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llin münderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul ebnez. 

Harp cephelerinde son vaziyet 
~----------~-----------------------------------------

A 1man1 ar 17 Leh kasabasını bombaladılar. Zehirli gaz 
atmakta ve köylüleri öldürmekte devam ediyorlar 

lngiliz filosu hareket emri bekliyor 

ita/ya 
Bitaraf 
Kalclcak mı 

---'f:r·---
ŞEVKET BtLGlN 

Lehlerin kahramanca mukaven1et
leri gittikçe kuvvet bulmaktadır Po
zanda Leh süvarileri Almanları hu
duttan püskürttüklerini söyliyorlar 

Alman tayyareleri 
Masum halk üzerine zehirli gazlar sacı· 

yarlar. Dünkü hücumlarda aivil halk
tan 300 ölü 500 yaralı var 

• 

Çekler ve Slovaklar 

GARP CEPHESiNDE 
(l)numaralı Fransız N. karargahının 
harp tebliği hava, deniz ve kara 

kuvvetlerinin umumi harekatı 
başladığını bildiriyor 

lngiliz tayyareleri 
Alman toprakları üzerinde uçarak Alman 

milletini istedikleri zaman sulh için 
ayaklanmola davet ettiler 

Vekiller 
Heyeti 

--.tr-
Ankara 4 (Telefonla) - Heyeti vekile 

öğleden sonra Meclis binasında bir top
lantı yaptı. -·-

"Atenya,, gemisinde yolcu ve mürettebat 1400 Bcrlin Elçimiz 
avdet etti 

• 
ınsan vardı. Bunların (311) i Amerikalı idi 

Amerika 
Umumi el:karı heye· 

can içindedir. Ameri· 1 

ka gazeteleri uLuzi· 
tanya» ıacıasının tek· 
r ar edildiğini yazar· 
tarken Kitlere karşı 
ateş püskürüyorlar. 

Londra 4 (Ö.R) - Harbın daha eşiğinde hütlin dünya umumi efkannı derin 
heyecana sürükliyecck bir hadise olmu 1tır. Zira hu hAdise Hk saatten itibaren 
gösteriyor ki, niznıni muharebeler haricinde 22 sene evvei' c;ok al'1 tel'rübcleri 
~ npılmış olan diğer bir mücadele şekli teessüs etmektedir • 

. En basit insaniyet mülahazalarının hililrına olnrak, •Atenyan lngiliz vapunı 
hır Alman tahtelbahiri tarafından bu sabah erkenden torpillenmiş \'C batınl
mıştır. Haber dünyanın her tarafında derin hir Jıeyccmı uvandırnııstır. Alman . ~ 

propagandasının Almanyayı mesuliyctten kurtarmak için serdettiği iddiaların 
esassızlıl;'l kimsenin göziindeıı kaçmıyaenktır. Torpillencn vaımrun bir muavin 
knmızi)r olduğu hakkındaki iddia kafi surette tekzip cdilmiı;tir. 

Torpilleme ha~ri Amerika sefarethancsiııec saat 2,30 da alınmıştır. Atcnya 
vapurunun yolculan arasında buıu·nan Amerikalıların akraba ve dostları yol
·culann akıbetinden haberdar olmak kaygısiylc sefarete koşmuşlardır. 

AMERİKA SEFiRi:'IJİN VERDir..i MALUMAT 
Sefir B. Kened Vaşingtona torpilleme hadisesi hakkında aldığı biitün haber

leri telgrafla bildirmiştir. Sefirin verdiği izahata göre Atenya vapurunda 311 
- SONU 6 INCJ SAHİFEDE -

lngiltere 
----·---

~ ..:aret gemilerine 
açık denizlerde harp 
l":""mileri tert!k edili· 
yor. Almanlar bir Leh 
tahtelbahirini ve :İngi
lizler de bir Alman 
tahtelbabirini batır • 
dılar. 

Anknrn 4 (Telcionla) - Berlin büyük 
elçisi bu sabah şehrimize döndü. -·ALMAN YADAKİ 
Son talebe ka~ilesi dün 
de gelmedi 

ls1anb 4ul (Hususi) - Avrupa cks
prC'si bugün sekiz buçuk snntlik teahhür
lc gl'ldi. Almnnyadn knlnn son Türk ta. 
lehe kafilesi bek1cniyordu. Tnlebcler gel
medi. Gdenlcr nrnsındn memleketlerine 
dönen 15 Irnklı vardır. 

Ulus gazetesi akşam 
n · shası cıkardı 

Ankara 4 (Hususi) - Fevkalade ah
val dolayısile Ulus gnzctesi bugün akşam 
haberleri isimli küçilk kıtada beş sahi
f Plik bir nkşom gozetesi neşre başladı. 



•ABIPE2 

1 ~ KARiLi iM'°' ~OR 1 lzmir Muhteliti r. . 1 
LMusanın Hayatı 

. BiZANS SARA YJNJN IC YÜZÜ , Istanbul maçı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Kumandan sen olaca 

muhtelitile yaptığı 
3 - 6 kazandı PEYGAMBERLER T ARiHINDEN 

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

sın 
Dün lzmir - Istanbul arasında yapılan 

maçla Fuar kupası maçları sona ermiş
tir. Maçı Izmir muhteliti 3 - G kazanmış
tır. Fakat Ankara takunı her iki maçı 
da ka7.andığından, Fuar kupası bu defa 
da Ankarada kalmıştır. 

ikinci devre başlar ba~lamaz hücuma 
geçen Izmir muhteliti Saidin ayağilc 
Uçüncü ve bir mUddet sonra da dördün
cü sayısını yapmağa muvaffak olmuş
tur. 

-44-

Ve~. Yeni vazifene başlar başlamaz da 
ilk iş olarak Marinayı öldüreceksin 

Bundan sonra Istanbul takimı da bazı 
tadiltlt yapmışsa da oyun Uzerinde mU
essir olamamıştır. Istanbul takımının 
tesadUfi olnrak yaptığı üçlincü golden 
sonnı Izmir takımı tekrar Istanbul ka
le!';ini tazyika başlıyarak beşinci ve 6 ıncı 
sayılarını yaparak maçı 3-6 kazan
mıştır. 

Sihirbazların de~nekten yaptıkları ejder
lerden Musa bile kor-ktu 

Recyo nihayet bu çıkmazın 
kurtulmak sevdasile : 

içinden bulunması bizim i~imizi çok bozar. 
Dimitriyos şarap şişesinden iki kupa

Dünkü maçta lzmir muhtelitl halkı 
tatmin eder bir oyun oynamıştır. Bilhas
sa Salt iyi oyunlarından birini çıkar
mıştır. 

Oyunun birinci devresi mi.itevazin bir 
şekilde cereyan ederek 2-2 beraberlikle 
bitmiştir. 

Firavun, Korkuıundan saklnndığı tah-( - Muıanın yaptığı sihirbazlığın en 
tın altından çıkb ve yine saltanat, tanrı- kolay şeklidir.. dediler. Ayni suretle ve 
lık sedirine kuruldu. bir tane değil, bin tane ejder yapalım da 

- Peki, dedi .. Madam ki kumandanın 
PJdürilmünü bana hamlediyorsun. öyle 
olsun. Ve madam ki buraya dost olarak 
lgeldiğini söyliyorsun. Ne yapmak iste
diğini de söyle... 

Bu sırada kapı açılmış ve içeriye bü
fUk bir tepsi ile Marina girmişti. 

Dimitriyos Recyoya kaşla gözle sus
masını tavsiye etti. 

Recyo, Marina ile olan tanışıklığını 
b~U etmemek için başını önUne eğdi. 

Genç kadın, sağına soluna bakınma
dan· elindeki tepsiyi kenardaki masanın 
berine koyarak çekildi. 

O gider gitmez Dimitriyos Reeyonun 
kolundan tuttu. Sanki duyulmaktan kor
kuyormuş gibi kulağına eğilerek: 

- Ne yapmak istediğimi mi soruyor
S\10., dedi. Ben evvela kumandanı ken
dim temizliyccektim. Sıra sonra diğerle
dne gelecekti. Madam ki bu işe evvelA 
sen başladın. Devam et. imparatorun 
aezdindeki nüfuzum sayesinde seni mu
hafız kumandanı yapacağım. Vazifeye 
Uşlar başlamaz ve yirmi dört saat için
de kumandanı nasıl ortadan kaldırdın 
ise bir başkasını da öylece yok ede
ceksin. 

-Kimdir bu başkası? 
- Merak etme .. Onun işi daha kolay 

olur .. ÇilnkU o bir erkek değil.. Bir ka
dındır. 

- Bir akdın mı? 
- Evet. .. Şimdi buradan çıkan kadın. 

Bize şarap getiren kadın. 
Recyo kendini tutamadan ve sıçraya

rak bağırdı: 
- Marina mı? Onu mu o1dürmemi 

teklif ediyorsun? 
- Yavaş söyle.. Bu şeytan topacı 

kız her şeyi duyar .. Hatta eminim ki şu 
saatte belki de Bizi kapıda dinlemek
tedir. 

- Ondan niçin şi.ipheleniyorsun? 
- Şüphelenmek değil .. Eminim ki o 

bu sarayda sadece bir cariye değil.. Bü
ytik bir kuvvettir. GözUmle gördüm ... 
imparatorla arası iyi .. imparatoriçe ile 
hususiyeti var.. Hatt~ başvekil ile hile 
aralarında gizli bir rabıtası mevcut ... 
Böyle bir kimsenin burada bu sarayda 

ALMANYADA 
Vapurlarımızm 

inşaatı durdu 

ya şarap doldurdu. 
- Çek bakalım dostum Recyo .. Dedi. 

Hah şöyle .. Faknt görüyorsun ya .. Ben 
de senin kadar yaman bir adamım .. Hat
ta saraya gireli şunun şurasında bir kaç 
saat olduğu halde Marina dediğin bu kı-

Talim ihtikar 
zın bütün foyasını çıkardım. Ve terbı·ye efradı Kahvecnere ne oıda 

Recyo hala hayretler içerisinde din- a~~ba? 
liyordu. -

Dimit.riyos devam etti: Dün davul zumalarla lzmirde kahve ticaretiyle iştigal eden 
- o ortadan kalktıktan sonra yapa- ve nese icinde bazı tüccar ve esnaf evvelki gün ve dün 

cağımız şeye gelince .. Hemen Edirneye, kıc.Jalar· ula gittiler cidden garip bir vaziyet yaratmışlardır. 
Hıristidiye ve babama haber gönderme- ~ Guya memlekete kahve ithali menedil-
liyiz. Onlara işi anlatmalıyız. Onların ve- 45 ve doksan gün askeri talim ve ter- miş veya buhran mevzuubahs olmuş gi-
recekleri talimata göre hareket ebneli- biye görmek üzere davet edilen efradın bi kahve fiatlcrine kilo başına 30 kuruş 
yiz. Ah... Sebastiyano ortada olsaydı ordumuzun sıcak ve emniyetli kucağına zam etmişlerdir. 
şimdi ne işimize yarardı? iltihak için gösterdikleri tehalük çok bi.i- Alakadar makamlar, ihtikara teşebbüs 

Recyo, Sebastiyanonun sarayda bu- yüktür. Delikruılılar bilhassa dün, muh- edenleri bugiinden itibaren ehemiyetle 
lunduğunu, Marinanın Dimitriyosun zan telif saatlerde davul ve zurnalarla as- takip edecektir. 
ettiği gibi olmadığını anlatmak üzere kerlik dairesine müracaat etmişler, ka- -*-
iken kendini birden topladı. içinden: yıtlarını yaptırdıktan sonra mensup ol- İNGİI. TEREYE 

- Dur bakalım .. Bu akşam Sebasti- dukları kışlalara gitmişlerdir. 
yano nerede ise meydana çıkar. Onunla Yurdu müdafaa arzusiyle kalpleri he- Yabani ördek ve kaz 
bir müşavere edelim. Hani eğer bu herif yecanla çarpan delikanlıların asker oca- ihracatı 
buraya biri gafil avlamak için gelmiş ise ğına atılmak için gösterdikleri tehalük Nevilerinin bekası maksadiyle her se-
alimallah bir solukta canını alırım. göğüsleri kabartan bir manzara teşkil ne ı Şubat _ ıı Ağustos tarihleri arasın-

Recyo böyle düşünmekle beraber: ediyordu. da Ingiltere imparatorluğu ülkesine can-
- Peki .. Dedi. Fakat bana yirmi dört -•- sız olarak yabani ördek ve kazlann it-

~aat milsaade ver. Yirmi dört saat sonra Adliyede tayinler halinin mcnedildiğine dair Ingilterede 
bütün bu işler halledilmiş olur. 40 lira maaşlı Menemen hukuk h3- bir kanun neşrolunmuştur. Bu mevsim

Iki eski ahbap haydut bod·yldece mkutt.a- kimliğine Gaziantep milddeiumumt mu- de Ingiltereye öldürülmüş yabant ördek 
bık kaldıktan sonra Recyo o a an çı ı. avini B. Sabri Erman, 30 lira maaşlı ve kazların ihraç edilmemesi Ziraat ve-

Sofada kendisini Marinanın beklediği- kAletinden bildirit-:..4:-. 
ni gördü. Bergama müddeiumumi muavinliğine "'ll.?ı.u 

Marina hemen Recyoya yaklaştı. bakim namzedi B. Sırrı Aracı, 30 lira ma- -•-
- Çabık, dedi, Sebastiyano seni çağı- aşlı Bergama hakim muavinliğine M- Hayvanları muayene 

rıyor. kim namzedi Bn. Berin Onat tayin edil-
- Sebastiyano mu? Geldi mi? Nerede mişlcrdir. etmeden SeYk edenler 

imiş?.. -- mesul tutulacak 
- Bilmiyorum.. Söylemedi vew beni Yozgat belediye reisi Son zamanlarda muhtelif yerlerden 

söyletmedi de .. Sadece Recyoyu çagır ve y t ·ıA et• b ]-..J: i . B Sefer farnire getirilen hayvanlar arasında şap 
l b b d 1 d eli ozga vı ay ı e o:uıye re sı . 

onun a era er sen e ge e .. Iz · 1 . d.. C kazas hastalıgıw görülmuş" , bunları muayene et-
mıre ge mış ve un eşme ına 

Recyo sevinçle genç kad.ından uzak- gitmiştir. B. Sefer Izmirde bir kaç gün meden sevkeden veterinerler hakkında 
!aştı. Selamlık kısmının korıdoru;ıa s~p- kalncakbr. kanuni takibat yapılması Vekaletçe mu-
tı. Bu taraftan ve şarap mahzenı yolile m vafık görülmüştür. 
Sebastiyanonun davetine koşuyordu. Adliyenin yaz tatili Bundan sonra vilftyetlerden Izmire 

Marina da harem koridoruna doğru kesilmek üzere gönderilecek hayvanlar g Adliyenin yaz tatili nihayete ermiştir. 

Maiyetini te~kil edenler de kaçtıkları 
deliklerden çıkarak aeldiler ve eski yer
lerini aldılar. 

Musa, asasının mucize:::i ile yaptığı ilk 
tesiri ikinci bir mucize ile takviye sure
tile peygamberliğine bunları inandırmak 
istedi ve siyah derili ~lini cebine ıoktu. 

Çıkardıiı zaman elinden öyle kuvvet
li bir nur saçıldı ki. Bu mucize bugün ol
saydı muhakkak fosfor tozuna batırılmış 
bir elin gece karanlığında neşrettiği par
laklıkla mukayese edilebilirdi. 

Firavun, Musadan bu mucizeleri gÖJ 
rünce derhal cevap veremiyecek bir ha
le geldi. 

- Ya Musa ... dedi. Sözlerini dinledik. 
Yaptıklarını gördük. Düıünmek için bize 
bir kaç gün müeaade et. Git, evine, din
len. Biz. kendi aramızda bir karar veri· 
riz ve bu karan eana bildiririz. 

Bunun üzerine Musa ve Harun saray
dan çıkıp evlerine döndüler. Musanm, 
Firavunun sarayına girdiği tehir içinde 
ve Beni lnail arasında derhal pyi ol
muştu. Bunu duyan Muanın anası ile 
kız kardqi Meryem büyük bir telip düt
tüler: 

- Eyvah ... Dediler .. Firavun timdi 
onlan sağ komaz. Muhakkak öldürür. 

Vaktaki Musa ve Harun serbest olarak 
evlerine döndüler. Bu, bütün Beni Israil 
arasında onlann hak peygamberliğinin en 
büyük delili sayıldı. Firavun, Musaya 
el sürememifti ve artık süremezdi de ... 
Çünkü Tann ... Musa ile beraberdi.. Iıte 
bu kanaat Beni lsrail ve Musaya tabi olan 
Kıptileri onun etrafında daha sıkı bir 
halka ve daha sağlam bir kuvvet halinde 
topladı. .. 

* koşarak gitti. O da bu istikametten ... e- Mahkemeler yarından itibaren faaliyete için ayrı raporlar tanzim edilecektir. 
basüyanonun yajnına gidiyo.rdu. geçecektir • __ Musa ve Harun çıktıktan sonra Fira-

•• B TMEDI •• ,,,,___ Sızmı$ ve paraları vun maiyyeti halkı ve kahinleri ile bae-
Ehli hayvan sel'gisi e hRK vererek müzakereye koyuldu: 

Münferit hakimli Ehli hayvan sergM Pazar günü Buca- .. alınmış - Bu ilC siz ne dersiniz? Musa, ha-
mabkemeler da yapılan tasniften sonra kapanmıştır. Gazi bulvarında, mcrkk-ez garajı civ:- kikaten peygamber mi? Ve onun dediği 

Sergı·ye ı"c:tı·ı·aAI, ednr·ek derece alanlara rında sarhoş halde sızıp alan Recep og- 'dd' ·-· .b. b Ali h d ğil' • • " 
I bul (H ") M"" f •t h~L=-- .. .. '- - - ' stan ususı ....._ un en wum ··ı Af t1 t . l t lu Ibrahinıin ili.erinde 117 lirası çalın- ı ıa ettıgı gı ı en a e mıyım 

li dl. ~l··ı~ d . b mu ~a a an evzı o unmuş ur. b b k 
1 0 . d a ıye te~ı ah yarın an sonra ışe aş- mıştır. Za ıta, u paranın sabı a ı yan- ıye sor u. 

lstanbul (Hususi) - Evvelce Alman- ltyacaktır. Adliye vekaleti yeni teşki- • 1 ....................................... kesicilerden Ahmet Günün çaldığını Vezirler, kahinler Musayı tasdik ede-
y aya ısmarlanmış ol_:ın vapurlardan Ege- la"tta vazı'fe alacal' olan h~kimlerın· kad- :: G•l•n/•r, Gı.d•n/•r .=. m d ıka bulm tur k 1 l F' b .. ·· 

_ .. il "" -.;;. ~ ""'" ~ ey ana Ç rmış ve parayı uş · ce o ur arsa ıravunun utun gazap ve 
men, Savaş ve Do?'l vapurların~ ~l- rosunu dün de müddeiumumiliğe tebliğ .................... • .... """"" '""""" .... Suçlu yakalanmıştır. zulmüne maruz kalacaklarını biliyorlar-
manyanın harbe gırmesi dolayısıle ın- etmemiştir. Eğer teşkilat kadrosu bugün Garp vilayetleri hayvan ıslah milfet- ---f11---
şnatlerinin durdu~ haber "~rilmek~e- de tebliğ edilmezse hfıkim münferit usu- tişi B. Fehmi Balıkesirden, ma1iye ınü- I' Utt !J!k e mfiŞ dı ... 

görsün ... 
Sihirbazlar hemen işe koyuldular ..• 

Dağlardan çekilerle odun indirdiler .. 
Bunlann içlerini oyup cıva doldurdular. 

T elliillar, şehir içinde dolaşarak, ni· 
da ederek bütün halkı Firavunun emr' 
ile Mıaınn büyük merasim meydanına 

davet etti. 
Firavun bu meydanda bermutad saJ. 

tanat ve tann1ık tahtını kurdurmuı ve 
üzerine kurulmuştu. 

Etrafını beyleri ve kahinleri sarmıştı. 
Musaya haber gönderdiler ve gelince 

Firavun ona: 
- Sen, dedi. bize peygamberliğin<len 

mucize gösterdin. Fakat biz bu mucİ· 

zeye inanmadık. Yaptığın iş bir sihirbaz• 
laktan ibarettir. Eier nhirbailık deiiJ-e 
onu isbat etmek için iJte meydan. Büt\la 
uata aihirbazlar burada toplanmlfbl'. Sen 
onlarla imtihan olacahm. Eier onJaı 
sana galebe çalarlana peyıamberlik id· 
dian gülünç olur. 

Musa. Tannnın kendisine verdiği bü
yük vazifenin böyle ve T annya ut kim
seler tarafından tecrübeye konulmuma. 
imtihana çekilmesine isyan etmek istedi. 
Fakat yine T annnm kendisine verdiği .., 
bır ve tevekkül hialeri ile bu teklifi Jta. 
bul etti. 

Yüz kadar sihirbaz meydana çıkhlar. 
Her birinin ellerinde onar değne1' 

vardL 
· Maaaya sordular ı 

- Evvela sen mi başlamn, yoksa bu 
mi başlıyalım} 

Firavun: 
- ilk önce siz başlavın. 

··BİTMEDİ-
----,---

ltalya 
Bitaraf 
Kalacak mı 

ı)EVKET BlLGIN 

dir. Bunlardan Dogu vapuru ıkmal edil- lü bir müddet teahhüre uğnyacak de- fetti.şi B. Hayri Gürsu Bergnm:ıdan, An- Mumcu kahvesinde amele Mustafa, - Musa, yalan söylüyor, dediler. Biz 
m1ş gibiydi. mektir. Eaer kadro tebliğ edilir de ha- talya C. müddeiumumi muavini B. Hak- 16 yaşında Bn. Şükıiyeye çirkin şekilde senin tannlığından asla şüpheye düşme· - BAŞTARA.1'"'1 1 iNCi SAHiFEDE -

Hatta buradan vapuru tesellilm etmek kimler ta;ın edilmemiş olursa eski M- lo Öztckin Antalyadan gelmişlerdir. sarkıntılık etmiş ve yakalarunıştır. dik. 
üzere eski tahlisiye umum mtidtirü Nec- kimlerle işe başlanacaktır. Imıir mebusu B. Rahmi Göken Anka- ---111 Firavun sordu: 
mettinin başkanlığında bir de heyet gön- raya, B. Hüsnil Yamnn lstanbula, Aydın Bir yaralanma 

Ingiliz deniz kuvvetlerinin bir kısmı
nı kendi üzerine çekeceğini, hatta 
Akdenize yardım kuvv~eri gönde
receğini hesap ediyordu. Alman .. 
Sovyet paktı bu hesapları a1tilst etti. 
Japonya mihverle alakasını kcsü. Av
rupa harbında bitaraf kalacağını bil· 
dirdl. 

derilmişti. Bir yangın mebusu Dr. Şakir Şener Anknraya, İçel Çornkkapı caddesinde Ccmnl oğlu Ihsan 
Alakadarlara hiç bir haber gelmemiş Ödemişin Burgaz köyünden Alinin mebusu B. Turhan Cemal Manisaya git- adında üç yaşında bir çocuk nıerdiven-

- Pelc.i amma.,, O, elindeki asa ile 
bir ejder yaph ki az daha beni tacımla 
ve tahtımla yutacaktı Ve aiz hepiniz bu 
ejderden korkup kaçtınız. 

oldu~dan heyetin harp dolayısile Al- kardeşi on yaşında Ahmet, kibritle oy- mişlerdir. den düşerek yaralanmıştır. 
rnanyadan aynlamadığı anlaşılmakta- nadığı sırada yangın çıkarmış ve dört ------------------------------
dır.. dönüm kadar fundalık yanmıştır. ••••••••••••••••••••• •••••••••• •• •••• ••• •••••• • •••• •••••• • ••• • • • • •• ••••••• ••••••• •• •: Kahinler cevap verdiler: 

Müjde ..• °". Müjde ....... Müjde ..... 
Bir aydan beri yeni sezona ha7.ırlanmakta olan 

ELHAMRA 
h>ARESİNDE MİLLt KÜTÜPHANE SİNEMASI 

BUGÜN büyük bir pr<ıgramla sayın İzmirlilere 
knpılanm açıyor .... 

1 - KAllRAl\lAN ÇELİK ORDU lUZUN 

TRAKYA MANA VRALARI 
Türkçe sözlü - 1500 metre tekmili birden 

METROPOL BARI 
FRANSIZCA SÖZLtt 

OYI\"IYANLAR: TAYRON 110VEJt..IJORETTA YUNG-ADOLF l\IENJU 

Bornova Askerlik daiJ 
başkanhğından: 

• 

• 
resı . 

E 1 - Aşağıdaki hususatın tavzihine lüzum görülmüştür. 
E 2 - Bu celpte yerli ve yabancı olmak üzere aşağıdaki doğumlular 
=celp ve sevk edilecektir. 

n - Piyade: 326 - 325 - 324 
b-Topçu: 326- 325 - -324 - 323 - 322 
c - Süvari: 326 - 325 - 324 - 323 
d -istihkam ve muhabere: 326 - 325 - 324 - 323 - 322 - 321 - 320 

- Musanın yaptığı bir sihirbazlık ... 
Göz boyacılığıdır. Mısırda onun gibi ve 
ondan üstün nice sihirbazlar vardır ki 
öyle bir değnekten bir ~jder değil, yüz 
değnekten, bin değnekten ejderler çı

karabilirler . 
Kahinlerin bu sözleri Firavun için tat· 

minkar bir cevap oldu. 
- O halde, dedi, Mısırdaki en usta 

sihirbazları bir araya toplayın. Onların 

hepsi ile Musayı Mısırın ortasında, hal
kın karşısında imtihan edelim. Usta si· 
hirba:zJar onun hakkından gelsinler ve 

319 - 318 - 317. Doğumlular talim için silah nlbna davet edilmektedir.: o zaman halk ta Musanın düzenlerine 
S 3 - Bunlardan başka doğumlular için lüzum görülürse hangı do-~ inanmanın ne kadnr budalaca bir gey ol-
Sğumlular celp edilecekse gazetelerle ilan edilecektir. E duğunu görsünler .. 
S 4 - Yukarıda yazılı doğumlulardan maadasının i~ ve güçlerile meş-5 Kahinler bu kararı muvafık buldular. 
Sgu] olmaları ve yalnız hazır bulunmaları. E Hemen Mısırın bütün usta sihirbazlarıJ 

işte Italyayı düşündilrcn mühim nok
talardan biri.-

Buna Ispanyanın vaziyetini ilfıvc et
mek kabildir. 

Anükomintern paktın sukutu üzerine 
ispanya, Japonya gibi .siynsetinde deği
şiklik yaparak bitaraflıktan ayrılmamayı 
tercih etmiştir. 

Görülüyor ki otomaükliğinl kaybeden 
Çelik itiüak ayni zamanda ctopyckfuı> 
bir ittifak olmak mahiyetini de knybet
miştir. 

ltalya vaziyetin inkişafını bekliyerek 
daha münasip bir zamanda müdahaleye 
fırsat mı nnyacaktır? 

Yoksa bitaraflık kararında cidden sa
mimi midir? 

Bu muammayı çözmek elbette Fransa 
ve Ingiltcrenin çok ehemmiyet Ve'rdik
leri bir iştir. Önümüzd~ki günlerde mev
cut tereddiltlerden tamamen sıyrılmak . 
kabil olacağını zannroeriz ... 

E 5 -Bu ilan lzmir; Aydın; Muğla; Vilayetleri dahilindeki şubelerle: nı saraya davet ettiler. Onlara meseleyi 
#f sBuldan; Çal; Çivril: Sarayköy şubelerini i_lgilendirdiği ilan olunur. ·.: anlattılar. 
W' Sihirbazla: El k • k( t d • ··:::;;~ .. ·:· .......................... ~···············;:..················.:.::.······=······· _ 4 e trı e e avı 

SEANSLAR : 2.30 - 4.30 - 7 ... Akşam 9.30 DA BAŞLAR 
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Büyük tarih ve 

(ıKıNC/ 

-35 

macera romanı 
KISIM) 

müesseseleri 
<iaki bir tepeye çıkardı. Ve oradan Paris bana kar.şı sizi hu kadar muhabbet ve' şı olan bağlılığının bu suretle ve şarta 
yolu iizerinde uzaklaşan ve nokta halin- merbutiyete sevkedecek, benim kral muallak olduğunun farkına bile varma
Öe görünen bir süvari grubunu göster- nezdinde göze girebilmem için bu dere- dı. Sadece kanburun bu son sözlerinden 
di. ce fedakarlık yapacak ne gibi bir biz- sonra kasıklarını tutarak gülmeğe baş- --ZJ--

- Kral işte.. mette bulundum size •. Yani siz bu eyili- ladı. h 1 
Dedi. Rozarj derin bir nefes alarak ği bana niçin ve ne mukabili yapıyorsu- Kanburun kaşları çatıldı: Kanuna göre azır anan 

haykırdı: nuz? Bunları öğrenebilir miyim? - Ne o binbaşı efendi, dedi. Yoksa nizamname meriyette 
- Demek kurtuldu öyle mi? Hele çok Melun kanbur iğrenç iğrenç sırıtarak benimle alny mı ediyorsunuz? Ankara 4 (Telefonla) - Radyoloji, 

şükür.. cevap verdi: Rozarj derhal onu şu sözlerle temin radyom ve elektrikle tedavi ve fiziyot-
- Evet.. kurtuldu ve siz de ötekinin - Sevgili binbaşım .. Benim size karşı ve teskin etti: rnpi müesseseleri hakkındaki kanun mu-

eline düşerek ipe çekilmekten kurtul- olan muhabbet ve merbutiyetim tama- - Hayır aziz dostum.. Alay etmlyo- cibince hazırlannn nizamname meriycte 
dunuz. Ben kralı nasıl kurtardıınsa sizi men nisbidir. Kendi kendime dedim ki rwn. Yalnız büyük intikam arzunuzun girmiştir.. 
de öyle kurtarmış oldum. Hepsi bu ka- •ŞU Rozarj cfendlıiin başına gelen bunca yerine geldiğinden ve intikamınızın bir Adı geçen kanını rönt.ken şuaı vasıta
dar değil .. Size aynı zamanda kral nez- beHi ve felaketler hep monsenyör Lui az evvel alındığından haberiniz yok ta siyle teşhis, tedavi ve yahut radyoın, 

Yanı başında ve yere uznnmış hir şimdi ~iz hayatıru7.ı kurtarmakla bera- dinde ikbal yollarını da açmak i<;terdim. denilen adrunın yilzUndendi. Binnena- ona gi.ilüyorum. radom emanasyonu, radyom mürekke-
adam gördü . her kralın eline düştüğünüz zaman mu- Şuradaki kilçilk ormnnı görüyorsunuz leyh onun bu tehlikeli asilzadeye karşı Kanbur hemen Rozarjm kollanna sa- batı ve her tiirlü aletleriyle, tedavi yap-

Kılıncını çekerek ilzcrine ylirüdü ve hakkak sorgusuz sualsiz ipe çekilirdi- dewi1 mi? İşle o ormanın içine ben sap- büyük bir kini vardır. nldı: mak için açılacak müesseselerle tcda'? 
yürür yürümez onu tanıdı. SilUhını indi- niz. sağlam bir at hazırladım. Bir ağaca bağ- - Hakkın var .. Ona bütün mevcudi- _Ne .. ne dediniz! diye haykırdı. Mon- maksadiyle küşat edilecek her nevi f:izi· 
ıerek: - Kral mı? 1t duruyor. O ata biner, ormanın içini yetimle kin besliyorum.. senvöl" Lul 01clU mil? yotrapi mUesseselcıini Sıhhiye vek!l& 

- Gniafon .. diye mırıldandı. Rozarj bu tehlikeli dakikalar içinde geçer, tarif edeceğim kestirme yoldan - Ben de sizin kadar değil, sizden _:_ y~ d d , ___ d 1 __ '"Imn.. Çün- tinden husust izin nlmağa mecbur tut-
- Evet aziz ve sevgili dostum binbaşı kralın mevcudiyetini bile unutmuştu. gitmek suretiyle krala yetişebilirsiniz. fazla ona düşmanım. Binat'.?nalcyh düş- kU u~e 1°~v· o .... ~l 0 d .. b . maktadır. 

h'lzarj cenapları .. Bendeni7.im .. Kölcni- Gniafon: Roznrj, kanburun bu teklifini derhal marumız mi.işterek olduğundan ona kar- d o~a v~ e e ıg: ku~çl ar es;- Sıhiye vekfileti kanunun bu hilkmil• 
zim .. Hayretinizdcn benim nasıl olup ta - Evet.. dedi, majeste on dördüncü kabul edecek yerde bir an tereddütlü şı bir kişi yerine iki kişinin, bir kin ye- d e~~m:O em~ ~ostum u f~~·d .. ~ nil yerine getirmek için bir beyanna~e 
bu kanlı çnrpışmadan sağ salim kurtul- Lui hazretleri, ne oldu haberiniz var bir düşünceye daldı. rine iki kinin daha faydalı olacağını dil- ar 'IMıa ~ F .

001 
venkti 

1 
~ hazırlamış ve alakadarlara gönderilını~ 

duğuınu merak ettiğinizi anlıyorum. Ben mı? Yok değil mi? O halde ben size söy- Ve sonra gözlerini muhatabına dike- şündüm. Hayatınızın, intikam alıncaya m:~t1 arı v Ye og- tir. Sıhhiye Amirleri bu beyannameleri 
de sizin nasıl kurtulduğunuza hayrette- liyeyim.. rek sordu: kadar benim için kıymetli olması işte re G ~ f. bil 'k bir rl 

1 
. d • müessese sahiplerin .. doldurtarak on beŞ 

yim .. Maamafih bana karşı müteşekkir Kanbur böyle söyledikten sonra Ro- - Dostum .. Hayatımı kurtardınız .. ka- bu yüzdendir. nıa on yü seı: nç çın e. giln içinde Sıhhi e l tine öndere-
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ltalyanın Bi araflı 1 
Hakkında sarih beyanat istenecek 

Fransa - ltalya arasındaki hudut açıldı Semplon 

Ö 
yo

1
lu

1 
nF d~-~ ...... ~.~!.~~~ ...... ~.~~-~-~.~!~.~ ..... başladı 

Londra 4 ( .R) - Ita ya i e ransa ğun Draç ve Avlonya limanlarında sey-
Jl'asında geçen cuma gUnündenberi ka· p A • • • rüscfer tahdidatı bakidir. 

IU~dtıelnmışaçoılmlanıc:thıur.dut, dünden itibaren ye- res sosyeşıne gore ır Londra 4 (ö.R) - Press Assosyeşinln 
Bu milnasebetle bazı siyasi mahfiller· bildirdiğine göre Almanya ve Fransa 

oe Italyanın sulh cephesine karşı daha ınüsait hattı hareket ittihaz edeceği ka- "it ı b • f l h f harbı mevzileştirmek için durumun mer-ııaati ileri sürülmektedir. a ya 1ta ra l ğt nl m U a aza kezi Avnıpaya sirnyetsizliğini temin ted-
Ayni mahfiller Ingilte~ ile Fra~a_n~n birleri almışlardır. Eğer Italya bitaraflı-

Jtalyanın vaziyetini tavzıh etmesı ıçın edecek olursa Al h . ğını muhafaza ederse bu mümkün olacak 
ınilşterek bir müracaatte bulunacakları- manya n 1 n ez ı- ve harp hali bir kaç hafta içinde nihayet 

111 da söylemektedirler. Italyadan kat'l • d h b k ı k bulacaktır. 
ve sarih beyanat istenccektr. metl a a ça U ' 0 aCa tır,, Alman hava kuvvetleri Ingiliz veya 

Fransız şehirlerine en ufak bir taarruz-

Paris 4 (ö.R) - Fransız - Italyan hu- ••••••••• 11 ~•• 11.~•• 11 ••:••••••:••··~··••••••••••••n•11•u•11••••11•••11••••••••••n• 
'dutları açıldığından iki devlet arasında ı arasında denız munaka.~atının ıa~esı ~ak- dafaas~na karşı bliyük şehirlerde aldığı 
scmplon tariki ile normal münakalat av- ~~da alınan karar Turk m.ahfillennde fevknlude tedbirlerin mühim bir kısmı 

da bulunmak cesaretini gösterirlerse, 
Ingiltere ile Fransnnın mukabelesi çok 
müthiş olacak ve harp tarihleri bu kadar 
müthiş bir mukabeleyi ilk defa kayde
deceklerdir. 

det etmiştir. ıyı karşılanmıştır. kaldırılmıştır. Maamafih tenvirat tah-
Roma 4 (ö.R) - Türkiye ile Jtalya Roma 4 (Ö.R) - Itnlyanın hava mü- didi hllln devam etmektedir. Arnavutlu-

... Varşova tekrar bombardıman edildi 1 

şehirde bir çok yaralılar çıktı Alman klering 
anlaşması temdit 

edilmedi Varşova 4 (ö.R) -Alman tayyareleri 
f;ugün saat lde hUkilmet merkezini bom· 
bardıman etmişlerdir. Bir çok yangınlar 

törlU kuvvetler bakımından, faik Almanı Faris 4 (Ö.R) - Havasın varşova mu
kuvvetlerile karşılaşmışlardır. Almanlar 1 habiri bildiriyor: Loblindeki çocuk has
şiddetli bir topçu bombardımanından tanesine Alman tayyareleri tarafından 
sonra harekete geçmişlerdir. Tanklar vuku. bulan tccavUz çok fe.ci olmuştur. Bugün Berlin radyosu, Almanya ile çıkmıştır. 1 Tnhrıp bombaları hastanenın bahçesine d k' d. · · · 
ve zırhlı kuvvetler şehri ;.,gal etınişler- dıı ....... ·· b' kf' 'l h 1 Türkiye arasın a ı te ıye emırnamesınm 

Varşova 4 (ö.R) - Zestoçova şehri 
hararetli bir mücadeleden sonra terk 
edilmiştir. Lehler burada, bilhassa mo-

-.: ~ ... uş ve ına amı en arap o mus- . . · edil 
dir. Lehlerin mukabil taarruzu bekleni- tur. Enkaz nltmdan kömUr halinde · l 30 Eylul 1939 tarıhine kadar temdit -
yor. 1 çocuk çıkarılmıştır. on diğini bildirmişti. 

Anadolu Ajansı. Ankarada salahiyet-

Belçika kralının 
• milletine 111esaıı 

Kral ordu başkumandanı oldu 
Brüksel 4 Belçikada bitaraflığın mu- yasta devam ettirilir. Her kes iş başında 

haf azası ve korunması için B. Piyerlo ta- kalmalı ve mutad vazifesini yapmalıdır. 
rafından bir milli birlik kabinesi teşek- Bitaraf bir milletin şartları güçtür. Za
kül etmiş, Beş sosyalist yeni kabineye rurt olarak bir çok propaganda ve te
girmiştir. Bunlardan eski başvekil Spa- mennilere muhataptır. Fakat memleke
ak hariciye nazırı olmuştur. HükUmet tmlz kendi mukadderatına göz dikerek 
bitaraflığın muhafazası içliı 2 milyar diğer hiç bir mUWıaza ile bitaraflıktan 
franklık fevkalide tahsisat istiyecektir. ayrılmamalıdır. Bitaraflığın riayet hak
Milll mtidafaa nezareti hudut muhafaza kı olduğu gibi merdlik vazifesi de vardır. 
kıtaatının tamamile mUdafaa mevzilerin. Bitaraflığımız ilin edildikten sonra füll 
de yer aldıklarını ve yeni tesisatın devam olmalıdır. Belçika asla sözünden dönme
ettibinl bildirmiştir. miştir. Ve dünyaya bildirmeğe mecbu-

S~syalist partisinin umumi konseyi beş rum ki hürriyet ve istiklfil Belçika için 
sosyalistin kabineye girmesini ittifakla en kıymetli bir nimettir. ~e sözlerinizd7, 
tasvip etmiştir. Parti Lehistanın istiltı- ne yazıları.nızda mcmleketın me~~atlen
sıru takbih etmekte ve Belçikanın birll- ne mugayır bir h!1re~et etmey1?12. Her 
ğile hürriyetini ve demokrasiyi kurtar- kesden en sıkı hır bıtarfalık rıca ede
mak için bütün azalarını soğukkanlılığa rim. Mlle~ v.ak~~lı ve ş.u~rlu hareketi ile 
ve disipline davet etınektedir. memleke~ ihti~af hanemde tutınak ve 

Brilksel 4 (Ö.R) - Kral 9,30 da mil- sulh faa~.ıy:tıerıne r,ard~m etmek husu-
letine şu mesajı okumuştur. sun.~a hukumete muzahir olm~lıdır. '!e-

c Hudutlarımız uyanık bir müdafaa sanud. medeni cesaret, kendi kendıne 
altındadır. Hiç bir viiayet yoktur ki ora- ~miyet ~er birimiz içi~ elz~m. olan 
da askerler arazimize karşı her hangi mezıyetlcrdır. Askerler vazıfelerını yap
bir teşebbüsil redde hazır bulunsunlar. makta tered.düt e~~orl~. Belcika hcı: 
Memleket hazırdır. Bu husustaki hiç bir zamandan zıyade muttehıd ve kuvvetlı 
endişeye •ebep yoktur. olınağa muhtaçtır. Allah Belçikayı ko-

Ekonomik hayat mümkün olan mile- ruyacaktır.> 

Romanya 
Bitaraf kalıyor 

tar makamlar nezdinde yaptığı tahkikata 
atfen Almanya ile Türkiye arasında 30 
Ağustos tarihinde hitam bulan krlaring 
anlaı1masının temdit ve tahdit edilmedi-• ğini beyana mezun olduğu bildirilmek· 

Paris, 14 ( Ö. R.) -- Royter Ajansı- tedir. 
nın Bükreş muhabiri, Romanyanın bita- Londra, 4 ( Ö. R ) - (Havas) 
raf kalacağını bildirmektedir. Ajansı Türkiyenin Almanya ile müddeti 

Londra Borsası münkati bulunan ticaret muahedesinin 
tecdidini reddettiğini bildiriyor. 

kapandı _,..*_._. 
Londra, 14 ( ö. R ) - Londra bor

sası yeni iı' ara kadar kapalı kalacakbr. 

Süve }1Ş kanalında 
alınon tedbirler 

lstanbul Boğazında 
Bir Yunan va~ura 
karaya oturdu 

Istanbul 4 (Hususi) - Köstenceden 
Londra, 14 Ö. R.) - Süveyt kanalı- gelmekte olan Yunan bandınllı Yuanis 

mn ticaret gemileri tarafından istimali §ilepi boğazda Servi bunıunda karaya 
düımanın izaç etme•İ için ihtiyat tedbir· oturmuştur. Vapurun kurtarılmasına ça-

l 
. l !ışılıyor. 

en a ınmıştır. * 
ıstanbula dönen R- - it 
gemilerimiz uz ve 

Istanbul 4 (Hususi) - Akdenizde bu-
lunan gemilerimiz limanımıza dönmekte- Bitaraflık kanununa 24 
dirler. Bu akş:ım geç vakit Ege de lima- saat içinde meriyete 
nımıza dönmüştür. koyacak 
İtalyan gemilerinin va,ington, 14 (ö R.) - Ruzvelt 
tstanbul selerleri 24 saate kadar bitaranııc kanununu 

Istanbul 4 (Husust) - Italyan vapur mer'iyete koyacaktır. 
acenteleri Italyan gemlerinin Istanbula 
seferlere başlıyacağına dair olan haber- --
leri teyid etmektedirler. Dop sigaraları bugün 
tngiliz har kabinesinde Satışa çıkıyor 

Atenya Faciası 
Bahriye nazırı V. Çörçi) 

beyanatta bulundu 
Yolcuların ve mürettebatın büyük 
bir kısmı bir tali eseri kurtarılmıştır 
Londra, 4 ( Ö. R.) -- Atenya vapu· makta olduğunu bildirmi§tir. lnfili.k ea· 

runun tahribi hakkında Bahriye nazın nasında telef olanlar müstesna. bütün 
Viston Çorçil, Avam Kamarasında, al- yolcular ve mürettebat tahlisiye sandal
kıolar arasında §U beyanatta bulunmuş- larile kurtanlmışlardır. Fakat bu bir te
tur. sadüf eseridir. Yok.sa en yakın sahilden 

cVapurun hiç bir haber verilmeden 200 mil mesafede küçük aandallann em· 
ve ihtar yapılmadan geçen harbin sonun- niyette telakki edilmiyeceği işiki.rdır. 
da bütün dünya milletlerinin takbih et- Knnadada Ottovacla haber derin heye
tikleri şerait dahilinde torpillendiği mu- can yaratmıştır. Infilakte ölenlerden 
hakkaktır.:t maada yolcuların ve mürettebatının kur. 

Amerikan yolcularile dolu bir vapurun 
batırılması haberi Amerikada derin nef
ret uyandırmışhr. Reisicümhur Ruzveltin 
katibi demi~tir ki: 

cVapur, harp mıntakasından uzaklaş
mak istiyen milliyetçilerle, karaya doğru 
gidiyordu asla mühimmat veya harp 
malzemesini hamil olduğu farzedilemez
di.:t 

Amerikan hükümeti cAtenya> vapu· 
runun torpillenmesi ve Vargovada Ame
rika sefirinin villMının bombardımam 
hakkında maliimat toplamaktadır. 

B. Çorçil Avam Kamarasında §U iza
hatı vermi~tir. 

tarıldığı haberi bile bu heyecanı teskin 
etmemiştir. Zira yolcuların ekserisi Ot. 
tava veya civarında yerleşmiş Kanada
llıardı. 

Paris 4 (ö.R) - Kardinal Derdiye de
miştir ki: Harp sahnelerinden uzaklaşa
rak memleketlerine dönen 1400 sakin 
Amerikan ve Kanada tebaasını taşiyan 
bir vapurun torpillenmesi bütün dünya
nın nefretini uyandırmıştır. Bu hareket 
ancak asken hedeflere taarruz edileceği 
hakkındaki mUkerrcr vaadlere muhalif 
olarak yapılmıştır. Bu cinayet, mücade
lenin doğrudan doğruya medeniyeti kur. 
tarmak için, insanlık menfaatine yapıl· 
dığının bir delilidir. Her ne kadar cena

cAtenya> vapurunun kaptanı bu sa- bı hak kazazedelerin kurtanlmasını 

bah saat birde vapurun, içinde takriben mümkün kılmı§sa da, cinayet bütün deh· 
daha 1400 kişi bulunduğu halde, bat· şetini muhafaza etmektedir. 

Garp cephesi de 
Fransız - Alman orduları arasında 

temas tedricen tesis ediliyor 
Paris 4 (Ö.R) - D~rt eyllı! akş~mı neşredilen resmi tebliğdir: 

Cephede temas tedncen tesıs edılmektedir. Fransız deniz kuvvetleri göst~ 
rilen vazife mevkilerine gitmişlerdir. Hava kuvvetleri lüzumlu olan keşiflerde 
bulunuyorlar. 
Paris 4 (ö.R) -- Fransız hükümeti öğleyin Almanya ile hali harbın ecnebi 
~Ukümetlere tebliği için tevdi edilen notayı neşretmiştir. Notada şöyle deni· 
liyor: 

c 1 Eyluldenberl Alman hükümeti Lehistaruı. karşı bir taarruz hareklti yap. 
tı. Bizuıt kendisinin de tatbik.in! kabul ettiği sulhperverane hal metodlannı 
vassut telkifleistihkar ve en salihiyetli seslerin mürncanUerini red ederek 
mUzaklre ve tavassut tekliflerini red etti. Almanya Fransız ve Ingiliz hükü· 
metlerinin son teşebbüslerine red cevabı vermiştir.> 

B. Beneşin telgrafı 
Çekoslovak/ar hürriyet mücadelesinde 

lngiliz. ve Fransızların yanında cephe alı yor 
Londra 4 (Ö.R) - Eski Çekoslovakya Cümhurreisi Bay Beneş Bay Çember

layna şu telgrafı göndermiştr. 

Almanlar kostis vapuru
nu da batırdılar 

kimler var! Istanbul (Hususi) - InhL~lar ida-
Londra 4 (A.A) - Yeni harp kabine- resinin kadınlar için hazırladığı Doğu si

sinde Anthonv Eden dominyonlar neza- garaları bugilndcn itibaren piyasaya çı
retine, Lord Slanhopc başvekalet Lord- karılncaktır. En ucuz fialli olan bu si
luğuna, Thoınns İnskip Lord Chancelie- garalar köy:ü ı:;igarasından daha ehven 
ıi'liğe, Join Anderson dahiliye ve cmni- satılacnktır. 

c Ingiliz milletinin Nazi Almanya tarafından Ingiltere - Fransa ve Lehis
tana yilkletilen harba gi.rmeğe mecbur kaldıkları bu anda ekselansınıza derin 
ve sarsılmaz sempatimizle beraber Çekoslovaklann Avrupanın istihlas uğrun
daki mücadelede millltinizle beraber olmak azmini bildirmek isterim. Mem
leketimiz Nazi mUsellah kuvveti tarafından istila edilmiştir. Ve bütün millet 
misli görülmemiş bir tedhiş ve iztırap içindedir. Bununla beraber manevi ve 
bedent kuvvetleri tam olarak bakidir. Biz Çekoslovak vatandaşları da Alman 
müsellAh kuvvetlerine karşı kendimizi hali harpte telakki etmekteyiz ve ni· 
hai zafere ve vatanımızın kurtuluşuna kadar milletinizin yanında yürüyece
ğiz.:. 
Varşova 4 (ö.R) - Polonyaya iltica elmiş olnn Çek generali Prohala bir 

Çek elçiliği ihdasına teşebbüs etmiştir. 
Londra 4 (Ö.R) - lngifü hükümeti es1ti Çekoslovakya cümhuriyeti teba

lanna dü§man muamelesi yapJmıyacağını bildirmiotir. Jngilterede mukim 
Alman ve Avusturyalılar da hangilerinin tahşid kamplarına gönderilecer,-.t, 
ve hangilerinin diğer şekilde muamele göreceğinin anlaşılması için isticvap 
edileceklerdir. Ingiltercye iltica etmiş olan Alman ve Avusturyalılara düş
man muamelesi yapmamak arzusu vardır. 

r.1ukabele olmak üzere lngiHzler de 
gemisini batırdılar Olida yük 

Londra 4 (Ö.R) - Pres Asosiycs kişi de bir Hollanda vapuru tarafından 
Atenyon vapurunwı yolculanndan yüz- kurtarılmıştır. 
• t ·ş be";";" kadınlar ve çocuklar 1 Londra 4 (Ö.R) - Royter ajansı bil-
oe ye mı ~-- b b. d' . 

ld wunu bildiriyor. Vapurun sa ih ır ırıyor: 
0 u.g

1 
k battığı hakkındaki Al-1 İngiliz harp gemileri cenubi Atlantik-

torpı e çarpara 'd ) 1m k b ~•ft1 ·dd. · allık reddediyor. Va- te (Olı a A an argosunu atı. .. ~ar-
man ı ıasını amır 1 d M'" ttebat k ta lmı "--~k b" bat ğı saha biç bir torpil ko- ır. ure ur rı ş ve ~ a ır 
purun t 1 ya 1 vapurla Montcvideüye gönderilmiştir. 
JJ.UAmam.ıkstı. hük. .. ti Atenya kauıze-1 İngiliz filosu faaliyette olmakla beraber 

merı an ume · d" k d ühi. b' ha k t ok 
d l 

· d ku t 1 A ikalıları istic- şım ıye a ar m m ır re e y -e erm en r u an mer ı 
vap niyetindedir. Bitaraflık kanunu tur. .. .. 
müddetince harp mıntakasında bulunanı Atina 4 (Hususi) - .Kereste yuklu :'e 
Amerikalılar muhasamabn baş1amasın- Yunan bandıralı Kostıs vapuru Lenin
dan itibaren (90) gün müddetle muha- grattan hareket ettik~e1:1 sonra Isveç sa
rip taraflara ait vapurlarla memleketle- hillerine yaklaşırken. ikı ~~ ha~ ge
rine dönebilirler. Binaenaleyh bu müd- mi<tl tarafından tevkif edilmiştir. ~urct
det zarfında Amerikan tebaasının hima- tebatın gemiyi derhal tcrketmelen emr
~ esi Amerika hükümetine aittir. olunmuştur. Mürettebat kayıklarla ge-

miden beş yüz metre uzaklaştıktan son-
Roma 4 (Ö.R) - Almanlar bermutat ra Kostis Alınan harp gemileri tarafın

Atenya vapurunu kendilerinin batırma-! torpillenerek batırılmıştı~. Y':1nanlı tay
dıklarını iddia ediyorlar. Kazazedeler- falar ve kaptan Isveç sahillerıne çıkmış
den sekiz yüz kişi bir lsveç vapuru. 200 !ardır. 

Selaniğe gelen Türk 

yet nazırlığına tayin edilmişlerdir. --=-
Eden h~rp kabinesi ile dominyonlar Gazal diskalllye edildi 

arru:ınd~kı teması muhafaza etmek için Yarış ve ıslah encümeni, yanm kan 
kabı~enın ba7.1 toplantılarına iştirak ede- İngiliz olduğu halde Arap atı diye kayd 
ccktır. ve tescil ettirilen Ceyhanlı B. Hamide 

Anderson pasif müdafaa servislerinin ait Gazal adındaki hayvanı diskalliye 
başında bırakılmıştır. edilmiştir. 

Leh Hariciye Nazırı 
Son hadiselerin tarihçesini yaptı 
Va~g~va, ~ (ö. R.) Hariciye Nazın B. Bek radyoda bir nutuk söyliyerek 

son hadıselerın tarihçesini yaptık.tan sonra Mareıal Biloviskinin şu sözlerini ha· 
tırl~tmıştır. güç anlarda bir tek siyaset mümkündür. Bu da namusu bot bir 
kelım~ saymıyan kimseler ve milletlerle dostluk ve iıtirak siyasetidir. bu 
prensıbe dayanarak siyaseti gittikçe daha ziyade ıiddetle sulhu tehdit eden 
tehl~elerin önüne geçmeğe çalıştı. Lehistan müttefikleri hakkında •Ükutu haya
le ugramadı. Nasıl ki müttefiklerimizden mareşal Siminli Ridz kumandasında 
düşmana kahramanca kal"fl koyan Leh askerlerinden ve hava bombardıman
la:ına rğmen cesaret ve maneviyab sarsılmıyan Leh milletinden aukutu hayale 
~ramı~acaktır. Mazide olduğu gibi, halde ve iogalde de, hakkı müdafaa etmek 
ICap edınce vazifemizi yapacağız. Tarihimiz o ıan ve ıstırap safha1an 
ve en zalim tecrübelerden geçen biz Lehler İyi bir hatıra sahibi olma vgı Ögtw en· 
dik. 

Mısır hükiimeti de 
Almanyaya harp ilan etti 

talebeleri 
Hatay valisi 
iskenderunda 

uh b
. l lsk d ) Val' S"km Kahire, 4 (ö.R.) - lngiltere ve Mısır arasındaki ittifak muahedesi muci-

Selnnik 4 (A.A) - Hususi m a ır • en erun 4 (A.A - ı o cn-ınizden: siler şehrimize dün sabah gelerek kay- hince Mısır Almanya ile diploması münasebetlerini genioletıni§tir. Berlindeki 

Var.şovadaki lngiliz büyük elçisi-
nin matbuata olan beyanatı 

Varıova, 4 (A.A.) - Vart0vadaki lngiliz büyük elçisi matbuata ıu beya

natta bulunmuttur: 
Yqadığuıuz an tarihi ve dramatiktir. Memleketinizin ve memleketimle bir-

leşen f ranııanın kuvvetleri mütearrıza kargı koruyorlar. Harbin safahatı ne 
olurta olsun gayretlerimiz muzaffer bir sulhla taçlanacaktır Adalet ve normal 
münuebet tekrar cari olacaktır. latilcbale itimadla bakmak ic .. p eder. Dava
mızın iyi olduğunu bilerek zulme taarruza ve itisaflara karşı u.:.icadele ediyo• 

ruz. 

Hollanda üzerinden uçan tayya
reler hangi millete mensupturlar? 

Labaye, 4 (A.A.) - Dün gece bazı ecnebi tayyarelerinin Hollanda toprak
ları üzerinde görüldüğü haber verilmektedir. Tayyareler bulutların üzerinden 
uçtı.ıiu için bunlann hangi devlete ait olduklan anlaııılamamıştır. Tayyarelere 
ateı etmek de mümkün olamamıştır. 

Hollanda hükümeti her iki taraftan garanti edilmiı olan bitaraflığına karwi 
yapılan bu tecavüzün vehametini tebarüz ettirerek bu tayyarelerin hangi devle
te ait olduklannın meydana çıkarılması için tahkikat yapılmasını her iki taraf .. 
tan da istiyecektir. Hükümet cevap aldıktan sonr bu hadiselerin bir daha te
kerrür etmemesi için lazım gelen tedbirlerin alınmasını talep edecektir. 

Irak elçisi Cümhurreisimize 
dün itimatnamesini verdi 

Tahsilde bulunan talebelerimizden 43 makamlık dairesinde tüccarları, balıkçı- Mısır sefiri Alman Hariciye Nezaretinden pasaportunu istemiotir. Kahiredeki 
kişilik bir grup dün gece geç vakıt bura- lnrı, fahrika sahiplerinin dileklerini din- Alman sefirine de pasaportu verilmi§tir. Ankara, 4 (A. A.) - lrakın Ankara elçisi Seyit Kümil Ceylani bugün saat 
ya gelmiştir. Günlcrdcnberi sılonbda bu- lemiş! Iskendc.run .~~ında ti~~t ha- Kahire, 4 ( ö. R.) - Mısırda örfi idare ilan olunmuotur. 14 de Çankaya köşkünde reisicümhur tarafından kabul edılerck itimatnamesini 
lunan talebelerimize gerek konsolosha- rcketınin artması ıçın tUccann mutalaa- Paris 4 ( ö.R) - Suriyede bütün siyasi partiler aralarındaki mücadeleyi ter• takdim etmiştir. 

i nemiz \•c gerek Yunan hükümeti ve Yu- larını almıştır. ederek dünyanın bu nazik günlerinde Fransa ve müttefiklerinin 7.aferine zahir K b 1 d H · · V k nan şimendifer idaresi tarafından büyük Valimiz öğleden sonra Dörtyola git- ı a u esnasın a arıcıye e Uleıi umumi katibi Numan Menemencioğlu 
~'...J1 .... liı .... 1111111iıiiliiııiıilliııiiiiiİİıııııiııll. ............ llİııılİl ............................. :ol:m:~:w~a~k:a:r:a~r~v~e~rDUf::· :1e:r~dir:· ~· ...... .;.. ...................... ________ ...., ____ ~~d~a~h~a:u:r~b~ul:u:n:m:u:ş~tu:r~.-------



SAHİFE ı1 

Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
........... .-&m._. ............ -...11n1 .. cm ..... 

Haberden _ 19 _ h Yazan 
Naklen Ra mi Yağız 

Polisler, 
dervişin 

tabanlarını sopaJadıkları 
ihtiramla koluna girdiler! 

A k R d IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
D 313 . a YOSU 1-Karşıyakaşubetemizlikhay

--~:::r-- vanlarına senelik 11,000 kilo arpa 
DALGA UZllHLllOV satın alınması başkatiplikteki şartna-

BUG'UN mesi veçhile 11 / 9 / 939 Pazartesi 
--~-- günü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww hammen bedeli 440 liradır. iştirak 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. edecekler 33 liralık teminatını iş 
T. A. Q, 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. bankasına yatırarak makbuzile en-

SALI I 5 I 9 I 939 cümene gelirler. 
12,30 Program 2 K k b • 1'k h 
12,35 Türk Muziği: (Okuyan: Müzey- - arşıya. a şu e tem~ ı ay-

yen Senar, Çalanlar: Vecihe Dar- vanlarına senelık 11,000 kılo kepek 
yal, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi satın alınması başkatiplikteki şart

SeyhZunki). A_,z. M kı ( ıl namesi veçhile 11 / 9 / 939 Pazartesi 
1 - e .nru - aye şar Aç - ·· ·· t 16 t l t M 
dı bahçede güller) gunu saa ya uza .1 mış ır. u-

- Bombalı suikastçiyi konakta ya- nı dinledL Sonra Ibrahime: 2 _ Faize _ Nikriz şarkı (Gönül hammen bedeli 330 lıradır. iştirak 
kahyan sendin değil mi} - Sen, dedi, bugünden itibaren bu ne için ate.şlere yansın) edecekler 24 lira 75 kuruşluk temi-

- Evet paşam!.. herifin yerine burada, maiyette kalacak- 3 - Halk türküsü - (Elveda dost nabnı iş bankasına yatırarak makbu-
- Adını sanını niçin bana söyleme- sın. Bir rütbeye de hak kazandın. deli gönül) ·ı ·· ı· l ( J 837) 

4 H Ik c k .. .. (Şah .. zı e encumene ge ır er. 
ôin ~ Hayvanlığmın mükafatmı ~imdi gö- 2 7 gün dayak ziyafetiyle polis müdü- - a ur usu ane goz-
!feceksin ı riyetinde izaz edilen Reşit efendinin yaz- ;c~ Halk: türküsü (A Faclimen "''77777'.TT.,."~'7.T'T~L"'LZ?J 

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

Helmoblö 
~ Böbreklerin çalışmak kudretini arb .. 

1 rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni be1soğukluğunu, mesane ilti
habını, bel ağrısını, sık sık idrar bOzmalt 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. idrarda kumların 
ve mesanede taşların teşekkülüne mani 
olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı te
mizliyerek mavileştirir .. 

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

HER ECZANEDE BULUNUR. 
• _ . . . . . • dığı kağıdın bu neticeye varışı ıbrahimi haydi senle kaçalım) Doktor ~ 

Sadrazam hürmet vaziyetile putlaşmış şaşırtmıştı. 6 - Halk türküsü (Kır oğlanın ~ . TİYL ~ 
davarı) ~s ··ı ç hN FUAR MÜNASEBE E FEVKAl.ADE UCUZLUK ... gibi duran resmi komisere işaret etti. Genç polis terfiye sevinirken Reşit ~ U ey m a 0 0 r U 

13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve , ~,, 175 KURUŞA HEZARAN SANDALYE .. 
_ Buraya gel! Al şu hayvan herifi, efendiden niçin altmlan aldım diye için meteoroloji haberleri. ~ 

nezarethaneye tık, polis müdürünü de için üzülüyor, dervişin bunu paşaya ifşa 1315 14 oo Müzik (K ık rogr ) ÇocU k hastalıkları ~ H A S A H 
bana çağır. Otomobille hemen gelsinl etmemesini temin çarelerini arıyordu. ;;• h ıq 19,'oo -Pro' ~am arış P am ~ ~ı H I C Y J L .. A Z 

A- b k 19,05 Mu .. zik (Hafif 1\•Tuzı·· 'k - Pl.) ~ mu .. ta assısı 1 MOBiL. -c:E Küçükpazarlı Ihsan neye uğradığını Bu sırada polis müdürü ı-umi ey, o- fü. ,ı 
19,30 l'ürk muziği (Halk türküleri, 

ta~ırınıştı. Talat paşanın ayaklarına ka- miserle birlikte divanhaneye girdi. Talat saz eserleri) ~ Lonclranın The BOS• KARYOLA 
panmak için bir hareket yaptı. paşaya doğru yürüdü. Efendisini selam- 20 15 K ~ pital For Sick Child SANDALYE 

d S A - b · b k ' onuşma "' • M E Ş H E R İ Eski arkadaşı ve dostu Reşit efen i· ladı. adrazam ı-umi eyı ir enara 20,30 Memleket saat ayarı, ajans ve ' v· St 
uh b u1 dd tli k O k k 'A • d. meteorolo3·1· haberlerı·. "~ren Ve ıyananın • ~ """'"'.+ KAVAFLAR ÇARŞISI No. 11 hin felaketiyle r u urk an ve şi e çe ti. na şu ısa ve at ı emrı ver ı: . -ı. Xr.L''ll. 

20,50 Türk muzigıv.: ~ Anna, Unive Kinder l FABRiKA. Si •• bir vicdan azabı duyan sadrazam buna - Şu geçenlerde tevkif ettiğiniz sui-
Ankara radyosu küme ses ve saz ~ Sp nam hastanelerm· de etü0 d yap 

meydan bırakmadı, komisere haykırdı: kastçi varya. Şimdi müdüriyete gidecek- heyeti. ~ .. - Yeni müzayede Bedesteni civan Ak 
- Defet, götür ~u hergeleyi. sin; o adamı yanına alacak, tazimatla 21 30 Konuşma S mıştır.. 1 Eken sokağı No. 34 
Komiser, Ihsan kolundan tuttu, yar- gönlünü yaparak buraya, yanıma getire- 21:45 Neşeli pl~klar. R. Her giin Birinci Beyler sokak 42 ~ j Z M j R 

21 50 Müzı.k (Bır· so1'-t) ~numarada 12 den 2.30 ve 5.30 dan~ ,..~agvazamız dahilden "'e taşradan hususi (lımma koşan polislerin muavenetile sü- ceksin r Haydi koş ı • llo':i ~ u.-. ,, 
. kl 'b k .d d kl d 0· F 22,00 Müzik (Radyo orkestrası) 8 zc kadar hastalarını kabul eder. sı'parı'şler kabul eder .• :rii er gı i on or an uza aşhr ı. ı· Azmi bey bu emirden şaşırdı. akat Konser takdimi _ Halil Bedi Yö-

nh · d k b ı· d t h b b v ne"Len. TELEFON : 2310 ""'""'"'"° KAVAFLARDA 11 numarada HASAN HİÇ YILMAZ MOBiL. vA va anenın ışına çı arınca e ın en a- ma iyetini, ııe e ini ııorınaga cesaret LKJ ı:r..l'lı ,_. 
bancasını aldL ÜTadaki metruk hapisha- edemedı·. 1 - Mozart - Figaronun düğünü (1768) .. • 20 " tos 939 dan :.:b bilA- obilya eşyası ve bilhasA !ZZZZ72"Z77.YZ'Jrz/..U~ muessesesı : agas ıu aren UIDUDl m 
neye kapadı, kapıya da bir nöbetçi koy- - Ba• üstüne paşam 1 operasının uvertürü -------------- müessesenin kendi mamulitı olan sandalye çeşitlerinde rekabet kabul etmez 

y 2 - Boieldieu - Le Calife de Bag-
Clu. Kendisi sedaret otomobiline atlıya- Dedi, geldiği hızla daireden fırlıyarak dad operasının uvertürü !l'!lt.3!"*f2J;-cl222imlllZ3Z!lı!llll_,Df!M!•~!2&!illril.H!2l~::zaz;zm;;•~ll derecede ucuzluk yapmağa ve beher sandalyede yirmi beş kuruş iskonta etmek 
rakiki dakikada Sirkeciye, polis müdür- otomobile atladı. Müdüriyetin yolunu 3-Borodine _ 3 üncü senfoni Doktoı Operatör suretiyle iki liraya satmakta olduğu sandalyeleri 175 kuruşa satmafa karar 
lüğüne indi. Soluk soluğa müdür Azmi tuttu. 4 - Kodaly - Maroşek dansları verdiğini sayın müşterilerine beyan eder ... 
heyin huzuruna çıkh. Nefesi kesilerek an- Tal~t paşanın verdiği emri, son cüm- 23,00 Son ajans haberleri, ziraat, es- Sa mı· Kulakçı 
)attı: leleri duyan İbrabimde de hoşafın yağı ham ve tahvilM, kambiyo - nukut 

k _:1-: .... : borsası. (Fiat) 
- Beyefendi, sadrazam paşa hazret• e~~.... 23,20 Muz·· ik {Cazband _ Pl.) KULAK, 8011 AZ, BiT• ~' 

ı · · b d 1 H · . b k d Sadrazam bundan sonra meclisi vü- V 
en enur uyur u ar. er l~l ıra ıp er- k 1A . di 23,55 - 24,00 Yarınki program. auu HAcarALIKLARJ lı 

h 1 · l B b At• • e ya gır : " .. ~ 
a ve en sen vasıtaya a ıa ıye teşrı- _Paşalar, bugünkü içtima kafi. Ya- -------------- MtJ'J'AffASSISI 1 

6nizi bekliyorlar. rın alessabah toplanmak üzere içtiınaa ZA Yt 
- Benim mi"> nihayet veriyorum! 1/1484 No. t0/4/939 da Ankara 
_Eveti Dedi .. Meclis dağıldıktan sonra bir • t .. d .. r-v .. den aldığını ika-

k ltu u li . .. 1 il k li . lnı emnıye mu ur ugun 

Muayenehane Birinci beyler No.42 ~ 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 - Söyleyin otomobil hazırlansın 1 ° ga ge şı guze ser ere e nı a - k • • ttim • • i alaca-

' . . . na koydu Reşit efendiyi dil§ünmeğe met tes eremı z:ayı e yenısm A TELEFON : 3668 , 
- Sedaret otomobılı kapıda beklıyor basladı.. ' ğundan eskisinin hükmü olmadığını ilan ~JJ& iliJl~.,,.n&!dl'.:l!D 

beyim 1 . . . Azmi bey telakki ettiği emri garip ederim. 3297 ~ 1839) ••• 
Azını bey yennden fırladı. Komıserle bulmakla beraber, tamamen tatbikte ku- İvan Diınitrof Bulganstanda Doktor 

beraber otomobile atlıyarak Babıaliye sur etmedi. Müdüriyete gelince birinci Gabrovalı 
geldi. şube müdürünü çağırdı, Talat paşadan 

Talat paşa ihsana duyduğu gayzı bir aldığı emre benzer garip ve kat'i bir ı•••••m!l!ti!lıllWSP:Jli!,.....!Jl:lri!!ZJZllZ••lllEl'I•-. 
..ır ı·· d · d kik ı ·k emir de o verdi : ,ur u zapte enuyor, a a ar geçtı çe ş· di .ka t h'. t ··sı . . . . . • .. . - ım o suı s çıyı urme go e-
artan hır kinle ıçın ıçın soylenıyor, aTada rerek buraya, yanıma çağırın!. 

DOKTOR 

Behçet Uz bir de: Birinci şube müdürü şaşırmıştı : 
- Zavallı Reşit efendi, bilmeden - Şu sadr5zam paşanın konağında 

ÇocuJı 11astalı1ıları 
Mütaflassısı 

' adamcağızın kanına giriyorduk. Adam- yakalanan mı? 
mı bunlar, bu herifler .. Allah topunu - Elli. v7t!.. 

1 
b . . 

1 . - tıraın a mı ur aya getireyım. 
kahretsın 1. - Rica ederim tekrarlamayın. Ne 

Diyor, koridorda dolaşıyordu. söylersem onu hemen yapın! 
Bir aralık polis lbrahime kağıdı Reşit - Fakat beyefendi, o adamın yürü

efendinin nasıl yazdığını sordu, tafsilatı- meğe değil, ayakta durmağa bile takati 

Hastalannı her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin 
de kabul eder .. 

(BORSA] 
ÜZÜM 

379 Esnaf ban. 
21409 

21788 
Piyasa tesbit edilmemiştir. 

tNCtR 

8 12 

46 Çuval Y. N. Benmayor 9,50 9,50 
38 Çuval A. M. Ataman 9 13 

84 YekOn 
17270 Dünkü yekOn 
178354 Umumi yekO.n 

ZAH!RE 

Ton 15 
198 Ç. Buğday 4,125 6 

Para Borsası 
CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG KURLARI 

Sterlingten gayrisi bir Tiirk lirasının 
mukabilidir .. 

Sa~ Alıf 

yok! 
- Neden? ........................ 

•• Bİ'J'MED1 •• 

lzmir inhisarlar başmüdürlii
ğünden: 
Alsancak Burnova caddesindeki depomuzda mevcut dokuzu kapak

sız 145 i kapaklı bozuk ve müstamel bidonun ihalesi bir hafta uzatıl
mıştır. 

Kapaksızldrın muhammen fiatı 4 kapaklıların 5 muvakkat teminatı 
57, 08 liradır. İsteklilerin 8 / 9 / 939 günü saat 16 da başmüdürlüğü-
müzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 3290 . ( 1835) 

lzmi ~ inhisarlar haşmüdürlü
~ünden: 
Alsancaktaki depomuzda mevcut cins, miktar, muhammen fiat ve 

teminatları aşağıda yazılı eşyanın ihalesi bir hafta uzatılmıştır. Şartna
mesi levazım şubemizde nümuneleri mezkur depolarımızda görülebilir. 
isteklilerin 8 / 9/939 günü saat 15 te başmüdürlüğümüzdeki komisyo
na gelmeleri ilan olunur. 

Miktarı Muhammen Teminatı 
fiat 

K. Ş. L. K. 

Ca~it Tuner 
Sinir flastalıJıları 

mütaflassısı 
Her giin saat üçten sonra Şamlı 

sokak No. 19 da Hasta kabulüne 
başlamıştır. 

TEL. 3559 

1 

~ıtııı1ı ......... m!2 .... ~ 

Dr.AliRizal 
•• 

Un len 
Doğum ve Cenahi Kadm 
hastalıklan Operatörü 

Her gün hastalannı saat üçten son· 
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci ~ 
kordon• 222 numaralı muayeneha-S 

iıl nesinde kabul eder. 
~ TELEFON : 2987 
UCZ7iZ7.:ZZ-LZXZZZ/'...LZZYZD('Z'YRlcıaıli 

DOKTOR 

Celal Yartm 
1ZMiR MEMLEKE'J' 

HAS'J'ANESİ DAHİLiYE 
MtlrARASSISI 

1f111IOS zaı&eg pupq : emıqaua&ımw 

Denizyolları işletme umum 
müıf ürlüğünden: . 
1 - idaremizin 31 Mayıs 1940 tarihine kadar kömür tahmil ve 

tahliye ve aktarma itleri kapah zarf usulü ile eluilbneye konımqtur. 
2 - Muhammen bedel 60 bin liradır. · 
3 - Eksiltme 18. Eylôl. 939 tarihine müsadif pazartesi gÜnÜ saat 

15 de Deniz yollan itletmesi umum müdürlüğü alını aatım komisye>.o 
nunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 4250 liradır. 

4 - Eksiltme farlnamesi adı geçen komisyondan parasız olarak 
alınır. 

5 - isteklilerin bu işe ait teklif mektuplanni tayin olunan gündq 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lizımdır. 

6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet olduklanna dair bu se· 
neye ait vesika ibraz etmeleri farttır. 

2, 5, 10, 15 3245 (1831) 

iz.~ ir - Göztepe: Devrim Orta 
okulu· direktörlüiiinden : 

1 - Yatılı. Yahsız Kız ve Erkek talebe kaydına baflanmİ§tır. 
2 - Eski talebemizin Eylulün onuna kadar kayıtlannı yenilebne

dikleri takdirde yerleri yenileri tarafından doldurulacaktır. 
3 - Kabul tartlan hakkında izahat almak istiyenlerin timdiden 

Okul direktörlüğüne bq vurmalan • 
29, 30, 31, 1, 2, 3, 

"Alsancak Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVi » adındaki otuz ya 

;• uıuai hastahanesi Birinci Kordonda Alsancak vapur iskeleıi kartı 
sındadır. Ge~e gÜndüz basta, doğum, ameliyat kabul eder. Dainıı 
~mütahassıa doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğum 
;salonu, Rontken - Diyatermi - ( Undala ) - Ultraviyole - Enfraruj -
§Eıektrik ve su tedavileri Bakteriyoloji laboratuan vardır. Denize kartı 
~çok güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanedir. 
" Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve buıusi odalar dört lira 

I
~· lar. 

TELEFON Numarası : 2 9 7 4 
TELGRAF Adersi: Alaancak Sıhhat Evi 
POSTA Kutusu : 3 2 1 lZMlR 

lzmir Vilayeti Defterdarlı
ğından: 

Sterlin 555. 552. 5725 6 
Dolar '15.72 75.32 215 11 
Belga 4.3930 4.3695 2041 19 

25 76 
1 77 

29 08 

Iskarta çul 
» ıp 

, ince kınnap 

Sahibinin veraset vergisi borcundan dolayı tahsili emval kanununa 
!11•••ı1umrnııwwwm•sl"'&PJWmt••••1'9I göre haciz edilen Mesudiye mahallesinin Burnova caddesinde 19 .. 21 

DOKrOR sayılı ve 450 lira kıymetindeki bir kıta arsası 21 gün müddetle müza-

No. 25 TELEFON : 3956 

Fransız Frangı 31.75 31.58 
Pezeta 7.83 7.78 
Florin 1.3804 1.3730 
İsveç Frangı 3.3062 3.2883 
İsveç Kronu 3.3062 3.2883 
Norveç Kronu 3.4873 3.4685 
Çekoslovak Kronu 22.88 22.76 
Dinar 35.42 35.40 
Leva 68,84 68.47 
Ley 83. 82. 
Mark 1.98 1.97 
Liret 15.16 15,08 
Drahmi 97,30 96.83 
Zloti 3.8949 3.8739 
Pengu 3.6984 3.6807 

ZAYl 
29/9/937 yılında Manisa emniyet 

direktörlüğünden aldığım 42/258 sayılı 
ikamet teskeremi zayi ettim. yenisini ala
catımdan hükmü olmadığı ilin olunur. 

9318 13 90 

147 

85 

46 

eski kalın çul Js rn ail Hakkı yedeye çıkarılmıştır. 15/9/939 Cuma günü kat'i ihalesi yapılacağın
dan talip olanların aynı günde saat 15 te idare heyetine müracaat et• 

3291 (1841) 
Akarçay meıeri. 5, 12 3209 c1s40> 

DENİLİ NAFIA MtJ'DttRLOCtiNDEN: 
1 -11225 lira 56 kuruş keşif bedelli Sarayköy hükümet konağı ik

mali inşatı vahidi kıyasi fiatla ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Eksiltme 28/9/939 Perşembe günü saat 10 da Denizli nafıa· 
müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (842) liradır. 
4 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile bu şartnameye bağlı evrak De

nizli nafıa müdürlüğünden 56 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacak-

Dahili ve tenasül has· 
~ ıaıııııar mütaflassısı 

Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 
, Kordon-Alman konsoloshanesi 
arkasında ) 206 Numaralı mu

~ ayenehanesiude her gün aaat 
N 13 den itibaren bastalannı ka
, bul eder. 

TELEFON : 3458 

ları teklif mektuplarile birlikte ihale gününden 8 gün evvel müracaat ZA Yt 
etmek suretile Denizli vilayetinden yalnız bu işe mahsus olmak üzere T. C. Ziraat bankasına vuku bulan 
alacakları ehliyet vesikası ve ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dair tevdiatını için istimal etmekte olduğum 

lzmir vakıflar müdürlüğün-
den: 
Muhammen B. 
L. K. Cinsi N. Mevkii Vakfı 
----.. --
36 Dükkan 20 Değirmendağ Akarcalı camii 
24 » 26 > » 
24 > 28 > » 
24 » 30 > > 
24 :. 32 > > 
60 ev 5 Battal sokak » 

Turgutlu Albayrak mahalle
sinde Yugoslavya tebaa-

939 senesine ait ticaret odası vesikasını muhtevi zarfları 28/ 9 / 939 gü- mührümü zayi ettim yenisini yapbraca- Yukarıda yazılı akaret 31 /5/940 tarihine kadar kiraya verilmek üze. 
nü saat 9 za kadar Denizli nafıa müdürlüğüne makbuz mukabilinde ğımdan eskisinin hükmü olmadığını re müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 14/9/939 Perşembe günü saat 

'- -----L,!J.A 4 9 939 



t 

... 

E!A S EYi.OL &ALI 1939 
Fratelll Sperko vapur DEUTSCH Messagerie*s Maritlmes l' 
A t si Levante Linie cen e KUMPANYASI _,,._ 

ROYALE NEERLANDAİS DEN TORSKE l\1İDDELHAVSLİNJE TIIEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
NYASI O S L O ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 

KUl\IPA . cBAYARD• vap. 25 eyli.ilden 28 eylü- İstanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya-
ULYSSES vapuru elyevm limnnımız- le kadnr Diycp, Dünkcrk ve Norveç li- ya hareket edecektir. 

ga olu? Rotterdaı;ı, ~:= v~ H~; manian için yük alacaktır. Her türlü izahat ve mnlfilnat için Bi
ed~~:~nlan içın yu are c ·~OSP~ORUS• va?. 25 ~teşrinden rinci Kordonda 156 numarada LAU-
SERVİCE MARİTİl\IE ROUl\lAİN 28 ılktcş~ıne kada~ _Dıy~_P· Dunkerk ve RENT REBOUL ve ŞERlKt vapur acen· 

Kl
Jl\IPANYASI Norveç lımanlnn ıçın yuk alacaktır. tıısınrı miiracaat edilmesi rica ohmur 
• AMERICAN EXPORT LINES Inc. , ' 

ALBA JULİA vapuru 30 eylıil 1939 Izmirden hareket: TELEFON : 2 3 7 5 
ttarihinde gelerek Malta, Ccnova ve Mar- cEXHİBİTOR• vap. 10 eylüle doğru 
~ya limanlarına yük alarak hareket bekleniyor, Ncvyork için mal alacaktır. 
ideccktir. aEXAMINERn vap. 17 eylüle cloğru 
JIOLI.ANDA AVUSTURAJ ... YA HATTI bekleniyor. Nevyork için~ alacaktır. 
SPRİNGFONTEİN vapuru 30/9/ 939 ·EXlVIOUTH• vap. 20 eylüle doğru 

H. Whitall ve şürekası 
TELEFON : 3120 

THE 1\JOSS - HUTCIIİSON 
LİNE LİMİTED 

Birinci Suuf l\liltahaıiinl 

Ur. Demir Ali 
KAMÇlOGLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik Tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. 

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan :ıkşama kadar hMtalannı 

kabul eder.. TELEFON : 3479 
sn 

IJo..th' 1 y · Ze1 bekleniyor. Ncvyork için mal alncakbr. 
f;:·-;;ındc •A~ur~.ya ve enı hare:; .EXCELLO• vap. 26 eylüle doğru LİVERPOOL • GLASGOV VE füı limanlan içın yük alarak bekleniyor. Nevyork için mil alacaktır. BRİSTOL hattı ı\ŞÇI BAŞI l\fA JIK A 
edecektir. PIRE TA~İYLE: ETRİB vapuru 4 cyl(lldc gelip Liver-
FİNSKA ANG. AİB. KUl\IPANYASI cıEXCALID~·. vap. 14 eylülde .Pi- pul \'C Glasgovdan yük çıkaracak ve 
SAİMAA vapuru 4/9/930 tarihinde reden Ncvyork ıçın harek~: cdcc~ldir. oyni zamanda Llverpul ve Glasgov i in 

el k A 
vers ve Finlandiya limanları cEXETER• vap. 28 eylülde Pırcden 1 1 ,..,.__ ç 

ere n N k . . h k t d ktir ma a acar,u.ı.. 
lçin yük alarak hareket edecektir. evyor ıçın nre e c ece . 

N o T : D. T. R. T. İSBRAI\"DTSEN • .l\fOLLER 

İlandaki hareket tarihleri ile navlun- aDtJ?APEST• :'ap. 18 ~y~üle .. doğru Ll~ • ~EVYORK 
rd ki d ğişikliklerden dolayı acenta- beklcnıyor. Tuna limanları ıçın yük ala- HAiFA, İSKENDERİYE. NEV-YORIC 

a e caktır. PIIİLADELPBİA HATTI 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla ııDUAN. vap. 24 eylüle doğru bck-

JlplsiHlt için İKİNCİ KORDONDA FRA· !eniyor. Tuna limanları için yük alacak- GERTRUD vapuru ağustos nihayetin-
ti'Eı.Ll SPERCO vapur acentasına mü- tır. de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork 
~caat edilmesi rica olunur. •TlSZA• vap. eylül sonlarına \'e ya- ve Philadclphia için mal alacaktır. 

TELEFON. 2004/2005 but ilkteşrin bidayetine doğru bckleni- GUDRUN l\1AERSK vapuru 10 12 
---------· ----- yor. Tuna limanları için yük alacaktır. eylCilde gelerek Hayfa İsk d · r.i 

•TlSZA• vap. 12 eylüle doğru bekle- ork v Phil .'. en enye ev-
niyor. Portsaid ve Iskcnderiye limanla- y c adelphla ıçın mal alacaktır. UMDAL . 

--l,..-

UMUMİ DENİZ ACENTALI(;t LTD. 
HELLENİC LİNES LTD. 

n için yük alacaktır. Gerek vapurlann muvasalat tarililcri, 
sKASSA• vnp. 21 eylüle doğru bek- isimleri ve navlunlan hakkında acenta 

}eniyor. Portsaid ve lskenderiye liman- bir taahhUt altına giremez. Daha fazla 

Makarnalar 

d 
lan icin yük alacaktır. tafsilat almak için H VHİ'ITAL Şs 

BELLAS vapuru 3/5 eyl<U arasın a vi · . · ve ı. d H SER CE l\lARITIME ROmlAİN 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi Sel&nik sergisinin 937 ve 938 senelerinin 
ReJclenilmekte olu~ Rotter ~ .. am- DUROSTOR vap. 30 eylülde bekle- nca omnur. 
burg ve Anversa limanlan içın yük ala- niyor. Köstcnce, Kalas ve Tuna liman- birincilik madalyalanm kazanmıştır 

1 
· al } -Z>tW~J..J§'JWWiiiWZZI ..... 8* 

Caktır.. an ıçin m a acaktır. 

Herkese 11ilhassa muhterem 
Hatay ılara ınü.ide 

B E L G İ O N vapuru 14 Eyltllde JOHNSTON VARREN LİNES LTD. 
ıt>eklenilmekte olu~ Rotte~d~m, .. Ham- İNCEMORE vapuru 27 ağustosta 
;'burg ve Anversa limanlan ıçın yük ala- Burgaz, Varna, Köstcnce, Sulina ve Ka-
Caktır.. !as İçin hareket edecektir. 
eoLLANDİA vapuru 22 Eyltılde Vapurlann hareket tarihleriyle nav-

beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- lunlardaki deği~ikliklerden aceota me
l;rurg ve Anversn limanları ıçin yük ala- suliyet kabul etmez. 
Caktır - Daha fazla tafsilAt için ATA TURK 

AT HİN A İ vapuru 30 Eyltilde caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
ibeklcnilmekte olup Rottcrdam, Ham- Zee ve Şn Vapur acentalığına mUrae;l· 
burg ve Anvcrsa limanları için yük ala- at edfünesi rica olunur. 
Caktır.. TELEFON: 2007/2008 

BALKANLAR ABASI BATl'I 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR DET FOBENEDE 

·LOVCEN• Dampskibs. Selskab 
Lüks vapuru 9 eylltl 1939 cumartesi --..f:r--

gUnU Köstenceden gelip 10 eylıll 
0

1939 COPENHAGE:S 
pzar gilnü saat 12 de : ON DEŞ GÜNDE niR l\IUNTAZAl\1 

Pire - Arnavutluk liman1an - Kotar- SERViSLER 
Pubrovnik - Split Venedik ve Tricsteye ANVERS • ROTTERDAM • DANİ· 

1 - lzmir Basmahanede 1296 sayılı Dibek sokağında HATAY 
OTEU nam ile maruf ve rağbet görücü bir Otel vücuda getirilmi§tir. 

2 - MezkUr otelin mobilyaları tamamen yeni olmakla bera 
Alaturka ve Alafranga denen bir hamamı mevcuttur. 

3 - İçerisinde muhtelif akar ıu ve havuzlan v~ bahçeleri havidir. 
4 - Temizlik ve emniyet huşusunda tam minasile bu otelimizde 

istirahatinizi temin edeceğiniz §Üphesizdir. Teşrif buyuran muhterem 
misafirlerimiz otelimizin her bir huıuaatı hakkında memnun kalacak
lannı ilin eyleriz. 

5 - Tahtı icanmda bulunan yine 1296 aayıh sokakta 36 aayılı 
TAN OTELi ile 45 sayılı ŞARK OTELI'nde de ayni teıkilit 
mevcuttur ... 

H. 3 

Basmahane 1296 aayılı Dibek Sokağında 
Tan ve Sark otelleri müsteciri ve HATAY 
oteli sahibi Bqir Korkut .. 

1- 10 (1696) 
hareket edecektir. 

ANGJAO EGYPrfAN MA1L LlNE MARKA - BALTIK SKANDİ. 'AVİA f~•-DB12t3~~~7.Ztrn;rz.;~:2'i:::;a;::ZZ7.7.:i!~ 
PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRUT S/s. ALGARVE Ağustosun son -------........ -----

HAYFA - iSKENDERİYEYE hat haftasında ylik nfocaktır. w 
·CAİRO ctTY. IA'OKS VAPURU ne TUNİS motcırli EylQliln birinci hafta-

Marsilya iç?ı Be~t-H~yfa-İsken- sında yük alacaktır. Türk Maarif Cemivetı - lzmir 
hareket tarihleri derıye Jçın hareket stcı'y ·•EN ı·· .. Eyl,._,.. ü u ·· tarihleri .lA mo oru wun ç ncu 

Yablı ...... E G E E R K E K L t S E S t ...... Yatısız 
Ana, tık, Orta ve Lise kısımlarım havidir. 

7/9/1939 1/9/1939 hnftnsında yük alacaktır. 
21/9/939 15/9/939 BROHOLM motörü ilkteşrinin birin-
5/10/939 29/9/ 939 el haftasında yük alacaktır. 

Kayıt muamelesi başladı. Karantina Köprüde 141 inci sokakta 
Liseye müracaat edilmesi. 

GOULANDRİS BROTHERS LTD. Faila tafsilat için Fevzi paşa bulvann-
PİRE da No. 7 (Osmanlı Bankası ittisal.inde) 

uNEA HELLAS• f J. NAHUM nccntcliğine müracaat 

Lilks transatlantik vapuru ile Pire edilmesi.. 

Nevyork hattı.
TELEFON : 3304 

Telefon: 
Lise 2920 
Ana, ilk : 3947 

2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 

Pire - Ncvyork seyahat müddeti 12 gün ,--------------------
Nevyork - fuan için hususi fintlcr .. 

Pireden hareket tarihi 
9 EylUI 1939 

4 25 
hra 

Tel: İzmir Ege Lisesi 

3267 (1828) 

Gerek vııpurlnnn muvasalfıt tarihleri, 
gerek vnpur isimleri ve navlunlan hak
kında ncenta bir teahhUt altına giremez 
Daha fnzla tafsilit almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umum! deniz Act"ntalığı Ltd. milracaat 

"KODAK" 
"BRAUNİ" 127 

Ne ucuz: Fakat ne kıymetli 
bir hediye 

edilmesi rlca olunur. 
Telefon : 4072 Müdilriyet 
Telefon : Sl 7l Acenta 

!:'. Broven 
şiire 

GUNARD LİNE 
LiVERPOOL VE GLASGOV HATTI 

BACTRİA vapuru cyllıl bidayetinde 
gelip Glasgov, Svansca ve Livcrpooldan 

mal çıkaracaktır. 
BOTHNİA vapuru 20 eyllıl tarihinde 

gelip Liverpool ve Glnsgov için mal ala

caktır .. 
Gerek vapurlnnn muvasallt tarihleri, 

isim!C'rl ve navlunlan hakkında ncenta 
bir teahhUt nltınn giremez. Daha fazla 
tafsilat almak için T. Boven Recs ve Şr. 
ntn 2353 telefon numara.ruıa müracaat 
edilmesi rica olunur . 

orvie ve ştirekAsı 
• 

BİRİNCİ KORDON REES BL~ASI 
TELEFON : 2443 

LOI\TORA- HULL HATTI 
ESmELLANO vapuru 27 ağustosta 

gelip 2 cylıile kadar Londra ve Hul için 

fük alacaktır .. 
LİVERPOOL HA'ITI 

OPORTO vapuru 30 nğustosa kadar 

Lh·crpool ve Gıasgov için yük alac:ıktır. 

DEUTSCHE LEVANTE - LL~ 
DELOS \•aparu 23 ağustosta llam

burg, Bremen ve Anversten gelip yük 

Küçük, büyük, herkesin makinesi 

Daima net ve parlak 

resim çeker, kullanışı 

kolay bir makine 

4 x 6 5 sm. 

aoy\e res\m\er ç 

"KODAK VERiKROM" 280 Film Ue 

8 pozdan 8 güzel resim 

u un KODA K satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu. istanbul 
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Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 
BALCJLAR CAD. lfO. 230 'l'ELEFOH : 3045 
SATIŞ YERİ : SAMAN İSKELE KARDİÇALI HAN NO. 12 
FUAR : SERGİ SARAYI ... 

IZMIR 

-- •a:a Qk&iif Wtl *CIPZ?J21GA2r2!11!Will.'llllEll-11111'1-•I 

Kemal K. Aktaş 
Hilal Eczanesı 

Anofartalar "Hükümet Caddesi,, 

Türk Maarif Ceıniyeti okullarl 
Gündüz ve yatalı talebe kaydına başlanmışbr. 'Ücretler aşağıda göste

rilmiştir. Fazla malCımat almak istiyenlcrin okul direktörlüklerine b~ 
vurmaları.. 

Ankara kız ve erkek kollejleri 
bk Orta lise 

Giindüs 60 100 120 Lira 
Lira Yatılı %25 260 285 

Gündüz 
Yntılı 

Bursa kız 
İlk Orta Lise 

40 50 
185 185 

lzmir Ege 
ilk Orta Lise 

lisesi 

Lirn 
Lira 

lisesi 

1 
Gündüz 50 60 75 Lira 
Yatılı 160 200 200 Lira 

Asli maaşı 55 liraya kadar olan memur \'C tekaüt 
kardeşlerden yüzde on tenzilit yapılır. 

' - 8 3241 (1834) 
~ ,, ~· , ' •• ,:... • ...... "!; .. • 

BEYOGLUNDA ... 

Bristol Oteli 
Sirkecide 

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

Lütfü Bengü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada aoğuk ve sıcak akar suları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan okhığu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlnr rekabet kabul ebni
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati' 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
b-ulunan otellerde buluşurlar. 

~~~g552"Jllji-~;g~~-IU..l~Si!'Z ~ 

BIÇAGI 
Fn serf .sak.alları 

Fuarda 

.:yener 
~~ 
Yumu~at11~ 

183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 
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Harp cephelerinde son vaziyet 
Almanlar 17 Leh kasabasını bombaladılar. Zehirli gaz 

atm_akta ve köylüleri öldürmekte devam ediyorlar 
Lehler yurtlarını kahra

manca müdafaa ediyorlar 
Pozanda Leh süvarileri Almanları hu
duttan püskürttüklerini söylüyorlar 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - dır. Nüfusça zayiat olmamıştır. Büyük dir. 

: elçi vaziyeti raporla hükümetine bildir- Varşova 4 (Ö.R) - Bir Leh tebliği 
Varşova 4 (Ö.R) - Düşman tayyare- miştir. Bu mıntakada yalnız sefirler bu- Gdinyanın 40 kilometre cenubunda Pon 

!eri geniş ölçüde zehirli gaz kullanmak- lunmaktadır. Ve hiç bir askeri hedef mevkiinin istirdad edildiğini bildiriyor. 
tadırlar. Diğer bir kasabaya da elektrik yoktur. .. Danzig limanının meclhalinde Vestoplat 
bataryalı balon atılmıştır. Bütün bu Londra 4 (0.R) - Pat ajansının bil- adasında muhasara edilmiş olan Leh 
ölüm vasıtaları bir çok kurbanlar ver- dirdiğine göre, Alman kıtalan girdik- bölüğü mukavemetine devam etmekte
mektedir. Sestoşova kasabasını şiddet- !eri yerlerde sivil halkı kurşuna diz- dir. . 
li bir mukavemetten sonra terke mec- mekte ve her tarafı yağma etmektedir. Pans 4 (Ö.R) - Fransız umumi ka-
bur kaldık. 1 Varşova 4 (Ö.R) -Alman askeri tay- rargahının bir numaralı harp raporu: . 
Varşova 3 (A.A) - 3 Eylül tarihli yarleri 250 nüfuslu Bielo köyünü tama- ! « Almaı_ıy_aya karşı hava, ~ara ve denız 

Polonya harp raporu: miyle tahrip etmişlerdir. Aynı havalide, kuvveilerının umumi harekatı başlamış--
Hava harelcltı.: meralar üzerine 13 bomba atan Alman tır.> 
Alman hava kuvveilerinin Polonya tayyareleri bir çok hayvanatı itlaf et- Alman ?rdusu kahraman. Polonya cep-

t akl tiz · d ki h"cuml d mı'şlerdir 1 hesınde rıcate mecbur edilecektir. Ya-opr an erın e u an evam . ılan harp kurtul d 
etmekte ve sivil halk arasında bir çok ki- Berlin 4 (Ö.R) - Başkumandanlık şu P • uş savaşı ır. 
§inin ölmesine sebep olmaktadır. tebliği D.N.B. ajansı vasıtasiyle neşret-

Pazar gi.inü, V arşova, Deblin, Ra- miştir: Silezyadan hareket eden kıtala
domsko, Torun, Poznan, Krakovi, Plock rımızla yukarı karpatlarda hareket ha
ve diğer bir çok şehirler bombardıman !inde bulunanlar Krakovi üzerinde bir
edilmiştir. Alman tayyareleri, köylere !eşmek üzeredir. Alman motörlü kıta
ve hattA koyunlarını otlatan çobanlar lan Vistol nehri sahiline varmışlar ve 
tızerine bile bomba atmış ve ateş a~ Koridorun şimal kısmındaki Leh kuv
tır. vetlerini asıl ordularından tamanıiyle 

Hava kuvvetlerimiz bugün öğleden tecrid etmişlerdir. Trogen lstihkamına 
aonra Czstochova mıntakasında düşman hücum eden Almanlar bazı hatları zapt
zırhlı kıtalarına hücum ederek dUşına- etmişlerdir. Varşova üzerinde yapılan 
nın iki motörlü kolunu muvaffakıyetle bir hava muharebesinde 7 Leh tayyare
hombardıman etmiş ve mevzilerinde bu- si düşürülmüştiir. Sahilin diğer bir nok
lunan diğer bir düşman grubuna da ağır tasında bir Leh torpitosu batırılmış ve 
zayiat verdirmiştir. bir torpil gemisi ağır zayiata uğratılmış-
DUşman hava kuvvetlerinin zayiatı: tır. D.N.B. ajansı Pozen cihetinden Al
Cumarte..oi günü avcı tayyarelerimiz man arazisine girmek lsüyen Leh süva

Torun civarında bir hava muharebesin- rilerinin tardedildiğ.ini. bildiriyor. 
de düşmanın dokuz tayyaresini düşür- Alman tayyareleri mühim Leh müna
müştiir. Dün düşmandan yirmi yedi tay- kale hatları üzerine bir çok taarruzlar 
yare di.işi.irdük. İki gün içinde düşman yapmışlar ve Varşova ile Krakovi, Lem
altmış dört tayyare kaybetmiştir. berg, Doçelo ve diğer merkezler arasın-

Bizim zayiatımız on bir tayyareden da münakalatı kesmişlei=dir. Alman tay-
ibarettir. yareleri bir çok infilaklar, draymanlar, 

Karada: yangınlar kaydetmişlerdir. Varşova ci-
Düşmanın Silezya ve garbi Karpatlar- varında bir tayyare fabrikası ağır tahri

da çok şiddetli taarruzu devam etmekte- bata uğramıştır. 
dir. Düsman büyük kuvvetleri harekete VİSTOLU GEÇMİŞLER 
geçmiştir. Kuvvetli bir düşman zırhlı D.N.B. ajansının diğer bir haberi Al-
grubu Czestochova istikametinde ilerle- manların Vistol nehrini geçtiklerini ha
meğe muvaffak olmuş ve bizi de mezkfu- her vermektedir. Alman deniz kuvvet
şehri tahliyeye mecbur etmiştir. Düşma- !eri bu sabah ikinci bir Leh tahtelbahiri 
nın büyük faikiyetine ve pek çok zırhlı tahrip etmiştir. Muhasamatın ilk iki gü
kıtaatına, ağır toplara ve tayyare kuv- nünde 50 Leh tayyaresi düşürülmüştür. 
vetlerine dayanan hareketine binaen kı- Alman hava kuvveileri ancak 21 tayya
taatımız Silezyadan çekilmek mecburi- re kaybetmişlerdir. Almanlar ancak as
yetinde kalmıştır. keri hedefleri bombardıman etmişler-

Osa ırmağı boyunca, Grudziadz'ın şi- dir. 
malt şarkisinde düşman piyadesi hücum Varşova 4 (Ö.R) - Dün 22,20 de neş
arabalarına dayanarak şiddetle taarruz redilen Leh tebliği Alman hava kuvvet
etmektedir. !erinin bütün gün hücumlarına devam 

Sarki Prüsya mıntakasında muhasa- ettiklerini kaydediyor. Sivil ahali zayiata 
Şarki Prüsya mm takasında muharebe- uğramıştır. V arşova, Lublen, Torn ve di

ler hududa civar yerlerde devam edi- ğer bir çok şehir ve köyler bombardı
yor. man edilmiştir. Zestoçvoda Leh tayyare-

Gdinya ve Danzig mıntakasında Or- lori Alman zırhlı kollarına hlicum ede
lodvo ve Kact'ı bir mukabil taarruzla is- rek bunlardan ikisini tahrip etmiş)erdir. 
tirdad ettik. Vesterplatte garnizonu halil Dünkü gün 64 Alman tayyaresi düşi.irül
kendini müdafaa etmektedir. müş, Lehler ancak 11 tayyare kaybet-

Roma 4 (Ö.R) - Bir Alman tebliğine mişlerdir. 

INGILIZ KUMANDA HEYETI: 
Londra 4 (A.A) - Kral, General Vi

kont Gort'i seferi lı:uvveiler başkuman
danlığına, General Edmond Ironside'i 
imparatorluk büyük erkaru harbiye reis
liğine ve general V al ter Kirke'i anavatan 
kuvveileri başkumandanlığına tayin et
miştir. 

LONDRADA VAZIYET: 
Londradaki mektepler kapanmıştır. 

Eyaleilerdeki mektepler tedrisata devam 
edeceklerdir. 
Londranın tahliyesine bugün de de

vam edilmiştir. Şimdiye kadar nakledi
len çocukların sayısı 480 bini bulmuş
tur. 

Sinema, tiyatro ve emsali eğlence yer
leri yeni iş'ara kadar kapalı kalacaktır. 

Bankalar harp mUddetince gösterecek
leri faaliyeti tanz.iın edeceklerdir. 1914 
de olduğu gibi bu sefer moratoryom !Hin 
edilmiyecektir. 

Londra 4 (ö.R) - Berlinden bildiril
diğine göre dört ingiliz tayyaresi çok 
yüksekten Alman toprakları üzerinde 
uçmuşlar ve bir çok beyarınameler at
mışlardır. 

Londra 4 (Ö.R) - Alman arazisi üze-
rinde dolaşan ingiliz gazeteleri Çember
laynın Alman milletine hitabini taşiyan 
binlerce beyannameler atmışlardır. Bu 
beyannamelerde bilhassa şu cümle şa
yanı dikkattir. 

« Siz, Alman milleti, şimdi ve her da
kika sulhu istemeğe hakkınız vardır. Ha
kiki ve samimi sulhperver temayülatı 
nazarı dikkate almağa amadeyiz.> 

Londra 4 (ö.R) - Bugün sabah er
kenden Londra limanı şimal ve şimal şar
ki kontluklarında hava tehlikesi isareti 
verilmiştir. Saat 2,20 de düdükler çalmış
tır. Mi11eileri bilinmiyen bir takım tay
yarelerin çok yüksekten uçtukları görül
müştür. Ingiliz tayyareleri derhal hava
lanarak bunların hüviyetlerini tesbit et
tiler. Bir hava hücumu mutasavver ol
madığı anlaşıldı ve tehlikenin mevcut 
olmadığı ilan edildi. 

Londra 4 (ö.R) - Ingiliz harp filoları 
üssülharekelerinde tehaşşüd etmiş olup 
hareket emri bekliyorlar. Ingiliz kruva
zörleri muavin kruvazör haline konan 
bir çok ticaret gemileri ile takviye edil
miştir. 

Londra 4 (ö.R - Arnirallık bütün 
denizlerde bahri faaliyetin devam ettiği
ni ve şimdiye kadar mühim hiç bir hare
ketin kaydedilmediğini bildiriyor. 

1Almanlar bir lngiliz Trans
atlantiğini torpillediler 
''Atenya,, gemisinde yolcu ve 

• mürettebat 1400 ınsan vardı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -ı•enesinde inşa edilmişti. 1 Torpillenmenin çok mühim Te lcil 
Amerikan yolcu .. v"=dı. Bunların ~43 Ü cAthenia> Glasgowdan ayrıldıktan neticeler tevlid etmesi muhtemeldir. Ba
Glaskovda, 103 u Liverpolda, 65 Şl Bel- sonra Liverpula uğramı~ ve buradan Cu- zı zevat Bay Ruzveltin yarın yahut öbür 
!astta vapura binmişlerdi. Bu li- · .. .. 16 d k t J .. k · f k ı·d · · d. 

1 daki Am rik 
·k l l d martesı gunu saat a ap an anncs gun ongreyı ev a a e ıçtımaa avet 

manar e an onsoosarınan k d d h k ·· ·· h lbl d" ı · iml · alın tır recdin uman asın a are et ctmıştır. etmcsının mu teme u un ugu müta aa .. 
ıs erı mış . 

İngiliz bahriye nezareti torpillenme- c.Athenia> tahlisiye sandallan 1830 sını serdetmektedirler. 
nin önceden haber verilmeden ve ihtar kişi alabilmekte idiler. Vapur Liverpul- ALMANLAR BiR LEH DENiZ-
yapılmadan vukubulduğunu haber ver- dan 1000 tonluk yük almıştı. ALTI GEMiSi BATIRDILAR 
miştir. Vapur bu esnada Hebryo adala- •Athenia• nın torpillenmesi Vaşing-

Berlin 4 (Radyo) - Alman deni:& nnın 200 mil garbında bulunuyordu. d f k ı· d h d B 
Vapurdaki yolcuların miktarı 1400 dil ton a ev • a e eyecan uyan ırmış. u kuvvetleri Danz.ig körfezinde bir Leh de-

münasebet1e cLusitama> meselesi batır .. Torpilin infilalu bazı yolcu ve mürette-
batın ölümüne sebep olınuş ve tahlisi- !atılmakta, ancak •Athenia• yalnız yolcu 
ye sandallarında toplanan diğer yolcu nakletmekte olduğundan dolayı bu de
ve mürettebattan 200 kişi bir Isveç ve faki torpillenmenin mazur görülemiye· 
80 kişi de Norveç vapuru tarafından kur- ceği ilave olunmaktadır. 
tarılnuştır. Bay Ruzveltin katibi Stefhen Early 
Amerikalı yolcuların bir çoğu kadın

nizalhsını batırmışlardır. 

Londra 4 (Ö. R) - Bahriye Nezare-
ti, yanndan itibaren ticaret gemilerine 
harp gemilerinin terfik edüeceiini alaka· 
darlara bildirmiştir. 

Londra, 4 ( ö. R) - Batan lngiliz 
reisicümhura bu torpillenme hakkında 

dı. Vapurda aynca 10 kadar Leh ve Çe- vapurundan S. O. S i~ıneti, torpillendik-
koslovak mültecisi vardı. bir telgraf gelmi~ olduğunun beyan ve 

TAARRUZ HABERSİZCE OLDU şu sözleri ilave etmiştir. 
Londrada resmen beyıµı edildiğine gö- - Resmi haberlere göre vapur Llver-

re vapurun batınlması, A!manyanın da pul tarikiyle Cla.sgowdan geliyor, ve ha
riayet etmeği taahhüt etmiş bulunduğu 
tahtelbahir harbına ait beynelmilel kai- mil olduğu bir takım mültecileri Kana
delere muhalif olarak habersizce vuku- daya götürüyordu. Vapurun harp mü
bulmuştur. Bu kaidelere göre: Bir ilca- himmah nakletmesinin katiyen mümkün 
ret vapurunun torpillenebilmesi için ön- olmadığını ispat etmek için bu nokta 
ceden yo]cu ve mürettebatının emniyet üzerinde lsrarla durmak İlterim. Füha
altına alınması lfızundır. Tahlisiye san
dalları ancak eyi havada, sahilden kü- kika bu nokta, Vaşington mehafilinin na-
rekle yarım saat mesafede bulundukları zan dikkatini celbetmektedir. Alman hü
takdirde emniyette addedilebilir. kümelinin Büyük Harpte. Amerikanın 

Torpillenen cAthenİa> Glasgow li- müttefiklere iltihak etmesinden evvel 
manında mukayyet ve cDonalson athaw 
nic linc> kumpanyasına mensup idi. 
13081 ton hacmında olan bu gemi 1923 

Amcrikaya karıı amansız bir harbe gir
meğe karar verip vermemiı olduğu suali 

henüz irad edilmemektedir. 

ten ancak 1 4 dakika sonra alına bilmit
tir. Yolcuların çoğu kurtanlmlfbT. 
Vaşington 4 (Ö.R) - Amerikan ııa· 

zeteleri 1916 - 1917 senesine avdet edil
diğini, Lozitanya fllcıasının tekrar edildi
ğini, Şansölye Hitlerin hiç bir sözllnc 
inanmak kabil olınadığını, daha dün me
deni harp yapacağını, sivil halkı, açık 
şehirleri bombardıman etıniyeceğini SÖY• 
!erken Polonyada en barbarca hava ta
ıırruzlarının devam ettiğini, deniz har-
hının beynelmilel taahhütlere uygun şe
kilde devam edeceğini bildirirken Aten
yamn ihbarsız batınldığmı kaydederken 
Amerikan milletinin nefret ve heyecanı
na terceman oluyorlar. 

Gazeteler, Atenya ffıcıası baklnnda 
sütunlar dolusu yazılar yazıyorlar. 

Sovyet Rusya Bitaraf 
Beı line bir Sovyet askeri heyetinin 

gönderildiği haberi de yalandır 
General Franko da Bitaraflığını 

Nevyork 4 (ö.R) - Bugün Bcrlinde 
itimadnamesini takdim eden yeni Sov
yet büyük elçisi ve yeni ateşemiliter ge
neral Murgoefle beraber bir Sovyet as
keri heyetinin Berline geldiği şayıası çı
karılmıştır. Londradan alınan malOmata 
göre, Londradaki salahiyettar Sovyet 
mahfilleri bu haberi kat'! surette yalan
lamakta ve Sovyet Rusyanın bu harpte 
kat'! surette bitaraf kalacağını bildir
mektedirler. 

Madrid 4 (Ö.R) - General Franko 
Ispanyanın bitaraflığını ilan etmiş ve bu 
kararı muharip devleilere tebliğ etmiş
tir. 

kabineye girmeğe davet etmiştir. 
Işçi partisinin siyasi bürosu bunu ka

bul etmiş ve sosyalistlere kabinede altı 
nezaret verilmiştir. Bunların arasında 
Spaak da hariciye nezaretini kabul et
miştir. 

Yeni beş nazır, saat 21,30 da yemin 
etmiştir. 

Parlamento çarşamba günü lçtimaa 
ı:18vet olunacaktır. 

resmen bildirdi 
edeceğini teyid eylemiştir. 

Londra 4 (Ö.R) - Iyi babeT alan mah
fillere göre Sovyetler iki taraf karşı !ant 
bitaraflık göstermektedir. 

Moskova 4 (Ö.R) - Sivil ihtiyatların 
Kızıl orduya kaydı dünden itibaren baş
lamıştır. Sovyet gazeteleri Avrupa har
bının başlamasını tefsir etmiyorlar. 

Ingiltere ve F.-ansanın harp azmini 
şüpheli tel&kld e l miş olan umumi efk~ 
bu vaziyet kare sında hayrette kalmış
tır. 

Roma 4 (ö.R - Vatikan Romanya. 

göre Almanlar Polonyada Ples mevkiin- Silezya cephesinde Alman hücumları 
de Vistol nehrini geçmişler. Nikolayif devam etmiş ve Leh ordusu ricata mec
istihkilmlarına yaklaşıyorlar. Alman bur olmuştur. Fakat şark cephesinde ba
tayyareleri yedi Polonya tayyaresini ve zı mevkiler istirdad edilmiştir. Alman 
bir balonu düşürmüşlerdir. Motörize tayyareleri Litorn şehrini zehirli gaz 
Alman kuvvetleri Danzig cephesinde fa- bombaları ile bombardıman etmişlerdir. 
aliyettedirler. Yine bu cephede, Vester- İperit doldurulmuş bombalar atmışlar
platsta Polonyalılar hala mukavemet dır. Bombardıman zayiatı 300 ölü 500 ya-
ediyorlar. ralıdır. 

Londra 4 (Ö.R) - Bugün yapılan altı. Varşova 4 (Ö.R) - Polonya tayyare-
tayyare·hücumu esnasında Alman bom- !eri Alman hatlarına bugün müteaddit 
bardıman tayyareleri V arşovanın banli- hücumlar yaparak bombalar atmışlar ve 
yösünde, Birleşik Amerika devletleri ağır zayiat verdirmişlerdir. 

Londra 4 (Ö.R) - Istihbarat nezareti 
bildiriyor: Ingiliz tayyareleri dün gece 
Almanyanın bütün şimal ve garp arazisi 
üzerinde yeniden geniş bir istikşaf uçuşu 
yapmışlardır. Düşman tayyareleri mü
dahale etmemişlerdir. Ingiliz tayyareleri 
Alman halkına hitaben altı milyon nüır 
ha beyanname atmışlardır. 

Brüksel 3 (A.A) - EnternasYonal ha
diselerin inkişafı dolayısile başvekil Pi
erl Kral namına, Belçika amele partsini 

Paris 3 (A.A) - Isviçrenin paris el
çisi 1 ey!OI tarihli bir muhtıra ile Isviç
re'l'.l.İn müsellah bir ihtilaf takdirinde ka
tiyen bitaraf kalacağı kararını Fransa 
hükümetine bildirmiştir. Hariciye nazırı 
Bonnet, Fransanın kendi hesabına Isviç
renin bitarafiığına mutlak surette riayet 

Lehistan - İspo ya - İngiltere - Porteklı 
sefirlerile gör ıtükten sonra hariciye 
müst~arı bir .. aç günlük bir seyahate 
çıkmıştır. 

büyük elçiliği villasına bomba atmışlar- Leh ordusu Ornodoyu işgal etmişler-

Harp mes'ullerine karşı -
lngiJizimparatorluğunun her ıarafın

dan sadakat sesleri yükseliyor 
~~~~~----·~~-----~~ ----------------~ 

Amerikadan yükselen takbih • 
sesı 

Londra 4 (Ö.R) - Amerikan gazete- kadar tam mesuliyeti olan bir devlet ha şimdiden milyonlarca insan Hitlerin 
!eri parti farkı olmaksızın makale ve ka- adamı görülmemiştir. adını söylerken dehşet içinde kalıyor, 0 
rikatür ile harp mesullerini takbih edi- Müzakereler, tavassutlar, tahkimler 

1 B. k ı h bu şerefi istemişse buna nail olmuştur. yor ar. ır ço . gazete er arp mesuliye- Hitlerin istemediği şeylerdir. Hitlerin is-
ti hakkındaki Ingiliz beyaz kitabını ay- tediği sadece Lehistandı. Bu sebeple ona Bu sefer mevzuubalıs olan Danzig de
nen neşretmekteclirler. hücum etmiştir. Tarih onun denaetini · ğildir.Düşmanın silahlarını ebediyen kır-

•Nevyork Herald Tribüne• gazetesi kendi sözleriyle kaydedecektir.. maktır. Kuvvetimiz namağ!Optur .. 
şunları yazıyor. •Nevyork Sov• gazetesi de şöyle ya- •Maten• diyor ki: 

Beyaz •kitap keyfine tabi son derece zıyor: 
b• J k d •Bu sefer harbı çıkaran adam cezadan asa ı enge arşısın a sabırsız bir insan •Hitlerizm bu harbe sebep olmuştur. 

Londra 4 (ö.R) - B. Eden Bu sabah 
Dominyonlar nezaretinin başına geçmiş
tir. Dominyonlar nazırı harp meclisine 
dahil olmamakla beraber, hükümetin 
mukarreratı hakkında Dominyon hükü
metlerile vaktinde temas edebilmesi için 
harp meclisinin içtimalarında hazır bu
lunacaktır. 

Londra 4 (ö.R) - Ingiliz müstemleke
lerinin sadakat nişaneleri birbirini takip 
ediyor. Büyük Okyanusda İngiliz hima
yesi altında 32 bin nüfuslu Tonga ada
sının hükümdarı bile bütün menabiini 
Ingilterenin emrine tahsis etmiştir. 

tasviri göstermektedir. Hitlerle Ingiliz Ve bu harp ancak Hitlerizmin imhası ile yakasını kurtaramıyacaktır ve milletinin 
lıükümeti arasında teati edilen mesajlar nihayet bulabilir.. yeniden yaşamasına müsaade edecek Londra 4 (ö.R) - Ottavadan gelen 
su b ' t m"sah d il hül' • dil bilir bir Versay bulunamıyacaktır. haberlere göre şimdiden yüz bin kişi • a'1 u . e e e asa e e · · . •Nevyork Ledger• gazetesi Amerika- cepheye gitmeğe hazırdır. Bu miktar pek 

•HiUer kımse tarafından rahatsız edil- nın Hitler aleyhlndeki harbe yardım et- •Filadiskastar• diyor ki: yakında 250 bine çıkarılacaktır. Avus-
m~ksızın hareket etmek ister ve buna mesi lüzumunu 'kaydetmektedir. •Hiiler kendini dünyaya olduğu gibi turalyada, Yeni Zelandda Cenubi Afri-
musaade edilmezse her istediğini yapa~ j . beynelmilel bir gangster gibi göstermiş- kada ve Hindistanda bü;ük hazırlıklar 

"- ' vaoılıunr, 

Londra 4 (ö.R) - Ingltere ile Alman-, na tında de,.-iştir ki: cKötülük kuvveti 
ya arasında hali harp ma!Uın olunca dünyaya musallat olınuştur. Kanada 
Hindistan da hali harp ililn etmiştir. müstakil bir millet olarak kendi arzusu 
Bombayda seferberlik yapılmaktadır. ile bütün gayretini harba tahsis edecek
Pençap mihracesi bütün ahaliyi İngil- tir.> 
terenin müdafaası için fedakarlığa davet Hindistar .la Napal müstakil hükümeti 
etmiştir. Hint gamizonlarmda hizmet etmek üze

Londra 4 (Ö.R) - Imparatorluğun 
her tarafından anavatana sadakat hi•le'l'i 
teyid olunmaktadır. Avusturalya ve Yeni 
Zeland hali harp ilan etmişlerdir. A vus
turalyada donanma ve ordu seferber 
vaziyettedir. Milisler silah altına çağırıl
mıştır. Avusturalya başvekili ÇembeT
layna bir telgraf göndererek « iman ve 
hak bizim tarafımızdadır. Muzafferiyet
ten eminiz > demektedir. 

Yeni Zeland başvekili Almanyanın ha
reket tarzının harpten başka hlç bir ih
timal bırakmadığını ve Yeni Zelandm 
kımdisinden istenecek her gayreti yapa-

re (8000) Napal askeri vermeği teklif 
etmiştir. 

Londra 4 (ö.R) -Tokyodan gelen ha
berlere göre Japonya Avrupa harbında 
bitaraf kalmak kararını bildirmiştir. 

Paris 4 (Ö.R) - Hindiçinide seferber
lik tam si.ikfuıet içinde cereyan ediyor. 
Taboç kralı Fransız hükümetine bir tel
graf göndererek sulhu korumak için bü· 
tün teşebbüsleri.ııe rağmen yırtıcı bir 
millet tarafından harba icbar edilen 
Fransaya kendisinin ve milletinin bütün 
sadakatini bildirmiş ve bütün istenecek 
fedak~lıklara rağmen Tamboçun Fran· . .. .. . -· .. . .. 


