YETf Bella Logoji 
Renkli MtKt 
DONYA haberleri .............. .. 

-~-
Am~rika 

Almanya aleyhinde 
flarlJe girecefı •• 
Londra, 19 (Ö.R) - Japoııyanııı Va

şington sefarethanesi eski rnüstcşal:'.ı 
Yokohamaya gelmiş \'e Amerikanın Al
manya aleyhinde harbe iştirakinin bir 
zaman meselesi olduğunu söylemiştir .. 
Amerikalılar AHupa '\'nziyet.i hakkında 
ml'raktn olup 1914 hffftfına olarak umu-

1 - Lise ve Orta melctep ta
lebeleri İçin gayet ciddi \'c nezih 
hir tcrLiyc }'uvrı ı dır. 

2 - (Liseliler Yurdu) Erlck 
liseleri ve Ticaret lisesi muallim· 
lerinin d İmi idRre \'e nezaretleri 
altındadır. 

3 - inzibat, rnü.zalterc ve ye· 
mele i lerine son derece dikkat 
olunur. 

$artl rı öğrenmek ve kayıt için 
her gün Birinci kordonda Alsan
cnk deniz. banyoları \'e gaz.inosu 
kar ı ında 364 numarada (Lise
liler Yurdu) n müracaat edilir. 

C&T.N7..r~~..rzyzzD. 15 

Londra 19 (ö.R) - Paris-Soir gazeteainin Brüksel muhabirinin bildirdi
ğine KÖre Sigfrid müıtahlcın hattı tamam değil dir. Almıllllar bunu ıamamla
ınağa hararet le çalı ıyorfar. Ren mıntalca11nda. esaslı bazı istıhkamlar istisna 
edilirse yalnız küçük gruplar için betonlu ııt •an klar ınr.vcuttur. 

Şimdi de Almanlar esir 
ticareti mi yapıyorlar? 
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-53-
Kadın yaşlı gözlerle 

bir çocuk cesedi 
kafası kesik 
gösterdi 

- Ya Musa .. dediler, vakıa Firavun 
ve askerleri gözümüzün önünde ve su
da boğuldular. Fakat biz bir türlü Fira
vunun öldüğüne, ölüsünü görmeden 
inanmıyor ve ondan htı.la korkuyoruz. 
Çünkü Firavun, alelade insanlar gibi 
değildir. O şimdiye kadar hiç hasta ol
ınamıştır. Patlayıncaya kadar yer, içer. 
Fakat ancak haftada bir defa aptest eder. 
J{orkarız ki bir yolunu bulup denizde 
ölmekten kurtulmuştur. 

Musa peygamber bunun üzerine asa
sını tekrar denize uzatıyor. Şap denizi 
müUıiş surette kaynaşıyor ve denizin 
Uzeri boğulanların cesetleri ile doluyor. 

Beni Israil, bu ölüleri görünce, hemen 
üzerlerine atılıyor, üstlerindeki kıymetli 
elbiseleri, ceplerindeki kıymetli malları 
almağa, soymağa başlıyorlar. 

Musa peygamber: • 
- Yapmayın.. bu işlediğiniz şey eyi 

,ey değildir. Aldığınız bu mallar haram 
maldır. Mısırdan çıkarken aldıklarınız 
kendi haklarınızdı ve helaldı, diyor. 
Musanın bu sözünü kavmi dinlemiyor. 

Mal hırsı ile kararmış gözleri hiç bir 
~y görmiyor! .. 

Rivayet ederler ki o gün Şap denizi 
o kadar kabardı, o kadar coştu ki, Fi
ravun kavminin bütün ölülerini karaya 
vurdu ve o zamandanberi Şap denizinin 
dalgası hiç eksik olmazmış. Şimdi bu 
yere «Firavun hamamı> ve «Babülleta
fat.> derler. 

Yine söylendiğine göre Hicaza o taraf
tan giden bacılarm yollan bu Şap deni
me rastlarmış ve hacılar denizin daima 
kabaran heybetinden korkarlarmış. 

* cVakta ki Musa, Beni Israili Firavu-
nun şerrinden ve tasallutundan kurtar
dı ve onlara yalnız doğru yolu gösterdi 
Aynı zamanda refah ve saadet yolunu 
da gösterdi. Beni Israil onun bütün bu 
eyiliklerine karşı layık olan muameleyi 
göstermediler.> 

Işte din tarihleri milttefikan bu nokta 
Uz.erinde duruyorlar. 

Bu, yalnız din tarihlerinde değil, mu
kaddes kitaplarda, Tevratta, Zeburda .. 
Incilde ve .. Kur'anda da böyle yazılı .. 

Ve, (tek bir kiŞi), bir Musa, bütün zu
lllin ve tazyiklere ka:rşı büyük sabrı ile 
göğüs gererek koskoca bir kavmi nasıl 
5ahili selrunet ve necata ul~tırmış ise, 
yine (tek bir kişi) bu kavmi dalalete 
ıevketmeğe kıl.fi gelmiştir, 

Bu tek kişi 'kimdir? 
Samrı ... dır. 
Samrı kimdir? 
O da Beni Israildendir . .. 
O da Musaya tabi olanlardan ve cTan

n> ya tapanlardandır. 
Fakat yine ve aynı zamanda o da o 

c:Tanrı> nın Musa gibi gözdelerinden, 
Musa gibi Firavunun ölilm saçan savle
tlıiden kurtulanlardandr. 

Musa ile Samrı... Bize aynı maksat. 
aynı gaye Uzerinde uğraşan, çalışan yol
d~larm nihayet ihtiras içinde birbirle
rine nasıl düştüklerinin mukaddes tarih
te gösterilmiş çok canlı örnekleridirler. 

Bu işi ve bu işin iç yüzünü daha eyi 
ve yakından anlamak için okurlarımızla 
beraber biraz gerilere döneceğiz. 

Firavunun veziri Haman bu emir üze
rine gece gündüz Beni Israil kavminin 
t;ıulunduğu mahallerde kol geziyor, si
hirbaz karılar evleri dolaşarak gebe ka
dınları ~retliyor ve hangi evde bir ço
cuk sesi duyulursa hemen oraya baskın 
ediliyor ve ... Çocuk eğer oğlansa anası
nın babasının gözü önünde boğazlanı
yordu. 

Biliyoruz ki Firavunun miisahiplerin
den Umranın oğlu olan Musa da işte bu 
sırada dünyaya gelmiş ve Nil nehrine 
atılmak suretiyle ölümden kurtarılmış
tı. 
Bilmediğimiz bir nokta varsa o da şu

dur: 
Yine o tarihte, Beni Israil halkı ço

cuklarını gizlice doğururlar, gebelikleri
ni belli etmemeğe çalışırlar ve eğer do
ğan çocuk oğlan ise onu mağaralarda, 
taş kovuklarında beslerlerdi. 

işte bu ailelerden Levi Bin Yakup 
adında bir adamın böyle ve gizli olarak 
bir oğlu dünyaya geldi. Fakat Levinin 
karısının gebe olduğu Firavunun evler
de kol gezdirdiği acuzeler tarafından 
işaretle~ti. Levi derhal sokağa fırla
dı. CellAtlar tarafından öldürülmüş olan 
çocuklardan birini aldı. Bohça gibi kol
tuğunun altına sokarak eve geldi. Ve 
doğan kendi oğlunu yine bohça gibi kol
tuğunun altına alarak evinden çıktı. 
Doğruca bir mağaraya götürüp bırak

tı. 
Mağaranın ağzına da büyücek bir taş 

kapattı. 
Karısının doğuracağı günü hesaplıyan 

katiller eve geldikleri zaman Levinin 
karısını yatakta buldular. 

- Hani çoocuk? 
Diye sordular. 
Kadın, yaşlı gözlerle yerde, odanın 

ortasında duran kafası kesik bir çocuk 
cesedini gösterdi: 

- Işte .. 
Dedi. 
Sordular: 
- Bunu kim boğazladı? . 
- Sizden evvel gezen kol uğramıştı. 

O boğazladı. 
Firavunun katmeri inandılar ve bı

rakıp gittiler. 
Işte bu çocu~un adı Samrı idi. 
Samrı burada bırakıldığı gün ve ge

ce kaldı. 
Babası ve anası ertesi gün bu mağara

ya geldiler. Muratları çocuğu emzir
mekti. Anası mağaranın yerini bilmedi
ği için Levi ona yol göstemıişti. 
Mağaradan içeri girdikleri zaman ço-

cuğun yalandığını gördüler. 
Annesi memesini verdi. 
Samrı almadı. 
Karnı toktu. 
Bu işe Levi de karısı da hayret etti-

ler. 
- Muhakkak bu oğlan çocuk Beni 

Israil halkını kurtaracağı kahinler tara
fından tebşir edilen çocuktur. 

Dediler. Öyle ya .. Böyle ve kapalı bir 
yerde karnı Allahtan doyuyor, ac;lıktan 
ölmüy-0rdu. 

Halbuki, din ve efsane tarihlerine gö
re, Tanrının müsahiplerinden «Cebraih 
mağaraya her gün geliyor ve kanadının 
bir ucun küçük (Smri• ye veriyor ve 
onu emziriyordu. 

YENJASIR 20 EYLUL ÇARŞAMBA 1939 

Holanda .ı;o.. kraliçes! Ankara .ı;o.. Radyosu ( B O R 5 A J IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Bayındırlık sahasında 1381 sayılı so· 

kaktaki molozların kaldırılması baş mü
hendisliktek i keşif ve şartnamesi veçhi· 
le açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 175 lira olup ihalesi 25-
9-39 pazartesi günü saat 16 dadır. Iştirak 
edecekler 14 liralık teminatını iş banka· 
sına yatırarnk makbuzile encümene ge
lirler. 

Parlamentoda bir . DALGA UZUNl.UCU İNCİR 
nutuk söyledi.. BUGCJN 

-~·-
Lahi, 19 (Ö.R) - Kraliçe Vilhelmin --<fr--

Eta Seners (Parlamento) içtimaını aç- 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
mış ve nutkunda demiştir ki : Bütün T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww • 
devletlerle samimi münasebetleri muha
faza ediyoruz.. Bu bilhassa mazide sıkı 
temasları temin edilen bitaraf memle
ketlere şamildir. Diğer altı bitaraf dev
let reisinin muvafakatiyle Belçika kra
lının sulh lehindeki müracaati bu iş bir
liği ruhunu bir daha göstermi~ti .. 

Clipper deniz 
tayyare~i 
---~.---

T. A. Q. 19.M m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Türk müziği (Pl.) 
13.00 Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri 
13.15 - 14.00 Müzik (Riyaseticümhur 

bandosu) Şef : İhsan Künçer 

19.00 

1 - Blankenburg - Marş 
2 - Valdteufcl - Valzer les Sire-
nes .. 
3 - Jericho poeme Symphonik 
B. Bernay 
4 - Leo Delibes - Fantazi Lakme 
5 - E. Grieg - Norvegiennes No. 
1 Dans 
Program ve memleket saat aya-
rı .. 

Atlantik ortasına 
inmeğe mecbur oldu 

--tr-
Horta, 19 (A.A) - Dün saat 18 de i~·~~ 

Açores adalarına Fayoldan uçan Ame- 20.15 
rikan Clipper deniz tayyaresi bu lima- · 

Müzik (Hafif orkestra Müziği pl. 
Türk müziği (İnce saz faslı) 
Konuşma (Dış politika Udisele
ri) 

nın yüz mil garbinde Atlantiğin ortasın- 20.30 
da denize inmeğe mecbur olmuştur. Bir 
Portekiz topçekeri tayyarenin yardımı- 20 50 
na gibnektedir. · 

---:----
JAPONLAR 
Çin fırkalarını 
muhasara mı 
etmi$1er?-

-*-Roma, 19 (Ö.R) - Japonya Başvekil 
ve hariciye nazırı general Abe İtalya se~ 
!irini kabul ederek vaziyet hakkında 
görüşmüştür. 

Domey ajansına göre Japonlar Nang 
Hong mıntakasmda Çinlilere karşı ge
niş mikyasta hareketlere girişmişlerdir. 
Japon ordusu Çin fırkalarını muhasara 
etmiştir. 

Polonyada kaybolan 
iki Amerikalı aranıyor 

• --- ·--
Cemauti, 19 (A.A) - Varşovadaki 2130 

Amerika a~emiliteri bugün tekrar Po- 21.45 
lonyaya dönmeğe ve kendileriyle tema- 22.00 
sı kaybettiği iki Amerikalıyı bulmağa · 
çalışacakbr.. Bunlar Amerikanın Var
şova konsolosu Morton ile Şikago Daily 
gazetesi muhabiri Mourerdir. 

-------

Memleket saat ayarı ajans ve 
meteoroloji haberleri .• 
Türk müziği 
Okuyan : Miizeyyen Senar 
Çalanlar : Cevdet Kozan, Refik 
Fersan, Kemal Niyazi Seyhun 
1 - Karcığar peşrevi 
2 - Udi Ahmet - Karciğar şarkı 
Yiri çeşmanınla saydeyledin 
3 - Arif bey - Karciğar şarkı 
Gönül bezmi harap abadı gamdır 
4 - Şükrü - Karciğar şarkı 
Hasta bir ümit ile 
5 - Cevdet Kozan - Ut taksimi 
6 - Tanburi Ali efendi - Karci
ğar şarkı - Bir taraftan aşıkı der
di gam 
7 - Mahmut Celalcttin paşa 
Karciğar şarkı - Vah meyusu vi
salindir gönUl 
8 - Karciğar saz semaisi 
9 - Salahettin Pınar - Muhay
yer türkü - Gökler perisi gibi 
Emine 
10 - Halk türküsü - İrafa fincan 
koydum,. 
Haftalık posta kutusu 
Müzik (Romans vesaire) 
Müzik (Küçük orkestra) 
Şef: Necip Aşkın 
1 - Kutsch - Marş 
2 - J. Strauss - Yarasa opere
tinden potpuri 
3 - Bela Volgraf - Kalbim aşkla 
doldu - Ağır vals 
4 - Sylverster Schider - Dinle 
keman ne söyliyor 

BAYHVLL 
Hutlıunu cuma günü 
söyliyecelı ... 

--~-
Nevyork, 19 (A.A) - Amerika hari

ciye nazırı Hullun perşembeye söy1iye
ceği nutuk cumaya bırakılmıştır. 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, es
ham, tahvilat, kambiyo, nukut, 
borsası (Fiat) 

CEBELVTTARIKTA 
Endaht tecrübeleri 

-*-Burgos, 19 (A.A) - Cebelüttarıktan 
bildirildiğine göre İngiliz makamatı, en
daht tecrübelerini işkal etmemek için 
•$ark sahili• denilen sahilden 4000 yar
da uzakta bulunmalarını balıkçılara ih
tar etmişlerdir. 

----:---
Londrada eğlence 
yerleri tekrar açıldı 

--.fr-
Londra, 19 (A.A) - İngiliz müzikhol

Jerinin hemen ekserisi, dün akşam ye
niden açılmıştır. 

23.20 Müzik (Cazbant pl.) 
23.55 - 24.00 Yarınki program 

1ZM1R 2 nci ASLtYE HUKUK MAH
KEMESİNDEN: 

2009 Tütsü ile incir 
616 B. S. Alazraki 
194 Y. E. Bencuya 
175 Şerif Riza Ha. 
l 06 Pol Mikalef 
89 A. Papağno 
24 E.maf Bankası 
46 M. H. Nazlı 
20 Hayim Levi 

3279 Yekfuı 
43273 Dünkü yekun 
46552 Umumi yekun 

ÜZÜM 
875 Esnaf bankası 
673 M. j. Taranto 
632 Ş. Riza Ha. 
399 F. Solari 
368 A. R. Üzümcü 
359 Akseki bankası 
239 H. Alanyalı 
389 M. H. Nazlı 
217 jiro ve şü. 
171 S. Gomel 

90 Y. 1. Talat 
87 H. Akyürek 
84 j. Kohen 
76 D. Arditi 
65 S. Paterson 
59 B. S. Alazraki 
48 M. Ali Karda 
42 Mustafa Sipahi 
29 H. Çolak o. 
26 N. Üzümcü 
9 Öztürk şirketi 

4936 Yektin 
57009 Dünkü yek<ın 
61945 Umwnt yekful 

5 50 
6 
7 50 
8 
8 
6 25 
8 50 
6 
7 

12 50 
11 
8 
8 50 

11 
7 75 
8 50 
7 
7 

8, 13, 17, 20 (1856) 
Garaj santralda yapılacak depo ba~ 

mühendislikteki keşif ve şartnamesi mu· 
cibince açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1860 liradır. Iha· 
lesi 2. 1 O. 9 39 pazartesi günü saat 16 
dadır. lştirak edecekler 139 lira 50 ku· 
ruşluk teminatı iş bankasına yatırarak 

6 125 14 makbuzu ile encümene gelirler. 
7 75 14 50 17, 20, 24, 29 3448 ( 1920) 

7 50 11 1 - 1 382 sayılı sokakda 1O/ 14 ea· 
10 50 14 50 yılı ev ve 904 sayılı sokakda 20 ve 91-'1 

7 50 12 sayılı sokak da l 0/ 5 5, 12/ 55 sayılı dük· 
8 125 12 kanların yıkılarak enkazının satılması baş 
7 625 8 75 katiplikteki ıartnamesi veçhile 29. 9. 939 
7 12 cuma günü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu· 
9 50 12 hammen bedeli l l 00 liradır. iştirak ede· 
5 875 8 50 cekler 82 lira 5 O kuruşluk teminatı io 
7 7 75 bankasına yatırarak makhuzile encüme· 
6 75 9 ne gelirler. 
6 7 75 2 - Havagazı fabrikasının şehir şebe· 
9 50 12 kesi için 20 atmosfer tazyıka müteham· 
8 50 9 mil ve fenni şartnamesinde yazılı muh· 
7 75 8 50 telif kuturda 1300 metre dökme Madeıı 
6 25 7 borunun satın alınması bat katiplikte 
7 50 11 25 şartnamesi veçhile 29. 9. 939 cuma gU 
7 11 50 nü saat 16 ya uzatılmıştrr. Muhammen 
9 75 12 bedeli 3 712 lira 75 kuruştur. iştirak ede• 

11 50 11 50 cekler 2 7 8 lira 5 O kur~luk teminatı İt 
bankasına yatırarak makbuzile encüme 
ne gelirler. 

( 1939) 
No. 7 6 50 
No. 8 7 25 tZMtR SULH HUKUK HAKtMLt-
No. 9 8 25 <'.';İNDEN: 

No. 10 11 
1' No. 11 

ZABİRE 
200 çuval Bakla 3 125 

50 çuval Susam 11 
165 balya Pamuk 39 

Para Borsası 
CÜMllURİYET MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG KURLARI 
Sterlingten ıayrisi bir Türk lirasınm 

mukabilidir .. 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız Frangı 
Pezetas 
Florin 
İsveç Frangı 
İsveç kronu 
Norveç Kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 

Liret 
Drahmi 
Zloti 
Pengü 

Alış Satış 
521. 524. 
77.10 77.55 
4.5040 4.5300 

33.75 34.00 
7.6577 7.6993 
1.454 1.462 
3.4064 3.4261 
3.2442 3.2629 
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 

Dosya numarası 241-39 
Müddei Izmir emlak ve eytam banka 

sı tarafından müddei aleyh Izmirde gil 
zel yurt mahallesinde azizler sokal?ınd 
83 numarada mukim Zeki aleyhine açı 
lan alacak davasından dolayı devam et 
mekte olan muhakeme sonunda müdd 
bankanın ibraz ettiği kira mukavele 
altındaki müddeialeyhe ait imzası hak 
kında isticvap olunacağından inkarı ha 
linde ehli vukuf marifetile istiktap ya 
pılacağmdan muhakemenin muallak bu 
lunduğu 28-9-939 tarihinde perşem 
günü saat 10 da müddeialeyh Zekini 
Izmir sulh hukuk mahkemesinde haz 
bulunması aksi takdirde iddia ve mu 
kavele altındaki imzayı kabul ebniş ad 
dine karar verileceği ilanen ihbar v 
tebliğ olunur. 3486 (1931) 

tZMtR SULH HUKUK HAKtML1 
C1NDEN: 

Dosya numarası 39-643 
iz.mirde Ismetpaşa mahallesinde Düıı 

dar sokağında 3-7 numarada Ismail "' 
mezarlık başında hayrettin paşa so)ta 
ğında 5 sayılı bahriye hanında MJstaf 
taraflarına 

Müddei Izmir emlak ve eytam 
kası tarafından müddei aleyhler aley 
hine ikame olunan alacak davasında 
dolayı devam etmekte olan muha'ke 
sonunda müddei banka tarafından ibr 
olunan kira mukavelesi altındaki imz 

l!lllDl••ı111111Y~ıHE'ZIP!l~B••••ı• lar hakkında isticvap olunacağından i 
kar halinde ehli vukuf marifctile istiktB 

DOK!'OR 
lsmail Hakkı 

Akarçay 
Dahili 11e tenasül has· 
ıaıııııar mütallassısı 

yapılacağından 30-9-939 tarihinde C 
martesi günü saat 10 da Izmir s:.ılh h 
kuk mahkemesinde hazır bulmunan 
aksi takdirde iddia ve mukavele altı 
daki imzaları kabul etmiş addine ka 
verileceği ilanen ihbar ve tebliğ olun 

İZM1R VETERİNER MüDüRL 
CüNDEN: 

Firavun... Kahinlerin tesiri altında 
kalmış ve saltanatını, ihtişamını elinden 
alacak, kendini mahvedecek bir çocu
ğun .. Beni Israil halkından bir oğlanı,n 
doğacağından haberdar edilmiştir. 

Samri büyüdüğü ve mağaradan çıktı
ğı zaman da Cebrail ona ara<;ıra göztik- ---------------
mekte devam ederdi. 

Kavaklı pınar caddesi 30 sayılı evde 
Hasan kızı Naciye Yapar tarafından ay
nı mahalle ve sokakta 12 numaralı Fat
manın evin.de Mahmut oğlu Osman aley
hine açılan boşanma davasına mütedair 
dava arzuhal suretile davetiye varakası 
müddeialeyhin ikametgahının meçhuli
yetine mebni mübaşir tarafından bila 
tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yaptırı
lan tahkikatla da ikametgahı taayyün et
memiş olduğundan tebligatın ilanen ifa
sına ve bu baptaki tahkikatın 23-9-939 
tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 a 
talikine karar verilmiş ve arzuhal •m
retiyle davetiye varakası mahkeme ko
ridoruna ac;ılmış olduğundan M. aleyh 
Ibrahimin tayin olunan gün ve saatte 
mahkemede hazır bulurunası veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde hakkında 
muamelei gıyabiye icra kılınacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu-

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

Kızılçullu koşu alanında son ha 
ikinci hafta at koşuları 24 Eylül 39 Pa~ 
günü saat 14 te icra edilecektir. Se~1 

cilcr için Alsancaktan koşu mahnllit1 
kadar gidip dönme hususi trenler 
edilmi§tir. Bu haf ta koşusuna gayet ~13 
metli hayvanlar iştirak etmek üzere . 
diden veteriner müdürlüğüne kayıt i Evvelce tafsilatile yazdığımız bu cKe

baneb in tesiri altında kalan «Firavun~ 
da Beni Israil halkından doğacak olan 
çocuklardan oğlan olanların boğazlan
masına emir vermişti. 

işte bu hal ona, kendisinin Beni Israi
lin beklediği peygamber olduğu kanaa
tini vermişti. 

•• BİTMEDİ·· 

Sulh akdi için 
Almanyanın teşebbüsü 
Par is 19 ( ö .R) - Leh is tanı ezdikten 

ıonra lngiltere ve Fransa ile ıulh akdi 
için Almanyanın teşebbüsünü tefsir eden 
cErfolk> Hol anda gazetesi diyor ki: Bu 
çocukça bir harekettir. Almanlar lngii)z 
ve Fransızların şimdi neden muhaııematı 
terketmiyeceklerini soruyorlar. Fakat ilk 
mermiyi attıktan sonra Ingi)izler harbı 
asla terketmezler. Hurbın, gaye elde edi
linceye kadar devam etmesine hayret 
edilemez. Gaye ise Lehistanın istiklali
nin iadesidir. Almanya ve Rusyada müş-

terek beyannamelerile guya ayni hedefi 
takip ettiklerini bildirdiler. Yalnız Leh 
ordulannın değil, ayni zamanda müda
faasız ahalinin imhasından sonra bu 
memlekete yardım etmek İstediklerini 
beyan ediyorlar. Bu vaziyetin gizlenme
sinden başka bir şey değildir. Yeniden 
bir Leh devleti yapsalar, Slovak.yadan 
farksız bir şey olacak ve aralarını ayıra
cak olan bu devlet daimi olarak birbiri
ne karıı bir mücadele sahası te,kil ede
cektir.> 

B. Beneş dün radyo ile Çek milletine 
bir hitabede bulundu 

Londra 19 (Ö.R) - B. Beneş Londra yetlerini ve sizin hürriyetinizi müdafaa 
radyosundan Çek milletine hitap ederek 'ediyorlar. Çekoslovaklar, siz de bin yıl
dem~tir ki: Adamların, milletlerin ve hk hudutlarınız içinde ayaklanınız ve si
devletleriı:ı ı_nukadderatı~ı .~yi~ edecek \zi ezen müstebitl~r.e karşı il~ hatta yer 
saat gclmı~tir. Alman hukumeti Çekos- alınız. Onlarda sızın manevı ve maddi 
lovakyaya, Lehistana ve hatta kendi mil- kuvvetinize mukavemet edecek takat 
letine karşı tedhiş hareketleriyle reji- yoktur. Fransa ve Ingilterede, kat'i dar
nıinin düşmek üzere olduğuna emin ol- beyi indirmek üzere, milyonlarca adam 
duğunu gö~termiştir. Bu sebe?le intikam ve milyonlarca ton malzeme toplanmış
harekellerıne baş vuruyor. Bız dışarıda- tır. Bütün medeni dünya bu tehlikeyi 
ki ve siz içerideki Çeklerin vazifemiz 

lZMtR SULH HUKUK HAKtMLt
CİNDEN: 

Dosya numarası 39-239 

Müddei İzmir emlftk ve eytam banka
sı farafından müddei aleyh Izınirde or
haniye mahallesinde kamil efendi so
kağında 7-11 sayılı evde oturan salih 
aleyhine ikame olunan alacak davasının 
cari muhakemesi sonunda emlak ve ey
tam banka<;ı tarafından ibraz olunan ki
ra mukavelesindeki imza hakkında istic
vap olunacağı ve inkar halinde ehli vu
kuf marifetile istiktap yapılacağından 
muhakeme günü tayin olunan 28-9-939 
tarihinde perşembe günü saat 10 da Iz
mir sulh hukuk mahkemesine gelmeniz 
aksi takdirde iddia ve imzayı kabul et
miş ad olunacağı ve ayrıca da tastir kı
lınan muamelei gıyabiye kararı üzerine 
yevmi muhakemede gelmediğiniz veya 
bir vekil göndermediğiniz takdirde hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 
maddei mahsusasına tevfikan bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyeceğinizden 
yukarıda tayin olunan günde hazır bu
lunmanız hususu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen ihbar olunur. 

3488 (1933) 

izale için ayaklanmaktadır. Çek vatan
daşları, yeriniz ilk hattadır. Bütün dün
ya, düşmana her gün ağır darbeler in
dirmenizi bekliyorlar. Hiç bir engel sizi 
durdurmasın. tnkıyacl etmeyiniz. Muka
vemet ediniz. En küçük köyden Praga 
kadar her teşebbüste mücadelenize de
vam ediniz. Hariçte Çek askerleri müt
tefiklerle beraber yürümek için yine 
toplanıyor ve canlarım fedaya hazırla
nıyorlar. Çek milleti namına biz bura
dan Alman naziliğine harp ilan ettik. 
Yalnız dej?ilsiniz. Yalnız kalmıyacaksı
nız. Müttefik tayyareleri semalarınızcla 
görünerek size cesaret ve yardım vere
cektir. Serbest A vrupada serbest bir Çe
koslovakya için birleşik kalalım.> 

her vasıta ile insanlığın ve medeniyetin 
en büyük düşmanına karşı mücadele et
mektir. Bütün diinya milletleri bu dü'l- Türk Maarif Cemiyetinden: 

• 

TELEFON : 3458 müracaat etmektedirler. 
nur. 3477 (1936) 20-21 3479 

Umumi Harpte ve Cephede ikram ile ağırlamak arzu!'lunda oldukld 
nı tabur kumandanına bildirdi. Fakat 
delerin ipe sapa gelmez hareketlerle ç" 
çabuk burada ipliklerinin pazara çl~ 
cağını kestiren binbaşı buna itiraz ed 
l!'lrar ve itiraz münakaşa mevzuu ol ~ 
Sait bey kumandanın emreder şekild~ 

Mevlevi Taburu 
----.. •••••••••••••••••m::ı•••• ikamet ısrarını karşılamak için çare 

Haberden 29 y ~ı azan kalarak vilayetten çıkar çıkmaz po-
Naklen - - Rahmi Yağız neye uğradı. Oradan makine baŞ111 

Şama, dördüncü ordu kumandanı Ce 
şehre girm~den evvel kendisine çeki 
düzen verdi. Mevleviler bölüklerindeki 
mevkilerini alclılar. Tekke bandosunu 
başa geçirdiler. Neyler koltuk altların
dan çıkarıldı, kudümler, defler tanzim 
edildi. Tabur kumandanı Said bey kol
başında atına bindi. Onu takiben askeri 
nizamla ilerliyecek olan tabur karargahı 
koldaki yerini aldı. Karargaha dahil bu
lunan Muhtar da bermutad binliği 
devirmiş, sıcakta başına vuran alkolün 
buhariyle mest bir halde rüktlbuna tah
sis edilen estere binmiş, emektar emir
beri ak sakallı derviş Hüseyin esterin 
kuyruğu yanında durarak yürüyüşe ha
zırlanmışlardı. 

MevleVı gönüllü taburunun Halebe 
gelişi deı, tezahürata vesile teşkil etti. 

Zaten resmi makamlar, vali ve ku
mandan Istanbu1dan aldığı emirle mev
levi taburunun merasimle karşılamnğa 
mecburdular. Tabura, cihadı mukad
desin pratik sembolü nazariyle bakıldı
ğı ve bakl§ı şümullendirmek için fazla 
ehemmiyet verir görünmek ve göster
mek icap ediyordu. 

Halebin Babülierç kapısında askeri 
ihtiram kıtası me-vki aldı. Kapıya varan 
geniş caddenin iki tarafına halk teşek
külleri, resmi teşekküller, polis ve jan
darma kıtalariyle hecin süvari ve milis 
alayları yerleştirildi. Şehirden ayrı1an 
vali, kumandan, vilayet erkanı ve Halel? 
eşrafı bir kafile halinde tabura gittile11. 
Şehrin dışında mevlcvileıre: 

ne düşerek mevlevilerin neyli, zilli cur- paşaya şu telgrafı verdi: 
cunasiyle ağır ağır şehre geldiler. « Taburumuz bugün t t Nisan ~fi 

Halep bu teşrif münasebetiyle bay- perfembe saat 20 de Halebe muvaV' 
raklarla donatılmış, mevlevilerin konak- etmiştir. .Jı 
lamalarını temin için mahalli menzil ku- er, 
mandanı ile defterdar birlikte çalışarak Şama müteveccihen hareketle 

karargahına iltihakımız zımnında 
boşalttınlan 4 evi tabura tahsis etmiş-
lerdi. v&layı serdarı ekremilerince intizar 

Taburun Hale be girişi eşsiz bir zafer duğu bilarz olbapta... ıl' 
alayı ihtişamı ve tuhaf bir huşu havası Mevlevi gönüllü t1l~ 
içinde oldu. Kumandanı Bin 

Yepyeni redingotlannı giyen vilayet Sait ~' 
E:rkanının arasında göğüsleri çeşitli nişan Cemal ~şa o s~rad~ ~ma gelın_i~ 
ve madalyalıula süslü, parlak kılınçlan nal kuvveı seferıyesının hazırlı1:!rov
kaldınmları döven askeri erkan ve üme- bizzat nezaret etmekte bulunu)' . 11 
ra da bulunuyor, bunların arkasından Mevlevi taburunun Şama getirilın~ 
taburun orijinal m\izikası ilerliyordu. tidai vasıtalarla Tih sahrasını ge I_ 

Mevleviler mutad ihtişamları ve ci- Süveyş kanalından a..~ak Mısıra ' 
ğerlerinin bütün kuvvetiyle neylerini üf- meği tasarlıyan Kanal kuvvei sefcı:<t 
liyerek Saba devrini çalıyorlar, Halebin sinin maneviyatını arttıracak, )ttJ ıı' 
kale dıvarlar~nda huşu ile dolu akisler seferiyenin Mısır işgalini mütcakiP j;ı; 
meydana getıren bu ha;a tab~ru seyre levilerin de orada bulunmaJaı: -~ 
çıkanlarda coşkunluk hasıl edıyordu. olan Mısırlıların din gayretlerinı 1' 

T~bur ş~.h~~ alkışlar arasın.?a g~rdi. Jiyecek, bunlar da livayı Muh~~ 
Ellerınde kuçuk ~ayrnklarla g~ze~gahta altında toplanmak için var gay.rctl ~ 
yer alan mektepliler mevlevılen avuç cihadı mukaddes uğrunda çarPıŞI·· 
patlatırcasına alkışladılar. Tabur sokak- koşacaklardı. 1 
lan. dolaştı,. hükümt"t meydanında ~ir d~ Binaenaleyh, taburun Şarndıı b~ 
g~çıd ~e!'l~.ı y~pıldı~t~n sonr.a. sı~kelı, ması elzemdi.. Fakat, kuvvei scf~,-t 
cubbelı mucahıtler ıstırahat ıçın ıhzar · h 2 ı kla ı"kmal· et edell ~ ~ 
d ·ı k k 1 · k'ld 'l nın a ır ı rım m ııı-. e ı en ona yer erme çe ı ı er. . . . rnd:ı 

Tabur kumandanı binbaşı Sait bey Mevlevilerı Şama getırmek,_ o .. ç11dt' 
valiye ve kumandan paşaya ziyaretleri- letmek, onların askerle gem~ ol il' ıı: 
ni inde etti. Bu sırada da her iki makam maslarınn fırsat vermek şedıt.!w 
taburun bir ka ün olsun Hnlebde kal- olan Cemal Paşanın hoşuna gı 



JO EYi.OL ÇARŞAMBA 1939 

SPERCO VAPUR W. F. Henr~ Van der Zee 
ACEH'l'ASI Ve ş~ekası ---k Lİill1EN AMERİCAN EXPORT J..İ!\'ES İNS. 

~VENSKA OR ··ru 3 teş~evvel NE V - y O R K İÇİN: 
9 tar~~~o;~obeklenmekte olu? EX~l\IİNF..R vapuru 19 cylftle doğru 

~teborg Kopenhag ve Helsingfors li- bcklcnıyor. 19 eylQle doğru 
manlnrı İçin yük alarak hareket ede- aEXMOUTH• vap. 
ccktir bekleniyor. 2- E 1 .. 1 d ğr 
ADRiATİKA SOSYETA ANONİl\IA toEX~ELLOu \'ap. ::ı 'y u e o u 

bcklcnıyor. 
ot NA VIGAZYONE .E){ERMONT• vap. 3 ilkteşrine doğ-

CALDEA ınotöril 22 eylCll 939 tarl- ru bekleniyor. 
hinde bcklerunekte olup Napoli ve Ce- .EX1\IOOR• \"ap. 6 Ilkteşrine doğru 
nova limanları için yük alarak hareket bekleniyor. . 
edecektir. cı,EXECUTİVEu vap. 10 llktcşrme 
DİANA vapuru cylCll sonlarında~- doğru bekleniyor. 

lenmckte olup Venedik ve Triyeste li- DEN NORSKE l\IİDDELH~ VSLİNJE 
rnanları için yük alarak hareket edecek- NORVEÇ, iSVEÇ VE DAJlı,MARKA 
Ur. • LİMANLARI iÇIN • 
İTALİA s. A. ot NA VİGAZİO:NE BA YARD motörü 20 eylule dogru 
PRİNCİ PESSA MARİA motörü 28 bekleniyor .. 

~h11 939 tarihinde Cenovadan Cenubi D. T. R. T. KUMPANYASI 
bcrika llınanlarına hareket edecektir. ~UD~PEŞT . 
SERVİCE MARİTİME noUMAiN TUNA J.11\IANLARI İÇiN v 

KUMPANYASI BUDAPEŞT motöril 22 cylO.le dogru 
ALBA JULİA vapuru 30 cyHU 1939 bek1eniyor. 

tarihinde beklenmekte olup Cenova ve TİSZA motörü 25 eylO.le doğru bekle-
Uarsilya limanları için yUk alarak ha- niyor .. 
~t edecektir. DUNA ınotörü ilktcşrin bidayetine 
BOLl.ANDA AVUSTVRAl.ıYA BATl1 doğru bekleniyor.. . 

tNGFONTEİN motörü 30/ 9/939 SERVİCE l\IARİTil\IE ROUMAİN 
~de gelerek Avusturalya ve Yeni KÖSTENCE, KALASİ? TUNA 

land Umanları için yUk alarak hare- LİMANLARI Ç N et cd~. DUROSTOR vapuru 30 cyiıtle doğru 
N O T • beklcnhror .. 
tı.Aııdaki. hareket tarihleri ile navlun- SOSYETE KOl\lliRÇİYALE BULGAR 

•---'-'-' d r.wkliklerden dolayı acenta- D. NA VİGAZİON A. VAPUR 
~ e~ fma RADOS İSKE ;))ERİYE VE PORT 
JDJZ mesuliyet kabul etmez. Daha SAİT İÇİN . 
tafsilAt için tKfNCİ KORDONDA FRA· CHİPKA vapuru 22 eylöle doğru bek, 
TELLi SPERCO vapur acentasuıa mU- ltiniyor. 
racaat edilmeSi Hca olunur. tsKENDERİYE VE PORT SAİT İÇİN 

TELEFON : 2004/2005 . TZAR FERDİNAND vapuru ilkteşrin 
------------- bidayetine doğru beklenilt"or •. 

Vapurlann isinı ve tarihlerı hakkında 
hiç bir taahhüt alınmaz. 

- ~-- Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 
UMDAL 

UMUMİ DENİZ ACENTALIÖI LTD. tunlardaki değışikli.klerden acenta me-
lfEl.l.ENİC LlNES LTD. suliyet kabul etmez. 

HELLAS vapunı 3/5 eyl<U arasında Daha fazla tafsilAt lçin ATATURK 
beklenilmekte olup Rotterdam. Ham· caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
burg ve Anversa limanları için yük ala- Zee ve ŞsL Vapur acentalığına müraca-
caktır.. at edilmesi rica olunur. 

B E L G i O N vapuru 14 Eylt1lde TELEFON: 2007/2008 

bekleiıilmekte olup Rotterdam, Ham- -------------
burg ve Anversa Umantan ıçın yUk ala- OUvler ve şürekası 
caktır.. --~ 
HOLLA.NDİA vapuru 22 Eylt1lde BİRİNCl KORDOS REES BİNASI 

beklenilınekte olup Rotterdam, Ham- TELEFON : 2443 

burg ve Anversa llmanlQl'l ıçin yUk ala- ~=~~~~~7 ağustosta 
~· H t N A t vapuru 30 Eylt1lde gelip 2 eylQle kadar Londra ve Hul için 

enllm kt 1 Rottcrdam Ham- yük alacaktır .. 
beki e e 0 u~ . • LİVERPOOL llATl'I 
burg ve Anversa limanları içın yük ala· OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar 

~~R ARASI BATTI Liverpool ve Glasgov i~ln yUk alacakb.r. 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR DEUTSCHE LEVANTE • LİNİE 
aLOVCEN• DELOS vapuru %3 afustosta Ham-

Ulks vapuru 9 eyl61 1939 cum~i burg, Br.emen ve Anvcrsten gelip yUk 
gUnil Köstcnccdcn gelip 10 cylt11 i9 çıkaraca'IC ... 
paı.argUnUsaatı2de: ;iiiiiiiniiimmam;;;;;;;il.-.-ii"'.-.-.-.-~;i 

P1re _ Arnavutluk limanlan - Kotor- ı 
Dubrovnlk - Split Venedik ve Triesteye 
hareket edecektir. 

ANGLO EGYPTİAN MAİL LİNE 
PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRUT 

HAYFA. İSKENDERİYEYE hat 
•CAİRO ClTY • Ltl'KS VAPURU ile 

Marsilya için Beyrut.Hayfa-İsken· 
hareket tarihleri deriye i~in hareket 

tarihleri 
7/9/1939 1/9/1939 

21/9/939 15/9/939 
5/10/939 29/9/939 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PİRE 
•NEA llELLAS• 

LU.ks transatlantik vapuru ile Pire 

Nevyork hattı ... 
Pire _ Nevyork seyahat müddeti 1% gün 
Nevyork _ fuarı Jçin hususi fiatlel" .. 

Pireden hareket tarihi 
9 EyHU 1939 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

JZMİR lrfElrfLEKE'l' 
HAS'l' AHESI 

Asabiye mütaluusuı 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

sokak No. 79 da hastalanın her gün 
kabul eder. 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
Gerek vapurların muva.sal!t tarlhlerl, 

gerek vapur {simleri ve navlunlan hak- JZMİR MEMLEKE'J' 
landa acenta bir teahhilt altına giremez. ffAS'J' AHESI DAHİLİYE 
Daha fazla ta&il&t almak içhı Birinci MtJ'J' Aff ASSISI 
Kordonda 152 numarada .UMDAL• Muayenehane: ikinci Be7ler sokak 
umum! deniz Acentalığı Ltd. mUracut No. zs TELEFON : 3951 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

T. BOWEN REES VE 
$ürekist _ .. • ..-

FERN LİNE (FEARNLEY AND 
EGER OF OSLO) 

FERNLANE motörU ayın nihayetin
de beklenilmekte olup Nevyork ve 
Amerika sahilteri limanları için yük ala-

caktır. rl, 
Gerek vapurlann muvasalAt tarihle 

lsl.m.lert ve navlunları hakkında acenta 
bir teahhUt altına giremez. Daha fazla 
taf:sllat almak için T. BoftD Rees ve Şr. 

Birinci Sınır Miltahams 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik Tedavileri 
Birinci Beyler SOkaiı No. SS .. 

f zmir • Elhamra Sineması arbmula 
Sabahtnn akşama kadar hastalannı 

kabul eder.. TELEFON : 3479 

nuı 2353 telefon nwnaruına mUracaat -;;;;.•••••••••-J 
edilmesi rica olunur. • - OPERA'l'OR 
Messagerles Marıttmes Dr. Asil Mukbil -*-

KUMPANYASI Ata kam 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 

ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece fff EMLEKE'J' HAS'l' A• 
tStanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya- HE._.J OPERA'J'ÖRtJ 
ya hareket edecektir. ~ 

Her tiirlü izahat \ 'C malumat için Bi· Hastalarını her gün üçten sonra 
rinci Kordonda 156 numarada LAU- Birinci Kordon 312 numaralı Ja
RENT REBOUL ve ŞERhd vapur acen· kinyon apartmanında kabul eder. 

TELEFON : 3537 
tasına müracaat edilmesi rica olunur. •••••-mıiiiıiiiiiiiiiııii-••• 

IENI ASlll. 

-aıçAGI 

fn seri .sak.alları 
ye~ 

ve.umu.şatır 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütebauİlı bay ömer 

ütfü Bengü' dir. 
· Briatol oteli elli odah her odada ıoğuk ve sıcak akar aulari, banyolari 

ve kaloriferi varda. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve huıusi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik müteluwuı 
bay ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb isticannda 
bvlunan otellerde bulu§urlar. 
............................................ liQ!Qii - .• 
T. C. Ziraat Bankası 

KUPuJuş tarihJ : ısss 
Sermayesi: ıoo.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BiRİKTİRENLERE 28.800 i.tRA 
DmA.MİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u (50) 
lirası bulunanlara -senede 4 defa çekilecek kur'a ile 8§8ğıdaki pUlna göre ik
ramiye Jağıtılaooktır : 

4 Ad<?t 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 2.000 • 
" • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :>O liradan aşağı dilşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birind kfınun, 1 Mart \'e 1 llaziran tarih

lerinde çekilecektir. 

...................... !!9111 .. ~JWll---------· 

ilan 
Yüksek Zıraat Enstitüsü Veleri· 
ner FakiJltesi Askeri kısmının 

Kayıt ve kabul şartları 
1 - Ankara ukeri veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liae

lerden İyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlanni 
vennif ohnillc prtile talebe kabul edilecektir. 

isteklilerin qajıdaki vasıf ve ıartlan haiz olması lizımdır: 
•)-Türkiye cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
b )- Y qı 18 - 21 olmak, 
c)- Beden tetddriilleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz

mete müıait olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz). 
d)- Tavır ve hareketi, ahlikı kusunuz ve ıec:İyeai aailam olmak 
e)- Aileıinin hiç bir fena hal ve töhreti olmamak (zabıta veaam'.1 

ibraz etme1'). 
2 - lıteklilerin müracaat istidalanna ıu vesikaların bağlanmui 

llzanchr: 
a)- Nüfus cüzdanı veya muaaddak aureti. 
b)- Sıhhati haldnnda tam tqeldriillü askeri hastahane raporu ye 

&fi kiğıdı. 

~)- Lise me7.Ulliyet ve olgwıluk ıehadetnameai veya tasdikli su
retı. 

d)- Okula ahndığıtakdirde askeri kanun, nizam ve talimatları ka
bul ettiii hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt 
senedi. 

e)- Sar'ah uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müp
teli olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahlıütnamesl 
(bu gibi haatahklardan biri ile okula girmezden evvel malul oldukları 
sonradan anlaşılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükümet 
masrafları velilerine ödettirilir). 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik ıubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve ıubelerince ikinci maddede bildirilen eVTaki 
ikmal ettikten sonra, Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi Askeri Talebe amirliğine gönderilecektir. 

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

5 - Kabul duhul İmtihanına bağlı değildir. Şehadetname derece
lerine ve müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
itleri kapanır. Ve kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik tubeleri 
ile tebliğat yapılır. 

1723} 

T. iŞ BANKASI' nnı 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkincite§rin 
t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 

,rntfilj ikramiyeleri: 1:7.7~~, 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n ıooo liralık ••• s.ooo Lira 
8 n 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık··· 4.000 Lira 
60 n ıoo liralık - 6.000 Lira 
95 n 50 liralık ••• 4.750 Lira 

250 n 2S liralık ••• 6.250 Lira ...... • •••••• 
435 )2.000 

'&.»:AD P.. !J2" 4 F WIKT..u.72J, 
T. Jı Bankaıına para yatU'makla, yalnız para biriktinnit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
1 - Şartname ve nümuneıi mucibince 1 O milyon ru:let Bira fİ§Cıİ 

kapsülü kapalı zarf uıulile eksiltmeyf; konmuıtur. 
11- Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kurut hcaabile 26000 

lira muvakkat teminatı 1950 Jiradır. 
111 - Eksiltme 2. X. 939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşda le

vazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve Ankara 

lzmir bat müdürlüklerinden 130 kurut mukabilinde alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarım 

kanuni vesaikle yüzCle 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme 
saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. ( 7 208) 

16, 20, 25, 1 3396 ( 1912) 

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

mini tahsili için tahsili emval kanununa göre haciz olunan Kar§ıyaka
da Osman zade mahallesinin Şimendüfer caddesinde kain 140 numa
ralı ev ile bahçesi 21 gün müddetle satılığa çıkanlmıstır. 

Pey sürmek ve mufassal malumat almak istiyenlerin b:.mir muha
sebei hususiye dairesine JnÜracaatları ilan o1unur. 

1 o. t 5, 20, 24 3355 ( 1867) 

1 :.,.. • • • ',,.""\ 

BiOGENiNE 
BiOGENINE: Terkibinde bulunan demir. kinin, arsenik gibi muknvviyat 
i1o kola, kokn, kinkinn gibi müstchi hiilfısnlnnn gnyct itinnlı bir surette 
birleştirilmesinden husule gelCJl bir ıniistııhzardır. 
DiOGENiNE : Gıdası knn olnn sh'risincklcrin i~'llclt·ri) le knnıııuzn aşıla· 
dıklan sıt.ınn parazitlerini öldüriir. Sıtma parazitleri, knrunnzda lıcsnp kn
idclcrinin hnrklnde knltuı büyük ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar •• 
Bu korkunç üreme neticesi knrun en hayati kısmı ohın kınnızı YU\'arla
cıklnn mahv \'C harap olur, sıtma meydana gelir .. 
BİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmız.ı kürreciklcri arttın. Adc
lc ve sinirleri kuvvetlendirir .. ~c;tihayı açar, dermansız.lığı giderir. Sıtma 
parnzitlerini öldürmek suretiyle şifo temin eden ve sıtmadan koruyan 
yüksek tesirli bir iUiçt:ıi'. Tô.li olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda 
bilyük f aldeler temin eder: 
Sıhhat vekaletinin Resm! mUsaadesini hllizdir .. Her eczanede bulunur ... 

iLAN 
Devlet Denizyo ları lzmir Şu-
besinden: 
Alsancak vapur iskelesi içindeki büfenin 1 t~rinievvel 939 dan 

30 Eylul 940 tarihine kadar bir yıllık olmak üzere icara verileceği 
1 ve 8. 9. 1939 tarihinde ilin edilmişte. 

Müdüriyeti umumiyemizden aldığımız emre göre mezkur büfe 1 
T e§rinievvel 939 dan 30 Mayıs 940 tarihine kadar sekiz ay için icara 
veriecektir. ihale muamelesi açık artırma ile ve 29 Eylul 939 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat on dörtte Devlet Denizyolları iz.mir şu
besi binasında yapılacaktır. Tahmin edilen icar bedeli yüz altmış lira
dır. Taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek üzere ubemiz malzeme 
memurluğuna müracaat etmeleri ve on iki liralık muvakkat teminat 
akçalarını da müzayededen evvel veznemize yatırmaları ve kanuni 
vesaiki da beraberinde getirmeleri ilan olunur. 

15, 18, 20 3381 ( 1904) 

lzmir Oefterdarlığı ndrn: 
Salihin Karşıyaka Maliye tahsil şubesine emlnk satış bedelinden 

1590 lira 55 kuruı borcundan dolayı tahsili emval kanununun hüküm
lerine göre haczedilmiş olan Karşıyakada Alay bey Günaydın soka
ğında ltfıin eski 1 1 yeni 5 sayılı evi tarihi ilandan itibaren 21 gün müd
detle müzayedeye çıkarılmış olduğundan pey sürmek istiyenlerin def
terdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

Asabiye mütallassuı 
Doktor 

3478 (1935) 

1 
lZMtn iCRA lIAKIMLlôtNDEN: 
1zmir odun paZ<1rmda 4 numaralı dük. 

1 kfında mukim manifaturacılıkla iştigal 
eden N<?rmin ticarethanesi sahibi Meh
met Ali Özmcrğcnin alacaklılnrile kon-

1 s mal• ı zı·ya 1 gordato aktl'lınek üze.re icra ve iflas ka
nununun 288 uci maddesi mucibince 16-

1 t k • • .. 9-939 tarihinden itibaren muteber olm.,k l\feın c et hastnnesı eskı mutahassısı .. . . . .. 
1 .. h h d .. b k uzcre Izmır ıcra tctkık merdinin 2?46 
lc.r gun sa a, 9 an ~tı aren a şam sayılı ve 16-9-939 tarıhli karan ile -iki 

6 )n kadar ikinci Be~lcr sokağı No. aylık mühlet v ·'ld"ğ' ı · b ı 
25 TF.'I f'L'ON E . 2505 cı ı ı ı ve zmır aro ev-

... • A ... ·"
1 : hasında knuıtlı 172 · ·1 1 Mua enchane • 4118 . ., sıcı numara ı nvu-

y • kat Sabrı Savcının komiser tayinine kn-.... 
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Lehistanın mukadderatı etrafında 
Almanya ve Rusya, diğer her hangi bir devletin iştiraki olmaksızın 

esaslara göre çizeceklermiş Lehistanın yeni hudutlarını ırki 

Rib.bentrop 'un • • 
proJesı Şimalde ve Cenupta 

·Sovyet Rusyanın himayesi altında kü 
çük bir Lehistan devleti kurmakmış! •• 

Rorrıanyaya, Litvanyaya ve Maca
ristana iltica eden Leh kuvvetleri 

Leh 
Romn 19 (ö.R) - Alman gazetele

rine göre Lehistanın mukadderatı Al
manya ve Rusya arasında. diğer her han
gi bir devletin i tiraki olmaksızın halle
clilmek lazımdır. Zira ancak bu iki mil
let şarkta yeni bir nizam kurmağa muk
tedirdirler. 

topçuları ve piyadeleri 1ıarp cephesinde 
Paris 19 (ö.R) - Almanyarun Rus 

politikasının bugünkü değişikliğini elde 
etmek için Sovyet Rusyaya geniş taviz
ler vaad ettiği muhakkaktır. 

Rigadan Roytere bildirildiğine göre, 
Sovyet kıtaatı Vilnaya varmıştır. Peşte 
de cenupta ayni ordunun Macar hudu
duna geldiğini haber vermektedir. 

Danimarkada çıkan Politiken gazetesi 
şu haberi veriyor: 

Roma 19 ( ö.R) - Romanyadan ge
len haberlere göre Leh ordusuna ait 265 
tayyare ve 138 top, Rumen arazisine gir
miştir. Bu silahlar müsadere olunmuş
tur. Ler reisicümhuru Mosiski kral Ka
rola ait bir şatoda yerleşmiştir. Mareşal 
Simigli Ridz ile erkanı harbiyesi, Leh 
hükümet erkanı ve hariciye nazın albay 
Bek Romnnynnın muhtelif kasabaların
da bulunuyorlar. Lehistan devlet me
murlariyle yüksek rütbeli zabitleri ken
dilerine tayin edilen mevkilerde ikamet 
ediyorlar. Leh askerleri ise tecrid kamp
larına yerleştirilmişlerdir. 

Bükreş 19 (A.A) - 550 Polonya tay
yaresi Romanyadn mevkuf bulundurul
maktadır. Ekserisi fevkalade hasara uğ
ramış olan bu tayyareler Bi.ikreşte bu
lunmaktadır. Romanya topraklarında 
bundan maada Polonya ordusuna ait 
200 tank ile mühim miktarda harp mal
zemesi vardır. 

Cemautideki Polonya konsolosu tara-

f ından verilen maHl.mata göre asker ve 
sivil olmak üzere 30,000 Polonyalı dün 
Romanyaya geçmiştir. 

Sovyet tanklarının dün sabah Kuty 
ile Vicneceo arasından Romanyaya gi
den köprüyü geçtikleri hududdan bil
dirilmektedir. Rumen kumandanı hu 
tanklara durmalarını söylemiştir. Bu 
kola kumanda eden Sovyet miralayı 
özür dilemiş ve tanklar geri dönmüşler
<lir. 

Polonyada1d Fransa sefiri Biikreşe 
hareket etmiştir. 

Riga 19 (Ö.R) - Resmen bildiriliyor: 
Sabaha kadar 500 Leh mültecisi hududu 
geçmiştir. Bunların pek azı askerdir. 
Askerler silahlarından tecrid edilmiş, 
siviller de memleket dahilinde bir kam
pa sevkolurunuştur. Bazı Leh tayyarele
ri de hududu geçmi~ olup ekserisinin 
antrenman tayyareleri olduğu bildiril
mektedir. 

Pari.s 19 (Ö.R) - Kaunastan bildiril-

diğine göre 18-19 Eylül gecesi bir miktar 
Leh kuvvetleri Lehistan ve Litvanyayı 
ayıran idari hattı geçmişlerdir. Askeri 
otoriteler Leh askerlerini silahlarından 
tecrid etmişlerdir. Litvanyaya gelen Leh 
sivil mültecileri de çoktur. 

Kaunasta çıkan yarı resmi bir gazete 
Litvanynnın iki ihtiyat kuvvetlerini si
lfıha çağırdığını bildiriyor. Maksad ricat 
halinde olan bir ecnebi ordunun Litvan
ya arazisine girdiği zaman silfilılarındntı 
tecrid edilmesine muktedir olacak kadar 
kuvvetli bulunmak veya hududu cebren 
geçmesine mani olmaktır. Aynı gazete 
Sovyet resmi mahfillerinin Polonyadald 
Sovyet askeri hareketinin beyaz Rusya 
ve Ukranynya inhisar edeceği hakkında 
teminat verdiğini ilave etmektedir. 

Riga 19 (A.A) - Letonyaya iltica 
eden Polonya tayyarelerinin adedi 82 ye 
çıkmıştır. Bunların ekserisi Vilno hava
cılık mektebinin tayyareleridir ve silah
la mücehhez değildir. 

Lehistanın yeni hudutları ırki vaziyet
lerle birlikte ekonomik ihtiyaçlar da göz 
önünde tutularak tayin edilecektir. Mos
kovadan alınan haberlere göre beyaz 
Rusya ve Okranya Sovyetler birliği çer
çivesi içinde muhtariyet idareli birer 
cümhuriyet olacaklardır. 

Paris 19 ( Ö. R) - Sovyetler hükü
meti zahiren Almanya ile mutabık görü
nüyorsa da hakikatte Almanya Ye Sov
yetler arasında dakikadan dakikaya ço
ğalan gerginlik sebepleri vardır. 

Sovyet hariciye komiseri Molotof Po
lonyada Okranya ve beyaz Rusya vila
yetlerini İşgal eden Kızıl ordunun Le
histanın akıbeti ile alakasını katetmiyece
ğini söylemiştir. 

Bugün Alman ve Sovyet askerleri şef
leri, Polonyanın nasıl taksim edileceğini 
kararlaştırmak ve Yeni Sovyel - Alman 
hududunu teshit etmek için Breslitovsk
ta mühim bir içtima yapacaklardır. 

GiZLi ANLAŞMANIN METNi: 

Onited Pres bildiriyor : 
«istihbaratımıza göre Hitler ve Stalin 

arasında gizli bir anlaşma mevcut olduitu 
meydana çıkm~ bulunmaktadır. Altı 
maddeyi ihtiva eden hu anlaşmanın dör
düncü maddesine göre Almanya ve Rus
ya kendi nüfuz mıntakalannı aralannda 
tesbit ve bunlara mütekabilen riayet et
meyi taabhüd eylemişlerdir. 

Fransa ve lngiltere Sovyet Rusya ile 
münasebetlerini kesmiyeceklerdir 

Vilno ehri ile arazisinin Litvanyaya 
terki Rusya ile Litvanya hariciye neı:a
retl~ri arasında müzakere mevzuu ola
caktır. 

Paris 19 ( ö.R) - Salahiyettar bir 
kaynaktan alınan haberlere göre merkezi 
Krakovi olmak üzere bir Leh devleti 
teşkil edilecek ve bu devlet Sovyet hi
mayesi altında bulunacaktır. Ru fikir, 
Alman hariciye nazırı Ribhentropundur. 
Bundan maksadı Sovyetlerle büyük Bri
tanya ve Fransa arasında müsellah ça
tışmayı sakınılmaz hale koymaktır. 

KOÇOK BiR LEH DEVLETi: 
Sovyetlerle Almanların İşgal ettikleri 

arazi ortasında küçük bir 1.-eh devleti 
vü~uda getirilerek buna iki hükümet ara
sında tampon vazifesi gördürüleceği hak
kındaki şayialar deveran etmekte berde
vamdır. 

Sovyetlerin lzvestiya gazetesi bugün 
bir harita neşretmiştir. Bu haritada garbi 
Okranya ve garbi Beyaz Rusya, Brest
litovsk - Lvov - Rütcnya hattından itiba
ren Sovyet toprBklarma ithal edilmiş 

olarak gösterilmektedir. 

Japonyanın da bu anlaşmaya girmesi 
ihtimalinden bahsedilmektedir. Bu tak
dirde dünya haritasının yeniden tanzimi
ne teşebbüs edileceğine hükmolunabi
lir.» 

Leho dusununmukavemeti 
Almanların Varşova 
düşürme hücumları 

ve Lembergi 
tesirsiz kaldı 

Roma 19 (ö.R) - lngiltere ve Fransa 
Moskovacla şiddetli protestoda buluna
caklardır. Bununla beraber, Moskovanın 
bitaraflıkia devanı edeceğini ilan etme
si şimdilik Almanya yanında ihtilafa 
iştirak etmek niyetinde olınadığını gös
teriyor. 

Ingiliz mahfilleri Rusların Lehistana 
karşı hattı hareketlerinin 1\foskova hü
kümeti tarafından ileri sürülen mültıhn
zalarla müdafaa edilcmiyeceği kanaatin
dedir. Bu sebeple hiç bir hadise, Ingilte
renin Lehistana karşı taahhütlerini fot
masınn ve gayesine vasıl oluncaya kadnr 
hnrbe devam azmine mani olanuyacak
tır. 

cDeyli Herald> gazetesinin tahminle
rine göre Paris ve Londra hUkiimctleri 
Moskov:ıya bir protesto göndcrıılC'klc 
beraber müsbet, yani askeri harekete tc
vcssi.il niyetinde değillerdir. Sovyet Rus
ya ile diplomatik münasebetlerini de kes
miyeceklerdir. Başvekil B. Nevil Çcm
berlayn bu hususta avam kamarasında 
beyanatta bulunacaktır. 

Paris 19 (ö.R) - Italyan cTelgrafo> 

- BAŞTARA.n 1 İNCİ SAHİFEDE - etmesi üzerine Polonya ordusunun baş- vanyadan alınan haber· Milli Yugoslav 
mi~ıer bn~ıarında ilıi kumandanlığını mareşal Pilsudskinin ıere no· ·re Brest Lı•tovs 

o;r 'ı ,,-":11 .. .. sabık erkfınıharbiyei umumiye reisi ge- , , • Partisinin kararları 
gene_ra u unmaH uze- neral Şascınkovski deruhte etmiştir. Jıun da Rusların elinde __ ..A-__ 

re bır çoJı esir almışlar- Moskova, 19 (A.A) - Kızılordu ge- Jıalması muharrerdir. u 
d Bclgrad 19 (A.A) - Milli Yugoslav 
ır. nel kurmayının tebliği : VİLNADA YANGINLAR partisinin merkez komitesi dün başve-
AL1\1AN TEBJ..İ(iİ 18 cyhilde, Kızılordu kıtaları, Polon- Riga, 19 (Ö.R) - Sovyet kuvvetleri kil Svetkoviçin riyasetinde toplanmıştır. 
Berlin 19 (Ö.R) - Alman tebliği : ya ordusu kıtalarını geri atmağa devam bu sabah Vilnayı işgal etmişlerdir. Ri- Bu toplantıda kabul edilen bir karar su

Varşova 'öni.indc harekat yeniden başla- etmişler ve akşam üzeri aşağıdaki mev- gadan gelen telgraflarda şehrin varoşla- retinde bilhassa siyasi partiler arasında
mıştır. Lembcrg teslim olmağa davet kileri işgal eylemişlerdir : rmda bir çok yangınlar ve yağmalar ki ihtilAflann sonraya bırakılması, Yu
edilmiştir. Vistülün cenubu garbisinde Şimalde, garbi Bielorusyada Svien- müşahede edildiği iddia edilmektedir. goslavyanın ve krallığın menfaati ikti
Midlin garbindc şiddetli muharebeler ciang şehri, Lida demiryolu iltisak nok- Amsterdamdnn bildirildiınne göre Al- zasından olduğu ve muhtemel hadiselere 
oluyor .. Cenup e şimal Alman ordula- tnsı, Novogrudek şehri, Niemen üzerin- man ve Sovyet kuvvetleri ilk defa ola- karşı koyabilmek için bütün yapıcı kuv
ıı Bug nehrinde ye.rleşmişlerdir. de Orlin ,köyü, Elonim, Volim Vysk şe- rak Brest Litovskta temas haline gel- vetlerin birleşmesi lfızımgeldiği kayde-

Brüksel, 19 (Ö.R) - D. N. B. ajansı lıirleri, Ninsk - Brest Litovsk demiryolu mişler ve kumandanları nezaket ziyaret- dilmektedir. 
tarafından bildirilen Alman büyük ka- iizerinde Jagleviczi istasyonu. leri teati etmişlerdir. Macaristana iltica eden 
rargithı umumisinin tebliği : Dağınık Cenupta, garbi Ukranyada, Sarny de- Sovyet ordusunun ileri kolları Kaza- L h h • 1 • 
Leh kuvvetlerinin inhilali ve teslim ol- miryolu iltisak noktası, Luck, Stanisla- roya ve motörlü kuvvetleri Partan bo- e mu acır erı 
ması süratle devam ediyor. Lehler mü- vov, Halicz, Krasne, Buczacz şehirleri. gazı civarında Macar hududuna vasıl Budapeşte, 19 (A.A) - Dün bütün 
zakerc için elçi göndermediklerinden Kızılordunun ileri kolları Lvova ve olmuşlardır. gün müteaddit Polonyalı mülteci grup-
Varşova etrafında hareketler yeniden Vilnoya yaklaşmışlardır. BELGRAD, 19 (A.A) - Yugoslavya ları Macar hududuna gelmiş ve Maca-
başlamıştır. Alınanların şehri teslim ol- RUSLARA BIRAKii.AN YERLER radyosu, Sovyet kıtaatının Macar hudu- ristana geçmiştir. Bunların ekserisi ka-
ınağa davetten maksatları bir milyondan • • Ö . . duna varmış ve orada Macarların Stir dm ve çocuktur. Ayni zamanda bazı 
fozla olnn si\'il ahaliyi korumaktı. Ha- BruJısel J9 ( .R) • Roy• kıtaatı ile selamlaşmış olduklarını bil- ufak Polonya kıtaları da hududa gel
va ordusu ve topçu kuvvetleri dün de ter ajansı Kaunastan İS• dirmektedir. m~tir .. Kıtalar derhal silahtan tecrit 
şehre karşı bnzı hücumlar yapmışlardır. tihbar edi or • Sov et Moskova, 19 (A.A) - Memleketin ediler~k kam'P.lara gönderilmiştir. v 

'Umumiyetle ş:ırk cephesinde hava kuv- Y • Y her tarafında Ukranya ve Beyaz Rusya Parıs, 19 (0.R) - Macar kaynagın
vctlerini pek fazla istimale lüzum kal- Jıuvetleri Biyalstofıu if · hududunu geçmek yolunda hükümetin d~n bild~ril~iğine g~re Slo~akyada~ 
ınaınıştır. gal edecelılerinden IJU• verdi~i kararı hararetle selfunlıyan k.8- bınl~r~e fırarı as~er sılah v~ agırlıkl.arı-

LEII TEBLİ(Ü : d fJ I Al I !abalık mitingler akdedilmekte ve bu le bırhkte Macarıstana çekılmektedir. 
Paris, 19 (Ö.R) - Leh tebliği : Ma- ra !I u_ una~. d"!anı,ı:.r hususta Moskovaya yığınla telgraflar Polony~nın mağlulıi· 

rr.şal Smigli Rid1.in Romanyaya iltica geri ÇeJııfeCeH er tr. H• gelmektedir. yeti Ve Jn§İIİZ 

Varşova şehri uzun bir muhasaraya 
katlanmıya tamamen hazır bulunuyor 

gazeteleri, •• 
Brüksel, 19 (Ö.R) - İngiliz gazetele

rinin Lehistan hakkındaki neşriyatının 
hüH\sası şudur : Lehistan mağlO.p olmuş
tur. Fakat müttefik zaferi saatinde Al
man ve Sovyet boyunduruğundan kur
tulacaktır. 

Lehistana karşı Alman - Sovyet uyuş

gazetesi Sovyetlerin Lehistanı istilfıları 
hakkındaki Ingiliz görü.şlerini 4 sütun 
kaplıyan mülalaat ile tefsir etmekte ve 
İngiltere ile Fransanın şimdilik Lehis
tanın fıkıbeti ne olursa olsun neticeye 
kadar harpte devam azmini göstermek
tedir. Italyan gazeteleri umumiyet iti
bariyle Lehlerin askeri ve sivil mukave
metlerinin kahramanlığını takdirle kay
dediyorlar. 
Vaşington 19 (ö.R) - Hariciye naz.ırı 

B. Kordel Hul reisicümhur Ruzve1tin 
Sovyet Rusyaya karşı silah ambargosu 
tatbikine karar verip vermiyeceğini ta
yinden evvel Lehistandaki Rus hareke
tinin mahiyetini tetkik niyetinde olduğu
nu bildirmiştir. Bu tetkikat neticesinde 
B. Ruzvelt Lehıstnndaki Amerikan se
faretinin geri mi çağırılacağına, yoksa 
Leh hUki.imetinin yerleşeceği Parise mi 
nakledileceğine karar verecektir. 

Reisicümhur Ruzvelt mümessiller ve 
ayan meclisleri reislerini, eski rei.c:icüm
hurları ve muavinlerini, hariciye nazın 
B. Kordel Hul'ii ve ayandan Ney'i beyaz 
evde bir içtimaa davet etmiştir. Bu içti-

maa büyük ehemmiyet verilmektedir. 
Moskova 19 (ö.R) - Pravda gazetesi 

Rus kıtalarının beyaz Rusya ve Ukrnıı
yada süratli ileri hareketinin ahali tara
fından müsaid tezahiiratla karşılandıği
nı yazıyor. Sovyet hükümetinin diplo
matik münasebetler idame ettiği meml&' 
ketlere karşı bitaraf :kalacağını bildi.rdi" 
ğini ilave ediyor. 

Moskovndan bildirildiğine göre Yu
goslavya Sovyet Rusya ile münnsebatınJ 
iadeye karar vermiştir. 

Nevyork 19 (Ö.R) - Röpopliken ve 
demokrat partileri liderlerinden Londoıl 
ve Kuaks yarın (bugün) beyaz sarayd• 
Ruzveltle gö~eccklerdir. Ayın yiMnl 
birinde kongrenin toplantısına tekad
düm edecek olan bu görüşmeler fevkaU· 
de ehemmiyeti haizdir. Amerika, bit.ı
raflık knntınunun tadilinden çok daha 
geniş tedbir alacaktır. Şayed Avru~ 
demokrasilerine karşı umumi bir teca· 
vüz hareketi vukubulduğuna kana~ 
edilirse Amerikanın garp dcmokrasile:J 
ile her sahada teşriki mesaisi teyid edi· 
Iecektir. 

Bitler Diyor ki: 
Harp yedi sene de devam etse Alman 

milleti teslim olmıyacakmış .• 
Alman de11ıet reisi Almanyanın nllazin, Rusyd" 
nın da nBol.şe11iJın lıalacağmı teni!in ediyor .... 

Londra 19 (ö.R) - Hitlerin Dan- Nutkun Ruslarn ait kısmında da (Je• 
zigdelı:i nutkunun hüla<Jasıdır. Hitler Le- miştir ki: J 

histanın istilasını şu akla hayale sığmaz Almanya ve r:usya Lehistanın alacBB' 
sebebe istinad ettirmiştir. c Lehistan, müstakbel şekli !<'.ararlaştıracaklardır. ı. 

Hitler Alma~ yanın Okranyayı i)hsP 
ona göre, hakiki bir demokrasi olmadı· etmek istediğin ' tekzip etmiş ve AlrnB11' 
ğından istiklale layık değilmiş. Yalnız yanın Nazi, R .yanın da Bolşevik kal~' 
akalliyetlerin değil. Leh milletinin de cağını temin < trniştir. Fakat, demiştı« 
amansız müstebidlerden zulüm gördüğü 'k' 1 k ı d h · · I•' ı ı mem e et n aşmasının a a ıyı o 
nü iddia etmiş ve Fransız - lngiliz garan- cağını anlamı ·ardır.> 
tisinin bu tedhişin artmasına sebep oldu- lngiltere y,. F ransadan bir şey tel," 
ğunu söylemiştir. Nutka ayni şiddetle de- mediğini söyl dikten sonra ilave etrı>1( 
vam eden Şansölye Alman kuvvetleri- tir: 
nin kudretini methetmiş ve harp yedi « Eğer h ba devam ederlerse ııııı~' 
sene bile devam etse Alman milletinin sadları Alm ı hükümetinin tahribi ot•• 
teslim olmıyacağını beyan etmiştir. caktır. F akr onlar asla milleti şeflerifl' 

Garp hasımlarına hitaben demiştir ki: den ayırın~ l muvaffak olamıyacak1'1 

Bombanıza Alman ordusu beş bomba dır. Almar. n, harp 7 ıene hile sürt' 
ile mukabele edecektir. teslim olm•\ ~caktır.> 

lngiliz milleti namına Vat 
' şovaya yollanan mesaJ 

Londra 19 (Ö.R) - Lehistandan ve 
.komşu memleketlerden alınan telgraflar 
Lchist<ında Alınan ve Sovyet niifuz mın
t<ıkalarının tahdidi için iki hükümet ara
sında kat'i bir anlaşma mevcut olmadı
ğını ve mevcut olsa bile sıkı sıkıya tat
bik edilmediğini göstermektedir. Varşo
va kahramanca müdafaasına devam eder 
iken Varşova ile Luç arasında Dora neh
ri üzerinde de Lehler mukavemetlerine 
devam ediyorlar. Litvanyada Kaunastan 
bildirildiğine göre Varşovanın 170 kilo
metre şimali şarkisinde Byalstoktan Al
manlar çekiliyorlar. Bu şehir. Sovyet 
·kuvvetleri tarafından i•l edilecekür. 

işgal etmeleri muhtemeldir. 
Kızıl ordunun tebliği, Brest Litovskta 

Alınan ve Sovyet kıtalarmın birleştiği 

masını tetkik eden gazeteler iki devlet 
mevkileri işgal için mümkün olduğu ka- arasındaki anlaşmanın daimi bir mahiyet Londra 19 ( ö.R) - lngiliz milleti 
dar süratle ilerlemekte, hatta Alınanla- nrzetmediğini müşahede ediyorlar. n:ımına radyo ile Varşova şehrine şu 

1 
lonyanın seferberliğini vaktinde ikl'fl'11 
edememiş olmasına etfediyor. Altfl~ 
zırhlı ve motörize kuvvetlerinin ve htıfl' 
filolarının durup dinlenmek bilmiyert J 
aliyetleri karşısında se.f erberliğin ik~f'ı 
büyük müşkülata uğramıştır. Ihtı ( 
kuvvetlerinin muntazam bir surette. tpl' 
!anmasına lmkan bulunmaması dııh• ttf 
lonya ordusunun stratejik ricatini lclJ 

Aı :ra. :t.. _, 

hakkında dün akşam Alman radyosu ta
rafından şevkle verilen habere ait hiç 
bir kaydı muhtevi değildir. 

Lembergin işgali hakkında iki taraf 
arasında fikir ayrılığ olduğu zannedil
mektedir. Sovyet harp tebliği sadece Kı-
zıl kuvvetlerin Lvova (Lemberge) te
karrübünü bildirmektedir. Rus tank kol
ları dün akşam Vilnaya girmişlerdir. 
Lehlerle müstevliler arasında muhare
be kaydedilmemiştir. Motötlü ileri kol-
' ,. ' 1 " 1 • '" • .ı<l.1 ...ı 

rın işgal sahasına bile sokulmaktadır. Hollanda üzerinde mesaj gönderilmiştir: Bütün dünya bir 
Sabah Varşova radyosu düşman tay- Al I daha Lehlerin cesaretine hayrandır. 

yare ve toplarının şehri bombardıman uçan man tayyares Komşulannın taarruz emellerine kurban 
ettiklerini bildiriyordu. Bu haberi bir haJıJıında... olan Lehistan bir daha düşmanlarına 
kadın şpiker vermekte ve şehrin muha- Lahf, 19 (Ö.R) _ Alınan sefiri bir kahramanca meydan okuyarak Avrupa
saraya katlanmağa tamamiyle hazır ol- Alman tayyaresinin Hollanda arazisi da hUrriyetin bayrakdarı olmuştur. Biz 
duğunu bildirmekte idi. Alınanların üzerinden uçması dolayısiyle tarziye .kJ ıizlerin müUefikleriniziz, Lehistanın 
şehri tahrip tehdidiyle istedikleri tesli- vermiş ve bunun 8 eylQlde Ren mınta- hilrriyetinin iadesine kadar mücadeleye 
miyeti kabul edilmemiştir. Lehler mu- kasında yolunu şaşıran bir tayyare ol- devam edeceğiz.> Mesaj Varşovanın 
kavemet etmekle kalmıyarak muvaffa- duğunu, ve yanlışlıkla Limburg Uzerin- mUmkilnso bu akşam cevap vermesini 
kıyetli huruç hareketleri de yapmışlar- den uçtuğunu bildirerek mesul tayyare- rica ile bitmektedir. 
dır. Müdafaa kumandanlar:mdan Lipina- cinin cezalandmlacajını dahi vacletınit-< Roma 19 (ö.R) - Guetta di Po-
, . \, ı.ı ~ .. ' . 

tırmıştır. eıJI 
Virjini Gayda, Alman ordusunun 

ettiği neticeleri teknik üstünlüğüne. 
törlil ve zırfılı hrlr.alar kartıaında P 
ya ordu.unun ~ uuretleD 


