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Franaız 
müdafaa 

başvekili lngili) 
nazıriyle görüştü 

Paris. 20 ( ö.R) - Baıvdtil B. Daladye öğleden 
nra lngjliz Milli müdafaa nazın Horbelişa ile gö

•. tmilftür. Mülakatta Fransız baıkumandanı Cene
al Gamlen, kara, deniz, hava orduları erkanı har
iye reisleri hazır bulunmU§lardır. 
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paylaşamadılar 
......... çatışmay·a·······manr·····oıniak····1çın······b1·r· .... ·Aıiıia·n···· ..... 

askeri heyeti acele Moskovaya gitti 

Galiçyayı Hariciye 
Vekilimiz 

Bugiin ~10 kova se· 
yahatine çıkıyor 

--o---

..................................................................................................................................................................................... : ...... na·re·şaı VoroşiJ.o·ı b·zz t Kızılord.unnn 
Atinada Balkanlar 
sulhu bakımından 
;ok mühim bir tebliğ 
neşredildi 

kumandasını deruhte eıti 
Anknrn 20 (llusu İ) - Hnriciye 

\'ek.ilimiz Sarnc;oğlu Şükrii ya
rın (bugiin) l\lo kovaya gitmek 
üzere Anknrodnn hareket edecek ve 
İstnnbuldan vapurla Odcsaya gide· 

•" (0.R) •• Bitle· sında bir çarpqma ilttl· da evvelce~en h~rtnnmış tıiç bu anla -
J,ondra .,., . d'• dUi ma olma(bğı Be.rlınd<!D gelen Jıaberler-
·..ı11 fJüyüJı erJıtinl haJt~f· malınden en -.,e e • ~ani hyor. Yeni hududun tahdidi 
r -~ıne mensup IJüyaJı yor. . ıçm Alman ve SO\'YCt generalleri top-
.ye d • · RUSLAR iŞGAL SAHASl~"l lanmışlardır. 
'rütbeli zabitle,. en .. mu· GENİŞLETİYORLAR ALMANLARIN HAYAL SUKUTU 
'teşeJıfdl bir asJıerı he• p · 20 (Ö.R) _ Lchistanda Al- Cenupta Almanlar şarki Galiçyay:ı 
1 et bııgün tayyare iJe man :;

1 
Ruslar nrnsında fasıla hattının '\e I.cmberge snhiı> olnıağı .dii~~nüyor

~ •t • t•,. 1 .. t yyiin edilmemiş bulunması Al- lardı. Bu suretle bu havalıdekı petrol 
i1'fosJıoV~Y~. .. gı mış ! . ı::~n~ygılnndırmnktndır. Ön~~en kuyularını Alman~:nnı~ ko~t~olii nltm: 
Moslıova goruşmelerın • knrarlaşhnlmış bir hat yoktur. Zürihtc dn bulundurmak 111yetınde ıdılc.r. Hatta 
hd ffıf ordunun işgal IJöf • çıkan uilnlcr Nahrihten• gazetesin.in is- S?vyct U.~ısynnm hare~{efe ~cçmcsi!1den 

e . . . • ühbanna göre Ru ordusu cenubı U~- hır kaç gun ev~ el §arkı Gal!p'.ad~ki k~-
gelerını tayın hususun ınnyanın bir kısmı olan GaliO'a arazı- )'ulardan ne mıktnr petrol ıstihsal cdıl
da tesadüf edilen bÜ• sinde iJerlcnıeğe de\am ederek Kolo- diği ehemmiyetle sorulınnk1a idi. 

· · Jı orluJıfarın halline meayı işgnl etmi tir. ~uslar i gal snhn: ROMANYA ALl\!A~ N'ÜFUZpNDAN 
,YU. z I Jı• fannı gittik~e geni letıyorlnr. Halbuki • . ENDIŞE ETMIYECEK 
çalışılacalıtr. BU ~or u. Alman \'e Ruslar arasında mmtnkalnn- Fnkat şımdı nnlnsıhyor ki Sovyetler 
ıar bilhassa ıarlıı GalıÇ• nm tahdidi için henüz bir anla ma nkd- şarki Gnliçyayı ellerinden bırnkmıyn-

L IJerg şehri et· edilmemiştir. caklardır. Almnnyn So\'yetlcrin bu talc-
;'Ya Ve e"!-ddÜS etmf~ SOVYET - ALMAN GENERALLERİ hine muhatefct edecek halde değildir. 
raf nda te..... °"' TOPJ~ANDILAR Bu suretle Almnnyn, Sovyetlerin kont-

cektir. 
ÇIITİN UİR İMTİHAN 

Brüksel 20 (Ö.R) - Türkiye ha
riciye vekilinin Moskova seyahati 
hakkında Bclga njansı Londradan 
istihbar ediyor: Londrada eyi haber 
alnn mahfillerin kanaatinccBnlknn
hırdn istikrarın bozulmaması hak
kında Türkıycnin azim ve kararı 
değişmemiştir. Romnnyn da aynı 
kannattedir. Rumen meselesinde 
Rus - Alman müna ebctlerinin çe
tin bir imtihnn l;t-l'İreceği tahmin 
ediliyor. 

MÜHİM BİR TEBLİ(; 
Atino 20 (A.A) - Atınn ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler, hariciye nt>uıretınin 

nşnğıdnki tebliğini neşrediyorlar. 
- A vrupanın bugiinkü \'aziyetin

dc dikkatleri iki memleket arasın
daki münasebetler i.ızenne çevir
meği fnydah gören Yunan ve Ital
yan hükümetlcri. bu miinascbetle-
-·- SONU 3 iincü SAHİFEDE --· t fJaJanuyor. Burada Kızıl Londrn 20 (Ö.R) - Polonyanın tak- rolü altında bulunn';llk olan geniş bir 

~fııtaat ile Almanlar ara• :ıimi için Almanya ile So,•yetlc.r arasın- - SONU 3 1.)NCO SAHİFEDE - Polonya askC?,.lcri 

Varşova • Kutno-Lvov 
Alman istili dalgalarına karşı hilii 

geçilmez bir sed teşkil ediyorlar 
. . Londra 20 (Ö.R) - B. Çemberlayn 

-------------- f<l\,14 Avam kamnrnsında söylediği gibi Lc-

l •ıı histandn baz.ı noktalarda Lehlerin mu-n g f ere kavemcti hnlfı devam ediyor. Mcselfi 
Varşova Alman istila dnlgalanna hfılfi 
dayanan bir scd halindedir. 

Ve F ra.nsa Son haberlere göre IJil· 
hassa üç mulıavemet 

---~---
Son ana Jıadar 
Mücadeleden niçin 
vazge~emezler? 

-~-p:.VKJ:T BlLGIN 

Jlitl 9'..---~-'tcn Alman mille-Bay er, .ucu ..... 5 

'!~ Jıita etti uın; P : L-!ı • sürüklenmiş ol· 
Korkunç hır nıoıel e • denlcre 

ID8JUD endişelerini şiddetle hisse 
harp gaye)eriııi tasrih etmek su-

=c kendi politikasının müdafaa~ını 
yapmak istedi. 

Alman devlet reisi, barba müncer olan 
hadiselerin geçirdiği ~lan, ~ele~
dcnberi dinlcmeğe alıştıgunız garıp hır 
mantık1a izah ederken ustaca sayıla~-

k bir manevraya başvurdu. Bugun-
yaca b' . V 'd "'.. f. . nın asıl scbe ını ersay a ara· .m.u ı acıa . • ali Leh' t 
dı H b. csulivctını zav ı ıs ana • ar ın m ,, . d ·al 

b h.. . t -ücadclcsın e onu ~ • 
~e u umye ı.. • " k 
ruz bırakmak istemiyen lngıltereyc yu • 

Jedi. b' lh dik 
B Jlitlerin nutkunda 1 a~ b. · • . fur il' 

kati celbeden ::CY, Fransal a ~ su· 
tarizde hulunmnnuş olnın~~dır: B~-~_, . 

fk• JDJ"'CSUlC JMU ~1• retle Fran. ız c an umu ,, . 
B. · · 'ole ihtilafımız yoktur. Sız-

N YA 

ALMllNLll Q Rv.sı.~nrf ...... - - -

merJıezi vardır: Varşo • 
va, Kutno, Lvov ••• 
Varşovn radyosunda vaziyet hakkında 
izahat veren Albay Lipski demiştir ki: 

uVarıova harbın mrlıe· 
zi noJıtası olmuştur. Si· 
yasi ve manevi sefJepleıt 
ile sonuna lıadar mıılıa· 
vemete mecburuz. Lvov 
htilô mulıauemet ediyor. 
Kutno civarında lıanlı 
bir muharebe olmaJıta· 
dır. Varşovanın mulıaue 
metinin sarsılmaması en 
mühim faôdisedir. 
. Soı:ı. iki gün, cennet günü sayılacak 

bır sukCınetle geçmiştir. Mağazaların 
mu.vakkatcn açık olmasından, seyrüse
fe.rın normal devam etmesinden istifade 
ederek t~kilfitJ tamamlamalıyız. Zira 
Y:U-ı~.ın ne olacağını bilmiyoruz. Bugün
~ suk\ıneti bir cehennem havasının ta
kip etmesi mUmkündUr. Hazır olmalı
yız. Varşovanın üç hafta evvelki simasını 
bugünkü simasiyle mukayese mümkün 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Garp cephesinde 
Sarbruk Alman müdafileri soldan 
çevrilmek tehlikesine maruzdur 

Patis. 20 (ö.R) - Bu sabah neşre· olunan knznnçlnr muhnfnza edilmi tir. 
dilen Fransız tebliği ecvkülceyş mahiye- SARBRUK MUHASARADA 
tinde olan şimdiki intizar devresinin de- Paris, 20 (A.A) - Garp ceph<-sinin 
vam cttiKİni g(istcriyor. Almanlar Bliz heyeti umumiycsinde Fransızlar tnrafın
şnrkındn şiddetli nkaülnmelde bulunmu dnn ancak topçu ate !erinin ve tnyyıms 
ise de bu te~ebbüs reddcdilmiıı ve Frnn· fnnliyetlerinin ihlal ~ttiği bir sükunet 
sız mevkileri tebeddülsüz kalmı tır. Ya- vardır. 
ni evvelki ileri hareketlerinde temin - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

jRO'iD8'1iY8liUdUdlll 
. 
• 

. . 
~Sov yet ordusu tarafından himaye~ 
aedilecek 110 Rus fırkası Poionyada~ 

• . . 
Londra 20 (A..A) - Havas ajnnsın-dan: : 
Haber verildiğine göre Stnlin Alman niyetleri hakkında Berlındcn izahat! 
istemiş ve açık bir cevap alamayınca Avrupada hareket s rbestisini temin! 
maksacliyle derhal Japonlara mütareke teklif etmiştir. Bu mütarekcdenE 
sonradır ki, Moskova hükümeti Alınan ileri hareketinin Sovyct hududuna: 
kadar dayanmamasını temin jçin Polonyaya asker sevkine knrnr vermiş-: 
tir. Tahmin edildiğine göre Ruslar Brc'Stlitovskn kadar ilcrliyecckler ve ora-: 
dn bir taarruza uğramamak şnrtile bitaraf kalacaklardır. : 

Sovyet Jııtalarının Polonyaya girmesinden: 
malısad Alman ileri harelıetinl durdurmaıt: 
ve Vlıranya ile Karatleniz yollarını Alman-: . 
yaya JıapatmaJıtır. : 
Romanya hududu Souyet Jııtaıarı tarafından: 
himaye edilecelıtir. E 

110 FIRKA iLE : 
Ccmaub.i 20 (A.A) - Bo sabah buraya gelen haberlere göre So\'~·ctlerE 
biiyük bir kı.'lmt motörlcştirilmiş olan 110 fırka ile şnrki Polonyayı i:gale: 
haşlamışlnı·dır. Lvov, I..emberg istikametinde ilerliycn yiirüyü~ kolu şeh-: 
rin civannda dumıuştur. Lvovun i gali hakkında Sovyetlc.rle Almanlar: 
arasında müzakereler cereyan ettiğine dair bir haber dolaşmaktadır. Şehrin: 
kat'i surette kimin tarafından İŞı?alcdilccel'ri hcniiz malum del!ildir. : . .••.................................. ~ ...•...... ~ .••..•.••••••.••....•............•.. 

- ızım s~zı • • , tı .. nız 
den birşey ıstenuyoruz. Bu l aP gı 
ıııücadcle sebepsiz , .e manasızdır, de-
rnek i temiştir. • 

Bu manevra }'rnnsız matbuatın~ ~il' 
feveran uyandınnnğa killi. . gcl~işt~~· 
Böylece bir kerrc daha girıştiklcrı ~u: 
cadeledc birhiriııdcn nyn görmek, ıki 
biiyük demokrasinin talilerini aynı ~
zanda hirlcstirdiklerini anlamamak hır 

~ /oful't•mlL 'Jıo ı 
13r1NAMC?&..&."', 

~-----~~----'------------~------------------;;;: •...•........•.............•.........•........................•••............... Çemberlayn cevap verdi 

kurnazlık eseri sayılamaz. . .... 
Alman de\'let reisi biliyor kı buyı~k 

donanma~ile denizlere hakim olan İn~l
terc mağli'ıp edilemiyecck bir kuvvettır. 
Ve senelerce sürecek olnn bir bnrp yap
mağa muktedirdir. . 

Alman devlet rcisi yine biliyo~ ki, 
İngiltere ıyeni bir Versay yaratmak iste· 

, miyor. Versayın hatalannı tekrar. ede: 
rr.k gelecek nesillere yeni harp vesılelerı 

- SONU 2 INci sAHiFEDE -
vur aiı.GJJI 

Fransa Nihai zaferi elde edınce
ye kadar harbe devam .edecek 

Paris 20 (Ö.10 - Bu sabah Elizc ı;arayında toplanan nazırlar meclisi: 
Fra sız milli azmini hiç üpheye yer bırakııuyacak şekilde yeniden tas.: 
rih ~t~i tir. B. Daladiye siyasi ve a keri vaziyet hakkın~a izahat vermiş~ 
Konsey bu izahatı ittifakla tasvip ettikten onaı I.ehle.rm kahramarıhğım: 
takdir clmiştir. Neşredilen tebliğde müttefiklerin miiş1erek :ıafcrlnin Le-: 
bi tanın hukukunu iade edeCeği tasrih edilmektedir. Nanrlar konseyi nihafE 
za~c.re kadar harbm de\'aDll ;için kap eden askeri, ekonomik ve mali ted·: 

birleri kabul etmiştir. : 
...................................................................................... 

• • lngilterenin harp gayesını anlattı 
"Avrupayı Alman taarruzunun 
korkusundan kurtarmak azmü 

daimi ve tiksindirici 
kararındayız " dedi 

Londra 20 (ö.R) - B. Ç<:mberlayn 
avam kamara..sında beyanatta bulunarak 
bilhassa Rusların Leh arazisine girişin
den bahsetmiştir. Başvekil demiştir ki: 

c Bu hUcunı Sovyetlerin ileri sürdük-

leri delillerle müdafaa edilemez. Bütün 
dünya, Leh milletinin faile kuvvetlere 
karşı kahramnncn mücadeles:ini rikkat 
ve merha:Q1etle takip etmiş ve bugün bile 
hezimeti !kabul etmeği reddeden bu 

adamlara hayran olmuştur. 
Fransa ve lngiltcrc her ne kadar Le

histanın hezimetine mani olamamışlarsa 
da, Varşova hükümctinc teahhütlerini 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
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0lüm çanı çalıyordu 
Sebaatiyano - Hıristidi ve kumpanyası 
Bizans sarayını tekrar ele geçirmişlerdi 

Totaras adam akıllı imparatora yak
laşmıştı. 

Gözlerinden müthi~ bir kin ve vahşet 
fillesi saçılıyordu. 

Bunu gören Leonun saçları dimdik 
'oldu. 

Beti benzi sarardı. 
Sorduğu sualin cevabını başvekil ha

lile, tavrile veriyordu. 
Totaras, korkudan kendini kaybetmiş 

derecesine gelen imparatorun boğazın
dan sol elile kavradı. 

ı - Evet. .. DedL Evet .. Seni öldürecek 
ve yerine imparator olacak benim ey 
Uçiincil Mişelin piçi. Ben tahtından ev
vel senin karını da elinden aldım. im
paratoriçe benim metresimdir ve metre
aim kalacaktır. Anladın mı ey Bizans 
tahtının piç hükümdarı ve ey Makedon
yalı Vasilin sersem halefi ... 

Ve başvekil bunları söyledikten son
ra sağ elini koynuna soktu. Oradan ko
caman bir hançer çıkardı. 

Leon, Gırtlağını sıkan el altında çaba
larken Totaruın da hançerli eli havaya 
ka1kmı§tt. 

Fakat bu el. .. Bu cinayet eli inmedi. 
Başvekil.in kabzesini avuçları arasında 

sıktığı hançer, elinden yatağın boş yeri
ne sesizce düştü. 

Bir feryad.. Boğuk bir feryad.. Hem 
can acısı hem korku ve dehşet feryadı 
odanın içini inletü. 

imparator, gırtlağı serbest hldığı için 
ratakdan fırlamış ve ne olduğunu anla
mak için gözlerini iztırap ve korku için
de kıvranan Totarasa çevirmişti. 

Ve çevirir çevirmez o da ayni korku 
ve dehşet içinde kaldı. 

Dıvarda. .. Yatağın başında asili duran 
büyük boy Vasilin tablosu c:anlanmıştı. 

Ve V asil.. senelerce evvel ölmüş olan 
imparator M.ak.edonyalı Va.sil tablodan 
harekete gelmiş_ Kolunu uzatmış.. To
tarasm havaya kalkmış elini sımsıkı ya-
kalaml§tı.-

Rüya mı görüyorlardı? .. Yok.ısa çıl
dımı.ı§ mıydılar?_ 

Hiç ölü canlanır mıydı? Ba husus hiç 
bir resim.. Bir tablo hareket eder miy
di! ... 

Fakat işte bu imkA.nsız görün.en hal 
vaki olm~tu ... 

Başvekili bileklerinden mengene gibi 
yakalıyan el.. canlı bir eldl. 

Resimdeki Vasilin gözleri fıldır fıldır 
dönüyordu. 

Leon ve Totaras ... imparator ve baJve
kil, oldukları yerde kımıldanmadan ve 
gözlerini canlan.an resimden ayırmadan 
hareketsiz duruyorlardı. 

Bu sırada resmin dudak kıvrımları 
ınüntekim bir tebessümle oynadı ... 

Leon heman !kendini topladL 
Karşısında, canlanan tablodaki ada

mın babası Vasil değil, fakat babası ka
dar, ondan daha faila sevdiği biri .. Se
ltastiyano olduğunu tanımıştı ... 

Kendini tutamıyarak haykırdı: 
- Sebastiyano! .... 
Ve Sebastiyano, karyolanın arkasın

daki tablo boşlugundan çıkarak yatağın 
Uzerine atladı. 

- Evet Ha§Illetmeap... Dedi, benim. 
imparator, mevkiln.i falan unuttu ve 

derhal Sebastiyanonun boynuna sarıldL 
Sebastiyano da bir baba şefkati ile Le

onu bağrına ba.stırd.ı.. 
Onlar böylece birbirlerine karşı 

kalplerinden gelen hislerin tezahürüne 
kendilerini verirlerken başvekili unut
muşlardı. 

Totaras, içinde bulunduğu dehşet ve 
şaşkınlık.dan kendini kurtarmış ve bir 
ba.ınlede yatağın üzerine d~n hançeri
ne saldırmıştı. 

Bir in bu hançer havada tekrar par-
ladı. 

Ve bu sefer yere düşmeden bütün hızı 
ile indi. 

Bir hınllı duyuldu. 
Bir vücut.. Yere yuvadandı. 
Sevinçlerinin içinde olan Leon ve Se-

bastiyano kollarım gevşetip başlarını 
çevirdilderi zaman yerde ve kan içinde 
Totarasın ölü cesedini gördüler. 

Herif, itirafından sonra hayat hakkının 
artık kalmadığını anlamış ve ihtiras ile 
beraber hayatını da kendi eI.ile söndür
ıntiştü. 

Bu sırada bütün gecenin sükununu 
yrrtan bir çan sesi.. Saray kilisasının ça
nının matem ve ölü havasını çalan dar
beleri duyuldu. 

Imparator: 
- Bu ne demek? Diye sordu .. Yoksa 

şeytanlar ölen bu melunun ölüm çanını 
mı çalıyorlar. 
Şeytana falan inanmıyan Sebastiyano 

da hayrette idi. 
- Evet.. Diye mırıldandı .. Bu ne de

mek. .. Vakıa bir ölüm çanı çalınacaktı 
ve bir işaret.. Saraya bizimkilerin hü
cum işareti olacak bu çanın çalınacağı 
saati de, zamanı da bizzat ben söyliyecek, 
ben emir verecektim. Bu çanı benim em
rim hilafına çalan kim? ve niçin çalı-
yor. 

* Ne olmuştu? 
Sebastiyano imparatorun odasına na-

ıl ~l~ı...t:" s g'°""'.~ ... 
ölüm çanı onun emri hilafına kimin 

tarafından çalınmıştı? 
Bunları kısaca anlatalım: 
Sehastiyano, sarayı dolaşırken impara

torun yatak odasında ve Vasilin resmi 
arkasında gizli bir yol olduğunu gör
müştü. Bunu biliyoruz. Yine Vasil ile 
Sebastiyanonun vücutça birbirlerine 
benzedikleri de malum.. Sebastiyano 
yalnız bu yolun nereye çıktığını bilmi
yordu. Sarayda kaybolduğu gün o şarap 
mahzeninde bulduğu bir yolun impara
torun odasına açıldığını anlamı§.. Yolu 
takip ebniş ve bu suretle Leonun Dimit
riyosla vaki konışnalannı işitmişti. 
Hat~ tablonun arkasından yapbğı bir 
delilde onlan seyir bile etmişti. 

Vaktaki bu gece Marina imparatoriçe 
nin yanından ayrılıp kendisine imparato
ru başvekilin öldüreceğini haber verince 
Sebastiyano derhal bu gizli yoldan geç
miş ve başvekil imparatorun odasına 
gelmeden tablonun arkasına vasıl olmuş, 
biçağı ile tabloyu yandan keserek ken
disini Vasilin pozuna solonu.ştu. 

Imparatorun hayatına muhakkak su
rette mal olabilecek suikasdı tam zama
nında önlemesi işte bu suretle vuku bul
muştu. 

Vakitsiz çalan kilisanın çanına gelince: 
Marinanın imparatoriçenin baş ucuna 

bıraktığı ikinci ilaç .. lki imparatoriçeyi 
ölüme yollıyan müthiş zehiri ihtiva edi
yol'd.u. 

Sabık baş papaz bunu bilmediği için 
ilaç yerine mavi gözlü dilbere bu zehiri 
vermiş ve imparatoriçe zehiri içer içmez 
kaskatı kesilmişti. 

Eftimyos bu vaziyet ka'rşısında şaşır
mış_ Kendisinin oradaki mevcudiyeti 
bütün şüpheleri üzerine çekecc~inden 
korkmuş ve nyni zamanda ölüm haberini 
de bildirmek için doğruca saray kilisa
sına koşmuştu. 

Vakıtsiz ölüm çanı .. Sarayın işgali için 
ihtilalcilere işaret verecek olan çan da 
işte bu suretle verilmişti. 

Aradan beş dakika geçmemişti ki sa
rayın içi nareler .. Zafer sesleri ile inlc
meğe başladı. 

Sebastiyano .. Hıristidi ve kumpanyası 
Bizans sarayını tekrar ele geçirmiş
lerdi ...... 

- iKiNCi KISMIN SONU -

** Fevkıı.ldde vaziyetin sebep oldu-
ğu kağıt bu1ımnı yüzünden gaze
temizin hacmini kii.çültmeğe mec
bur kaldık. Bu sebeple bugün 
ikinci kısmı nihayet bulan ( 4 kanlı 
imparator) tt>f rikamızııı iiçiincii ue 
dördiincü kı.sımlannın neşrini nor
mal vaziyetin avdetine tehir ediyo
ruz. Bunu karilerimi.ze öziirl.e arze
dcrken ilk iki kısımdan çok daha 
canlı olan bu eserin mabadini bir 
an evvel ne§re imkdn verecek ta
bii halin atıdetini iimid ve temenni 
ediyoruz ...... 

---"'---
Bergama da bir ihtiyarı 
balta ile öldürdüler 

Bergamanın incelikler köyünde Ali 
oğlu Mustafa Kabalı:, ormandaki bir 
çınar ağacındaki anlardan . bal alırken 
aynı köyden Ömer oğlu Eyüpla kavga 
çıkarın~. elindeki balta ile Eyübün ka· 
fasma vurmak suretile öldürmiiftür. 

Suçlu derhal yualanmlf, adliyeye tes
lim edilmiıtir. Maktul 60 y~nda, katil 
28 yaşındadır. 
Bir kaclm kocasını 
bıçakladı 

Kemerde Surtiç sokağında Ali karısı 
Bn. Halime kocaaile bir gömlek mesele
sind~n kovga ederelı: kocut Ali taıçayı 
bıçakla sol bacağından yıı.ralamıı ve tu
tulmuıtur. 

r Karımdan 
Gizlediğim Sır 

Üc Yıldız l'i6l'H • 
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- Ben de sinemaya gideceğim. Git
mezden evvel gelirse söylerim .. 
Kadına yaklaştım: 
- Affedersiniz valide hanım, dedim, 

ben buranın yabancısıyım.. Bir ödres 
arıyorum. 

Kadın beni tepeden tırnağa kadar süz-
dükten sonra: 

- Ne adresi imiş o ... dedi 
- Deve Bağırtan yokuşu 68 numara .. 
- Deve Bağırtan yokuşu burası .. 

Ama benim numaraya falan aklım er-

- Evin kimin evi olduğunu bilmiyo
rum da ... 

- Allah allah .. oğlum sc:ı ev mi arı
yorsun yoksa evin içinde insan mı? 

- Bir Iclal hanım var.. Izmirlidir. 
Burada 68 numarada oturuyormu~ .. 
Onu arıyorum. 

- Iclal mı .. Dur, dur .. 
Kadın tekrar eve girdi ve içeriye sc.:ı

lendi: 
- Kız.. &ıfinaz... Bak biric;i gelmiş 

senin lclüli soru or, gel de ceva ver .. 

rElflASIR 21 ETLVL PER EJIBE l 

Dokuzuncu lzmir Fuarı 

lngiltere 
Ve Fransa 

---·tr---
Sonuna Jıadtll' 
Mücadeleden niçin 
Vazgeçemezler? 

Dün gece ada gazinosunda verilen 
bir ziyafetten sonra kapandı 

-'tr
IEVKET • 

bırakmak ta idemiyor. İngiltcrenin • 

Reis Doktor Behçet Uz güzel bir nutuk söyledi 
ği şey ihtiraslara fren koymak, küç 
milletlerin büyükler fibi miisavi 
dahilinde yaşamak hakkmı temin 
meJd.ir. İngiltue, dahile ve barice 
bir cebir ve şiddet rejimi olan Nasy 

9 uncu lzmir Enternasyonal Fuannın 
kapanması, bu akşam Fuarda büyük halk 
tezahüratına vesile teşkil etmiştir. 

Fuarın bu akşam kapanması mukarrer 
olduğunu hilen 50,000 den fazla halk 
Fuar sahasını doldurmuş bulunuyordu. 
lzmir belediyesi Fuara iştirak eden elı:s
pozanlar şerefine Ada gazinosunda bü
yiik bir ziyafet tertip etmişti. 

Fuar o k~dar kalabalıktı ki adım ata
cak yer bulmak hakikaten müşlı:ül bir 
i, oluyordu. Ziyafetin verileceği Ada 
gazinosunun dört tarafı on binlerce halk 
ile dolmuştu. Fuar bu gece en müstesna 
saatlerini ya!lıyordu. Fuarın bütün kapı
ları her dakika daha artan ziyaretçilere 
açılmıştı. lzmir Enternasyonal Fuan 939 
senesinin bu son gecesini büyük bir se
vinç dalgası içinde yaşıyordu. Pavyon
lar bu son gecenin aoo alıtverifi içinde 
dolup boplıyor, eğlence yerleri, gazi
nolar, sürur Ye neıe içinde. 

Belediyenin vereceği biiyük ziyafette 
davetli bulunanlar yavaı yavaı gelmeğe 
ba§}amışlardı ziyafette davetli bulunan
lar arasında ordu müfctt~ izzettin Ça
lışlar, Korgeneral Rasim Aktoğ, General 
Mahmut, General Avni. General Hakkı 
ve yübek rütbeli subaylar vali Etem 
Aykut, vilayet erk.im, umumt n oelür 
mecli.ııi azası. Parti müfettifi utanbul 
mebusu Galip Bahtiyar, tchrimizde bu
lunan mebuslar, Parti reisi ve Parti te
şekkülleri, bütün kooaoloslar ve atate
ltomemyaller ile Fuara iştirak eden yeT
fi ve yabancı mümessiller, ekspozanlar 
bulunuyoıtardL 

Ada gazinosu bu gece bir z:iyaf et ge
cesinden ziyade bir oehri iyin manzara
mnı taşıyordu. Bir taraftan gazinonun 4 
tarafına serpilen masalan dolduran mi
safirler büyük bir neşe içinde gilzel saat
ler yasarlarken diğer taraftan hemen her 
!'aniye lzmirin hür ve müstakil semasında 
parlıvan ve patlıyan hava fişenkleri yal
nız Fuar sahasına değil bütün lzmir mu
hitine n~ ve ıetaret nurlan saçıyordu. 

Saat 2f/15 olmuştu Fuarda tesis edil
miş olan hoparlörde, yepyeni modern 
lzmirin kurucu~u bdecliye ve Fuar komi· 
tesi reisi Dr. Behçet Uzun her zamanki 
vaftlcar ve vadini mutlaka yerine getiren 
~r sesi işitildi. Muhterem doktor 1939 
lzınir Enternasyonal Fuarının kapanış 
nutkunu söyliyordu. 

REiSiN NUTKU 

Kıymetli misafirlerimiz, muhterem 
hemşerilerim. 

Bir aydanberi hepimize neşeli ve isti
fadeli vakitler geçirten 19 39 [zmir En· 
temasyonaJ F uannı bu akşam kapıyo-
ruz. '"' 

Geçen 1ene yine böyle lcaparuş gece
sinde .izlerle yaptığım konutmada, 
19 39 lzmir Entemaqonal Fuannın ev
velldlerden daha giizel olacağını vaad 
etmiştim. Bu vaadi yerine ~etirmek için 
bütün bir sene çalıştık. MesaimİT., her 
zaman olduğu gibi, Cümlıuriyet hüküme
timizin ve kıymetli Bqvekilimiz muh
terem Dr. Refik Saydamın lütufkar hi· 
maye ve yardımlan ile takviye ve teşci 
edildiğini sükranlarımı71a zikretmeliyim. 

Hep bildiğiniz gibi, lzmir yangmlık
lanndan Kültür park ve Fuar yapmak 
üzere ayırdığımız 4 30 bin metre mura~ 
balılr. sahanın ihata dıvarlan temelini 
atıp, ilk molozlannı lcaldırmalc ve ilk 
fidanlarını dikmek auretile 19 36 sene 
başında İşe bqlamııbk. Bu geoit yan
gın sahasının tamamen temizlenmeal ve 
Kültür park ile Fuann bütün mÜe!l9Cae
leri ile burada kurulmuı 9 aenelik bir 
programa bağlanmı.tb. 

Fakat daha ilk sene ( T00,000) metre 
.murabbalılı: kısım üzerinde bizzat aziz 
Milli ~efimiz (nönü tarafından açılan Fu
arın kazandığı rağbet ve muvaffakıyet, 
bize bu iti daha çabuk bitirmek azim ve 
hevecanını 11..flladt. 

Köhne bir imparatorluğun eııltaz• 
üzerinde vücut bulan bütün bu eaerler. 
Türk milJetinin benliğinde mevcut ve fa
kat aaırlarca ihmal edilmiş ve itlenme
mit cevherden ve malzemeden vapılmış
hr. Bu cf'vheri ~~feden dahi. Türk va-

terlik sesi duydum. Kapının önünde, 
kendini saklamağa Jilwm gönııiyen genç 
bir kız belirdi. Şunarık bir tavırla: 

- Hangi Iclili arıyor311nuz ağabC'y .. 
dedi. 

- tzmirli Iclali hemsire .. 
- lzmirden gelen I~laL. Zannederim 

bir kaç senedir htanbulda imi§. 
Adının Safinaz olduğunu annesinin 

seslenmesinden öğrendiğim bu kenar dil
beri beni alıcı bir gözle süzdükten sonra: 

- Biliyorwn, dedi, fakat onu ne yapa
caksınız. 

- Hiç .. Izrnirdcn geliyorum da .. Ora
da ablası var onuıı.. Ablasından haber 
getirdim, 

- Ha .. Iclal bizim iislümüzdeki evde 
kiracı olarak beş altı ny oturdu. Daha 
evvel galiba Aksarayda oturuyormuş ... 
Orada bir fabrikada çalışıyormuş. Sonra 
bu tarafa taşındı. Bir müddet buradaki 
tütün fabrikasına devaııı etti. Ben de ora
ya gidiyordum. Orada tanıştık. Sonra 
buradan ıktı Be o'i una · · 

tanının kurtarıcısı ve Türle Cümhuriye• 
tinin banisi aziz Atatürktür. 

ATATORKON EMANETi 

940 FUARI 
Izmir Enternaayonal Fuannı, önümüz- Sosyalizm.in yıkılmasını istiyor. Be 

deki senelerde daha cazip ve daha çok lıarp gayelerini tasrih etmemiş 0 
istifadenizi celbedecek bir hale getirmek beraber, İngı'lterenin bu noktada 

Bugün büyük adını kalbimiz ---1 ıyarak "ç" · •--~ 1 
S&LJ ı ın ycru .... , .... vvur arımız mevcuttur. lcat'idir. Bir nazi rejimile' • sulh yap 

gözlerimiz yaQlanarak hürmetle ve mm' - ş· d" k d ld t•;~ · · 1 .., ım ıye a ar e e e "'6.mız netıce er asla razı olmıyacaktır. 
netle andıgıv mız buy'" ük Atamızın bı"ze t " t t'-"kl d ' t"f d d ve yap ıgımız e KJ er en ıs ı a e e e- Şu halde bugünkü mücadeleyi N~ 
emanet ettiği en büyük ve ölmez eseri de rek lzmir Enternasyonal Fuarını 1940 nal '-!-alizme ı..ft~ demokrasilerin., 
Türk milli birligıv'dir. d · d h · · d h .. l .. '-"' ~, --9& a sıze a a ıyı, a a guze ve muteKa- hürriyet savaşı telekki etmek kabil~ 

Vatanımızın geçirdiği en buhranlı gün- mil bir halde takdim etmeğe çalışacağız. B. Bitler, bira alayb olarak bu ...,.. 
le~_de, Atatürkün etrafında, onun en lzınir EnternuyonaI Fuarı, yapılan ceJi kendisi için büyük şeref saym,..ı 
mumtaz arkadaşı sevgili lnönü başta ol- yardımlann takviyesile, hükümet;mizin .. 1 , k .. soy emiş ise de vaziyet ağırlaştıkça, 
ma uzere itimat, iman ve heyecan ile bir arzu ettiği ve sizlerin beklediğini7. olgun- nomik ablokanın tesirleri tahammül 
araya toplanmış olan Türk miJleti bir luğa kavuşacak, bu suretle de alınan r:ın- mez şartla.r ihdas ettikçe umumi efkid' 
çelik kütle halinde bugiin de vazifeye dıman artacaktır. ıstıraplar ve mahrumiyetlerden y~ 
hazır bulunuyor. 1939 lzmir Enternasyonal Fuarını kendisini mesul tutacağını hisscdertl 

Başımızda, vatanımıza en büyük hiz- kapadığımız bu geceden itibaren 1940 İngiltercnin hakikatte Alman milletiııll' 
metleri ifa etmiş, milletimizin tam bir iti~ senesi Fuarı hazırlıklanna başlıyacağımı- mevcudiyetine kasd et ... ;~ ld v ,. 
mat, ve muhabbetini kazanmı• ismet izl biJL büd" ı_ · · ~ 0 ugun..., ., zı a ere na.ııaa ırmes: ısterım. tısndi ablokanm rejime &-~ 
lnönü gibi kudretli bir tefin bir Cümhın- Bu sene ahval dolayıaiylc lzmire gel- Almanyayı aç bırakmağa-:!"tuı :W 
reiaimizin bulunuşu bizim iç.in bir nimet mek fırsabnı bulamıyanlann önümüzdeki na anlatmak istemiştir Şüph 
ve aaadet olduğu kadar, bundan aonralti sene gönülleri rahat ve ıen olarak, daha ki bu sözler niçin dövÜşt"v .. e Ü 
çalışmalannuz jçin de en büyük kuvvet çok güzelleşecek Fuanmm ziyarete ko~ tereddüde düşen Alman u~ctinl 
menbaımızı tqkil etmektedir. ıacakl~nnı ümit ve temenni etmekt.ey_iz. mevcudiyet, bir hayat mü~delesi ~ 

Muhterem misafirlerimiz. lzmır Enternasyonal Fuarına ııtırak tığına inandırmak m ksadiyle ·· I 
1939 lzmir Enternasyonal Fuannm ve ziyaret için gelıniı olan muhterem mi- tir. 8 

SOJ 

açtlmasına telcaddüm eden ve Fuann aafiderimize hayırlı yolculuklar güzel- Bay Hitlerin nutkunda daha u 
devamı nraamda husule gelen vaziyet- iJler ve aağlıllar temenni eder, gelecek olmıyan bir nolda da Ahnanyanm 
lere rağmen hu aene de Fuarımız şayanı aene ~~ ~de ~~~!iimizi sevgi ve ga,.esiııe vasıl olduğunu. Polonya de 
memnuniyet muvaffakıyetler 'ltazanmıo~ tet~kurl~nmızle blldınnm. .. . ti inkıraz bulduğuna göre, İngiltere 
br. Sozlenme son vermeden, Turlciyenln Fnnuom harpte devamları ııebepsiı 

Bilh.asaa bu sene Fuarımıza ( 1 f) ec• her tarafından gelen vatandaılanrruzm dutunu söylemesidir Nazi jimi 
nebi devletin iştirak etmio bulunması ve mUı~e~ek duygula~na .. tercüm~~ ~lara~, sebep;iz olan harp ~littefikle':' i in 
turizim bakımından çok fena oartlann aevgilı ve kudretli cumhurreuıımız azız sebeplidir. ç 
mevcudiyetine rağmen Fuan (620.500) lamet lnönüne olan derin tazimlerimizi Fransa ve 1npıtere Polon ~ 
ziyaretçinin geznıİI olmaaı önümüzdeki ve bağlılık duygularımızı tekrarlar ve CudİJetini korumak __ .__!~ · 
seneler i,.in ümidimizi bir kat daha art- '--d L•-· T" '- ·11 .:_:_ faL d uus-.uyae ,.. s:.a ewmı urs: mı euuuı re o ve aaa e- sanlır,--n bugun" kü neti · .. 
tamı•.... . . d' . kald . u: ceyı goze 

._.. · tının tema ısıne mnm. bnlanayorlardı. Biliyorlardı ki bt 

Muee thı· ş ,. A e ~ ka~~ P:~;a te~t\t!:~ 
acı a elemli günler geçirttektir. Belki de 

belerin l5İddetine tahammül edemiy 
büsbütiin yıkllacaktr. Fakat harbin 
ticesi garp c:ephcsine, ekonomik sav~ 

B d d 
tesirine bağlıdır. Şu halde Polonya~ 

ir a am, sev iği kadını ~=~::..ı..:.t;-;:ı: ~ 
b ki k •• 1 d •• d •• Almanya ve müttefikler arasındaki 
ıça lyara O Ur U görüş ve telakki farkı mühimdir. 

Polonyamn baştan başa istilaya uv 

Izmir arlliyesi dün işitilmemiş bir fa
ciaya el koyml.l§tur. 

Hadise 1kiçe.şmel.ikte geçiyori 
Mehmet Çanga 25 yaşlarında bekar bir 

delikanlı, Hidayet yirmi sekiz yaşlarında 
evli bir kadındır. Bu kadının sekiz yaş
larında bir kız çocuğu ve kocası vardır. 

Bundan dört ay evvel Hidayetle Meh
met Çanga arasında gayri meşru bir mü
nasebet hayatı başlıyor. Bu alaka, Hida.
yetin erkeğinin kulağına kadar gidince, 
kadın, yuvası.nın boınılacağından Urk
meğe başlıyor. 

Nihayet evvelki gün Hidayet ve Meh
met Çanga buluşuyorlar. Bul~ yer 
Mehmet Çanganın evidir. Bek.ar erkek 
ve evli kadın evvel! iki şişe rakl içereık 
zil zurna sarhoş oluyorlar. Sonra ikis1 de 
birbirine derd yanıyor. 

K.adm: 
- Kocam, aramızdaki alakayı haber 

aldı, diyor. Bundan sonra buluşmamıza 
ihtimal yok. Kocamdan ayrılamam. 

Erkek: 
- Ben de bu fikirdeyim, diyor. 
Daha sonra ikisinin de h.atmna, ken

dilerine pek cazip gelen şu fikir geliyor: 
- Birbirimizi öldürelim! 
Karar veriliyor. Genç kadın. ikisi tara

fından müşterek ifade ile Müddei umu
milik makamı.na hitaben bir mektup ba
zırlayor. Mektup şöyle başlıyordu: 

c Dokuz senedenberi birbirimizi çıl
gınca seviyoruz. Fakat yaşamak tmJdnı 
kalmadı. 16 - 17 yaşlarında yeni hayatın 

Bir yaralanma 
hadisesi 

Urlanın Sungurlu mevk.iinde oturan 
Rqid ltanaı Vesile ve kocası Reşid Çelik 
ile aynı yerde oturan Abdullah oğlu 
Sabri arasında bir bağ meaeles.inden kav• 
ga çıkmı~tır. Sabri, V eaile ile kocamu 
muhtelif yerlerinden yaralamı~. Bn. Ve
sile lzmire getirilerek memlelı:et hasta
nesinde tedavi altına ıı.lınmı~r. 

tihfafkar bir tavır takınmıştı. 
Ben, Iclil ile hiç bir münasebetim ol

madığını ve onu sırf angarya için aradı
ğım hissini vermek için: 

- Beyoğluna mı .. dedim. Şimdi onu 
Bcyoğlunda mı arıyacağım. Bari adresini 
biliyor musunuz? 

Safinaz, benim Ictalle hiç bir alakam 
olmadığına kanaat getirdikten sonra: 

- Dur bakayım , dedi, geçen gün yol
da görmüştüm. Bana adresini vermişti. 
Çantamı temizlerken adres kAğtdını la
zım olur diye komodinin gözüne koy
muştum. Orada ise getireyim. 

Safinaz tekrar yukan çıkarken an
nesi hana döndU: 

- Oğlum, dedi, bizim kız sana bir şey 
söyledi.. Frenkçe bir şey .. Aklım yatma
dı .. Adresi bir ye.re koydum dedi. Bizim 
evde öyle bir şey yok da merak ettim .. 
Ne demişti. 

- Komodin dedi valide hanım. 
- O ne demek? 
-K rol b 

tadına _, __ ı: 
1 

d Gö._1 • .._, • sı halinde müttefikforin savastan v 
Vi:UUl o uyor um. uen go;ı.ıen- melcri i('ap etseydi 0 zam • • · 

me takıldı. Sevdim. Fakat temiz, yüksek .. d ı Jo !1ll ~ • 
b . ailenin h ,_, ğ . in .. muca e e, Po nynya vcrdıklen teaı 
ır anımı oıuu um ıç ... gun- hakikat k b ld · , 

den gilne sevgim artıyordu. Dört sene en pe 0 • n atıcı bırşcy oı 
kadar hiç görüşmedik.> du. 

Mektubun sonunda birbirlerini sev- P?lonyada yerleşen .Almanya Y. 
dikleri için ölüıntı kararlaştırdıkları ha- )eru taarruz sabalan ıcad etmek ı 
ber veriliyordu '"Bkıt, fırsat bulurdu. 

1CRAATA G1R1Ş1YORLAR: Bugün ~o!onya ~:ıkıbwştı.r: 
Ve icraata girişiyorlar. Delikanlı, ya- Yann ~ sıras~ g~l~~ktır? 

nmda mevcut yedi a~li tabancasını çe- Bu yeısaver suahn ilanihaye dev 
kerek Hidayete ateş ediyor. İsabet o1mı- kadar İnsanlık için feJiletli, bedbaht 
yor. netice tasavvur edilemez. 

Bu defa ffidayet evde mevcut bir bi- İngiltere ,.e Fransa Polonya için 
çağı getiriyor: be girdiler. 

- Mehmet, diyor. Ne olur. Bu blçakla Fakat sadtte Polonyayı 
beni yarala ... Ben de seni yaralanın. tki- i<;in harp etmiyorlar. PolODya ile b" 
miz de bu suretle hayata göderimizl yu- te bütün kü~ük milletlerin istiklalle 
marız. ve kendi imparatorluklannın emn' 

HlDA YET KANLAR tÇtNDE: ve selametini mUdafaa ediyorlar. 
Mehmet Çanga hemen blçağını çeke- Zafer kimindir? 

rek genç kadını kalbinden, kamından, ~~tibdadın mı? Hürriyetin mi? 
kol ve bacaklarından, vücudunun rast Onümiizdeki fiinlerde, harbin ~ 
gele yerlerinden, tam on beş yerinden da kalan milletlerin de en çok amka 
ağır surette yaralıyor. terecekleri sual işte bu olacaktır. Bü 

HAdise yerine gelenler fecaati göril- demokrasiler kendilerini yere se 
yorlar. Yaralı kadın memleket hastane- bir tehlüke ka~ısında kalırlarsa b 
sine nakledilerek kendisine ameliyat ya- bitaraf kalan bir <;ok mllletJerin bd 
pılıyor. Fakat kısa bir zaman sonra ha- lfıkete karşı koymak mecburiyetini 
yata gözlerini yumuyor. yacaklan muhakkaktır. 
~CE: 
HAdiseye Müddei uınum1 muavini B. ŞEVKEr BiLGJlf 

Rüştü Uskent el koymuştur. Mehmet 
Çanga genç kadını öldürmekten ağır ce
zaya verilecektir. rc~·;;~ı;;;···cij;-;;;;;-ı 

.. ........•.................•.......• ~ 
Bir ornuuı yangını Muğla Mebusu B. Hüseyin Anıl~~ 

ödemişin Sarıkaya köyÜ ile Çayağzı can Muğladan, Eatonya fahri kon 
mahalli arumda funddklarda yangın B. Suad Kara Osman (stanbuldan._•~ 
çıkm11 ve söndürülmü,tür. Zarar cüz'i- büyijlt elçiliği müste§an B. Mu.on l'Vl"'j 
dir. • zet Anlcaradan, ziraat bq müfetdtl '-
Zeytin mahsalö boldur Celil Ealcişehirden, maliye milfettieİ ~ 

Karaburun ve SefeThisar bölgesinde Zeki Karaburundan, müralı:ahe h-C 
zeytin istihaalatını tetkik eden zeytincilik mütahassısı B. Cevad Sunel Ank~~ 
mütahası!lsı B. Nıı.z1m Kılıç avdet etmiş- Manisa Mebusu B. K!nl Kara (Jtllll""'-
tir. Bu sene zeytin mahsulil iyidir. Manisa, Kooperatif Genel Direktörl 

Muhip lstanbula gitmif}erdir. 

sürahi, bardak velhaı;ıl lazım olan şeyler 
konur. 

- A.. Ayol bizde öyle şey yok .. Kar
yola ne gezer bizde .. Haftada o alır üç 
yüz yetmiş beş kuruş .. Ben alırım iki yüz 
altmış .. I§te bununla geçiniriz. Yer yata
ğı nemize yetmiyor ki.. Geçen sene bi
zim deli kız yerde yatamam diye tuttur
du. Bir liraya bir yumurta ikasası alarak 
ona sedir yaptım. Fakat kışın onu da saç 
sobada yaktık. 

Bu sırada Safinaz yine koşarak merdi
venden inmiş ve kapıya gelmişti. Baktım 
biraz evvelkinden fazla açılmıştı. 

Annesi kaşlarını çatarak ihtar et ti: 
- Kız ayıp değil mi .. Kapansan a .. 
Safinaz oralı bile olmadı. 
- Aman anne .. Nerem açık sanki... 

Hem beyefendi yabancı mı ki ... Iclali arı
yor. O benim ağabeyim .. Öyle değil mi 
efendim. 

- Hay hay elbette öyle .. 
Kadıncagız (Allah belanızı ve~) 

-*~ 
Resmi daireler 
lkametgAh olamaz 

Baıvekllet m:ı.kamından villyel! ~ 
len bir tamimde memurlann reamt ~ 
leri ikametgah ittihaz etmemeleri. '},; 
evrakın mahremiyeti bakımından 
cevaz verilmediği bildirilmiştir. ~ 

ÖZEL 
Yusuf Riza Okuh1 

, ANA VE İLK 
Yeniden talebe kaydına 15 eyle\~ 
itibaren ve derslere iki birincit~
de haşlı~·acakhr. 

KESTELLi CADDESİ... .. 
TELEFON:~ 
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YBNIASIR 

Lükscnburg dükahğı tehlikede bulunuyor 

Almanlar Belçika hududunda tahşi
da t yaparak faaliyeti artırmışlardır 

Londra 20 (Ö.R) _ Tan gazetesinin önünde tutm:ıktadır. Tinden korkuyorlar. 
askeri mUhabiri Almanlann Belçika hu· Liikaemburgdan bildirildiğine ö 

{ 
__ ,, t1 .-P. arls 20 <. .R) - 20 Eylül ak=ın teb-

dudwıda gittikçe artan askerl aailye e- göre büyük diikalılı ahalw, Sar- 1 - C h Uh elif :r-Jini kaydediyor. Almanların bir defa da· ıgı: ep enın m t · noktalnnnda düş-
ha bu memleketin bitaraflığına tecavüz brakun Fran•ızlar tarafından İf- man topçusunw1 Inali!c~. Framız \"e 

etmeleri muhtemeldir. Fnkat vaziyetini gali halinde Almanların cephe hü- Alman nvcı tayyarclerı hır çok ınuhare-
yakmdan tnkip etmekte olan Prruısız er· .. h h.. ·ı ak bd belere tut~uş:lardır. Bir düşman tay 
kfuuharbiyesi gafil avlanmıyacııktır. ~".m~ ~knd"k ~~m.r :.r ,4 I e _ynrcsi hatlarımız arasına düşürülmüş~ 
Fransız crkanıhnrbiyesi her ihtimali göz. ıçın ya u a ıgı ı• 1 a e me e· tür. 

Garp cephesinde 
Sarbruk Alman müdafileri soldan 

tehlikesine maruzdur çevrilmek 

Toprak mahsulleri 
Ofis anbarından soo 
kilo alyon calındı 

Isı...·mbul 20 (Ö.R) - Toprak mahsul
leri ofısi aııbnrından 500 kilo afyon ça· 
lmmışt~. Bu ir~tle alakadar görülen
ler adlıycye '(>rılmi 1 rdir. Bunlardan 
anbar kütibi Faik, posla memuru Talil.t. 
nm~e ~ sorgu hakiınliğini.n karnn ile 
tevkif cdılmışleı·dir. Tahkikat devam 

_ BAŞTARAl•'I 1 iNCi SAHİFF..DE - mektedır. Blies ırmağının nıecrım ıle hu- edıyor 
dut hattı nrasındaki mıntaka da cenuptan -*-

Sabah tebliğinin sanem prk ve alc.şam şimale doğ.~ giden bir çay akmaktadır. B ı 1 k 
tebliğinin de Bliesin arkı diye çöster- Bu çayın ıkı ta~afınd~ sol sahillerinde 3 1 
diği takada Alrnanlann bazı h rt'ket· 381 ınetre ve aag sahılınde de 397 met· Memlek ti . . 
1 

• °?.1~·1 ckt dir re frtifaındıı ormnnlık dnğlar vardır. Bu e erı tam bır 
erı goru ın e · k h · · · b"" ·· Bı· bı-taraL'"11ık h ~ D.. c Almanlar iki büyiik baskın mınta anın eyetı umumıyesı ulun ICS :ıu. mu a:1:aza 
hare~;ti~~ee bulunmuşlardır. Almanların vadisini değıl aynı -:nm nd~ irtifaı karşı ediyorlar 
b "k' t ebbiisü tardolunmuştur. Fran· taraf ta 3 70 metreyı geçmıyen tepelere K h 20 (A A) . 

u 1 1 e • "h bl.wl · d k. de hnkimdir. . opcı: ag · . - Daruınarka, 
sız umumı kararga ~nın te •ıı: erın e 1 Bf. ,. . - - Fınlnndıya, Norveç ve lsveç hnriciyc na-
mutad ketumiyete bınaen Almanların ıes ın sol sahilımn urları ile falanda orLa elçi.si K nh • 
mezkur iki te ebbüsünün hang! yer?e v~- Fransız !ııtaatının elin • do 18 ve 19 Eylül tnrihlcrinde ~:ııı:i!. 
ku buldu~unu katiyetle tesp~te ımk~n de buJunmaı 8 Jıilomet• n toplantılarda harp cc;nasında meınle
yoktur. Mnamafıh dün gecekı. hareketın Jı d d-L l·wtlcrinin va7jycti hakkınd:ı ınüzakero
bugÜnkü harek~ti hazırl~van ~ır ~~neme re a ar .... a 9f!:rpte !erde bulunmuslnr ve ınulınrip devlet
teşebbüsü oldu"'\l tahmın edaebılır. bulunan SarrebrüJı'un ıcre karşı meınlckcıteı inin kat'i bir bi-

Sunu kaydedeli~ ~i. B~ies mınta~ası: müdaf aa.sını pefı l1Jİif • t~a~ık siyaseti tnkib etmek hususunda-
nın askeri çok buyuk bı.r chenı~ıyc~ı .. ÜI : .. I .. .. kı azımlerinı bir kerre daha teyid ~yle-
vardır. Bu mıntnka 1 ı; kılometre ımtı· H Hl acaJıtır. Çunlıu nıışlerdır. 
dadındadır. Ve Blies ırmağının hudut Sarrebrücıı müdafileri Lahey 20 (0.R) - Kraliçe Vılbclınin 
hathnı geçtiği noktanın ya~.ınında ~ulu- soldan cevrUmelı tehli P< rlnmentonun açtlış nutkunda harbe 
nan Obersgudilbnch mcvkıın~e~ orn· • • • r ... gmen Danimnrkruun bütün dc\•letlerlc 
bach Alman köyiine kadar ımtıdat et· Jıesıne maruzdur. ıntinascbctleri ncırmal v" eyi olduğunu 

söylı?ınişt"r 

-*-

ı 

Hariciye 
Vekilimiz 

Bugün Moskova se
yahatine çıkı yor 

o 
Atlnacla Balkanlar 
sulhu balummclan 
çok mühim bir tebll8 
lle$ftClildl 
BAŞTARAFI l inri SAHbEDE 

rin samimt bir surette dostane oldu
ğunu ve karşılıklı Uım bir itimattan 
mülhem bulunduğunu müşahede ve 
tcsbit etmekle bahtiyardırlar. 
Bu hissiyatın bari% 
bir delili olntlı üzere 
İtalya Jıülıümetf, Yıı· 
nanistan - Arnavuı
ıuıı lıududandalıf cu· 
heri ııuvvetlerini 
uzahlastırmağa lıa • 
rar verıniJ ue Yunan 
hüJıümeti de bana 
benzer tedbirler itti· 
haz etmelı üzere ba· 
ıunmuştur. 
A} nı tcblığ dün akşanıkı ltalyun 

gazetelerinde de intişar etm~tir. 
BİR ANLAŞMA TEŞF.J3BUSÖ 
Roma 20 (Ö.R) - Vreme gazete

sine gorc, İtalyanın Yugosl:ı\•ya -
Yunanistnn ve Bul •aristan arasın
da hır Bali.an ruılnşınası teminine 
c:alıştıı;ını yazıyor. 

Atina 20 (Ö.R) - GazclcJeı· Yu· 
nnni.stan \e 1tnlya arasında dostluk 
haglarının kuvvetli olduğu hakkımla 
İtalya. Yunnn kralları amsında te
ati edilen t lgrnflar münasebetiyle 
Romada neşredilen bir tebliği bu
günkii nüshalanndn biıyük manşet
lerle dcrcctın" lerdir. 

Atına 20 (A.A) - 1937 kur'a sı
nıfına mensup de~ciler 25 Eylül
de terhis olunacaklardır. 

Galiçyayı 
Paylaşan1adılar 

anı , - UAŞTAI:AF'J 1 INCi SAHiFEDE -
. 1. nrnzi p;m;osı ile ltoınıınyndnn nynlacnk-Vistül kıvrımı a 

Dünyanın en müthiş imha harbı ya
pı1~yor. Lehler Almanları geriletiyor 

Berlın. 20. ( ö .R) - Baltık snhilinde tır. Bu takdirde Ronuuıyamn Alınan nü
h.~unan Cdmynnın askeri limanı yirmi fuzıındnn o 'kndar koı'.Jm u lrolmrvıır.nk-
~n devam eden hir müdafaaaan onra br. • 
nıhayet bugiin Almanlara tcs1im olmuş· Amsterdam 20 (A.A) - Alman mat-
tur. buau bir çolt Vilno teşekküllerinin bu 

Budapcftt', 20. (A:A) .. - J?~?ho\'Y.Z· şehir ile civar toprnklnnn Litvanyaya il· 
~e~ gelen muh!'cırl.t'rın aoyle~ıgıne göre. hnkını istediklerini knydeylcınektcdir. 

0 onyada Stnz cıvannda şıddetli çıır· Nazi mchnfılinde.n alıruın mnlGmnla 
pı,malar olmaktadır. gore, bu tcmennt Alman idarecilerinin 

Londra 20 (ö.R) - Dün akşam Al· ALMAN TEBLICI: -*- kt · manyada gizli bir radyo istasyonu faali- Brii.ksel 20 (Ö.R) _ Alınan basku- no nı nnzıırana uymnktndır. A!ınanl:ır, 
yete geçerek Alman milletine bir mesaj rıınndnnlığı Vıstı..il kıvnmındn Kodru'.; ci- Leh h Ü k Ü rrı eti propagandrı ve aynı uımnnda askeri ba-etmlş ve harp rnakin~sini kundaklamağa varındaki muharebe neticesinde Alman- lnından küçük Litvanyayı ıhkak: etmek 
ve rejimi imhaya dô.vct etmiştir. !arın 100 hin esir aldıklarını bildinnck- Yakında Fr nsaya arzusunu ve hu suretle ~olonynnın Al-

L d (
"' R) Al dir Le-hl mnn orduları tarnfındnn istiltı.sını ecnebi 

on ra 20 v. man te · er ~ır zayiata düçar olmuş- 1!2 edilecek memleketlere karsı hakh kılaca·ı \tm'· 
radyosu Vutül kıvrımında dünya- (ardır. Cenupta Lvov ve merkezlerde d • Varşova hlHi\ mukavemet etmektedir. Londra, 20 (A.A) - Dcyli l"clgraf mi beslıyorlar. 
nın en müthif im1ıa harbınuı cere· ileri hareketleri neticesinde Lcmberg g~et~inin yazdığına gbre Polonya hü- ~ri~no imdilik Sovyet. kıtaatınu1 işgal 
yan etmekle olduğuna bildirmiş- Brcc;t LitovSk hattına kadar ılerlemis kumetı Fransaya nakJedilecelı:tir. Hükü· cltığı ve hunlar buradan aynlmak tema
tir. Ele geçirmelı için Alman ve olan Almnnlaı· dusmanın tnmnınile im: met. ı:nuhtclif dairelerin Pari.te )·eılc:e· yillünü de hiç ~östermiyorlar. 
Rıuların yarıı halinde olJalıları hasından sonra Alman ve Rus hülriimct- mcs.ıru lcolaylaıtırnuuı için Fransa hükü- VOROŞILOF KIZILORDUNUN 
Lemberg hala mukavemet ediyor. ler:i arasında tekarrlir eden kati hattı meli nezdinde diplomatik ICfebbüsJerde BAŞINDA 
Ba pehirde harelıiılı idare e.den fnsi~a .kadar çekiliyorlar. Gdinyn civarın- bul~ıqtw. ICopenhag 20 (0.R) ••• 

M l P·ı d k" . alı lar dakı muharebeler tamamile bitmi"', bu- . '.ara. 20 (A.A) - Journal gazete· ftellngst Tid d p 
arqa 1 sa • ının Y ın ın- rada da Ahnanlar bir kaç bin esir almı • sının tahmin ettiğine göre pek yakında e en e 0 • 

Jan general S<UnoJıi Almanların l:ırdı~. Alman harp ~~c:i· bilhassa Polonyada yeni bir hükümet teşekkül lonyada harelıôtta bu• 
münakale hatlarını tehdit ederek Şlezvıg Holştarn ~va~~ bu ~uluı- edecek ve bu hükümct Almımyanın hi- ıunan Sovyet ordmu
bunları gerilemeğe mecbur etmiı- r~bclere fnal bır ~c~l~e ıştirnk etmışler- may i altında faaliyette bulun c ktır. nun ı-. .... 
tir. Lemberg dü,tüğü talıdirde Al- dır. Havn kuvvetlcrının fnalıyeti kesif -*-- -~ Humandanlığını 
manların değil, lakat Rusların harcketler,!ne inhisar etmıstır. ~ Fransad.a iç isle - IJZ~at Maresal Vorn~; • 

LEI;I T.E:BLIC';I: . - rı fof d h . -.,. 
eline düşeceği tahmin ediliyor. Pnrıs 20 (öR) - lfava.c; ajansı Var· Parıs. 2~ (A.A) - Umumi konfe· eru fe etmiştir. 

Filhakika Ruslar dnhn müsait mevki- şova ınüdafon kumandanlığının di.in ak- derruıyonu ıl•' komuni tler arasındaki SOVYET TEBLl(:;i 
dedirler. Zfra Alnınnlnrn knr.şı siddetli şam rndyo ile alman su tebliğini nesret- münasebetlerın inkitna u-;.ramaın üu-rine Mosko\a 20 (AA) - Ta~ 
mukavemet eacn Lehler, Ruslara muka- miştir: 18/19 eylül geccsı düşmanın ~ark maden eendiknlıırındakı komunist gru· Kızılorduııun biıyük crk.."uuharbiye 
vcmet göstermiyor, hattL bir cok nokta- kısmındaki hücumu kendlcıl için ağır 7.B· bu için 14 milyon frank bulunan sendi- heyeti bildiriyor: 
hırda Rus askerlcrlle kardaslaşıyorlnr. yiatla tardcdılm· tir. Praga varo unun kanın knsn ını zaptetmi tir. Bu hareketin 19 Eylülde Kıı.ı1ordu kuvvetleri Leh 

Londra 20 (ö.R) - Şimdiye kadar cenubunda bir hücumumuz düşmanı sc- konfcderıuyonl komunistler nrosmda kıtalarını tazyıkc devam ederek akşam Şaik cephesindeki harckiltJ idare etmek- hir civarından piı küı:m~ür. imal ci~di ihtilaAara sebep otaea -;.1 t hmin doğru .. şimalde c::ırbi heyaz Rusy~da i~ 
te olan Alman başkunuındanı Bravstic kısmında muvaffakıyetli bır hlicum1a edılmelttedır. sant suren bir muharebeden son B" 
garp cephesine gelerek ateş hattındaki ilerliy<: ek yeni mevziler tş~aı ettik. Asıl Yeni bir zel I lustokun so kilometre şarkında r:av0:~ 
kıtn kwnandnnlnrının raporlarını dinle- cephenın hl'r noktasında harp de\•am I ze e '\e Velinaberstevitsa')'l Brest-Lito ifun ~· ediyor. htanb.ul 20 .(l~.A) - Kandilli ra· 40 kilometre imnlinde,Pru· ~ b-

snt anesınden bıldın1miştir: r:ini, Ccn da arbi ınny ve . o. 

Hollanda antillerinde bulunan 
A lman vapurların ın adlarını sildiler 

Londra. 20 (A.A) - Alman t.ahtelbahirinin taarruztınll uğramış iken kur· 
hılmağa muvaffak olan cBaron Lovab ismindeki lngiliz vapuru, mürettCbn-

tından biri karaya çıktığı esnada d.cmiştir ki: 
-Tahtelbahir bir kerre ateş ederek durmaınız.ı cmretmi§tİr. Fakat kaptanı· 

mız bilikia vapurun ıriiratiııi utbnnJllır. Tahtelbahir o :ı:aman bize uıarnız et· 

mit ise de bir az sonra dalarak gözden kaybolmu§tur· 
Amııterdam, 20 (A.A) - Nieuwc Rottcrdanwche gazde9me göre, harbin 

bidayctindenberi 6 Alman vapuru Holanda antill.&crinde Curaçao limanında 
bulunmalctachr. Bu vapurlann dimleri silinmiı ve bacaları griye boyanm !Itır. 

Londra. 20 (A.A) - istihbarat nezareti bildiriyor: 
Japonya (imanlannda bulunan Alman gemilerinin silahl&nmıısına müsaadt". 

edilmiyeceği, çünkü bunun japonyanın bitaraflığını ihlal eder mahiyette bir 
hareket olacağı Japon dcni1 makamları tarafınd"n TokıoôAki lngiliz deniz ata· 

şcsine bildirihniftir. 

Courageus süvarisi, gemi batarken 
hili lngiliz bayrağmı selimhyordu 

Londra 20 ( ö.R) - Foraccuz tan are gemisi mürettebatından ve za} ilerin
i en 59 kişi kayıptır. Gemi batarken kumandanı ınevkiinde kalmış. "'.e dalga 
rasında kaybolacagı sırada bayrağı elfiaılamıştır. Kurtulan geınıcıl<'r ku· 

. Bu sabah saat 2 • y,İ 21 daltilta 1 S sa· Volynski Bu~ üz~~ny~~~ Vl~, 
';jfı~'; ~~:k~~st~.irüzdf~J:e· B~ody, Bobrka, Rogatin ve D~ina'yı ~~ 
!020 ita u un n • an g etmişlerdir. 
tahmin e~ı;;::~ted.":r~fede bulunduğu . So~yet s~vnrilcd ile tankları Lvovun 
Macaristanda =r!uir~kı ve ceııub mahallerine gir· 

Ziraa t işleri ha:.dnı>:. e 20 (A.A) - Dolaşan bir 
Budapcşte, 20 (A.A) _ Caz.eteler dud c gore Sovyei kıtalan Macar hu· 

mchusan medi&ine tevdi dil b .. • . duna ~·aklnşmnkt:ıdır. Yalnız Sovyet 
tün memtı-ketin ikıısadi ta:ak:i:: y:;- ~:;. ~rl.arının hududa gelmiş olabilecck
dım edecek olan zırai ı~L-t L _ ı_ı_ d-'L" ı ıyı haber alan mahfillerde söylen-

k 
u lllMl nau-.ın ... ı ınektedır H .. h' b" ~ 

anun ltiyihaııınm metnini d _L • l • enuz. ıç ır re mı temas VU· 

d
. 1 crcetmCAte :ubulmamıştır 
ır er. · Budapcştc 20 (A.A) - Rus motör.lii 

Liseliler Yurdu 
kıtaatınuı M:ıcar hududunun bir çok 
n.okta1nrına tnnrruz clliğine dair Daily 
1clgraf gazctcsi.nio Roma muhabiri tn· 
rafından verilen habM salAhiyettar ıne· 
hafilc-e en k:ıt'i bir kilde teb.ip olun
maktadır. 

1 - Llac ve Orta mdttep ta· 
lebeleri için gayet ciddi ve nuih 
bir terbiye yuva11d1T. 

2 - (Li9Cliler Yurdu) Erkek - *-
liseleri ve Ticaret li.esi muallim· Reks vapurundaki 
~~!~~ad~;.imi idare ve nezaretleri Alınan yolcular indirildi 

3 - inzibat, müzakere ve )"e· Nev>·ork 2(1 (A.A} - 11Rclı:sı ismin· 

k 
· t · d deki lt.ıı1yan va1Jurw1un J• ... reketi·n..ı--1 me ış erıne son erecc dikkat ... ueı 

olunur. bir kaç dakika cV\'el Alman pasaportu-
Sartlan öğrenmek ve kayıt için nu hamil 30 yolcu kwnpanra müdürii-

hcr gün Birinci kordonda Alsan· nün emriyle v:ıpul'dan dışarı çıkarılmış-
calt deniz banyolan ve gazinosu lır. Bu t dbiıin bcbi malum değilse 
karfWilda 364 numarada (Lise- de dola.,.c;an bir şayiay. gore 1ngiliz. harp 
lılcr Yurdu) na muracaat edilir. gemileri lnrahndan \'apurda araştırma 

s. 3 O. 1 S l apıldığı takdırde mUşkUIAt -çıkmama 
llt.AiiiıiilD:Mıllilıln•mlİmaiim.I için kumpanya mudi.iri~ eti bu karan 

ittihaz t istır. 

E :::s 

ı SON HABER 

Kızılordu 

Para, ,20 (ö.R) - Romanyada Çenovnkiden gelen bir tderaha 
vardu 1 Kızıl ordu Almanya ve Romanya ile m:: .. er-'L b" h ..ı ,. eil&l b alta L __ _. -r- ca; ır uaut WW hn)riw ~ 

u ca .. nuoırl Bu nokta B. B. Molotof ve Ribbentrop umda Uib. nı 
den ~ir. anlllfJJla yaptlm~hr. Almanya Sovyetlcrin Rum: hud d g d b~ 
melennı endi~z görüyor. Zira Rual b"" 1 Al o un a ır1q-d k" .. ar oy ece manya ve Romanya 

a ı petrol, bugday ve enir maddelerin münakalatına hak" l araa.ın-
çe münakıılut Tun yolile )"apJahilir. Fakat k·r· d X."'d" ımDo ~kla~dır. Cer-

rik·ı al a ı Ct;U ır. enız volıle ltal 
ta 1 e yap m ına iac müttefiki ·· d • " ya er muaaa e ctmıyeceklerdir Bu ecbe 1 Al 
manlar roman}a ile mütterelt hudut istiyorlar. Fakat Ruılar bale 1 b p e -
aaade cdccclder mi? a ım una mG-

Verilen teminata rağmen (!) 

Sovyetler, işgal sahası
nı gittikçe genişletiyor 
Briıkscl 20 (ö.R) - Vatikanın gazclcsi ol cO 

yet iyıısetinin Şarki Avrup:ıda imdi hakin anb. l rvatore Romana> Sov-
ooiyor. Moskova ve Berlin arasın,da yeni hud dır ro .oyna?ığını müşah de 
kuu ihtimal iz değildir. Sıyasi ve ekonomik ~nı%'aı~rı~ ~e tet1düm ":1" 
devlet arasında devamlı bir anlaşma ili kün en n m o nn bu ilci 
Mncnr hududunda yerlesmcleri de bir~ 11

d.. =· Sovyct kuvvetlernin 
. Bri.ikscl. ~O (ö.R) - Isviçredcn gelen c:b~~;ere ö~ ~maktadır. 

hçyn arnzısındc ileri hnreketi devnm ediyor. CcnuJ!i Ok us ordusunun ~a
Kısını ve Koloml'a sehri işgal edilmiştir H .. Al ranyanın en mühim 
~ın fıud~du ~rarla~ırılmış olmnmnkla. be~~'t:er Rı:la v~ Ruls ~f~ ~
:tikçe g~letıyorlar. r ışga swıu.ıannı gıl-

Berlind n bildirildı ~ine göre Rusyn askeıi hareket · • be R 
Okrnnynya inh' cd ğ" ı akkm cruun yaz usya ve ısar ce ı 1 da Berlinc teminat vermiş (?) 

Beş şehirde isyan 
Slovakyada da 

zonlar isyan 
bazı garni

etmişlerdir 
. Londra 20 (Ö.R) - Boheınya, Moravya ve Slovakyada Afmanlaı·a karşı 
ısy~l:ıı· ~ıkmıştır. Cumıır:csi ak§amındnn evvel Pragda. başlıynn nmcle nU· 
ınayışlcn Alman ruıkcrlerile müsademe şeklini nlnuştır. Asiler gi}Ablanm 
lardır .. Bir çOk kişiler b1müştür. O vııkittcnbeıi Bohcınya ve Mora~ 
Padovıçc.. Bcrtor, Sahur, Pilsen, Borto şehirlerinde isyanlar olmuştur. Bor
toda Çe~li ~onlar da Çeklerle birleşmişlerdir. Slovakyada garnizonlar ı.
y~n etmişl.c~. ~lar 15 bin Slo\•ak askerinin silahlannı almışlardır. 
!Jıoleree .kİ1i tevkif, yüzlerce.si idam edilmiştir. Asiler, Lclıerin üınidilztik 
ıçinde ~terdiklcrl cl'Sarettcn ibret alıyorlar. Kadınlar bilo sopalarla mika· 
deleye ıştirnk ediyorlar. Demlr:.voltarı, köpriiler fabrikalarda bir ~~ tahribat 
yapılmlfbr. ' ~ 

Polonya henüz ölmemiştir 

Polonya başkumandanı 
halen vazifesi başında 

Parıs 20 (A.A) - Polon}~ın Paris büyilk clçı.sı Lukasieviez diın aqam 
radyoda Polonyalılara hitaben bir nutuk söyliyerek Polonya reisicümhurunun 
n!h8;i zafere kadar A1mnn - Sovyet isliltisına !karşı mücadele etmek azm1ni 
bıldıren beyaruıamesini m nuu bahsetmiştir 
~~yük .elçi, Alman ordusunun Polonya topraklannd insnnca ve lcvazunC41 

mühim bır k~ıını ~camış olduğunu söylemiş, Fransada bir polonya ordu
s~n~ teş7kkiil ct.mege başlamış olduğunu ve bunn dünyanın her tarafından 
gon~.ll?, Pilo?ynl.ılann il:ınnk edeceğini bildirmiştir. 

Buyuk clçı, Bır kaç gunc kndar bütün Fransada ililnlar asılnrak Polonya-
lılnnn davcı olunacağını ve Frnnsada ilk Polony fır ına bir çok Polonyalı-
lnrın çnğın1acağını iltıve etmiştir. 

Paris 20 (A.A) - 500 Mebus ve ayan azasını loplıynn Fransız • Polonya 
parlamento grubu bugün ynptığı bir toplantıda kabul ettiği bir ikro-aı; suretin
de Polony:ı topraklarını istila ve Polonyayı pnrçalnmak arzusunu izhar eden 
Alman \'e Ruslnnn bu ortaklıklarını takbih eylemektedir. 

Fransız - Polonya parlamento grubu, Polonya ordusunun parl:ık askcıi 
gayretlerini tebcil eylemekte ve müttefik devletlerce elde edilecek zaferin 
ılk neticesinin hnrp hlikümetinin idaresi altında mlistnkil ve ku\'Vetli bir Po
lonynnın tekrar kurulması olmasını temenni eylemektedir. 

Londra 20 (A.A} - Londradnki Polonya btiyllk elçiliği şunu beyana sall}
buntta çıkan haberler esassızdır. Mnrc.cınl ve erktinıhnrblyesi ordu ile blrlikto 
buatla çıkan hnberlcr esası7..dır. Mareşal ve erkfuıı harbiyesi ordu ile birlikte 
Polonynda bulunmaktll ve :ı~keri harc.kfHı idareye devam t-vl<'ınektedir . 

Amerika halkı h·arpten 
uzak kalmak istiyor 

Va_oinglon, 20 (A.A) - Ruzvclt, Laguardianın riyasetinde Amerika bele
diye reisleri konferansının bir murahhas heyetini kPbul etmiştir. Heyet rciııtcüm· 
hW'a memleketin harpten uzak bulundurulmasını İıteyen \'e bitaraflığın muLa· 
fazası için yardım Y'ldeden bir takrir takdim etmiftir. 

Diğer cihetten aörendiğine göre Ruzveltin koncreye ı;:öndereceii mcaaf 
kna o1Acak ve ambargonun ka1dmlmaıı talebinden ba ka bir ıey ihtiva etnU· 
yecektir. Kongrenin hiç bir bitarafük kanunu mevcut olmarnuını ve cihan har
bin.de reisic.ümhur Vilaou zamanında mer'i olan ~ynelmilcl kanunun tekrar 
tatbik edilmesini İstemesi de ihtimalden uzak değildir. 

Müzakerelerin harnretli ve uzun olacağı tahmin edilmektedir. 

Lehistan askerleri, dün mareşalla-
rını büyük heyecanla selamladılat' 

Londra, 20 (ö.R) - Yarı yarıya harap olan Vartova hiıla mukavemet 
ediyor. Bir s at evvel Varşova radyosu Marcpl Smiglinin daima askerleri 
arasında oldu .. unu ve her geçtiği yerde a kerler tarAfından vk ve heyecanla 
seliımlandığını bildirmiştir. Ver~ova radyosu rnüdafılcrin yüksek maneviyatın· 
dnn bahsediyor. Almanl rın toplarından, tank! rınd ıı, tay;ı.nrelerinden kork· 
mııdıkl rıru hildıriyor bilakis Almanlar korkuyor! r . .l..ira Varşovayı hnvadan 
ve uzun çaplı topl rla bombardıman c_ottikleri h ldt" müd fıı h ti nna yaklat· 
mağ Cl'sftret edemiyorlar. 



rENIA.llR 
-

Musanın Hayatı 
Ruzvelt 

Kongrede bir mesaj 
okuyacak 

P.~h~l!l~~~ Ankara .ı;ı.Radyosu BORSA 

ı 
Nevyork, 20 (ö.R) - Cümhurreisi 

Ruzvelt bugün ordu ve donanma erkani
le mühim bir mülakatta bulunmuştur. 
Hariciye Nazınnın da iştirak ettiği bu 
mülakattan sonra, Ruzvelt mesajını Per
şembe günü tahsen kongrede okuyacağı-

Ekmeğe katık DAı.G1'8:N:ı.vcv ÜZÜM 
640 M. J. Taranto 7.25 
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-54-
nı söylemiştir. Mesajın mahiyeti hakkın• 

C b 
Halk arasinda ötedenberi yerleşmiş bir Musa otuz gün oruc tuttuktan sonra ena ı da kat'i ketumiyet muhafaza ediliyor. fikir vardır. Yemeklerde insanı asıl bes-

' , Fransada bir toplantı )iyen gıda ekmektir. Öteki yemekler an-
H akla mülakat yapmak için Tura davet edildi Paris 20 (A.A) - Dün akşam da, ev- cak ekmeği lezzetle yedirmek için birer 

velki akşam olduğu gibi, harbiye neza- katıktan ibarettir. 

Vaktaki Musa dünyaya geldi ve Pey
gamberliğini izhar ederek Fıravunla mü
cadeleye başladı, Samri de kendisinin 
Peygamber olmadığını anlıyarak derin 
ibir teessüre düştü. Maamafih Musa 
Peygamberle mücadeleye cesaret ede
ınedi ve.. Bütün Beni lsrail kavmi gibi 
ona tabi oldu. içinden ise: 

- Elbet bir gün olur, firsat çıkar ve 
ben de Musa gibi Peygamber olurum, 

retinde bir toplantı yapılmıştır. Bu top- Vakıa ekmek • yalnız kalori bakımın-
memur etmişti. lantıda, Daladiye ve general Gamlenden d 

T "' '1 be · T · · an düşünülünce - insanı pek iyi besliye-• anrıa, !~usa peygam rı 1 unsına ıı- bac:ka harı"cı"ye mu··stec:arı Champetı'er ve 
d ı r. ı- d •v· t ·· " " cek bir gıdadır. Yüz gram ekmek o ka-

a mü <!6ata avet ettıgı zaman ° uz gun harı·cı'ye hususı· kalem mu"duru" .. eskı· Ber-
k · d b I dar etin hemen iki misli kalori verir. oruç tutma tavsıyesin e u unmuştu lin büyük elrisi Coulondre hazır bulun-

ve bu otuz güne on gün de ayrıca ilave muc:tur. " Onun için günde bir kilo ekmek yiyen 
eylemişti. Fakat Musa, kendi kavmine GJ"' Fr nk R bir adam 25 70 kalori alarak kendine lü-
sadece 30 günü söylemişti. Din tarilile- • a O Omaya zumlu olan kaloriyi bı·labilir. Hele ekme-
ri ve Kur'an bunu böylece kaydetmekte- gitıniyor ğin terkibinde yüzde 5 5 şeker verecek 
dir1er. Roma 20 (Ö.R) _ General Franko- maddeler bulunması adaleleri hareket 

Musa ve yetmiş kişilik Beniisrail ih- nun Eylül sonunda Romaya mukarrer ettirm~k için en iyi gıda olur. 
tiyarlar heyeti Turisinada ıTanrııının olan ziyareti beynelmilel vaziyetin vaha- Bununla beraber ekmek mükemmel * mülakatını beklemekte olsunlar. Diğer meti hasebiyle gayri muayyen bir müd- bir gıda sayılamaz. Bir kerre yağı yüzde 

f B " il k · M k di d t1 hi -..l:1-:- yanm derecesinde olduğundan insan ek-

diyordu. 

Samri, Mısın terkeden kavmi arasında tara ta enıısra avmı, usanın en - e e te 'r ~.~tir. k 
d · v • .. •• tiv · · .. ·· me yemekle iyi ısınamaz. Sonra da al-idi. O da Musa ile, kendi kavmi ile bir- ne va etitgı otuz gunun geç gını gorwı- ---------------- b 
di dliştül. H h · d ümini yüzde yedi, sekiz derecesinde 

)ilde Şap deni:ıin.i geçmİ• ve kurtulmu•- ce e. n. şeye evr. emen epsı e Beniisraile helAl değil' di. Belki bu yu"z-
v v ah 1 1 ld d M b olmakla beraber, insan vücudunun tekli 

1\1. c ~ ın~n. a~ .0 • ugun. an us~ .. vu den Musanen vadesine halel geldi. Ve için lüzumlu olan aminli asitlerin bir 
Vaktaki Beni larail Sap denizine yakın gecıkmesını ıyilikten zıyade kotüluge korkarım ki Tanrı kavmimizin başına bir takımından mahrumdur. Sade ekmekle 

l>ir mahalle geldiler. Burada Firavunun hamlettiler. f~lfilcet getirmiye ... beslenen vücut biçimsiz olur. 
tabilerinden ve hatta bir rivayete göre - Muhakkak, dediler, Musa bize gü- Bunun üzerine halle arasında, Firavun Madenler ve vitaminler öğrenildikten 
Ammalika neslinden, yani Firavunun ta- cendi ve büyüklerimizi de başımızdan kavminin ölüleri üzerinden alınmış ne sonra ekmeğin daha büyük eksiklikleri 
aJlôkatından bir kabile vatan kurmuştu. alarak gitti. Klınbilir belki de onları öl- kadar altın, gümüş ve kıymetli eşya var- meydana çıkmıştır. Kükürtle fosforu çok 
Bu kabile, putperestti. Sığır başlarına dürmU.ştilr. c;. hepsini topladılar. Büyücek bir kuyu olduğundan ekmek insanın kanına ve 
cTanrı> diye taparlardı. Halk arasında bu cereyanın başgöster- kazarak bunları içine koydular. vücudun ıulu maddelerine fazla ekşilik 

Beni lsrail anları görünce imrendiler. mesini sezen •Samri!• derhal istediği ve - Musa gelinceye kadar burada dur- verir. Hele ekmeğin en iyi besleyen kıs
- Ya Musa .. dediler. Senin kuvvet beklediği hareket Anının geldiğini his- sun... mı diye tanıdığımız glüten bütün şı:ıdalar 

ve kudretine inandık. Fakat bize de setti. Dediler. Aradan yine -=1- 1er g..,.ti. ıo;uu..ı -'.'( araınnda en ziyade ekşilik verenidir. 
bunların taptıkları gibi bir Tanrı yap. Kafasında kurnazca bir plan çizdi. Musa M~ dönmemişti. Ekmekte fosfor yüzde 200 miligram 
Bak. Herkesin Tanrısı yakınında ve gö- Doğru Musanın kardeşi Harunun nez- Samri bunun üzerine tekrar Harunun olduğu halde kireç ancak 60 miligram 
2ünün önünde.. Biz iıe görmüyoruz. dine gitti. yanına geldi. olduğundan ikisinin arasında nispet lü-

Muııll bu sözler üzerine hiddetlendi: - Ya Harun, dedi, Musanın gelmesi - Ya Harun, dedi, biz bu ha- zumundan pek aşağıdır. Bundan dolayı 
- Behey cahiller dedi. Yeri göğü ya- gecikti. Ben bu teahhür keyfiyetind en ram olan altın ve güm;:J!eri toplayıp vücudun ikisinden de istifadesi azaldı~ı 

ratan Allahtan gayrı Tanrı mı istiyonu- bir mesele seziyorum. toprağa gömdük. Fakat o halkın M- k 
l<!I 1 İçin e mekle beslenen çocukların kemik· 

nuz. Tanrının hunca iyilikleri gözünüzün Harun sordu: a göz eri var. Thtimal bunun için de leri kuvvetlenmez. 
önünde iken daha hala Tanrının mevcu- - Ne seziyonun? Tanrı bize hiddet eder. H M k d !.3 li lm d v Vitaminlere gelince ekmekte, sinirle-
diyetine inanmak istemiyor musunuz? - Bız' • Fı·ravunun •errı·nden Tanrının arun, usa a ar Hıare . o a ıgın- . 1 1 ., d b. d f 1d v dan S • rın müvazenesine üzum u olan B 1 vi-
Bu sevdı-dan vazgeçin. Sonra Firavun ve ı'nayeti' ı'le '-urtulup buraya geldı'gwı·m·ız an ve ıraz asa o ugun ernnnin ıt b k mazı w k ld O · · tamininden epeyce bulunursa da, çocuk-
kavmi gibi hepiniz de helak olursunuz. zaman, halk, Fı'ravuna ta•bı· olanlann o"lu"- u u ıgına apı ı. nun zamınn- l 

d t f d k sf tın di arı biiyütmek, herkesi mikroplu hasta· 
Musanın bu hiddetli sözleri Beni lsrail lerini soydu. Musa onlara yapmayın. Bu e mNevcu elsa ı e e e . hklardan korumıya yanyan A vitamini 

kavmini bir az teskin etti. Fakat halkın · h d w ld d - e yapa ım ya Samri? ış ayır işi egi ir, edi ama dinleteme- Dedi. Samri bunun üzerine: ile. iyi beslenmek için lüzumlu B 2 ve 
puta tapmağa karşı İçinde kaynaşan di. Şimdi sanırım ki bu halk bu hareketi- _ O kuyuya koyup üzerini örtünce dişlerle kemiklerin kuvvetlenmesi için lü-
lıevesini Samri sezmişti. nin cezasını çekecektir. Ve Musa da bu- altın ve gümüşleri eritelim .. Ta ki artık zumlu olan C vitaminlerinden hiç kal-

0 , bundan İstifade etmek ıçın paça- nun için aramızdan uzaklaşmışhr. lşleni- onların üzerinde kimsenin gözü olmasın. maz. Kısırlı~a mani olan E vitamininden 
lan sıvıyarak fesat vermeğe baııladı. len günahın affı için halkın nekadar zi- Dedi. Harun bu işe muvafakat etti. ekmekte bolca bulunursa da bu vitamin, 

işte bu "ırada idi ki, Musa Peygambe- kıymet eşya varsa toplıyalım ve bir ye- Samri bunun üzerine büyücek bir ateş ehik olanların yerini tutamaz. 
re hitabı ilahi vaki oluyor. re gömelim. belki bu suretle Tanrı gü- yaktı. Altınları eritti. Eriyen altınlardan Bundan dolayı bizim gibi çokça ek-

Cenabıhak. Musayı tekrar cTurusinu nahlarımı affeder. koskoca bir buzağı heykeli meydana ge- mek yiyenler için onun yanında katıJ.. 
cJa mülakata davet ediyor. Harun Samrinin esas niyetini bilmediği tirdi. olacak yemekleri seçmek ehemmiyetli 

- Gel oraya. Otuz gün oruç tut. On- için bu sözlere kandı. Bu heyke1in iclne de kimse görmeden bir istir. Ekmekle cok et ve yumurta ye-
dan sonra 'leninle gÖrÜ'leceğim ve "'ana Sahi söyliyorsun .. dedi. O mallar canlı bir buzağı koydu. .,iJirse onların da l'!lbiimini çok oldu<nın-
tibi olan Beni lsrail taifesini na.,ıl idare dan fazla gelir. Bundan baııka fosforla 
edeceğini söyliyeceğim. p s h b J kükürt onlarda da çok bulunduğunda,.. 

Musa Peygamber, bu emri ilahiyi alın - renS far em erg SÖy ÜyOr nndll ek'lilik artar ve kirecle fosfordat' 
ca sevindi ve bütün kavmini, Beni lsrail istifade - aksine - azalır. Sonra da etle 
büyüklerini, kahinlerini bir araya toplı- yumurta ekmekte eksik olan vitaminleri 
yarak onlara vaziyeti anlattı. H •ti • 1 d v A tamamlıyamaz. 

- Ben, dedi, Turusinaya gidiyorum. ) erın an a ıgı yega- Bunlara karşılık, ekmeğe en iyi katık 
Orada otuz gün kalacağım ve sonra yanı- 'llı>cak gıdalar şunlardır: 
nıza gelerek Tanrının emirlerini size bil- Sütle sütten vapılan viyecekler. Bilhas-

'direceğim. Bu müddet zarfında burada ne şey kuvvettı•r ,a oevnirler. Bu"lar da kireç büviicek 
kardeşim Harunu bırakacağım. .,; -ıbette olrlu~undan ekme~in eksi;;.i ta-

Bu sözleri duyan cSamri> hemen ileri mamlanır. Snlatalar ve yemioılcr, bilhassa 
atıldı: mevsimi yaklaşan nortakıı.I. Sebzelerden 

- Ya Musa .. dedi, ıen gidiyorsun. Ne Paris, 20 (AA) - Starhemberg dün Antibesde kendisile görüşen Entran- havuc. ııal1?am, ]~hana. Kuni yemi!ller-
Tnalum Turusinaya gittiğin ve ne malum sigeant gazetesinin muhabirine verdiği beyanatta demiştir ki: den; incir, kuru üzüm ve kuru erik. Bun-
Tanrı ile görüşeceğin. Bu kadar halkı lar ekmekte ekcıik olan kireçle vı'tamin-
d d k Hitlerin elindeki kuvvete üstün bir kuvvete sahip olmadıkça onunla müza-

i are e ece emirleri getirdiğin zaman leri temin ederler. 
h ık · b · J T kereye imkan yoktur. a sana ınanmaz ve u emır er an- FP:kat vücudun sekli için lüzumlu olan 
ımın emirleri değil derse ne yaparsın. Prens, AJmanyaya kaqı mücadele için Franaada bir Avusturya lejyonu te- aminli asitler ancak et yemekle tamam-
Eğer doğru söylüyorsan ve hakikaten sisi hakkındaki planına dair malumat vermekten çekinmiş ve bu hususta §unları lanabilir. Onun icin ekmekle bir az da 
Tanrı ile görüşmeğe ~idiyorsan içimizden söylemiştir: et veva balık lüzumludur. 
ve büyüklerimizden bir heyeti de berabe- F h'.k" • • lA k b 1 d Birde so;;.,•k mev•ı'mde bı"r az daha ransa u umetinın p anımı a u e eceğin.i ümit ediyorum. Almanyaya ... - ~ 
rine alarak git. Onlar şahit olsunlar, ti fazla yağ. Zeytinya~ı hiç vitamin vermez-
._. h · · 1 · 1 karşı mücadele için bir Avusturya le1'yonu tesisinin Avusturyada manevi büyük 
aı ep senın söz erme inana ım. se de yüzde yüz nisb.!tinde yağlı marlde-

Musa, bu teklife razı oldu. bir tesiri olacaktır. Bu teşebbüsümde muvaffak olamaz isem bizzat ecnebi lej- lerivle, çok ekmek yiyen insanı ısıtmağa 
Beni Israil halkı içinden yetmİ!I ihtiyar yonuna yazılacağım. 

kişi seçildi. Bu kişiler Musa ile beraber Starhemberg Avusturyanın Almanyaya ilhakından evvel oradaki nazi pro-
yola çıktılar. pagandasına karşı yaptığı mücadelelerden bahsederek demiştir ki: 

Turusinaya .. Gidiyorlardı. 
Musa, kendi yerine Harunu bırakmı~ Biz nazi tedhişçiliğine karşı gene kendi usullerile mücadele etmekte idik. 

ve Beni lııraili dalalete cıaomAktan mene Hitlerin anlıyabileceği yegane şey kuvvettir. 

~D~E~M~I~R~M~A~~S~K~~E~~:~~eyörLcirna~ı.~n~~e1~ 
i. - ri':m~~1v:lt~i~. ~~la;;ı:.~İr? 

Büyük tarih ve 
( ı K ıN C 1 

macera romanı 
KISIM) 

- Sen bunlardan hangisisin? 
- Kıılnç, servet veya ölüm ... 

1 
Artık şüpheye mahal kalmamıştı. Bu 

kelimeler evvelce Söva)ye dö Ruhan ta
rafından tertip edilmiş ve kullanılmı<; 
olan parolalardı. Bu ~enç de Hüknolann 
reisi Rahip Reymondıın yolladığı haberci 
olacaktı. 

yarar. 
A.G 

B!r kadı.nı yaraladılr 
ödemişin Birgi nahiyesine bağlı Ce

vizalan köyünden Zevnep, kocası lsmı>il 
gerimsiz]ik neticesinde sopa ile dövül
mek surt-tile ağır surette yaralanmıştır. 
Suçlu adliyeye verilmiştir. 

-*-
~ir kız kaçırma 
Urlanın Balıklıova köyünden Mustafa 

kızı 1 S ya~ında Gülveri aynı köyden 
Mehmet oğlu Sevket zorla kaçırmıştır. 
Kaçırmıt işine yardım edenler de yaka
lA,mıcıtır. 

Rlr ·c,,cuk kuyuda 
boeuıdu 

ım m. 183 Kcs./UO Ww 545 N. Üzümcü 
T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 481 H. Alanyalı 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ zo Ww. 388 Inhisarlar ida. 
PERŞEMBE : 21/9/939 251 Akseki bank. 
12,30 Program ve memleket saat ayarı, 231 J. Kohen 

12.35 Tilrk muz.iği. Okuyan: Müzeyyen 211 P. Paci 
Sen.ar. Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet 161 M.H. Nazlı 
Kozan. 1 - Neveser peşrevi, 2 _ Sa- 160 A. R. Üzilmcü 
dettin Kaynak - Neveser şarkı • Hicran- 111 $. Riza H. 
la harap oldu. 3 - Arif bey - Nihavent 79 F . Sabri 
şarkı - Meyler .süzülsün. 4 - Osman 77 M. Kayhan 
Nihat - Nihavent şarkı - Körfezde dal- 37i)iro ve Ş. 
gın suya bak. 5 - Civan ağa - Rast şar- 40 M. Gür 
kı - Bir acaib habı gaflet. 6 - Kanuni 26 E.maf bank. 
Riza efendi - Rast şarkı - Bugün hiç 3438! 
bakmadın. 7 - Rast sazsemaisi. 13,00 61945 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro- 65383j 
loji haberleri. 13,15/ 14 Müzik (Karışık N. 
program Pl.) 7 

19,00 Program ve memleket saat aya- 8 
n, 19,05 Müzik (Sinema sesi Pi.) 19,30 9 
Türk muziği (Fasıl heyeti) 20,15 Konuş- 10 
ma (ziraat saati} 20,30 Memleket saat ıı 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, İNCİR 

477 Rahamin Franko 
319 Şerif Riza Ha. 
269 A. Muhtar 

20,50 Türk muziği. Okuyan: Nuri Halil 
Poyraz. Çalanlar: RU§en Kam, Cevdet 
Kozan, Refik Fersan. 1 - Tanburi Ali 
efendi - Suzidil peşrevi. 2 - Tanburi 
Ali efendi - Suzidil beste - Yıkıldı dar
bı sitemle. 3 - DellAl zade - Suzidil ~
kı - Gücenmiş ol dili gülzar. 4 - Cev
det Kozan - Ud taksimi 5 - Şakir ağa -
Suzidil şarkı - Sevmişim bir kaddi mev
zun. 6 - Tan Ali efendi - Suzidil şarkı -
Her bir bakışında neşe buldum. 7 -
Hamdi efendi - Suzidil yürük semaisi -
Uşşak ile dolsun der isen. 8 - Mehmet 
bey - Suzidil saz semaisi. 21,30 Konuş
ma. 21,45 Müzik (Operet seleksyonları 

254 Şerif Remtl 
218 B. S. Alazarald 
218 P. Mikalef 
206 Izmirli Talit 
195 Hayim Levi 
194 Y. N. Benmayor 
177 Esnaf bank. 
174 C. Cendell 
100 D. Arditi 
62 A. Papagano 
43 Albayrak 
39 M. H. Nazlı 
28 F. Sabri 

2973 Yeldln 
46552 Dünkü yekiin 
49525 U. yekOn 

ZAHİRE 
200 B. Pamuk 

12. 
10.50 
-8.50 

7. 
11.50 

'7.75 
7. 
7. 
8.50 
7. 
8.25 
7.75 
6.875 
7.50 
6.75 
6.50 
8.25 
7. 
7.25 
6.75 
8. 

38. 

Pi.) 22,00 Müzik (Küçük orkestra) Şei 
Necip aşkın. 1 - Cleınens Schalstich -
KUpidon ve Pasi§e - b~ kısımlık aşk 
hikAyesi a) Yaklaşma b) Aşk valsi c) 
Başbaşa d) Gezinti e) Kavgacılık ve 
barışma. 2 - Hanns Löher - Düğün 
marşı. 3 - Willi Lautenschlager - Yıl
dızlara doğru (Fantazi) 4 - Raff - Ka
vatin. 5 - Knudage Riisager - Bir enter
mezzo. 6 - Bejamin Godard - Ninni. 

Para Borsası 
7 - Bernhard Kutsch - Ispanyol kap- CÖMlllJRİYn MERKEZ ft,A.l"'lıDr-..._ 
risi. 8 - Ziehrer - Der Schatmeister KLEABİNG KURLARI 
Operetini? valsları. 23,00 S;on ajans ~a- Sterlin....,en ıa . i bir Türk 11nı.-• 
berle.ri, zıraat, esham tahvilat kambıyo •. "': )'1'11 
nukut borsası (Fiat) 23,20 Müzik (Caz- mukabilidir •• 
band Pl.) 23,55/ 24 yarınki program. 

111 

Bo,anma davalarında 
&ulh teşebbüaü ne 

netice veri yor? 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız Frangı 
Pezetas 
Florin 

Alış 
521. 

Satış 
524. 
77.55 
4.53 
34. 

İsveç Frangı 
Adliye Vekaleti boşanma davalarında İsveç kronu 

sulh mahkemelerince yapılan sulh teşeb- Norveç Kronu 
büslerinden kaçının barışma ile netice- Çekoslovak kronu 
lendiği ve kaçının teıebbüsün akametiyle Dinar 

73.18 
4.50 
33.57 
7.6577 
1.454 
3.4064 
3.2442 
3.2251 

sona erdiğini tesbite karar vermiş ve Leva 

23.09 
35.22 
64.86 
82. cümhuriyet müddeiumumiliklerinden bu Ley 

hususta malumat istemişti. istenilen bu Rayşmark 
malumat gelmiş ve neticesi tespit edil- Liret 
miıştir. Alınan neticeye göre 1936, 1937 Drahmi 

1.97 
14.84 

103.97 104. 
ve 9 39 seneleri zarfında bilumum sulh Zloti 
mahlCemelerine 2 1,2 36 adet sulh teşeb- Pengü 
büsü davası ikame edilmiıtir. Bunlardan Ankara borsasının 

4.2159 
3.6807 3. 

20,472 adedi sulh teşebbüsünün akame- fiatleri: 
19-9-1939 ka 

tiyle ve ancak 7 64 adedi tarafların banş
malariyle neticelenmiştir. 

Sulh teşebti;sünün akametine karar 
verilenlerden 9287 ıi boşanma davası 
ikame etmiş ve bunlardan 7 771 i boşan
ma ile neticelenmiltir. Geri kalanlardan 
908 i reddedilmiı ve 608 de tak.ip edil
mediğinden müracaata bırakılmıştır. 
Sulh teşebbüsü davası açanlardan boşan
ma İçin müracaat edenlerin nispeui yüz
de 43,27 dir. 

Adliye Vekaleti alınan bu netice üze
rine lüzumlu kanunlann değiştirilmesi 
etrafında tetkiklerine başlamıştır. 
(7Z,Z'ln'Jl!J?JI~--............. .. 

Doktor 
~Süleyman Çoruh 

Çocuk hastalıkları 
mütahassısı 

Londranın The Ros· 
pital l'or Sick Chlld· 
ren ve Viyananm St. 
Anna, Vnive Kinder 
Sp .. nam hastanelerinde etüd yap-

nuşhr .• 

Kapanış 
Londra 1 Sterlin 5.2 
Nevyork 100 Dolarl29. 
Faris 100 F.Frangı 2.96 
Cenevre 100 Isviçre F. 29. 
Brüksel 100 Belga 22.36 

Diğerleri tescil edilmemiştir. 
E.5ham ve tahvilat: 

1933 Türk borcu I. 
• • n. 
• • • Dl. 

1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 

19.-
19.-
19.-
19.-
19.-

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDt1 
CUNDAN SERTLtötNt MUHAF 

EDEN YEGANE DlŞ FIBÇASID 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulun 

tzMm ASLIYE !KINCI HUJ{ 
HAK1MLlC1NDEN: 

tkiçeşmelik hasta mahallesi hasta 
kağında 86 No. lu evde oturan H -41 

- Ben de.. Ben de.. diye ılave etti. ı iki sadık köpek gibi bu iki sevdalının 

Bedbaht asılzade ona: 
- Seni rahip Reymond gönderdi de· 

ğil mi? diye sordu. 

Her gün Birinci Beyler sokak 42 
Burnavanın yarım saat mesafesinde numarada 12 den 2.30 ve 5.30 dan 

Saka mevkiinde müessif bir kaza olmuş-

kızı Makbule öder tarafından B 
kömürcüler çarşısında manav Neb 
dükk!nında seyyar manav AbdUrr 
man oğlu Mehmet Ali alyhine aç 
boşanma davasına mütedair dava 

Hem vaad hem de yemin ediyorum.. 1 Üzerlerine kanatlarını germişlerdi. 
- Mersi ... Mersi ... Jam .. :mutmayı- Bir sabah şatonun bahçe kapısındaki 

nız. Ah Sir .. Ben çok mesut ölüvorum. çıngırak müthi§ bir kuvvetle çald., Ye
Mösyö Faribol.. . Mösyö Mistufle... el- rindcn sıçrıyan Faribol mahut küfürü
veda .. Böyle sevdiklerinin arasında öl- nü savurdu: 
mek .. Çok eyi.. Çok tatlı .. . E!v .. . da... -Kuyruğu kopsun .. Klındir bu kapıyı 
Ben ... Ben... böyle gürültülü çalan .. 
Müthiş bir sademe ile vücudu sarsıl- Yavrucağı uykusundan uyandıracak .. 

dı. Ağzındnn çıkan bir soluk ile sanki K'mmiş bakayım bu öküz herif. 
gövdesi boşaldı. Kaskatı kesildi. Başı 

1 
D v k k F ·b 1 b h k d " r· ogruca apıya oşan arı o. a -

arFrasınaK .uş ut.. ..
1 

.. şt.. c;e kapısı önünde çok genç, adeta çocuk 
er nzos um o mu u .. d k k d b. d I'k ı ·ı k * enece a ar genç ır e ı an ı ı e ar-

üç haftadanberi şatonun bahc,.,sinde 
dolaşmağa başlıyan Ivon epey zaıflemiş, 
yüzünde eskisi gibi kan kalmamış. fakat 
neşe ve kuvvetini kaybetmemişti. 

Monsenyör Lui onun yanından ayrıl
mıyor ve adeta her adım atışınn nyrı 
bir dikkat ve itina gösteriyordu. 

Çünkü Ivon .. Anne olmu..~tu. 
Monsenyör Luinin bir oğlu doğmuş

tu. 
Damarlarında kral k~nı taşıyan bu co

cuk bir saray yerine bir şato harabesin
de, basit bir salıncak içinde yaşıy ırdu. 

Bununla beraber monscnvör Lui ve 
Ivon, üzerlerindc dolaşan ~hlikelcrdc>n 
gamsız, yalnız kendi saadetleri içinde 
bulunuyorlar ve başka hiç b;r şey dü
,u~.mivo~lard:-__ 

şılaştı. 
- Ulan, dedi, ne İ<ılİyorsun? Piç ku

rusu? 
Delikanlı: 

- Mon!lenyör Lui ile görüşmek isti· 
yorum. dedi. 

- Burada Monşenvör Lui falan yok. 
Bu sırada arkadan bir ses geldi : 
- Ne var, ne oluyor? 
Faribol ve Mistufle. sesin geldi~i tara

fa döndükleri zaman Monsenyör Lui ile 
lvonu kolkola gordüler. 

- Sir, bu çapkın sizi görmek istedi
ğini söyledi, ben de burada olmadığınızı 
sövledim. 

Monsenyör Lui, çocuğa doğru yürü
dü: 

- Ne istİ}'.orsun. dedi sen kimııin? 

- Evet Monsenyör. Ve sizin ile bir
likte derhal yola çıkacağız. Seven dağ· 
lannı geçerken size rehberlik edeceğim 
ve oradan rahibin beklediği yere gidece
ğiz. 

- Senin ismin ne? 
- J orj Dorf öv Monsenyör. 
Monsenyör Lui Faribol ve Mistufleye 

döndü: 
- Dostlarım, dedi. ben rahip Rey

monda söz verdim. Sözümü ifa etmeli
yim. 

Sonra delikanlıya hitap etti: 
- Epey yorguna benziyorsun., içeri 

gir. Biraz dinlen.. Karnını doyur. Bu 
müddet zarfında biz de hazırlanır ve yo
la çıkarız. 

* Gecenin karanlığı etrafa çökerken 
küçük bir süvari grubu kont dö Brevanın 
şatosunu terk etmişti. Bu grubun orta
sında ve at üzerinde bir kadın vardı. Ka
dın, kollan arasında küçük bir yavruyu 
tutuyordu. Gözleri yaşlı idi. 

lvon.. Uçan saadetine.. Hayal olan 
emellerine ağlıyordu ..... 

Vll 
DOKUZ KESiK BAŞ 

tur. On üç ya'llarında dört arkada, bir 8 ze kadar hastalannı kabul eder. 
su havuzunda yüzerlf'rken bunlardan TELEFON : Z310 
Necmettin yüzme bilmediğinden boğul- (1768) 
muştur. Hadiseye adliyece el konulmuş- lı-.ımnmmmlllİl•• .. H•••• 
;~eiltere senede 14 1 Asabiye möıallas.sısı 
milvar sterlin i Doktor 
sarledecekmiş 1 ·ı z· 

Londra, 20 (A.A) - Harbin lngil- Smal JY3 
tereye kac;a mal olaca!hna dair sorulan 'Memleket hastanesi eski mütahassm 
bir suale cevap veren Deyli Herald ga- ı Her gün sabah 9 dan itibaren akşam 
zetesinin mali muharriri 19 l 4 - den 6 ya kadar İkinci Beyler 10kaiı No. 
1918 senf'sİne kadar yap•lan masrafları 25 ... TELEFON Evi ı Z505 
tetkik ettikten sonra lngilterenin bu Muayenehane : "178 
harpde senelik mutad bütçesinde asgari ill•a••••••••••••• 
1 4 milyar sterling sarf etmek mecburiye-
tinde kalacağını yazmaktadır. 

hal suretile davetiye varakası m' 
aleyhin tehakkuk eden ikıametgAh 
meçhuliyetine mebni Izmirde çıkan 
Asır gazetesinin 9. 8. 939 tarih ve ıo 
sayılı nilshasile il!nen tebliğ ve ıs. 
939 tarihinde mahkemeye davet edil 
halde gelmediğinden hak.kında muaın 
gıyabiye icrasına ve muhakemenin 
10. 939 tarihine talikine karar ve • 
olduğundan müddeialeyh Mehmet 
nin tayin olunan gün ve saatte :meb 
mede hazır bulunması veya bir 
göndrmesi aksi takdirde bir daha 
kemeye kabul edilmiyeceği tebliğ 
kamına kalın olmak üzere ilan oluııol'• 

3491 (1943) 

--Mgssolini gal'JI 
cephesini teftiş etti 

iz mir 
den: 

Vakıf :~ar miidürlüğün-

Roma, 20 ,(ö.R) - Başvekil Musso
lini ızarp cephesinde yaptığı teftiıten dö
nen Mareşal Cavigliayı kabul ederek as
keri meseleler hakkında uzun bir müla
katta bulunmuştur. Ouçe, bilahare, Ar
navutluktaki ltalyan ordusu kumandanı 
General Crioniyi kabul etmi tir. Bu mU-

18/9/939 tarihinde ihale edilınek üzere bir hafta temdit olunan aP"') 
rata talip çıkmadığından pazarlığa bırakıldığı ilin olunur. 3494 ( 19'" 

Türk Maarif Ccmiyetindeo: 
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E~l~E~YL~OL~P~ER~Ş~ENBE=~lg9~3t~~:-:=~:-:;= SPERCO VAPUR 
• I'. Helll'Y Van der Zee ACEH'rASI 

VeştirekAD --~~ 
---· - ADRiATİKA sosYETA ANO: İr.tA 

AMERİCAN EXPOBT ıJNES İNS. ot NAYiGAZYO~'E 
N E V - Y O B K İÇİN: ALDEA motöril 22 eylıll 939 tari-
EXAMİNER ,•apuru 19 eylUJ.e dofru . Cd beklenmekte olup Napoli ve Ce-

beklcniyor. lun e limanları için yük alarak h.nreket 
•EXMOUTH• vap. 19 eylt1le doğru :;~r. 

bekleniyor. DİANA vapuru eylul sonlarında ~-
1 .. EXCELW• vap. 25 Eylüle doğru Jenmekte olup Venedik ve Triyeste li
bekleniyor. manları için yük alarak hareket edecek-

•E.XERMONT• vap. S ilkteşrine doğ- tir. 
nt bekleniyor. iTALİA S. A. ot NA VİGAZİO'!'lı"E 

.EXMOOR• vap. 6 Jlkteşrine doğru pRfNCİ PESSA MARİA motörü 28 
bekleniyor. • eylul 939 tarihinde Cenovadan Ccnu_bt 
aEXECUTİVE• ''ap. 10 llkteşnne Amerika llmanlnnna hareket edecektir. 

doğru bekleniyor. N O T : 
AVSLİNJE İlandaki hareket tarihleri ile navlun-

DEN NORSKE == İÇİN !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-
B~O~~:..arU 20 cyffile do!ru mız mcsuliyet Kabul etmez. Daha fazla 

bekleniyor- t&fsil!ıt için İKİNCİ KORDONDA FRA· 
D. T. R. T. KUMPANYASI TELLi SPERCO vapur acentasına mU-

BUDAPEŞT İÇİN racaat edilmesi rica olunur. 
TUNA LİMA~ril 22 I lQle doğru TEJ~EFON : 2004/2005 

BUDAPF.ŞT motö ey 
bekleniyor. k1 
TİSZA motörU 25 eylUle doğru be e- Messageries Maritimes 

niyor.. bida tin * DUNA motörU ilkteşrln ye e - --
doğru bekleniyor.. KUI\IP ANY ASI 

VICE JWARiTiME ROUMAİN THEOPHİLE GAUT1ER vapuru 30 
sıgı TENCE KALAS VE TUNA ağustos 939 dn saat 16 da gelerek gece 
K S LiMANı.ARI tçlN 1stnnbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya-

30 ltlle doğru ya hnrekct ederektir. 
DUROSTOR vapuru ey Her türlü izahat ve maliımat için Bi-

beklenlyor.. riıJci Kordonda 156 numarada LAU-
SOSYETE KOI\IERÇİYALE BULGAR RENT REBOUL ,·e ŞERİKİ vapur acen

D. NA VİGAZİON ~ VA~RT tasma müracaat ~ilmesi rica olunur. 

1

• RADOS IS=~IN VE TF.U~FON : 2 3 7 5 

CHİPKA vapuru 22 eylQle doğru bek u••••• "' •••••• ••••••• • •• •••••••••• •••• • • 
(eniyor. 
tsKENDERİYE VE PORT SAİT İÇİN 

TZAR FERDİNAND vapuru ilkteşrin 
bldayeüne doğru bekleniyor. 
Vapurlaruı Jsim ve tarihleri hakkında 

lıiç bir taahhüt ahımı.az. 

OLİVİER VE ŞÜREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Livcrpol hatları için 
piynsarun ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

Vapurlaruı hareket tarihleriyle o.av· 
lunlardaki de~iklilderden acenta me
sullyet kabul etmez. 

Daha faila taf.sillt için ATATURK ---mı:ım~Ell"'t~Dtıl--ll!JI 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ıssam 221 
Zee ve ş.sı. Vapur acentahtma mllraca- DOK'J'OR 
.ı edilme.!i rica 01unur. Ismail Hakkı 

TELEFON : !007 /%098 

UNDAL Akarçay 
- ~- Dahili ve tenasül has· 

UMUMİ DENİZ ACENTALJ(;.I LTD. talıfdar rnütahassısı 
HEl·l.ENİC LİNES Lm. C"mh . dd • ( 2 . . ;s u urıyet ca esı mcı 

HELLAS vapuru 3/5 eylO.l arasında Kordon-Alman konsoloshanesi 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- arkasında ) 206 Numaralı mu-
burg ve Anversa limanlan için yük ala- ayenehanesinde her gün saat 

caktır.. İ 13 den itibaren hastalannı ka-
B E L G O N vapuru 14 Eyllllde b I ec:1 u er. 

\ ıcfilcnilmektc olup Rottcrdam, Ham- TELEFON : 3458 
lurg ve Anvcrsa Jimanlan için yük ala-~AJDI~~ 
Cılkfır •• 

HOLLANDİA vapunı 22 EylO.lde •mı---··------11'1 bııldcnilmckte olup Rotterdam, Ham- ı D o K r o R 
burg ve Anversa liınnnlnn için yük ala-

ca 1$ .. Kemal Osman 
A T H f N A t vapuru 30 Eylftlde I 

bıklenilmekte olup Rotterdam, Ham- Bozkurt 
burg ve Anversa limanları için yUk ala- IZMİR MEMLEKE'J' 
cakı;-~LKANLAR ARASI BA'ITI RAST AHESİ 
ZRl.'SKA PLOVİDBA A. D. KOTOR Asabiye mütahassuı 

.ı.oVCEN• ik B 1 
LUks vapuru 9 eylltl 1939 cumartesi l\IUA YENEHA?lııT. : inci ey er 

sokak o. 79 da hastalarmı her gün 
gUnU Köstcnccden gelip 10 eylftl 1939 kabul eder. 

r--· .. SME* es ..,..,.~1' gUnU saat 12 de : ~~~~~~~~~~~~~ 
Pire - Arnavutluk limanları - Kotor

Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye 
hareket edecektir. 

ANGLO EGYPTİAN MAİL UNE 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT 

HAYFA _ tsKENDERİYEYE hat 
·CAİRO clTY • LVKS VAPURU ile 

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

tarihleri 

7/9/1939 l/9/1939 
2119/939 15/9/939 
5/10/939 29/ 9/939 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
lzMjR MEMLEKE'J' 

RAS'J'AHESİ DAHİLİYE 
Mtl'J' ARASSJSJ GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PİRE Muayenehane : ikinci Beyler sokak 
u!'-JEA IIELLAS• No. 25 TEIHON : 3956 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire -••••••••-•-••I 
Nevyork battı.-
Pire • Nevyork seyabat mliddeti 1Z ıh 
Nevyork • fuarı için husus! fiatler .. 

Pireden hareket tarihi 
~ Eyhll 1939 

Gerek vapurlnrın muva581!t tarihleri. 
• -=-, · navlunlan bak-gerek vapur UUiuen ve 

kında acenta bir teahhUt altım giremeL 

Daha fazla tafsilit almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umum! denh A~ntalıtı Ltd. mQracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdilriyet 
Telefon : 3171 A~ta 

T. BOWEN REES VE 
$ürekisı 

Birinci Smaf Mütahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOC:l.U 

Cilt ~·e Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik Tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 .• 

izmir • Elhnmra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 

kabul eder~ TELEFOX: 3479 
n 

OPERA'J'ÖR 
FERN ı.i;E ~A-;;LEY AND Dr. Asil Mukbil 

EGER OF OSLO) k 
FERNLANE motörü ayın nihayetin- Ata a m 

de beklenilmekte olup Nevyork ''\'! 

Amerika sahilleri limanları için yük ala- MEMLEKET JlA~'l' A• 
cn~~::ek vapurların muvasalat tarihleri, NESİ OPERATÖRÜ 
isimleri ve nnvlunlan hakkında acenta Hn5talnnnı her gün üçten sonra 
bir teahhUt altına giremez. Daha faz.la Birinci Kordon 312 nwnaralı Ja-

kinyon apartmanında kabul eder. 
tafsilat almak için T. Bo\'en Rees ve Şr. TELEFON : 3537 
nın 2353 telefon numara.mıa mUracaat :.ı••••••iııiıiiiiıilılı••mwr..;•rA 

-BIÇAGI 

fn serf .sakalları 

~~ 
Yumu.şat11• 

Fua.rda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

•• ?td • .. 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

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

Lütfü Bengü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve aıcak akar sulari, ~yol~ 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefon lan oldugu gibı 
uanaörü ve huıuai lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve (&tanbul cihetine de nezareti fevkalidcye maliktir· 

Bütün bu mükemmeliyetfere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecel: derecede ucıudur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik müteham11 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hala"kati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb iıticannda 
bulnnan otellerde bulu!urlar. 

iı11111mrıı~Rl!ll!'!lll"1ll~'Pl!ai:ln1ae .. 1ım11911R~.,9 .. mzıı ...... ~../.ZZJ ,....,.....~mı;v;p= 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliıl, 1 lkincitqrin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 

,rzz23 Ikramiyeleri: ~~1'2:2Rl~~· 
ı Adet 2000 lirabk ••• 2.000 Lira 
5 n ıooo liralık ••• s.ooo Lira 
8 n SOO liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 » ıoo lirahk ••• 6.ooo Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-750 Lira 

250 ,, 25 liralık - 6.250 Lira . ..... .. ..... 
435 32-000 

auz~J&Wi5U~P12:7ııl!lm ... mın~~~•Mr1111ıı:m ...... a~ .... m.!!l .. a•1E2!%JJa1' 
T. b Bankasına para yahrmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiı olurıunuz. 

Zıraat müdürlüğünden: 
Ziraat vekaleti için satın alınmasına lüzum gösterilen 1 O ton gözta§J 

ziraatta kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artbnna eksiltme kanunu 
mucibince 15 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Beher kilosunun muhammen fiab 12,5 kuruı ve muvakkat teminatı 
93 lira 75 kuruştur. Mal lzınirde teslim edilecek ve bedeli maliye vez
nesinden ödenecektir. ihale Eylfılün 28 ne rastlıyan perfClllbc günü 
saat 15 de ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon muvacehesinde 
yapılacakbr. isteklilerin pey akçasını maliye veznesine yatırarak mak
buzlariie birlikte ihaleye iştiraklan rica olunur. 

1 3' 1 7' 21 , 26 3366 ( 1880) 

Top~ak mahsulleri ofisinden: 
Bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yaptmlacak anbarların betonar

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

Demirlerin bedeli teslim mahalli cins ve miktarları hakkında ofi 
ten şifahen malumat istenecektir. 

17, 19, 21 3442 ( 1922) 
............ rıı.-.... lll!i .. 11111m1:1~asm1mıD"IW!lıAAımıı ......... •aE11!2!!!7.3!27-1!Z::l~n:1~'!l!'l.:'2:i'7.7-'~z:a~liZl!'B!l!2!rmı!l!!ııl'!llmllİlllllll 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : J888 

Sermayesi: 100.000.000 Tii!'k lirası.. 
Şube ve ajan adedi : 2E2 

Zir:ft \'e ticari her nevi Banka muameleleri 

P RA BİRİKTİRENLERE 2&800 LtllA 
İKRAMİYE VERECEK 

Zlrant bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 8% (50) 
lirası Utılunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile nştıı,'Jdnld pUlna göre ik
ramiye Jnf:ıt.ılacaklır : 

4 Adet 1.000 Uralık 4.000 Ura 
4 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşml

yenlcrc ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasiylc verilecektir. 
Kur'alar senede ( defa, 1 E7lQl, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 llaziran tarih

lerinde çekilecektir. 

....... _.. ............... !!ml._m:a•m._._. ... . 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisi.ıden: 
1 - Kunduz istasyonunda yapılacak anbar ve idare binaaile buna 

müteferriğ işler kötürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muıtur. 

Keşif bedeli (59.888.0S) elli dokuz bin ukiz yüz seksen sekiz lira 
beş kuruştur. 

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

3 - Eksiltme 2S. 9. 39 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis binasın
da yapılacakbr. 

Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin mu
haberat servisine teslim edilecclttir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı ( 4244,40) dört bin ik.i yüz kırk 
dört lira kırk kuruıtur. 

5 - istekliler teklif evralu meyamna eksiltmeye girebilmek için 
ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları ehliyet ve
sikasını koyacaklardır. 

6 - Anbann bctonarmeai için lıizımgelen demirlerden Ofiste mev
cut olanlar maliyet fiati üzerinden müteahhide verilecektir. Demir
lerin teslim mahalli, cins ve miktarlan hakkında Ofisten malumat 
istenecektir. ( 4613) 

17, 19, 21 3443 (1921) 
~~~-.................................................... . 

,, 

KAN, KUVVEr, İŞTİRA ŞURUBU 
f.'OSFARSOL, kanın en hayati kısmı olan kınnızı yuvarlacıklan tazeliye· 

rck çoğaltır. Tallı bir iştah temin eder.. Vlicuda devamlı gençlik, dinçlik 
verir. Sinirl ri cınlandıruak asabi buhtanlan uykusuzluğu ve fena dü Ün· 
cel ri giderir. Muannit inkibazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Za· 
türrceye, Sıtma nelaıhallerinde, Bel ge kliği 'e ademi iktidnrda ve kilo 
almakta şayanı hayret faidcler temin eder. 
~O S FA it S O l~U; Diğer biitüıı lrunct şuruplıınndan ayıran b lıca ha • 

; devamlı bir tırl'.ttc Kan, kuvvet_ iştah temin et· 
mesi ' 'e ilk kullananlarda bil t irini derhal göster· 
mesidir ... 

Sıhhat vekaletinin resmi müsaadesiai haizdir. Her ecuıncde bulunur-

Kiralık Büfe ve Büvet 
D. D. Yolları 8 inci işletme ko
misyonundan: 
idaremizin Alsancak ganndaki böfe ve büvet birlikte §Mbıamesi 

veçhile üç sene müddetle ve açık arttırma usuli ile kiraya verilecektir. 
ihalesi 30/9/939 günü saat 10 da iıletme binasında komiayonumuzca 
yapılacaktır. 

Büvet ve büfenin üç aenelik muhammen kirası 1350 lira olup istek
lilerin (101,25) liralık muvakkat teminat mılkbuzlarile komisyona gel
meleri lizımdır. Şartname iJ1etmc kaleminde görülebilir 

14, 17, 21, 24 3378 (1890) 

1 
iz MİR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınnrdadır. 
Yerli Pamuğımdan At, Tayyare, Köpekbat, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalannı havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Awupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
l'elgraf adresi : Bayrak lznıir - ICin 

inhisarlar Tütün 
müdürlüiiinden: 

fabrikası 

Fabrikamız için muhtelif ebatta 300 metre küp beyaz köknnr san
dık kere te kapalı zarf usulü ile satın lınacaktır. 

lstekiler şartnamesini görmek için tatil günlerinden mnada her gün 
saat dokuzdan on yediye kadar fabrikamız levazım şubesine müracaat 
edebilirler. 

Muvakkat teminat 968 liradır. 
ihale 6/ I 0/ 939 Cuma günü saat f 4 de yapılacaktır. 
Eksiltmeye i'tiralc edeceklerin ihale şartından evvrl teminat akçe· 

sini fabrika veznuine yahrdıktan 8onra mezklır saatt~ komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 21, 26, 1 3496 ( 1942) 

lzm~·r Muhasebei 
müdürlüğü 'ı den: 

hususiye 

ldarei hususiyei vilayete ait olup lunirde lnönü caddesinde halk par, 
tisi ittisalinde 405 lira yıllık kira bedeli sabıklı 104 sayılı ve kiraya veril
mek üzere 16/ 9/ 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye 
Çlkarılmıştır. 

Kira artlarını öğrenmek İstiyenlerin her gün muhasebeyi hususiye 
müdüriyeti varidat kalemine ve müznyed ye gireceklerin de 2/ 1 O 939 
Pazartesi günü saat 1 1 de yüzde yedi buçuk depozito makbuzlarile 
birlikte Vilavet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

3441 ( 1941) 

lzmir V cteriner müdürlüğünden: 
Kızılçullu ko u alanında Sonbahar ikinci hafta at ko ulan 24 Eyll'ıl 

939 Pazar günü aAt 14 de icra edil cektir. Seyirciler içın Alsancaktan 
koşu mnhnlline kadar gidip dönme hususi trenler tahsis edilmiştir. 
Bu lınftn koşusuna gayet kıymetli hayvanlar i tirak etmek üzere im
diden veteriner müdürlüğüne kayıt için müracaat etmektedirler. Kayıt 

ti müddeti Per~mbe akşamı hitam bulacaktın, 20 - 21 3479 ( l 934) 



SAHiFE 'I 21 EYLUL PERŞEMBE 1939_ 

Nutuk dünyada nasıl karşılandı? 
Vaşington mahf elleri bu nutku _it al yanın ve belki de Moskovanın 
müzaheret edeceği bir "sulh taarruzunun mukaddemesi,, sayıyorlar 

Bitler harp istemiyor ihtarı Bir Sovyet 
I 

Buna mukabil devamlı sulh teşebbüsü Letonyalılar, firari bir Polonya tah .. 
hakkında sarih bir cümle konuşmadı telbahirini şeklen himaye etmişler 
Amerikanın fikri: Demokrasiler sonuna kadar dövüşecek Letonyanın verdiği cevap: Bitarafız, buna imkan yoktur 

Brüksel 20 (Ö.R) - Vaşingtonda tah
min edildiğine göre Şansölye Hitlerin 
nutku İtalyanın ve belki Moskovanın da 
müzaheret edeceği bir •sulh taarruzu »
nun mukaddemes ini teşkil eylemektedir. 
Umumi kanaate göre müttefikler bu te
şebbüse aldanmıyacaklardır. Führerln 
kendi rejimini tehlikeye düşürecek uzun 
bir harpten içtinap hususundaki hara
retli arzusu nutkundan anlaşılmaktadır. 

Kanada gazeteleri Hitlerin nutkunu 
bir meydan okuma telakki etmekte ve 
Hitlcrizmi mahvedinceyc kadar çarpışa
cak olnn müttcfikJcre Kanadanın her 
suretle yardımda bulunacağını tasrih 
eylemektedir. Kanada başvekili Maken
zi King Kanadnrun müttefiklerin malze
me mübayaatını ve iaşesini oklaylaştır
makln onlara en faydalı yardımda bulun· 
muş olacağını söylemiştir. Bu program 
kuvvetli siparişlere cevap vermek üzere 
sanayiin inkişafını lüzumlu kılmaktadır. 
Diğer taraftan Kanada lüzumu halinde 
Avrupaya gönderilecek bir sefer kuv
veti de hazırlamaktadır. 

FRANSADA AKİSLER 
Brüksel 20 (Ö.R) - Havas ajansı B. 

Hitlerin nutkunu şöyle tefsir ediyor: 
Şansölye, Sovyet ihaneti sayesinde ka

zandığı muvaffakıyetle ütihar ediyor. 
Bu nutuk Alman umumi efkfu-ı karşısın
da bir müdafaaya benzemektedir. Bitler, 
Almanyayı bir felakete sürüklemiş ol
ması sebebiyle, kendini mazur göstere
cek sebepler aramağa mecburiyet hisset
miştir. Harbın sebebini İngiliz ve Fran
sız hükümetlerinin Lehistana verdikleri 
garantiye atfediyor. Fakat şunu söyle
meği unutuyor ki bu garanti kendi söz
lerini inkar etmesinin, taahhütlerini çiğ
nemesinin, A vus1uryadan sonra Çekos
lovakyayı da imha etmesinin neticesidir. 
Lchistana yaptığı taarruzn gelince, tek
rar Daru:igi ele geçirmek zaruretiyle bu
nu izah etmiş. fakat Lehistanın bir daha 
dirilmiyeceğini ilave etmek suretiyle bir 
1.7.ahın ancak bir bahane olduğunu gös
termiştir. Eğer Lehistan Almanyanm 
mutedil şartlarını kabul etmiş olsa imiş, 
sulh muhafaza edilebilirmiş. Maalesef, 
Bitler Lehistanın bu şartlara hiç bir za
man agah olmadığını gizliyor. 

Ve Leh seferberliğinin Almanyayı Le· 
histana karşı harekete geçirdiğini iddia 
ediyor. Halbuki Almanların harekete 
geçtikleri sırada Leh seferberliğinin ik· 
mal edilmekten uzak olduğu •Gazeta del 
Popolon tarafından bile 17 Eylülde kay
dedilmiş ve Alman kara ve hava kuv
\'etlerinin yıldırım gibi taarruzu karşı
sında Lehlerin seferberliklerini ikmale 
vakıt bulamadıkları gösterilmiştir. 

B. Hitler nihayet İngiltere ve Fransa- lllii ettiği hakkındaki eski beyanatını 
nın A1manyaya karşı değil, kendisine yeniden sarahatle ifade eylediğini ileri 
karşı harp ettikleri iddiasına cüret et- sürmektedirler. 
mi~tir. Bu gazeteler artık hiç bir muhik he-

Ingiltcre ve Fransa Bitler diktatörlü· defi kalmamış bulunan muharebeye ni
ğiiniin dünyayı harabiyete, manevi kıy- hayet vermek üzere iki tarafın hilsnü 
metlerin inhidamına ve hürriyetlerin il- niyetle bir hal sureti bulmağa çalışma
gnsuıa doğru siiriiklemesine mi.isaadc et- larını temenn1 etmektedirler . 
miycrcklerd!r. . . AMERİKADAKİ AKİSLER 

INGİLTERED~ ~KISLER Vaşington 20 (A.A) -Hitlerin nut-
Londra 20 . (A.A) - Hıtlerın ~utku kunda bir sulh teklifi bulunmayışı, 

hakkında te~sı~~erde bulunan D~_Ylı Eks- Amerikanın diplomatik mehafilinde hay
pres gazetesı şoylc y~zı;ıaktadıra . z etle karşılanmıştır. Sureti umumiyede 

- •9arp devletlerının h~~: nıh?yet zanne~ildiğine göre, bu nevi tekliflere 
vermeg: m~\·af~kat e~~e~ı ıçın Hı_tl~ karşı IngilterC'nin ve Fransanın ittihaz 
ne teklif edıyor_. K~ndıs~ın ve St~lın~n ettikleri enerjik tarzı hareket Berlinde 
Polonyanın ec;ki şekilde; ıhyasın~ ~ıç ~ır evvelce malum olduğu için Hitler cesa
z.~man muvafakat ctmıyeceklennı bıl- ı·eti kırılarak Polonyadaki hareketini Al
dır. . . . man milletine meşru göstermcğe çalış-
Deylı Ekspres bun~an sonra Hıtlerın makla iktifa etmiştir. 

nutkunun Fransaya aıt olan kısmına tc- Nutukta Fransız hududundaki hare-
mas ederek diyo~ ki: . kattan bahsedilmemiş olması Almanyayı 
. •F:a?5ay~ gelınce, Hıtler, hudutl~ın tehdit eden tehlikeyi Alman milletinden 
şım?ık~ şckılde kalmasını kabul cd.ıyor snklaınağa matuf bir hareket, nynı za
ve Ingıltereye karşı da her zamankı ta- manda bir zaaf eseri telakki edilmekte
leplerini tekrar ediyor. Bu teklifleri şiın- dir. 
diye kadar bir kaç kerre dinledik. Fa- Diplomatik mahfillerde netice olarak 
~at Hitler hiç bir 7.aman verdiği sözde bu nutuktan sonra Avrupanın vaziyetin
durmamıştır. de bir değişiklik olmadığı ve harbe so

HİTLERİN HÜLYALARI 
Londra 20 (A.A) - Amele partisinin 

gazete:si olan Deyli Herald, Hitlerin hül
yaları başlıklı bir makalesinde İngiltc
renin harbe devam etmekten maksadı 
yalnız Polonya~rı yeniden ihya etmek de
ğil, aynı zamanda hoyrat kuvvetin dün
yanın sulh Jçinde yaşamasına mani oldu
ğu prensibini ortadan kaldırmak oldu
ğunu yazmaktadır. 

İTALYADAKİ AKİSLER 
Roma 20 (A.A) - Stefani ajansından: 
Gazeteler Hitlerin nutku hakkında kı

saca mütaHiaJar serdetmekte ve şarkta 
muharebenin bittiğini ve Polonya devle
tinin de ortadan kalktığını müşahede et
tikten sonra şarktaki emellerini tahak
kuk ettiren Almanyanın şimdi garbe hi
tap ettiğini ve kullandığı lisanın mukni, 
mutedil ve sakin olduğunu kaydeylc
mektedirler. 

Popolo Di Roma ve Messagero gazete
leri oPlonyanın fıkıbcti ne olursa olsun 
bugün muhakkak olan bir şey varsa o 
da garp devletlerinin muharebeye müda
hale hususunda ileri sürdükleri sebeple
rin artık mevcut olmadığını ve Polonya-
5ya verilen garanti taahhütlerinin hfıdi
sat dolayısiyle kıymetten düştüğünü ve 
Polonyanın bütün garantiye rağmen Al
man ileri hareketine mukavemet edeme
diğini aynı 1.amanda Hitlerin Almanya
nın garp ve cenup hudutlarını kat'i te-

nuna kadar devam etmek hususunda 
Fransa ve İngiltere tarafından verilen 
kararın kat'i olduğu beyan edilmektedir. 

iSVİÇREDE AKİSLER 
Bern 20 (A.A) - Hitlerin nutukları, 

kızgınlık derecesini bulan şiddetli bir 
lisana dinleyicilerini alıştırmış olmakla 
beraber dünkü nutkundaki heyecan 
bundan evvelki en şiddetli nutuklariyle 
de mukayese edilse şimdiye kadar gö
rülmedik bir dereceyi bulmuştur. 

Hitler Polonyanın siyaseti ve oerdusu 
üzerindeki tenkitlerinde hususi bir is
tihza ile durmuştur. Fakat bilhassa İn
gilterenin aleyhinde tehditler savurur
ken ve mucip olduğu felaketlerden onu 
mesul tutacağını söylcrkendir ki gazap 
ve tehevvüre varan bir eda kullanmış
tır. 

TAYMİSE GÖRE 
Brüksel 20 (Ö.R) - İngiliz gazetele

rinin fikrince Hitlcrin son nutku cevaba 
layık değildir. •Tnymis• artık sözle de
ğil, filiyatla cevap veirlecek zaman oldu
ğunu kaydediyor. 

BELÇİKADA AKİSLER 
Brüksel 20 (Ö.R) - Havas gazetesi 

Danzig nutkunun yeni hiç bir unsuru ih
tiva etmediğini müşahede ediyor. Hitler 
Almanyanın harp maksatlarını tasrih et
memiştir. Bu nutuk Hitlerin ilk •sulh 
taarruzudurıı. Bunu diğerlerinin takip 
etmesi beklenebilir. 

Moskova, 20 (A.A) - Havas: iyi 
haber alan bir menbadan dildirildiğine 
göre Molotof, dün Estonyamn Moskova 
sefirini kabul ederek Estonyanın bir 
Leh tahtelbahirini himayet ettiğini ve 
hu geminin evvelce tevkif edilmiş iken 
sonradan kaçmasına göz yumulduğunu 
söylemiştir. • 

Sefir, Estanyanın bitaraflığını muha· 
faza ettiğine dair teminat vermiştir. 

Diğer cihetten Moskovanın diplo
matik mahfellerinde bir memlekete 
pasaportla girmi!! olan bir adamın aynı 
pasaportla bu memleketi terketmesi ta· 
Lii olduğu kanaati hakimdir. Bu itibar
la aynı mahfellerde bu seklin, Sovyet 
hükümetinin Polonyanın ortadan kalk
mış olduğunu beyan etmesine rağmen, 
Polonya sefareti erkan ve memurları hak
kında da tatbik edileceği ümit edilmek
tedir. 

Polonya sefaret heyetinin bugün Ro
manyaya gideceği öğrenilmiştir. 

Ö~renildiğine göre Sovyet makamları 
Polonya sefaret heyetinden kor diploma-

tiğin müstefid olduğu mutad masuniyeti tekerrür etmemesi için tedbirler almm~· 
kaldırdığı için heyet bilet tedarik etmek br. 
ve belki de gümrük kolaylıklarından is· Estonya, Letonya ve Finlandiyanin 
tifade edemeden seyahat etmek mecbu- mümessilleri bu mesele hakkında fikiı 
riyetinde kalacaktır. teatisinde bulunmaktadırlar. Diplomatik 

TAHTELBAHiR MI GiZLEDiLER? mahfellerde tebliğin Sovyetlerin Baltık 

Pariıı, 20 (A.A) - Tas Ajansının 
bir tebliğinde Estonya bir Polonya tah
telbahirinin Tallinden kaçmasına müsaa
de etmekle itham edilmektedir. Tebliğ 
neşredilinceye kadar Sovyetler, hiç bir 
protestoda bulunmamışlardır. 

Estonya mümeıısilleri, Estanyanın bi
taraflığına her zaman riayet etmiş oldu
ğunu ve etmeğe devam edeceğini beyan 
etmektedirler. 

Estonya muhafızlarından birini öldü
rüp birkaçını da yaraladıktan sonra tev
kif edilmis olan bu tahtelbahir mürette
batının verdiği sözü tutmıyarak kaçma
sından dolayı Estonyaya hiçbir kabahat 
yükletilemez. 

Kaçan tahtelbahirin İçinde ancak beş 
altı tane torpil vardı. Bu gibi hadiselerin 

filosu kumandanının bu denizde saklan• 
mııı olan tahtelbahirlerin muhtemel bir 
hareketine karşı tedbirler ·aldığını kny• 
deden kısmı tebarüz ettirilmekte ve bu• 
nun baltık sularında Sovyetler birliğinin 
bir kontrol tesis etmek istediği manasını 
tazammun ettiği ilave olunmaktadır. 

R iga, 20 (AA) - Almanya ile Po· 
lonya arasında harp bnşladığından beri 
hiçbir ecnebi tahtelbahirinin bir Leton· 
ya limanına veya Letonyanın karasula• 
nna girmediğini bildirmeğe cLeta> Ajan· 
sı mezundur. 

Letonya, bitaraflığını ilan ettiği znman 
sahil müdafon teşkilatı takviye edilmi~ 
olduğundan Letonya hükümetinin haberi 
olmadan bir ecnebi harp gemisinin veye 
tahtelbahirinin Lctonyanın karasularını 
girmesine imkan yoktur. 

Çemberlayn cevap verdi 
lngilterenin harp gayesini anlattı 

" Avrupayı Alman taarruzunun daimi ve tiksindirici 
kararındayız " dedi korkusunda n kurtarmak •• azmu 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
unutmadıklarını ve mücadeleye devam 
aı.iınlerinin asla zayıflamadığını teyid 
etmişlerdir.> 

B. Çemberlayn Hitlerin Danzig nut
kundan bahsederek demiştir ki: 

cKendi kendimizi methetmek ve teh
dide müracaat etmek bizim tabiatımız. 
değildir. Belki bu sebepledir ki Alman
yayı idare edenler bizi güçlükle anlıyor
lar. B. Hitlerin nutkunu tefsir ederken 
de bu usulden inhiraf etmiyeceğim. Sü
kOnetle ve kısa konuşacağım: 

manlarda elde edilen neticelere bile faik
tır. 

12 TAHTELBAHiR 
BATIRILMIŞTIR: 

Geçen harpte tahtelbahir mü
cadelesinde tedalüi vaz iyette idik. 
Şimdi ise lngiliz gemileri tahtel
bahirlere karfı taarruz halindedir. 
Her tara/ta amansızca bunlara 
hücum ediyoruz. Almanların şim
diye kadar en az 6-7 tahtelbahir 
kaybettiklerini söylersem hakika
tm dununda kalmış olacağıma 
em inim. (Fransızların batırdıkla. 
rını bildirdikleri 4-5 tahtelbahir 
bu yekunda dahil değildir). 

B. Çurçil avam .kamarasında cKura· 
ceus> tayyare gemisini batıran Alınan 
tahtelbahirinin batırıldığını kuveile tah· 
min ettiğini bildirmiştir. 

Londra 20 (Ö.R) - B. Çemberlay11 
avam kamarasında Rusyanın hareketin· 
den bahsederken, tahmin edilmemiş ol· 
mamakla beraber, Leh faciasının en ka· 
ranlık bir devresinde ağır bir darbe ol· 
duğunu söylemiştir. 

B. Daladiye Ingiltere ve Fransanın 
yaptıkları hazırlıkların nzametinderı 
bahsederken deın.İ§tİr ki: 

Varşova -Kutno -·Lvov 

VAZIYET DEGIŞMEMISTIR: 
cŞansölye Hitlerin dün Danzigde söy

lediği nutuk Ingilterenin karşılaştığı va· 
ziyeti asla değiştirmemiştir. Bu utuk 
yanlış ve hakikate muhalif beyanatla do
ludur. Mesela B. Hitler Italyanın tavas
sut teşebbüsünü Fransanın kabul, fakat 
Ingilterenin reddettiğini söylemiştir. Bu 
iddiaya verilecek en iyi cevap Italyan 
resmi ajansının 4 eylUl tarihli tebliğidir. 
Bu tebliğ lngiliz ve Fransız hüküme!lc
rinin tavirlarındaki ayniyeti belirtmiş
tir. 

iNSANI METOD (?) 
Hitler harbın iptidasından beri insani 

metodlar kullandığını söyliyerek tefahür 

Denizdeki harekatın başlıca 
hedelleri şunlardır: Düşman l ilo· 
sunu tahrip etmek ve lngiliz mü
nakaltitını himaye etmek, muha
sımlık hakkının i•timali beynelmi· 
lel hukuka mutabıktır. 

c lngiltere ve Fransa böylece beynel
milel hukukun hükümlerine sıkı sıkıya 
sadık kalıyorlar. Bu hareket Alınanların 
siyaseti ile bariz bir tezad halindedir. 

c Metodik bir şekilde ilerlemeğe mec
buruz. Fakat ileri hareketimiz gittikçe 
hızlanacaktır. Memleket her gayreti ya• 
pacaktır. Ve bu gayret geçen harbın eı:ı 
hararetli günlerindekinden asla geride 
kalmıyacaktır. Ingiltere hiç bir fedakur· 
lık önünde gerilemiyecektir. HükUmetiJl 
mesul müşavirleri ve müttefikler tarafın· 
dan nihai z.af ere biz.met edeceği kanaatl 
hasil olan hiç bir hareket öünde tereddilt 
etmiyecektir. Fakat yapmağn mütemayil 
olmadığımız bir §ey vardır: Bu dn zn\l• 
vaffakıyet ihtimal'erini zayıflatacak, ka· 
naatlerimizi tehli'teye düşürecek ve zn\l• 
zaffer saati geçiktireeek olan sergüzeşt• 
lere atılmaktır. Bütiin Ingiliz milletleri 
ailesi ve bütün imparatorluk lngiliz d~ 
niz, hava ve kar \ kuvvetlerinin himayesi 
arkasında kuv\ •llerini seferber hale g~ 
çirmekle meşgı · ldür.> Alman istila dalgalarına karşı hala 

~eçilmez bir sed teşkil ediyorlar 

etmiştir. Bu sadece şu kadar diyebilirim 
ona bu sıfatı vermek kafi değildir. Al
man ordusu tarafından açık şehirlerin 
hava bombardımanlarile tahribi ve mül
tecilerin mitralyöz ateşile imhası hak
kında alınan raporlar bütün dünyanın 
nefretini mucip olmuştur. 

B. Hitlerin nutkunda, onun tahrik et
tiği bu harpta canlarını kaybeden na
musluıinsanlarla yine onun kudret ihti
rasının tatmin roilıncsi uğuruna aile re
islerinden mahrum kalan kadın ve ço
cukları düşündüğüne delalet edecek tek 
bir kelime göremedim. 
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değildir. Bu da harbın deği~en mukadde
ratından ileri geliyor. Bugünkü nisbi sü
kunete pek güvenmiyelim. Devam ede
bilir. Fakat en kötü ihtimal de karşımıza 
çıkabilir.> 

FECt SAATLER: 
Bu feci saatlerde, Varşovada neşrolu

nan bu beyannamenin büyüklüğünü 
kayda ihtiyaç yoktur. 

Avam kamarasında B. Çemberlnyn 
tarnfıI:"flan sözleri hatırlatılan bir Leh 
generalı da müttefik askeri heyetlerine 
veda ederken ayni mahiyette konuşmuş 
ve demişti ki: 

•Harp edeceğiz. Arazimizin miihim 
kısmı istilaya maruz kalacaktır. :\li.ithi:i 
ıstıraplar <;ekeceğiz. Fakat bizim yardı
mımıza gelirseniz, bir gün ~·eni fon do
j.!acağmuzdan (•miniı~u 

Londra 20 (Ö.R) - Ikin:::i varşova rad
yosu bildiriyor: 
. Varşova teslim olmadığı takdirde şeh
rın amansızca bombardıman edileceği 
hakkında Almanların yaptıkları tehditler 
burada hiç bir tesir yapmamıştır. Zira 
Varşova harbın ilk gününden beri hava 
bombardımanlarına hede1 ittihaz edilmiş
tir. Geçen pazar giinü şehir üzerinde d'l
laşan Alman hava filoları merkezi Av-

kate<lralı üzerine bombalarını yağdırmış
lardır. Bombardıman esnasında katedral. 
da Polonyanın kurtuluşu için ayin yapı
lıyordu. Bombalar Katedralin muazzam 
çatısını harap etmiş, ~yinde bulunan 
yüzlerce kişi enkaz altında .kalmışlardır. 
Ayini idare eden Monsenyör Kopenski 
bu müthiş faciaya rağmen vazifesi başın
dan aynlmıyarak ayine devam etmiştir. 

Şato Rövayal Müzesine de bir bomba 
diişerek bina harap olmuştur. 

Varşova halkı teslim 
olmağı diişünmcmi§tir: 

Varşova 20 (Ö.R) - Varşova belediye 
reisi dün akşam saat 22 de radyo ile 
Varşova halkına hitaben heyecanlı bir 
nutuk söylemiştir. Ayni zamanda Po
lonya reisicümhuruna bir rapor mahiye
tinde telakki edilen bu nutukta belediye 
reic:i demiştir ki: 

Size sunu bildiririm ki Va~ova halkı 
bir an bile ruhundaki a.zmi kavbetme
miştir. Çünkü nihai zafere miıkaddes 
imanımız vardır. Bu vazifenin bize teret
tüp etmiş olmasından dolayı grur duyu
yoruz. Katiyen inanıyoruz ki, bu feda
kfirl ığımız boşuna gitmiyecek ve kanımız 
zafer terazisinde ağırlığını gösterecektir. 
Var~ova düşmana murahhas gönder

mek için h iç bir teşebbüsde bulurun:ımış
tır. Müdafilerimiı Alman karargfıhınn 

n ; .. .. ..... ... 1: 

ğı aklından bile geçirmemiştir. 
MÜDAFAA KUMANDAN
LIGININ TEBL1G1: 
Varşova 20 (A.A) - Varşova müda

faa kuvvetleri kumandanlığının bir teb
liğine göre düşman 18/19 eylıil gecesi 
şark mıntakac;ında bazı hücumlarda bu
lunmuş ise de tardolunmuştur. 

Praga mülhakatma karşı yapılan hü
cumlar da püskürtülmüştür. 

Şimal mıntakasında Polonya kıtaatı 
şiddetli bir hücum ile mühim bir terakki 
kaydetmiş ve yeni mevziler ele geçirmiş
tir. 

Bizzat cephede muharebeler devam 
etmektedir. 

INGILTERENIN HARP 
GAYESi: 
« Bizim harp gayemiz malrim

dur. Avrupayı, Alman taarruzu
nun daimi ve tiksindirici korku
sundan kurtarmak ve Avrupa 
milletlerinin hürriyet ve iatikliil
lerini muhalaza etmelerine imkan 
vermek isteriz. Hiç bir tehdit ne 
bizim, ne de müttelikimiz Fransa· 
nın azim ve kararımızı durdura· 

LONDRANIN V AR~O- maz. » 
VAYA MESAJI: • B. Çemberlayn bunu müteakıp vazi-
Londra 20 (A.A) - Dün akş:ım Var- yeti umumi hatlarla izah etmiştir: 

şovaya hitaben radyo ile aşağıdaki mesaj GARP CEPHESI\TDE: 
r.eşredilmiştir: cGarp cephesinde Fransızların meto-

cBu Ingiliz ınilJetinin Varşova şehrine dik ileri hareketi her noktada ve muvaf
karşı mesajıdır. Bütiin dünya cesaretini- fakıyetle tetevvüç etmiştir. Bütün sev-
7j takdir ediyor. Polonya bir kerre daha külceçşi ve teknik hedefler elde edil
komsularının tecavüz emellerine kurban miştir. Düşmanın gittikçe artan tazyiki
gitmiştir. Bir kerre daha müstevliye ne rağmen Fransızlar zaptettiklerl arazi
karşı kahramanca mlidafaasile P olonya yi muhafaza etmişlerdir. 
A vrupada hürriyetin timsali olmuştur. DENiZLERDE F AALIYET~ 

Biz, müttefiklerimiz. Sizin tekrar hür- Denizlerde faaliyet en son derecede 
riyete kavuşmanız için mlicadeleye de-- hükümran olmll§f.ur. Tahtelbahirler a· 
vam etmeğe karar verdik. MümkUnse leyhindeki ınUcacjelemizin 15 gün içinde 
ı..ı- - .. . ~ ' • ,_ • ._.!f 

ANA FARKLAR: 
c Bizim haklarımızı denizlerde istimal 

etmemiz asla insan hayatlarının ziyaına 
sebep olmamıştır. Alınan tahtelbahir 
usulleri, açık denizlere mayn dökmeleri 
ise, bitaraflarda dahil olduğu halde, ma· 
sum insanların ölümüne sebep olmakta
dır.> 

Bu suretle, Hitlerin nutku akabinde 
Ingiliz başvekili iki tarafça kullanılan 
metodlar arasındaki ana hareketleri be
lirtmek istemiştir. 

•• • • • 

Başvekil ŞÖ) ' ece devam etmiştir: 
c Kat'i darb nin nerede indirileceğirıf 

ve kat'i saatin ne zaman geleceğini tah
mine kalk:ışm •·ıacağım. Fakat harbın <19 
sene devam f 'ebileceği faraziyesine da· 
yanan hazırlı' 1nrımızın genişliği kuvvet· 
!erimizin daiı ' \ artmasını ve nihai zafctl 
verecek her eyin yapılmasını temitı 
edecek mah" ı ettedir. 

Leh suvarısının kalk ramanlığı 

Kudnoda 
Alman 

iki süvari 
ordusuna 

ala yı büyük 
kcırşı geldi 

Paris, 20 (ö.R ) - Bitaraf memleket· 
!erd e Leh askerlerinin cesaretini takdir
le anmaktan geri kalmıyorlar. ltalya Res
tud el Karılyo gazetesinin Alman cephe
sindeki muhab iri Kutno mıntakasındaki 
harbin, bir Alman tarassut mevkiinden 
takip ettiği bir safhasını şöylece anlatı
yor: 

Kutno etrafındaki Leh kuvvetleri be
şinci piyade fırkası ile iki süvari alayın
dan mürekkep ti ve beş günden beri 
tamamile muhasara altına alınmış bulu
nuyordu. Kanlı muharebelerden sonra 
beşinci fırka tamamile mahvolmuvtu. 
iki süvari alayı hala mukavemet ediyor· 
ve kendilerine bir yol açmağa çalışıyor
lardı. Böylece 19 Eylul sabahı Vareova 
alayı dü§J11an hatlarından eçmek 

500 metrelik bir cephede toplandı ,;t 

hızını alımık Almanların üzerine atılch· 
Bu hücum on dakika sürdü. Almnn1°' 
çam ağaçlarının teşkil ettiği bir perde ıı~' 
kasında idiler. Lehlerin mitralyöz menı•' 
!ine kadar yaklaşmasına müsaade ettiler 
Sonra müthiş bir ateşle bir knç dııkikl' 
içinde atlarını ve süvarilerini doğradıtıır· 
K:..hramanca yapılan hücum kırılrnıAtı 
Ilk mermi yağmurlarından sonra hücurı1 

arabaları ileri atıldı . Bunların yaptı1'' 
lan d uman zail olunca ortada ccsettetl 
başka b ir !!ey kalmamıştı ve sah ipsiz k~; 
lan atla r kaç ıyorlardı . Fakat Lehlefl 
mukavemeti yine tam olarak kırılmış d~: 
ğildi. Müthiş kanaldan kurtulnbil~ t 
olan süvariler, teslim olmaktansa. >"" 
ar ı arak ölmek icin vakı b• or 
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