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Başmuharrir ve umumi neşriyat mildUtil: 

HAK.Ki OCAK.OCLU 

ABONE ŞERAiTi 

oEV AM MODDETl Türkiye için Hınç lçııı 

s.,..ıik............ 1400 2m 
Altı ayhlc ••••••••••••••• 750 1650 

Günü geçmiş nüshalar (25) ku""tur. L T E L E F o N : 2697 

tlin münderecıı.tmdan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

Polonya 

esinci Yıl 

• 
Cümhuriyetin ııe Cümhuriyet ••erinin beT:.çisl, •aoahlan çıkar ıiya.ri gazetedir 

Fuarımızı 
17 Günde 

366. 728 kişi gezdi 

-------' Yeni A..ır Matbaasında Baaılıwlfbr. 

dus untazam çekiliy 
• 

r 
Varşova önünde Lehlerle Almanlar arasında geniş 

· ölçüde bir meydan muharesi bekleniyor 
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Mukabil taarr z 
Ancak Cuma günü başlıyacağı tahmin ediliyoı· 

Almanlar Krakoviyi harpsız işgal etmişlerdir 

Polonya hükümet merkezi Lubline nakledildi 

Almanya 
Buharbıka-
zanamaz 

-z;..-
ŞEVKET BtLClN 

Avrupada b~lıyan cbilyük harp> 
dilnyayı mihverinden sarsmış gibidir. 
Hiç bir memleket yoktur ki, kendini bu 
badireden bilsbütiln uzak veya masun 
te!Akki edebilsin ... Harp, şimdilik Inı(il
tere - Fransa Lehistan ve Almanya 
arasında vuku buluyor. Fakat İngiltere 
ve Fransanın beş kıtaya yayılmış olan 
imparatorlukları, Avrupa harbine bir 
diinya harbı manzarası vermeğe kafi
dir. Büyük Britanya imparatorluğunu 
teşkil eden Dominyonlarla Hindistanda, 
Fransız protektorasına dahil memle
ketlerde muazzam harp hazırlıkları 
va•dır. 
Şayanı dikkat değil midir ki, harp 

ba,Iıyalı bir hafta olduğu halde, bu har· 
hı kabule mecbur edilen devletler daha 
şimdiden dünya efkirı umumiyesinin 
bütiln sempatisini kazanmış bulunuyor
lar. 
Harbın mesuliyeti kime aid olduğunu 

bilmiven kalmamıştır. 
Hele insani bir harp yapacağını söy

liyen milletin merhametsiz harp sistemi . 
bu sempatiyi bir kat daha artırmıştır. 

Londra, 6 (Ö.R) - Pres Assosyeşinj Son malfımata göre Alman kuvvetleri 
muhabirine göre Leh kuvvetleri, stratc· V arşovaya 50 mil (Takriben 80 kilomet
jil< bir tabiye kullanarak Alınan kuv- re) yaklasrruslardır. Alman membaları
vetlerini Varşovıı önilnde geniş miksyas- na göre Koridor tamamen işgal edilmiş--
ta bir meydan muharebesine sevkeylc· tlr. · 
mek üzeredirler. Bu itibarla bazı cep- Roma 6 (ö.R) - Gazeteler Polonva 
helerde Lehlerin muntazam surette ge- hükümetinin Varşovaya sık sık vukıı 
ri çekilmesine intizar edilebilir. Bu cep· bulan hava taarruzları ha•obiyle Polon
lıede bir hattı müstakim şeklinde mevzii yanın hükilmet merkezini Lublene nak-
lıudut tashihi yapılacaktır. letmeğe karar verdi~ini hildi~ivorlnr. 

Leh mnkabil taarruzu, bu hesaba gö· KRAKOVİYİ İŞGAL ETl'ILER 
re an<ak cwna günü başlıyabilecektir. Berlin, 6 (A.A) - Ordu başkuman-

PAYTAHTI NİÇİN LUBLİNE NAK- danlığının tebliği : 
LEDİYORLAR? Alman kıtaları bugiln saat 12 de mil-
Varşova, 6 (Ö.R) - United Press bil- cadelesiz Krakoviye girmislerdir. 

diriyor : Alınan son malı1mata göre Le. General, fırka ku!l'endanları ve genel 
histan, hükilmet merkezini nakle karar kurmayları. maresal Pil•ud•kinin me•.arı 
vermiştir. Merkezin nereye nakledilece· i!niinde eğilmislerdir. Vistiil üzerindeki 
ğ1 gizli tutulmaktadır. könrüler tah"iP edilmemistir. 
Şu kadar var ki bu yerin Sovyet hu- Berlin 5 (A.A) - 4 Eylul tarihli teb-

dudunda olamıyacağına ·göre Lchistana !iğ: 
dost bir devlet olan Romanya hududuna Sarktaki /\iman ordu!'lu, düşmamn mu
yakm bir nnntakada bulunacağı tahınin ı~avemetini kırmı .. o}up bütün eephe1~"rd(" 
edilmektedir. ilerlem("ktedir. Dü-::ımıın, peri.,an ve kıs-

Ecnebi devletler elc:iliklerinln de Var- men ciddi z::ı.yi.:ıt:ı uğramış bir hald- ric
şovayı terkedecek1eri anlaşılmaktadır. et etmektedir. Kıt3atımız, bir c-ok e'iir 
Varşovada bu nakil keyfiyeti içın es .. ve mühim miktarda ganaim elde etmiş· 

babı mucibe olarak şehrin Almanlar ta· lerdfr. 
rdından sık sık bombardıman edildiği Cenupclo. Alman orclu•u, dü manı 
ve bunun işleri salim kafrı ile tcdvire Cracovie istikamet!nde ta!.-•be devam et· 
rnaru olduğu ileri sürülmektedir. mi~tir. Alman k1t::t.atı, \Vdowicede k~in 

Harp nekadar-j 
devam f'dt>hilir? 

---..... ---
Bir lsveç gazetesi 

Alman yanın vaziye
tini ç<>k fena görüyor ransız 

Skawa mıntalc.asını geçmişlerdir. 
Simalde Jaworzno işgal edilmiştir. 
Dü•man şarki yukarı Silezya sanayi 

mıntakasU:ı süratle tahliye etmiştir. 
Sieradzda kıtaaum1z, Wa.rtha nehrini 

gecmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Şimalde Koridorda çember içine alın· 

mış olan Polonya ordusu, nevmidane 
savletlerle demir çemberi kırmağa uğrc.ş
maktadır. 

Düşmanın vaziyetinin ümitsiz oldu· 
ğunu gösteren alametler, dündenberi 
artmaktadır. 

Craudenz istihkamları zaptedilmiş· 
tir. 

Kıtaatımız, Culm yakınında ve ceru
bunda Vio::tül nehrini gec.mi ler ve neh,.in 
"3rk dahilirde süraıle ilerlemeğe başla· 
mı~lardır. Sorkl Pru•ya kıto.ah, şidd••li 
bir m'Jharebeden sonra Mlava şehrini ve 
j.-fhk;mlarını zaptetmişlerdir. Ma{:Up 
cdilmi., olan dü~man, yavaş yavaş cc nu
ba doğru çekilmr>ktedir. 

Donanma eahilin emniyeti i~in icap 
eden t dbirl-ri, u<ıulü dairesinde itt"ha~ j 
ctme-ktedir. Hava kuvvetlerimiz, Polon
va Serna~ına h5.kimd'.,., PolnnyfllılPrın 40 
tnyyar~si dü•ürülmjştür. Bunlardan on 
bc•i. hav•cll yapıla, muharebelerde düş
nıü\lltiir. Dü~m:ının muntazAm ric' ah, h::ı
va ta:ırruzLırımızl'l izaç edilmektedir. 

ordusu 

c:»"ü ıı;"ı<ii'Werıeei 
-...;.tllMAN' ~' . -
' ' 

Harekatın inkişafuu gösterir harita 

Berlini bombar
dımanında yangınlar çıkn11ştır 

Almanlar bu haberi gizlemektedirler 

Leh tayyarelerinin 

Leh hava ordusu iki motörlü Alman koluna 
imha etmiştir. Gdin ya garni.zonu muvaf fa

kıyetli huruç hareketleri yapıyor 

Simal denizi sahilinde Jngilizlcrin mo· 
dem harp tayyareleri Wilhelmshafene, 
Cuxhaven ve nehir mn.nsablarında blu
nana gemilerimize taarruz etmişlerdir. 
Avcı tayyareleri ile tayyare defi topları 
süratle ve wıüessir surette mukabil taar-

ruzlarda bulunmuşlardır. Neticede Cus-
havene kar'.'ltt yapılan taı:.rruzun önüne go
çilmiış ve Wilhelmshafen üzerine atılan 
bombaların hasar ika etmelerine meydan 
verilmemiştir. Düşman tayyarelerinin ya .. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAllİFEDE -

aklarınd 
siperler kazıyor Polonyada açık şehirlere, sivil halka, 

hastanelere, çocuk yuvalarına yapılan 
hava taarruzları insanlığın vicdanında 
isyan duyguları uyandıracak mahiyette
dir. Diine kadar _faı;ıındığımız, taziz ve 
takdis ettiğimiz duşilnceler 11e kadar 
iflas etmiş olmalıd_ır_ ki bu ka~il.facıala
ra insanlık gözlennı kapayabılsin ... 

Harp yangınının sınır lan . dışında 
kalmağa çalışan memleketler hır taraf
tan bu millfilıazalann tesiri alhnda bulu
nurken dlğer taraftan ernni~et __ kaygusu 
Jçinde bihuzurdurlar. Hangı gun, n_-;r~
den bir taarruza uğrıyacaklarını duşu· 
nüyorlar. 

Stokholm, 6 (A.A) - Goteburgs 
Handelstidning, geçen harpten daha 
kısa bir harp olacağını tahmin et
mektedir. Zira, Almanya muharebe
ye geçen harbin ilk üç senesinden 
sonra mevcut olan krtlığa benziyen 
kıtlık içinde ve çok fena bir mali 
vaziyet dahilinde başlamıştır. 

.A.lmanlar ve Fransızlar arasında cok şiddetli 
. ' 

Yarın, Almanya, zafere ulaş~ak h~
susundaki im kiinsızlıkların arttıgını go
riince bir teslimiyet mi gösterecek, yok· 
sa taliini daha geniş ufuklarda mı ara-

yacak? k d ..... . 
Kısaca her es şunu uşuhuyor: 
Almanya komşularının bitaraflıihna 

hürmet edecek mi? Yoksailb1ıtaraf~ı~lardı çiğ:nemek niçin yeni ves e er mı ıca 

edecek? 1 .k 1 Danimarka • Hollanda • Be çı a · s-
viçre ve bütiln Balkanları işgal eden b~ 
endiselcrdir. Bu hususta şimdiden hır 
hilküm yüriltmek istemiyorıız. Yalnız 
şuna kanüz ki mevcut şüpheler, bütiin 
bitaraf memleketlerde harp günlerinin 
havasını, hassasiyetini yaratmıştır. Nor
mal hayat seyrini kaybetmiştir. 

Almanya bugün yalnız başına 
harp ediyor... Yarın . kendisine yar· 
dım edecek müttefikler bulabilir.. Bu 
takdirde dahi İngiliz • Fransız · Leh blo
kunun tefovvuku kaybolmıyacaktır. 

Almanyanın bu harbı kaz ::.n~ruı ),n3 
imkan yoktur. Fransa ve İngiltereyi, Al
manyaya karşı namağlup bir mevkide 
bulunduran unsurlar tasavvur edildi· 
ğinden daha çoktur. 

B. Hitler, milletine, Polonyaya kar~' 
giriştiği taarruzun bir geçid recımi ~~ ~

dar kolay olacağını söylemisti. 1933 ten 
beri bu kabil zaferlere alışmış olan 
Alman milleti, mevzii bir yıldırım har
bile Polonyanın tnc;lim olacaft:ını, in 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
ŞEVKET BİLGİN 

Demokrasilerin Alman milletmc 
değil, Hitlerizme karşı harp etmek
te olduğunu yazan bu yazete, Al
man milletinin bu davaya sahabet 
etmekten vaz geçeceği dakikada sul-

bir topçu 

1 
hun temiii edileceğini beyan etmek- ı 
tedir .. 

MISIR HEYETİ 
ESKİŞEHİRDE .... 

Londra, 6 (Ö.R) - Lükscnburg \ 'e 
Baldcn bildirildiğ;ne göre Alınanyanın 
garp hududunda Alman ve Fraıı<ız ara· 
oında cck •iddetli bir topcu dücllc•u ol
maktadır. Düello dün bütün gece oldulı:· 
~a hararetli ol:ırak de,•am etmic;tir. 

Lcndra, 6 (Ö.R) - Pariste b.u sal:nh 
nesredilen bir re•mi tebliğe ırörc dünJ:ü 

·· ve gere hududtın mtıhtclif noktala· 
-- ,..-- nnda bir çok topçu çarpışmaları olmuş· 

Eskişehir, 5 (A.A) - Mısır askeri tur .. 
heyeti saat 13 te Ankaradan buraya gel- P~ris 6 (Ö.R) - Ünited Press muha
miş ve Korkomutam, vali, suhaylar ta- biri bildiriyor:. hansızların l\fajino hat· 
rafından karşılanmıştır. 'Askeri bir kıta tı ile Almanların Zigfrid hattı arasında 
misafirlerimizi selfunlamıştır. lVlisafirler bazı mıntakalarda Ron nehri bulunduğu 
Kor komutanlığım ziyaret etmişlerdir. 1 - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

·ııı şefimiz 
Sovyet biiyük elçisi ile dün 

b~r saatte:n fazla görüşmüş erdir 
Anltara 6 (A.A) •• Rei~~cı... hur ismet in""nü 
bugün s~at 16 d_a ~ovyat lt.YiY~ elçisi B. Tren· 
tiefli kallJul etmiştir. _ 
Biı• saatten fazla süre bu ka~ulde. hari~iye_ 
vekili bay ŞiUU'ü Saraı:oğlu da ·hazar bulun· 
muşmr •• . ~ ' 

düellosu başlamıştır . •. 

l\!ajino hattında Fransız erkanı harbiyesi 

9 Eylôl 
---.---

Çok parlak bir 
surette tesit 
olunacaktır 

Dokuz EylOJ kurtuluş bayramı, cu· 
martesi giinü şehrimizde milstesna 
şenliklere vesile teşkil edecektir. 
Cumartesi sabahı Şehitliğe gidile

rek tören yapılacak ve Avukat Ek· 
rem Oran tarafından bir söy !ev ve
rilecektir .. Bu söyleve eski müfre
:reze ko~ut.anı ce:v8p v~rec~tir. · 

Bu \örenden sonra yiğit askerleri
miz E._.,,-efpaşa, Tepecik ve Halkapı. 
nar kollarından şehre girerek sem
bolik bir işgal yapacaklardır. 
Saat 10.15 te atılacak topla evveın 

kışlaya, sonra da hükümet konağına 
eski müfreze komutam tarafından 
şanlı bayrağımız törenle çekilecek
tir. 
Saat 11.30 da Atatürkiln anasının 

kabrine gidilerek çelenkler konula
caktır. 
Şehir bayraklarıilll2ia silslenecek 

ve öğleden sonra zafer alayı tertip 
edilecektir. Fuarımız, 9 ey!UI gecesi 
fcvkall\de olarak tenvir edilecek ve 
havai fisenkler atılacaktır. 
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HABERLERi 
' ...................................................................... 

-308- Yangın 
l\1addi zarar bir 

milyon liradır 

Etrib vapuru geliyor 

Dimitriyos'un . şüpheleri 
O, şimdi Marina gibi 

ihanetine inanmağa 

Recyo'nun 
baslamıstı 

da Evvelki gece saat yirmi sularında Ke
restecilerde Yeni yol caddesinde çıkan 
yangın tahkikatına adliyece devam olun-

Harp sigorta Ücretleri 
yüzde dörde çıktı 

.. ... 
maktadır. 1n· iliz. b d alı E llam 1 y. "' · d ki d an1 d.. k g an ır stre vapuru Harp sigortası fiatlcri dün seri bir 

Marinanın Recyo ile gizli ve telaşlı 1 tı._ ank~ ye~ın e t~ arb ~t.b a
1
-, dün ve evvelki gün incir ve üzüm yük- tereffü göstermiştir 

görüştüklerini ve sonra birinin bir tarafa - Haşmetmeap .... Dedi Beni af buru· şama a ar evam e mış, u 1 ı ara 1 · li H · J · . . . 
diğerinin öte tarafa koşarak gittiklerini run B eHti saray adetlerine, usullerine keşif yapıJamamıştır. Yangın keşfi bu- emış ve mandan dışan çıkmıştır .. Bu .~ sıgoı:ta 3:1"1 ~vvelce bın~e ikı ve-
kapı aralığından gözetliyen Koca göbe- ı vakıf değilim. Fakat emin olunuz ki size gün yapıJacaktır. 1 vapur gayet yükJüdür. Hareket için Y_a uç ike!l şımdı. yuzde 2 - 8 dir.. Harp 
ğin oğlu Dimitriyos birdenbire vaziyetini bir köpek gibi sadık ve bağlıyım. Sözle- Tamamen yanan depo ve mağaza sa- emir bekJemektüdir. sıgortası ~talya lim~arı .~çin yüz~e iki, 
değiştirdi. rim belki başvekilinizin veya saray bü- yısı dört, kısmen yananlar üçtür. Yan-1 Yarın İngiliz bandıralı Etrib vapuru- ~ransız ~-anla;:ı ıçın yuzde 3~. lngff, 

- Vay canına, dedi. Demek Recyo da yüklerinin al~km o~duğunuz merasimli, gın yeni yol caddesinde 23 numarada B. nun limanımıza gelmesine intizar olun-
11:111= ıe<ın Y~~e 4·5 t~.daDun .. harp 

kahpelik ediyor .. O da komplocularla be- şatafatlı sözler deği1 dir. Fakat muhakkak Ykusuf .Ktfa?rini.n dkereste dekpo~und~:1 1 maktadır. Bu vapur alacağı yükleri Li- ~~~ şayf:ı:~akatob~ h:b~ [e~ykseyd; 
raber ... Ve muhakkak muhafız kuman- ki en doğru sözlerdir. çı -mış, ı aıye, )an arma ve as erın mu- ul Gl ,_ - k . • 
"----- ld eli f k t k d I · ·ık T b' k k lm L el. ahal · 1 ·· dürül" ·· bilrn" t• Yerp ve as~ov:ı getirece tir. etmemiştir oanıru ö ürme , a a: açır ı. şı ı a an a~ı onuşu asını seven e- esıy e son e ış ır. · 
~nce inkara vurması da bundan ileri ge- onun bu sözler hoşuna gitti. Esasen o Rüzgar devam ettiği için keresteciler ____________ ..,..... _ _ _ 

liyor. Ne halt ettim de onunla açıktan gerek Sı?Vastiyanoya ve gerek Hıristidi- çarşısında demirci Muammer Lütfü, 38 Hava tehlikesi Berga ma belediye 
açığa konuştum. Şimcli muhakkak Mari- ye karşı sırf bu açık sözlerinden, doğru numarada demirci Ahmet Cemal, Hallın 
naya benim şüphelerimi söyliyecek. Ve sözlerinden dolayı bağlanmıştı. ağa çarşısında 27 numarada B. Ahmet Tayyare lturıımana • J ~ .., • 
kumandan gibi Marinayı da kaçıracak._ lmparator, içinde bulunduğu ve çevrili S~ tütün deposu, 23 numarada çu- yardım ed en hGmİ"etli ı re 1 S 1 gt 
Veyahut ikisi bır olup beni temizliye- olduğunu hissetti~i tehlikeli havada ar- valcı !sak çuval deposu, 25 numarada d l °' 
cekler .. En iyisi onlardan evvel harekete tık Dimitriyosa dört elle sarılmıştı. çuvalcı Nesim dükkaru 21 numarada B Patan GŞ ar Bergama, 6 (Hususi) - Parti başka-
geçmek ve imparatorla gör\4üp onların Onun bu sözleri söylemekle dilinin Nafiz Mustafanın kağıt deposu k:ısm~ Tayyare kurumuna yardımda bulu- 01 B. Hamdi Arıkan Bergama belediye 
ikisi hakkında derhal bir k:ırar almak. altında bir şeyler sakladığını da hissetti- yanmJ.?lard:ır. nan hamiyetli vatanda~lann isimlerini ı·eisliğine seç~tir. 

Dimitriyos böyle düşünüp bu karan ği için: Bu mağazaların ekserisi sigortalı icli. ihtiva eden iki numaralı listeyi dercedi· Bu seçim Bergam.ada memnuniyetle 
,.erdikten sonra imparatoru nastl b3re- - Haydi, dedi, senin odana gidelim de Sigorta mikdarı 400 bin lira olarak tah- yoru.z : karşılanmıştır. 
bileceğini de tasarl21D.ağa başladı. orada konuşalım. min edilmektedir Umumi zarar bir Bay Ahmet Mümtaz Istanbul, Abd.ul- -Jıl.-
Odasından dışarı çıktı. Odaya girdiler. milyon liradır · lalı Naci Terzi, Mehmet Karaoğlu ve or- J t b ı 
Bfiyük salon bomboştu. Onlar odaya gid:rken_~?.rid_onm başın- '-*- takları Selamet kutu. fabrikası, Hayrul- S a 0 U 
Der halde burada bir mUddet bekliye- dan da imparatonçe gozuktü. lah Gayret kutu fabrikası, Sadettin ma-

cek o1ursa mı...lı.akk:ık impara!oru göre- Imparatoriçe, imparatorun bu yaban- Bir çocuk kina imalathanesi, Suphi Erkin tüccar, 
bilirdi. cı adamın odasına ~rmesinde gayri ihti- Nefi ve Hemsi komüsyoncu tüccar, Ah-

Kösedeki geniş secfulerden birine yari endişeye düştü. S ki d ki met Etem Buldanlıoğlu, Galay Antuan 
oturdu. Loon vakıa ona baş papazla yaptığı e z yasın a otomobil lastikleri satış yeri, Ali Burkut 

Yüksek tavanlı ve etrafları yaldızlı görüşmeyi tamamen anlatmıs. baş napa- kardesini kazaen levazımı bahriye, Ş. Kalomeni elektrik 
sarayın bu kocaman merasim salonunu zm b:?SVekilden suikasd meselesinde na- öldürdü... levazımı, Ş. Primus elbise temizleme ye-
br taraftan hayret içinde sehrediyor, sıl şüphelendiğini, fakat Dimitriyosun Bergama Sind 1 k"" .. d .. if ri, Ali Riza Yeniler, Sadık Akseki, Ata 
bir taraftan da bu sarayda &imdi tek ha- dah ld div• h b 1 b ___ nm e oyun e muess S H 10. ~ Meh t Ak ki C 1 

1 
. a evvhe. e~ ':ebrilcli~ . . a. e'l'Tet u rnheske- bir kaza olmuştur. Bu köy halkından 13 Tı~az, ,,[uh s 't S ~:nm,~ H.;;e ., ' öema 

tına nasıl muvaffak olacağını, Sebasti- enm ma ıyetini e;ı ıçm o aras a - 1 d Halil İb ahim Güll"" k" Ol\.ay, .L\ a mu aI,., usnu zay, 
yanoyu nerede ve nas1l bulacağını, Edir- kında hic bir fena şüphesi olmadığını yaş a.:;nk.a h . .r H . . u, ,_ se ız Avram Alazaraki, Salahittin Zıhna, iz-
b eye b::ıbasına, Rıristidiye nas11 ve kim ·· ı "ştl yaşın a 1 emşıresı ayrıyeyı A<'.ZSen zet Göldeli Süleyman Gülmez Bohor soy emı k şun! ara] ' ' 
vasrtasi1P haber gönderebileceğini dü- Söylemisti amma ... Acaba bütün bun- ur a Y ~uştır. Koh~m, Ali Dayıoğlu, Ibrahim Yılmaz, 
~unüyordu. 1 b·. ]A d "b tti Yaralı kısa bır zaman sonra hayata A1i Riza Hünler E.R. Roditi Anadolu .,, ar ırer p an an mı ı are . ·· ı · · ştur Tahkik dl" ' ' 

Bir ayak sesi duydu. T b' t itibarile vesveseli olan bu haris goz erıru yummu · ata a ıye. inki~?f şirketi, Bay Necati Börekçi, Sar-
Derhal oturdujhı yerden ayağa kal\tı. ~ g1~. 1 .. d"lb- ı'mparator odasından ce başlanmıştır. da, S::?yit Yusuf Karagözoğlu, Ismail 

Ve geziyormuş gibi bir vaziyet aldı mavı oz u 1 "~• ~ d f 1 - *- ikinc.i belediye caddesinde, Mehmet 
lmparator, İmparatoriçenin yanından cıktıktan sonra yataoın an ır.amış ve am· A lnl A .. °k" . b Jed" dd . d .. .. ' 

Marinayı görmek, ondan malUmat al- ~.tS.P& Ibt ınahcı. ~'-. IY_ebcal cliesın edd s.updurkgechı, 
dönlivordu. mak maksadile büvük salona gelmi§ti.. Eni~te!E';ı_; yaraladı r . ım tKıncı e e ye. ca .. ~s~? .~ a -

Salonda Dimitrlyosu görünce, gülerek 1 t b d id" ki im aratorun Di- •-Y .._.... vecı, Öztok ve Saul e1bıse utucusu, Sab-
ona do~ru gitti. . ş .e ul sbı:a1.kta 

1 Di ~tri · Kuşadasının Selçuk köyünden terz.i ri Paketis ikinci belediye cad. Mehmet 
- Nasıl dostum, dedi, odandan mem- mıtnyos a ır 1 e ve mı yosun mı- Cemal oğlu C0 al b' k g ti s· y·· · ·ki · b ledi dd ı k~x. t 

1 safir eclildi ği odaya girdiklerini, kapıyı d. . te • N ~~ ~ ı ırM avtafa nebc:._ ı:~- s·umnı Nı ncı .ek. .Yeb clad. es d._1d çı: 
nun musun? Görüşecek kimseler e gö- da k d k, __ .. t .. tü' e enıs sı urt og u us ayı ı'<"'A.la ımon amus ı ıncı e e ıye ca esı 

·· .. apa 1 rarım l!O muc; ···· 1 k b d v al al Abd hm b 1 di·. • rfü1linmur .,
1
.,..IY'E"I. so a asın an agır surette yar amış- cuv cı, urra an e e ye cıvarın-

Dimitriyos, acemice bir reverans yap- • • ~ .s l':l'll IU1 • • tır .. Münazaa, ailevi bir sebepten doğ- da kahveci, J. Pepa Dimitri tüccar, H. 
m~tur .. Suçlu yakalanmıştır. Hüsnü elektrik levazımatı, Penetti Par-

Vaziye 
Leh ordusu kuvayi külliyesi e Alman 
ordularından birine saldırm~zsa 

Vistüliin gerisine çekilerek 
mevzi alması beklenebilir 

YAZAN : Emeldi General H. Emir Erlıilet 

-*- yent ti.i.c;ear, Ahmet Palandız, ~akliyat 
ve emanetciler sirketi, Burla biraderler, 
HÜseyin Bü.,nü' tüccar, Salih ve Meh
met otomobil ·tamirhan°si, Mehmet ve 
Şevki tüccar, Ş:ı.muel Bencuya tüccar. 

P~o!esyonelg~reş~ile~ 
Bazı profesyonel güreşçiler fuar mü

nasebetiyle İzmire gelerek güreşler yap
mağ:ı teklif eylemişlerdir. Bu mütacaat 
tasvip olunmuştur. 

-*-ALMANYAPAN 
Gelen mallar 

_ .... _ 
Şehrin pasil 
~orıumuı işleri 
Pasif korcmma komisyonu dü.ı vila

vette bir toplantı yapmıştır. $ehrin, liC
Türkiye .... Almanya ticaret anlaşması hir müesseselerinin ve meskenlerin ko

h.ükümlerinin 31 ağustosta. sona erme- rup:rnası hazırlıkları son safhadadır. Her 
sınden evvel Almanyadan Izmir güm- türlü tedbirler alınmıştır. 
rüklerine gelmiş olan malların bedeli -- -'"---
~]carin~ hesabından ödenmek suretiyle Parasız nikah kağıtları 
ıt~allerı hususunda Ticaret vekaleti nez- Parasız nikah kağıtlarırun ilk kısmı 
dınde bazı teşebhüslerde bulunulmuş- gelmiştir. Bunlar belediye evlenme dai-
tur. l'elerinden alakadarlara parasız olarak 

---111 ·1 k. Beledi • • verı ece tır. 
• V.eni_" • :yenı~en Son hafta icinde belediye evlenme da-
msa ettirdı~ı iresine nikahlarını yaptırmak üzere mü-
müesseseler racaat edenlerin sa~sı gayet azalmıştır .. 

A\man tebliğlerine göre Slovakyadan ı sunun nisbeten zayıf olan şarki Prusya 
cenubi Lehistanda Krakovi istikametinde ordusile birleşerek Leh Koridorunu iôn
Uerliyen Alman ordusunun harekatı biri deki Leh kıtalarile birlikte kapattığı bil
taraftan Leh mukavemeti, diğer cihetten diriliyorsa da, bu heniiz teyit olunma-

/ Basmahane civarında insası takarrür arazinin oldukça sarp ve dağlık olması mıstır. Herh alde Lehlilerin şark! Prus- d k · BÜKRESrE 
Demoıırasi lehinde 
nüınayişler.-

k b b d w e en mer ez halinin 375 bin liralık kıs-
Clolayısiyle şimdiye kadar anca bazı vadan cenu a ve cenup ahya ogru mı 13 eylCıl günü belediye daimi cncü-
surette inkişaf etmişti. Bu ordunun bir ilerlemek istiyen Alman kuvvetlerine meninde ihale edilecektir. 
kolu Karakovinin 40 kilometre cenup ba- karsı oidukca metin bir cephe tuttukları B ] c ediye hava gazi şebekesiyle mezba-
tısmdcı. \Vatoviçe civarında ~kava şehrini "\'ÖTiilmektedir. hasmda bazı lüzumlu tertibat alınmak- Bükreş, 6 (A.A) - Bükreş sinemala

rında Fransa ve İngiltere lehinde nüma
yişler yapılmıştır. 

~eçmistir. Krakovin!n alınd 1 ~1 henüz bi- Maamafih bu iki Alman ordusunun tadır. 1300 metrelik hava gazı borusu 
linmivorsa da Alman tebliği Lehi ilerin heddi, İç cenahlarile K ravdenste birle- satın alınmıştır. Belediye mezbahasında 
bu şehirden şimal havalisine çekilmekte -şerek şimalden ve :cıimal batıdan Varşo- büyük bir buz havuzu inşa edilecektir. 
oldnklımnı bildiriyor. va Ü7.erirıe vürümektir. ~--ıı 'MMilBl!ll l l llllU 11 :W~'i'ıiiifloW'* 

Bir cinayet oldu 
I.stanbul 6 (Hususi) - Bugün öğleye 

doğru Küçü.kpazarda eski bir kin yüzün
den 23 yaşlarında bahçıvan Mustafa mo
törcü Salihi tabanca ile öldUrdü. Katil 
cinayetten sonra kaçnııştır. işkembeci 
dük.kfuu.nda yakalanmıştır. Katil Musta
fanın ilk cinayeti daha on üç yaşında 
iken yaptığı söyleniyor. 

lstanbulda 
Kırk kili zehirlendL 
Istanbul 6 (Hususi) - Bakırköy bez 

fabrikasında akşam yemeğinden sonra 
kırk amele zehirlenme halini göstermiş
ler ve muhtelif hastanelere kaldırılarak 
tedavi altına alınmışlardır. Zehirlenen
lerin on kişisi ağırdır. Diğerleri evlerine 
gönderilmişlerdir. 

Ih ti kir 
Gıda maddeleri 
ihtiltarına meydan 
verilmiyecek ... 
Istanbul 6 (Hususi) - Gıda madde

leri üzerinde ihtikara mani olmak üze
re şehrimizde icap eden tedbirler alın
maktadır. Vali B. Lütfi Kırdar, gazete
cilere olan beyanatında eldeki mevzuat 
dahilinde ihtikarla mücadele edeceğini, 
memlekette gıda maddelerinin bol oldu
ğunu söylemiştir. -·-Fransanın 
Po!onya ile yaptığı 
askeri ittifak 
iyi kar$ılandı 
Paris 5 (Ö.R) - Fransız - Polonya as

keri ittifak muahedesinin imzası Polon
yada büyük bir memnuniyetle karşılan
mıştır. Bilhassa Polonya tarihinin en fe
ci bir anında ayrı sulh akdetmemeği ta
ahhüt etmiyen bu muahede Fransız -
Ingiliz - Polonya birliğini çok kuvvetlen
dirmiştir. 

iTALYA ·TUNUS 
HAVA POSTAL.ARI 
Paris 6 (Ö.R) - Havas ajansı bildiri

yor: Italya ile Tunus arasında hava pos
taları muntazaman devam edecektir. 

= 
Ahnan 

topraklarında 
--r.;.--

Fronsız ordusu 
siperler kazı yor 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
halde bazı mmtakalarda da şerid halin· 
de uzıyan bir arazi parçası vardır. Bu 
arazi parçisı tamamen halidir. Işte iki 
taraf kuvvetleri şimdi bu hali arazi üs
tünde siper hatları vücuda getirmekte
dirler. Fransız kuvvetleri Almanlardan 
bir siper hattı daha fazla kazdıkları için 
bilfiil Alman toprağına geçmiş ve orada 
faaliyete başlamış sayılmaktadırlar. Bu· 
günkü siper kazma faaliyeti esnasında 
iki taraftan hiç biri diğeı'ine bir tek si
lah atmamıştır. 

Paris 5 (ö.R) - istihbarat müdürive. 
ti radyoda harp tebliğlerinin niçin kısa 
olduğunu izah etmiştir. 

Bu izahatta deniliyor ki son tebliğ çok 
mühimdir. Zira harbın üçüncü günün
de her tarafta düşmanla temasın temin 
edilmiş olduğunu, Fransada seferberli· 
ğin en tam ve mükemmel bir şekilde ik
mal edildiğini göstermektedir. 
Fransız milletinin gösterdiği kuvvetli 

feragati ve mUcadeieye iştirak hususun
da gösterdiği tehalükü t.akıiirle kaydet
meliyiz. Resmi haberlerde Italyadan bah
setmiyorsak sebebi söylenecek bir şey 
olmamasındandır. Ingiltereden bahsedil
miyorsa sebebi Ingilterenin henüz sefer· 
berliği ikmal etmekle meşgul olmasın
dandır. ilk tebliğimizi 1914 harbının ilk 
tebliği ile mukayese ediniz. Bugün hu
dutlarumzın hiç bir noktası isti1a ve te
cavilze uğrıyama-ı:. lnıdltere ve Fransa
nın teşriki mesaisi tamdır. Muazzam 
düşman çılgın hareketleri ile muhakkak 
bir hezimete uğnyacaktı.r. Mlistakbel 
tebliğlerimizi bu ışık altında bekleyiniz. 

Paris 6 (A.A) - Kırk yaşmdan fazla 
olan parlamento azasının mebusluktan 
istifa etmeksizin asker olabilecekleri 
hakkındaki emirnamenin bu sabah res· 
mi gazet@de intişarı üzerine 100 mebus 
ask<>re gitmi<-:tir. 

Diğer taraftan bacıvekil Daladiyenin 
milnasip bir zamanda kabinede bazı ta
dilat vanarak bit' harp hükümeti te-;kil 
edeceği haber alırunı<::tır. Kabineye ~re-
cPk veni ı:ıza arasında bilhassa Blum, 
Flandin, Marin ve Bouissonun isimleri 
geçmektedir. 

- *-
Sek.ilden sekle 
~iren ,solitika 
Faris 6 (Ö.R) - Entranistran gazete

si Bitlerin harpçı politikasını izah eder· 
ken diyor ki: 

Hitler bütün taahhütlerini kolaylıkla 
(!iğnem.istir. O, komünizmi Avrupanın 
kangreni olarak .aörüyordu. Fnkat bil 
kiıc saat icinde Sovyetle.de pakt yaptı. 
Hitler, di~er paktlarını nasıl ko\ayca 
ayak altına almışsa Antikomintem pak
tını da aynı 1rnla:vlılda çiğnedi. --Garip bir 3ahadet (!) 

Berlin 6 (ö.R) -Alman hükUmetinin 
ricasiyle Zestoçovada tahkikat yapan 
Amerikan 'Onayted Pres aiansının mu
habiri Leh iddia.larmm hilafına olarak 
bu şehird"ki tariht Leh katedraline hiç 
bir hasar ika edilmedif(n\ ve bu 'kilisede 
dinl ayinleri normal se1tllde devam etU
ğini müşahede etmistir. -· ... ·~ 
FRAHSADA 
Bir Leh lejl onu 
tesefdıül etti.-

Londra, 6 (Ö.R) - Fransa?a bir Leh 
lejiyonu te~kil edilmi~ ve Ingilterede 
bulunan Lehler de bu lejiyonı:ı yazı.lınak 
üzere Fransa.ya gitmiş1erd:ii. 
İtalyan vapurlarının 
Büyük Okyanus 
selerleri ... 
Roma 6 (Ö.R) - ltalyan vapurlan• 

nın yakında Brezilya, Arjantin, büyük 
Okyanos seferlerine yeniden başlıya
cak1arı bldiriliyor. 

Cenubi Alman Silezyasmdan Leh yu- Leh tebli<?.lerindı>n muhtelif istikamet· rc~·i~~i~;; .. G7d~-:r·i~;·a ~ Fuar açık Hava tiyatrosunda 
karı Sl.lezy~.,ına aı"rmı'ş olan Alman kuv- !e .. den ile.,.liven kollıua karsı mukavemet ••••••• • ><l H '! o • 

p ,., ................................ . . ~l a -.,.·· perett 
vetlerinin K -oıtovici <!.ldıkları da teyid n-öste .. en L,.h miid,-..faa hatlarının gerile- Trabzon mebusu B. Hamdi Ülgümen ·°' Portekiz de bitaraflar arasında 
olunmustur. Fakat Leh kıtalar1nın Radi- rine Almanların Leh ünifrı,.masını l'!iymis Ankaradan gelmiştir. Hayvan ıslah mü- ~ 1 
bor şehrine doğru bir girinti yapan Silez- '·ıt°'hın oarac;itle indi,.d:k]eri ve bu rn- fettişi B. Fehmi Balıkesire gitmiştir. ~ BU AKŞAM ~ 
yanın sanavi ve kömür havzasını tahliye '"etle J .. h ml'ı..av .. metini kırmak istedik- ~ M d 1 k f ~~ 
ettikleri anlasılmaktadır. Cünkü bura- leri anlaşılm~ktadır. ziyade cc11ubu şarkiye, Romanya hudu- ~ 0 e JZ ar , 
aaki Leh kıtalannın şimalden ve cenup- Bu<rÜn artık seferberlik VI" tecemmü- duna doğru ta<ıınmak istendiği anla~ılı- ~ OPERET (3) PERDE ~ 
Ö.an Alm:oın kı!!kaçlan arasında kalmaları iinii ikmal etmiş bulunma"ı lazım gelen yor. Lehistan hükümetinin bu karan Leh ~ ~ 

d M f h '.': Büyük orkestra ve Macar Doyo :s; 
ve esir diişmeleri mümkün Ü. aama i Leh ordu~11nun ne yapaca~ı henüz anla- ordularının müdafaa kudret1erini ve mu- S b I · FİATLER GO 40 2 ~ 
hu mmtakada Leh kıtalarmın Ahıı:oın kol- •nlmıyor. Bir Leh süvari liva!ının Suki kabele azimlerini ihlal edemez. Bilakis '\ a ctı... : ' ' 5·· ~ 

h .. .. ~Tiyatro Sergi sarayının arkasındadır~ 
larıT"a karqı mukavt>met gö.,te,.dikleri ve Prusya toprıı<Yma muvakkaten l>'irrrııe~i mu arebelerde .. bukumetlerin gerilere ~ " , ,, . . , . ,,~ ,'S 
battf.l mevzii mukahil taarrm:hr Y"Ptık- ve şurada ve burada bazı Alman kolTan- taşınmaları mudafaa ve mukavemette -cııı:'X2"'~Z/..ZZZV'~~...Al!Kl:"2"/; 
lan Leb tebli;;Jerinden anlaculmaktadır. na taarruzlar yap•l!"'ası kat'i hiç bir ne- sona kadar azimkar old ki ·· t ~ . u arını gos e· ~r;mıımt BllBIE+~QCCillm•r•Bllll-•·ll!Mll!li-maoı 

Daha !>İmalde Alman Silezyasından tice ifade etmez. Leh ordusunun ııu anda rır. Bunun bir misali Türkiye Büyük Mil- ı 
ıarka doğru Lehistan icensıne girmiş bütiin kuvvetile ya S:lezya~an veyahut let ~eclisi hükümetinin Sakarya muha- Kira/ık Apartman 
plan Alman ordusunun kollan l .odzun Garbi Prnsvadan ilerliyen Alman ordu- rebesı esnasında Ankaradan Kayseriye 
45 kilometre cenup batısınd:ı Sieradz larmdan birisine taarruz etmesi iktiza tasınmak hususunda vermiş olduğu karar Vasıf Çınar bulvarında Çançar 
yakınında ve d.aha C"nt•bımda Varta s!'h- eder ve bu hareket nihavet ilci. ür. gÜrı o!duğu gibi, bugün yaşıyan misali de Çin l apartmanında 2 numaralı daire kira
rini gect1kleri v.;bi Ceftohovayı almı ... lar id..,de ol...,ıtk ica., eyler. Ancak h4"r han- hükümetinin Nankinden ic::erlere giderek { lıktır. Görmek istiyenlerin apartman 
ve huradaki Leh müdafaa h Pttını tehli- gi hir ~ebt"nle bu t-.ıı.rruz yapılmns2 memleketin mukavemetini artırmasıdır. t,kapıcısına müracaatları. 
it.eli bir surette yarmışlardı. Motöı:lü ve muhtelif Alman orduları Varşovcı. isti· H. E. Erkilet &• •:bm!. llWllllMlll*•m•::·ll-•r:ı:l-
zırhlı tümenlerden mürekkep olclnğu an- kameti tımumİvPsinde biribirine yakla~a
la.ınlan bu ordunun Van•ova üıtikametin- caklanndan Leh ordusunun büyük Al
deki harakı3tm inhis:ıf de.,.ecesi tam:-mile man varım da"resinin idııd,.n çıkm ıımu
malu~ de;";ildir. Yalnız bu vece sabaha mivcfl~ Vi~f·J ...,eri,inde bir müd:.faa 
karsı Amerik'ldan alınan habnTlere gÖ· ...,...evzii tntMa~ı :1-h-..a ecl~:r. f erhal..JP. L~+ 
re, Alman kolları Var~ovaya 50 mil nk- Başkumanda..,ı.ğı bu "'klard:ın hargis?
laşmış bulunuvorlar. Aynı zamanda Var- nin tercih olunma"• iktiza edeceğini ta
ıavanın ı zaklarından ton sesleri işitil- yinde p,ecikmiyecektir. 
memistir. Bu haber mübalfıü--h olabilir. Bundan baska Leh ordusunun ne ta
Fakat herhalde V~rş_ova i fkametinde ,..,fa do~ çekilece<n meselesi vardır. 
ilerlİ'\ren Alman tt:arnvunun s"ddetli ve Müd:ıfoa dveri.,li neh "rler umumiv.-tJ,. 
kuvvetli oldun.u a..,Ja .. ılmaktarlır. renundr.:n s'malc do~ru ak:m.,kta olduk-

Bundan sonra Alma.nlann Pozen bü- lannd<m Leh ordusunun arkasını sark<> 
yük Leh .,.irintisini, bos brrakltkları ve vererek müdafaa1ar tesis etmesi ve Al
Ko,.idcı"a ko.r!':ı harekat yapan ordularını man ordusunu iceri çekerek onu mağlur 
garhi Prusyac1an umumiyetle T orn h"'l.t· !"tme,; icin bir fırsat kollaması tabiidir. 
hna do~ru il"'rlettikleri anlası1ıyor. Ev- Ancak b

0

unun için Leh b~kumandanlığı
velce sol c,.nahı ile ~imalde B"'renç şeh- nın Sovvet Rusya cihetinden emin olma
rini almış olan bu ordu, son Alman teb- sı l~ zımdır. 
liğine nazaran Gravdens - Branber.ıı Cem~. bu !!ece sabaha karsı alınan ha-

ASKERE DAVET 
310 dan 332 ye kadar 
Yerli ve yabancı 
erbaşları şubeye 

hava 
davet 

erleri ve 
ediliyor 

Bornova Askerlik dairesi başkanlığından 
31 O doğumundan 332 doğumu dahil yerli ve yabancı hava erlerile 

1 /> • 1 A 1 1 1•f 1 • • .. T 

y ugosla vy ada sef era 
berlik haberi yalan 

Belgrad 6 (AA) - Yugoslavyanın kısmi seferberlik ilan ettiğine dair ec• 
nebi radyolar tarafından verilen haberler, doğru değildir ve hakikate uyma• 
maktadır. 

Yugoslavyada yer yer manevralar yapılacağından muayyen bir talim devresi 
için bir miktar ihtiyt efradı silah altına davet edilmiştir. 

Vatikan 6 (AA) - Papalık nezdindeki Yugoslavya ve Portekiz elçileri ha• 
riciye nazırını ziyaret ederek memleketlerinin kat'i bir bitaraflık muhafaza et
mek kararını bildirmişlerdir. 

Müjde ...••.. Müjde •...... Müjde ..... 
Bir aydan beri yeni sezona hazırlanmakta olan 

.ELHAMRA 
İDARESİNDE MİLLİ KÜTÜPHANE SİNF.!\IASI 

BUGÜN büyük bir pr·ıgraınla sayın İzmirlilere 
kapılarım açıyor .... 

1 - KAHRAMAN ÇELİK ORDUMUZUN 

TRAKYA MANA VRALARI 
Ti.irkçe sözlü. - 1500 metre tekmili birden 

2- METROPOL BARI 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

OYNIYANLAR : TAYRON POVER-LORE'ITA YUNG-ADOLF MENJU 
~V ıı 1"'.TC::T /\ P • '> '>I\ A <>n "1 "'·-·-- n -.n Tio" ,..... "',...., ",,. 
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YENi ASIR 

E 

!Almanya 
~~ 1Bu harbı ka-

Japon notası Ga rp cephes·nde 
Fransız ordusu Alman hatlarında 
bir gedik açmağa muvaffc~k oldu .. 

zanamaz 
--.lf-

ŞEVKET BlLGtN 

- BAŞTABA.FI l iNCi SAHİFEDE -

Çindeki Fransız ve lngiliz 
kuvvetlerinin geri çekilmesi istendi 

giltere ve Fransanııı Polonya için 
harp etmiyeceklerini zannediyordu. Ha-
diseler bu tahminlerin ne kadar batalı 
:>lduğunu gösterdiler. 

Roma 6 (ö.R) -Japonya Bü)'ilk Britanya ve Fransa hükümetleıine bir no
ta tcYdi ederek Büyiik Britanya n Fransanın Çin topraklarında bulunan kara 
Ye deniz kuv .. ederini kamilen çekmelerini talep etm.İftir. 

Fransız t e b ligine S! o re cephede vaziyet •• ;rnsa ve Ingillere niçin harp ediyor-s 0 0 . Alman topraklarını ele geçirmek, Al-

Tientsin 6 (AA) - !ngiliz - Japon ihtilafına ve lngiliz imtiyaz mı.ntalcala
nnın abloka edilmesine aebebiyet veren aıevkuf Çinliler Japonların koDlroli 
alhnda bulunan ınahalli Çin mak.aınlaruıa teslim eclilmiflerdir. 

deki tebliğ saat 21 de n~d.ilmiştir : olarak ~~:ınd3?lık .ıotab:ın maddl ha-ı Lillısemfnırn ve Baldan Aklı bnşmda hiç bir adam bunu iddia Maverayı Erdünde seferberlik Paris. 6 (Ô.R) _ 6 eyfGI tarihli ~tı-ıediyoT Fr:ıns:ınm ananclenne uygun mUVGffaJı OJntUJtur. manyayı tczlil etmek için mi? 

.Qrdumuruıı ilk unsurlan h~dudun ~·at~ı ~ r.ishe.tindc kol:ıyl;ıştırın~- ~ • • edemez. .. . 
ilerisinde terakki ederek cephenın ~~h- ga Cilk.~at eune~.etli~-. ~rdunun. ~evı-ıgeJen haberler Şiddetli Ingiltere ve Fran!a asla boyle bır·~:~ 
t lil kısımlarına göre değ~en derınlık· yab muI~emmeldir.' e ıa.<>.e se_rvi.slcrı ku- f!OpCU düefloltn'Jftl nalı• dü~ünmediler.. _9n~ann ~':-15! ~u: 
e rd .

1 1 
. 

1 
ve heT tarafta otom:ı- sursuz hır tarzda işlemektedir. .: r.ük miJletlerin hurrıvet ve ıstıklalletını 

ı~. e.l!hclr cnn! ~ra teşkilatı ile karşı- "~-..ara 6 (Ü -1:) -· Rla1· Jedısorıar. Atışlar bil- l~orumak davasıdır. Ine:iltcre ve Fransa 
tik sı a ar v f ı· Ll..ıq,,.ı•WS " • '- ık· ihl · · h

0 

b' d 'nd bu la 1 dır. Kara kuvvetlerinin aa l· .... ~-Jıfirildiıltdoe L'rÖrc hassa Muzel mıntaııa- ,.,e ı tar erının ıç ır evresı e 
~~ara kuvvetleriyle sıkı irtibat d:ı- ıuO?I 1? ~ ~··• ::JI ' <'crece ide~list bir harp yaı>mamışlar, bu 

~~~de vinkişaf etmektedir. Bütün lota· Ii'l'GJISiZ Of'~USU Vallto:- sında çolı $Sddetli olmuş dercc:e a~i~ maksadlar uğrunda dövüş-
lann seferberliği. .na.'cli ve cephede yer- civtınntP....€2 t.l§mtJn INl!la- ve bütün gece devam et- memı~l ... rdır. 111.b• k d 

Irak ve Mısırdaki elçi
lere pasaport verildi 

. .. ceden hazırlanmış olan seyre .. -~ • • Işte Almanvnyı mağ u ıyete sev e e· 
lcJI11CSI on al ekilde her noktada devam ıom1f.a ~ı:' g-e~ı:~ sçmajaımnş!ır.. cek olan en kuvvetli sebeo bud~ır. Her 
gore norm $ ~eren ırlin ;\)manvayı daha 7.aıf b:.ı~a: - • k d -,aktır. Filhakika Alman orduları, ezırı 

D a a .c:llikiyetlcrine stnvenerek Polonyad" 

a Dl m ar .. hemmiyeti inkar f'dil 0 mlyrcek mu,·nf-
tıı'nvetler ka7anmıslıml1l'. Fakat l\lab!l: 
oiJ<1,,.ri nPtiCf'ler umduklarının onda bın . 1 ıt~ildir. Leh1Pr kahraman cedlerinin bü· 

Uçan tayyare er ~-~~,~~~n~Av;;~~.:;;;~:~~~i;!~e ~~~r~~ 
' ~arbı sökmemı11tır. Innıl~ere ve Fran~a-

"\tn !"arp C<'"'ht'lerinde tazyikl arttıkça 
'Lehlı-rin nıukav ... metleri. bir kat daha ar
taca~ı muh:-lr,,.,.1chl'. 

lngiliz olmadığı muhakkak. Şu halde 
tahakkuk edivor 

Bunların 
tayyarelerin Almanhl<ları 

' 
Ko "'nbag 6 (0.R) _ Mebusan mecllsin~ başvekil şu be- tan:'~csi tarafınd~n bırakılmış olmasına ihtimal verilemez. 
~ b lu.nmuştur Ingılız tayyarelerıne Vılhelmshafene giderken Danimarka 

7aia te b u g Danima~ka kasabasının bombardımanı. ihtilaf arazisi üzerinden çumamak emri kat'i olarak veril~ti. 

h 
.5 • nd erdurmak kararımızın çok ha'klı o1d11ğunu göster· Eomb:ırdımandan dön~ tayyarelerin yol karneleri hiç bir 

arıcın e b b a b• • b•ta af ,._ - •• • d d LI .. mi tir. Aksi sabit oluncaya ka~:~" om ~. ımanm ;r sın- ı r o.upra~ı ~erın. en uçma 11uarıru gosterınektedir. Al-
k~ tefchbümünden Heri J?eldıgı kanaatını be~leme'Ye de- man tayyarclerıyle bıturaf memleketler hudutlu üzerinde 
vam edeceğiz.. Yapılacak tahkikattan sonra hant?;ı t:ırafın bu çarpı.şına!c ihtimalina"n s:ıkınmak için bu hudutlardan uzak 
hareketten mcsul oldu~u anfaşılırsa pro:esto cd0ccğiz. Borı;:- o:aral< ucmaları In~liz t~yyarelerinc bildirilmisti. Diğer ta· 
baların parçalarını tetkik e~crek hangı memlekette imal raftan Hollanclı radyo!an Hollanch nrazisi üzerinde görülen 
edildiklcrlni tcsbite çaıışacagız. tayyzrclcrin grup h:ılin-ie uçtuklannı bildirmiştir. Halbuki 

Lo:ıdra, 6 (ÖR) - Royter ajansının bir tcbli~~ gö.~ A~ lurp ~emihrini bombalamağa giden lngiliz tayyare
. Danimarknda bir şehire atılmış olan bomb:ılann hır lnl"iliz len grup hcllnde uçuş yapmamışlardır. 

-Polonya ordusu çekiliyor 

~ . . 
SEVKE'J' BiLGiN 
-------

Hava hücumlarına 
karşı tedbirler 

---J:Jı..---

Pasif korunma ıı.ıimat· 
namesi baz1rlandı -·-Ankara 6 (Telefon) - Hava taar-
-uzlanna kar!tı pasif korunma ta1imatna
"11eSİ hazırlandı. Talimatnamede halkr 
hu yolda tt'!tki15ılanmak ic;in umumi esas· 
1ar ve bi\y,iter öğre-t1lmekte, hava taarruz 
·ıasıtalan tarif t'dilmt'kte, mtıhtelif tav· 
-rııre bombalan hakkında malumat veril· 
-nekte-. bombalann avırlıklarma t:öre 
•o.,ra~a veya bl"tona nüfuz dereceleri vr 
'!lhribah aT'1ab11T'~kta, evlerde. mües· 
·~lme ahnaca'c tedbirler. yan~nla 
.. eh;rJe mücad~le "ekilleri pek mufassal 
'ck;1d~ zikredilmektedir. 

Talimatnamede tedbirlerin hava hü· 
-:umlarının harbin resmen ilanından Ön· 
-:e '"''kııbı•l ca~ hl"~aba katılarak alınma· 
·ı hvdedilm"ktedir. 

Varşova önünde Lehlerle Almanlar 
arasında meydan harbi bekleniyor 

RAFl l tNct sAHiFEOE -ı yarmışlar ve cenupta Loch: istikametin- S:uki Prusyadan gelmiş olan kıtaat Elzem m.,1umatt ihtiva eden bu hli-
- BA.$TA _ _ de Heri hareketine devam e~lerdir. Mlawayı ge-emi,ler ve Cichanovu işgal :natname l 7 3 maddedir. 
nsı cfü~ıülmu~TMBARDlMANI Visto!un şark s:ıhilinde rical halinde olan •tm;şlerd;r. Düşman cenuba çekilmekte- -•-

KO:"{ASIN •. BO A1m ta releri düşmanın takibi devam ediyor. Şarki ve btaatımn tarafından yakından sıkı,- Ramazan Onat 
Roma. 6 (O.R) -: er: Şe~ bir Prüı:yadan inen kıtalar Çiyeç:moyu iş- tınlmakndır. 

Konasa taarruz etmı:Şl ' e gal "tmişlerdir. Düşman yalandan sılctŞ- Motörlü kıtaat Ronn yakınında kain terli etti... 
çok yangınlar ~kmıştn'. _k_ ti tınlarak cenuba do~u Ç::?ki1iyor. Alman- 'arue vasıl olmutlard-r. Simaldeki la- İstanbul, 6 (Telefonla) - İzmir ceza 

Roma. 6 (Ö.R) - LitvanYa h':.~ ' loT hir ÇO~ ~r a'm~lardır. Alm:m ta~- taat şimdiye lıdar on bin eair aJm .. •e hakimi Ramazan Onat t emyiz mahke-
Konası istirdat için Lelı ~~duca~·uıua yano~erinin hu~tan muvasala hattan .... asker :tahş"ıt ettiği haberlerini ~ekzil> et· üzerinde ço~ basaratı mucip o!muştur :ıltm•• top iğtinam ~tmiftir. mesi ~alığma tayin edilmiştir. 
sı;iştir. Litvanya kat"! ve sıkı bıtarafhğı- ~h tayy~rcleri, bazı avcı tayyareleri Alman ta~relerinin taarnman dün --
Dl muhafaza edecektir. isfüna edilirse, artık tııç faaliyet göster- :lü-tm:ının irtibat ve mahaberat hathnn· Deniz harp okuluna 

LE HTEBLİCİ :miyor. ~iih;,,. haaara uğn!.tmışlır. M~hunkika bitir b. J 

Londra 6 (Ö.R) - Bağdattan bildiriliyor. 
Irak bU'kümeti Almanya ile siyasi münasebetlerini knt'a karar verdiğindCtl 

pasaportları verilen Alman elçisi Rozbah ve maiyeti bugün Bağdmiı terket,. 
mişlerdir. 

Patis 6 (A.A) - Almanya Ue diplomasi münasebetleri kesmek karamı 
verm~ olan MlSlr, Almanya ile harp halinde değildir. Maamafih Alman dip.
lom:a.si mümessi1leri K:lhircy'i terketmi~lcrdir. 

Londra 6 (Ö.R) - Maverayl Eraünde umumt seferberlı1t ilan ed:t .... iştir. 

Kudüs yahudileri de denıokr a~iler 
yanında yer alacaklardır 

Londra 6 (A.A) -Yahudi Ajansı müdürü D. Weizmann, B. Çemberlayna 
göndermiş olduğu bir mektupla yahudi ajansının demokrasilerin davaıı ic;ia 
açılmış olan cidalde lngilterenin yanıhaşında mevki almağa karar vermit oldu
ğunu temin etmiştir. Habrlardadır ki, eon zrnanlarda yahudi ajansı ile manda· 
ter devlet ara!ında aiyui sahada nokıai nazar ihtiliifları çıkmış idi. Dr. W eiz• 
mann, töyle diyor: 

- cDaha mübrem zaruretler kar;ısında bu ihtilAflnn unutmakta bahtiya-

rız.• 

B. Çcınherlayn, doktora hararetle tctekkür etmiştir. 

lngiliz ordularının F ran
sa ya nakli başlamıştır 
Paris 6 (ö.R) - Askeri sebeplerle, Ingiliz ordulannın Fr:ın!laya ne kadar 

kuvvetle geldiği ve hangi mevkilerde yerlc~tiğini bildirmemekle beraber In· 
gili.z askerlerinin Ftansaya nakledildiği ve Fransız kttalannın yanında yer• 
lcştikleri umumt olarak haber verilmektedir. lngiliz dominyon ve müstem• 
ll'kelerlnden de Fransaya doğru kuvvetler gönderilmektedir. Bütün bu mem
leket!erin ekonomik hudutsuz teminntlan Almanp aleyhindeki miicadeleye 
lngılterc ve Fransanm emrine konulmuştur • 

Almanyada harp kıtlğı var 

Tütün yok, gıda madde
leri fiatleri arttı 

Parls 6 (ö.R) - Almanyanın dahill vaziyeti hakkmda gelen haberlere gQ. 
re Alman hük.Umeti iki yüz marktan faz.la olan kazançlar üzerinde vergi nı... 
belini yüzde elli arttırmıştır.Bu cezri tedbiri ayni mahiyette daha birçok ted
birler takip edecektir. 

L<>ndra. 6 (Ö.B) - Leh tebliğinlle Alman arazisine karşı hiç bir hava ~old:ı, ~kan:yako. Tamow • e V erchem . en SU ay arımız 
ba ·dcdi1d~ine göre : Leh hava ordusu 

1 
hücumu olmamı~tır. Alm::n bahriyesi •·.tasvonlımnda y~n~n~ar çıkarılmış ve Istanbul, 6 (Telefonla) - Deniz harp 

b' > ok muzafferane taaııazlar yaınnış dördüncü bir Leh tahtclbahirini batır- ~ırrol: hntl:ır kesılmıştır. ')kulunu ikmal ederek asteğmenliğe ter· 

Amesterdam 6 (A.A) - De Telgraf adındaki Fclemenk gazetesi Almm 
ya tarafından isdar ed.ilm.ij olan yeni bir takını kararnamelerin bu sabahtan 
itibaren meriyet mevkline girmiş olduğunu haber vermektedir. Tütüncll 
dükkanları kapatılmış olduğundan tiryakiler bu sabah tütün tedarik edeme-
T"l1~t0ı-dir. Tütüncü dükkanlarının ne sebebe mebni kapatılmış olduğu malum 
değildir. Memleketin her tarafında fiatler artmaktadır. Tereyağına yüzde 
yuıni nisbetinde resim konulmuştur. ır 1>~ların neticesinde iki mot~ü Al- mıştır. .. Bir he :ıvcı t ayyaresi müstesna olmal· fi eden 2S deniz. subayına bugün mera-

te kolu imha edibniştir. Diğer bır tcb- VA~OVANIN BOMBARDIM:ANI ızere P"'onya tayyareleri gözükm,.mlş· simle dinhmaları verildi. Mektep ko-
~..3" öre Silcı;ı•a hududmıdaki Alman Varşova 6 (ÖE) - Pat ajansının bil- '~rdir. Alm"n ara7.İ.c1ne br"ı her hnng" mutanı hir nutuk söyledi ve muvaffa. 
ıgc g l rı rcddcdilmic;tir. dirciiğine göre 4 Eylülde Varşovay:ı k:ır- bır t :muz l~avdedılmrmistir. kıyctlcr diledi.. Davetliler merasimden 
b~!°ıı3 ct'plıesinde Abnanlar bir ~~ şı :.·:ıpılıın hava hücumuna 16 bombardı- AlmaT'I donanma..., B<1ltık J,.ni:rindc sonrn büfede iı.az <'dildi .. 

un:ı_ , • de yaptıklan kesif hır I man tayyaresi istirak etmiş ve bilhassı Polonvalıların ürüncü bir tahtelbahirlc· ----
tı:?k lılın:J=ndc Varşovaya S6 kilo- :işt;i halk tarafından işgal edilen varo~lar rini tı-hrin t-tmi,.tir. Al 
hucum n f , kadar ilcrlcmislcrdir. ü:r.crine yalnız yangın bombaları atmış- BERl.JN B<lMBAR'lJMANJ m an 
metre n:.csa cİ~VEl\fET EDiYOR lardır. ~ir çok kurbanlar vard.~r. ~ir Londra 6 (ö.R) _ nir Leh tebli~ 
GDİNIA ! Krakovi ve Ka- bo~ba hır çocuk grubu arasına duşmuş- 30 Leh tayyaresinin R•rlini bombardı· 
Leh ajansı Varşova. h. tür ·-· · h' d . .

1 
ld ~ halde bir çok şe ır- · . man w ettıgıru ııe ır e biiyiik yan"ınlar 

. 

to':ıç dah.' 0 • ugu b dımana tabi tu- Vaqo~a 6 (~:~} -: R:sın.:n ~n.~ı:':- r·ktıı;ım ve tayyarelerin zayıata uğrama· 
lerın kesıf b!r~~ D-.mı.ig met- diğine gore Eylülun dorduncu gunu og- dan döndükJ,..rini h:!di•"'•ktedir. 

Beyaz kitabı 
tul~uğ\ı~u bil · Leh garni- leden son:a Alman tıyyueleri Varsova BlR TEKZIP 
hahndckı ad3akta bul~nlarma \i%Criııe hır akın yapmışlardır. A1mı.ı B•rlin 6 ( ö.R) - Leh tavvare1erinin 

Roma 6 (ö.R) - Almanya hükümeti 
barba müncer olan son hadiseler hnk
kında bir beyaz kitap neşredecektir. Bu 
kitap bütün vesaiki ihtiva edecektir. 

ıı>nU toJ>ÇU ve hava. bClmde etı:nekte- 70 bombardıman ta~resi İ!itİrak et- 'Bl'."Tlini bombardıman ettiği haberi tekzip 
rağmen ınuka\.~tıne vam ıniştir. Ş::hrin üzerine iahrip ve yangın edi1iyor. 
air. Leh ku et1eri bombaları atılmıştır. 

Gdinyada bulunan '7- Tayyareciler bi1ha5!1a fakir halkla 
Danı.i!!e doğru bir huruç hareke ı yap- :rneskıln olan mahallelere taarruz etmi!-1-
mı!-lbrdır. • V d n terdir. 15 kadar ölil ve bir çok yarnlı 

Leh hükfımet nıerkeZl abrşova r~i~ vardır. Mermilerden biri bir ço=uk gru-
0 k'l metre cenu u sa . tir 

bu .sehrin 20 . ı 0 dil •c;tir. Yaralı buna isabet etmlş · 
sindeki Lübl•ne nakle :ıti e olun- Tayyare de~ toplan 7 Alman tayyaz:c
askerler de Varşcrr.ıd~n li y b·sinde,·i si düsürmüstur. Bun1ardan bac:ka bır 
mustur. Varşovanm şı~: l_a1' rını· e di· dii<;m~n tayyaresi de ormana düşmü~-

• t1 · bu sı::ıur ure • -,. ktad Alman kuvve erı . erine ilerle· tür. Bu tayyare arar"""=t ır. 
ğer Ahıan kıta.lan Lod% üı Bertin 6 (A.A) - O. N. B. Ajansı 
mektcdir. ETLİ MUHAREBELER tebliO. e-divor: 

EN StDD h rh. esinin bir 5 F.vlul ~ünü A!man kıta~tının Po1on· 
Loh umum1 ~Tk~nı a ~: 'ki'om"tre d k. h are'knh mukarrer ofan tertip da-

~li-·ne J!Öre Varso~~:;'11· ınuhareb,._ V1lh·1· ad ı devam etmiştir. Cenupda dar. 
• · k' · d en !ili' -ı" ı ı ın e . . . ıımalı sar U"ln p d • c- ~u rarbide k fi diğer cüzütunlar Beskıde'IJn ~ı · 

ler vuku bulmalcta ır. ~~.. Zmoc· .ıtala ı teh. maillerinde gen" bir ~ephe iş· 
• • _, ~!'! ttu(:hııaunu1l • . m.. sa ı d B kı ı~e Leh!eT ~ıe7."'ll ıaarrnz1annt dur- 'r unffalt olm~lar ır. a taat 
vadan yan•1ıın A]xnan "~ ·~~ Neu Sandeze d~ğnı ilerlemekte· 
dunnuı1lardıt'. bom- -;ım 1 

Va ahalic:i mütemadi hava dirler. k · d -rşova ~ rn cesaret ve neşe- Cenupcbn ve gatp(.fan 'Kra ovıye og· 
bard•manlarına ra , rn . ve tiyatr~ •- 1 k taat Polonya kı~n-
sin· k hctmemiştir Sınenl2 k ru ilerlemede o an 1 b 
b.r: k:~vc ve lokantaUır bütün gece açı tırıı püskürtmü~erdir .. Polonya kıtaatı u 
durmaktadır. "ie1'ird .. n c;:ekilmt>ktedır. • _,_ 

JANS
..,...,,.,..r TEBLtôt Ş ı· · kan Silezya sanavı mınta1'J\sı 

DNB A ır~ıı, :ır.ı yu dil .. B 
lk-rlin G (ö R) - D N.B. aian<rı şu Almanlar tarafından İ'l<?al e ı ~tır. u 

teblW :n-......1;~or: 5 Evlül l!ilnil Alına~ ·•taat dııha şimalde .. a:~;kov puss~~ 
k tal "Y'h""""'. k tl . ön~den hanrl n Th . hattını da dun ogleden sonra ı~ 

ı annın are e en ~ istir I1cri eeınY . c:· d d Alınan kıtaatı 
ınış ni7.ama ~öre devam etm . . . ki- ı:al rtmiş!erdır. -ıera z e k 
barck~· gc . b'r ......,he üz,erınde m .. ihk·m h,.t]annı yarmıslardır. Bu ıtant 

-==•ı nı!; ı ~-r d Krakovı ı~tı ıı " ,, th eh . • şarl· 
§af 'E'diyor. Cenubu garbi :: ; tard Lodz istikametinde ~ıar en rı_run • 
lizerinc vürüven kuvvetler dtıc;man :\1. hiJ1e.rinde Culm ve Grandenz cıvarında 
etm]~ıerdTı-. Leb b.-uvv...tlcri bu Sh" ıre ~'rtül nc-hrinin s:ırk ımbilinae ~ulunınak· 
doh.. ı.·1· S ·~ Prli""r.d"n 11re- ı . . 

•• ':r;I tyO'I'. , .. r"°ı 

Alman sosyal demokratları 

Milleti Hitlerin elinden 
kurtulmağa çağırıyor 
Londr~ G (Ö.R) - Ingiliz - Alman cemiyeti reisi Almanya ile münaseba. 

tı:ı.n ııt1a.huıa mümkün olduğu kadar ça1ışmış olan bu parlame:ıto teşekkülü
nun artık fe.tlıedildiğini bildirmiştir. 

Londra 6 (A.A) - Alman Sosyal demokrat fırkası dün akşam amele fır· 
kası gazeteleri kanaliyle Alman milletine hitaben bir beyanname neşrederek 
Bitlerden yakasını kurtarmağa davet etmiştir. 

Londra G (A.A) - Nevs Chomicle gazetesi komünist partisinin J.Ağveda. 
diğini bildirmektedir. Bu karar Oahiliyc nezaretinin bundan sonra toplantı 
ve nümayişlere müsaade edlimiyeceğine dair verdiği bir emir üzerine ittilu11: 
edilimştir. Dahiliye nezareti Ingiliz faşist birliğine de aynı şekilde bir emir 
vermiştir. 

Pan Amerikan konferansı toplanıyor 

Avrupa harbi karşısında durumu 
tespit edecek 

Brüksel 6 (ö.R) - Pan Amerikan konferansı 29 Eylülde Panamada topta.
n:ırak Avrupa harbı karşısında Amerika devletlerinin vaz.iyetini tayin ede-

cektir. 
Paris 6 (0.R) - Havas ajansı Nevyorktan istihbar ediyor: Bitaraflık emir-

namcsinin reisicümhur Ruzvelt tarafı~dan ilanından sonra sabah gaz.ctclcri 

Rotcdasche Couromtun Bcrlin muhabiri Almanyada muhtelü erzak üze. 
rine konulmuş olan yeni resimlerin bilhassa istiblakatı azaltmağı istihdaf et.
tiği mütalaası ileri sürmektedir. 

Bund:ın başka iş komisc-rlerinin ücretleri indirebilmelerine karar veril• 
miştir. 

Ekonomik harp nezareti 
lngilterede düşmaoın ekonomisini 
bozmağa matuf veni bir nezaret 
Paris G (ö.R) - Havas ajansının istihbaratına göre yakında Londrada bir 

cEkonomik harp> nezareti tesis edilecek ve milmasil Fransız teşkilatiyle sıkı 
temas hnlinde bulunacaktır. Royter ajansı bu yeni nezaretin 1914 harbında
ki abloka nezaretinin rolünü oynıyarak düşman ekonomisini bozmağa çalışa-o 
cağını bildiriyor. Bitaraf memleketlerin meşru hakları nazarı itibara afilıa. 
caktır. 

Gandi Hitlere sulh için 
bi~ mesaj gönderdi 

Yeni Zeland Almanya ile harp 
hali ilan etmistir 

Londra 6 (ö.R) - Hinduların umumt şefi olan Gandl şu beyanatta bulun
muştur: öyle anlaşılıyor ki Hitler kuvvetten başka ilah tanımaz. 

Gandi Hillere sulh lehinde bir mesaj göndermiş olduğunu ifşa etmiş ve İt\• 
sanlık bakımından, Ingiltere ve Fransa ile beraber olduğunu bildirmiştir. 
Hindistan islam şefleri de Ingiltcreye şimdiden sadakat yemini vermişlerdir. 

Paris 6 (A.A) - lngifü dominyonlarından gelen haberler memnuniyet 
uyandıracak mahiyettedir. Avusturalya, Yenizcland kendilerini Almanya ile 
harp halinde addetmelctedirler. 

Kanada parlamentonun içtimaındnn sonra vaziyet alacaktır. Cenubt Afrt. 
kanın hayırhahane bir bitaraflığa rinyct edeceği ve bu sayede Ingilterenila 
Kap yolundan istilade ederek limanları kullanabileceği tahmin edilmektedir. 

Londra 6 (Ö.R) - Cenubi Afrika parlamentosunun bitaraflık teklifini red
dederek Almanya ile diplomntik münasebetleri kesmeğe karar vermesi Uze
rine istifa eden general Herzog yerine general Snuts yeni kabinenin teşkilini 
ikmal etmiş gibidir. 

cTaymis-. gazetesi Ingiliz imparatorlueunun vahdetinden bahseder~k harbı 
zafere isal için şimdi 1914 ten daha eyi hazırlanmış olduğunu kaydetmektedir 
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12,30 p,.!.~. a yosu [ B O R S A ] 
Mevlevi Taburu 12

'
35 cr~:.~=:~ecmiRizaAhukan tlztıM Musanın Hayatı 

Çalanlar: Cevdet Kozan RU§en 93 M. H. Nazlı 7 50 10 50 

.......... ı ......................... cm .. .. Kam ' 6 Ş. Remzi 14 14 
1 - ishak • bayati peşrevi. 99 Yekfuı Haberden 

Naklen 21 Yazan - - Rahmi Yağız 

Mevlevi dedesi sedye içinde 
sadrazamın önüne getirildi 

2 - Ali efendi - bayatt tarkı 21~17 Um~ yeJ:c<in . 
(Daim ben seni aranın) Fiatler tesbıt edilemedi., 
3 - Şevki bey • uşak tarkı İNCİR 
(Esiri zülfünüm ey yüzü mahım) 1457 Tü~ ile İn~ 
.. - Ali efendi • uşak p:rkı 1028 Şe~ ~ . 
(Sen ey servirevan ruhsan gijl- 473 İzzi ve Ali Fesli 
gQn) 228 Cu. H. Nazlı 
5 - Sala.haddin Pınar _ bayati 127 Y. N. Benmayer 

- Peki, ne yapalım, ne yapmamızı tekkeme gönder. farkı (Delisin deli gönlüm) 52 ~bayrak 
emir buyuruyorsunuz? Talat paşa. Reıit efendiyi orada fazla 6 - Halle türküsü (Yağmur ya- 39 J. Taranto mnh. 

- Bir sedye getirin .• Ona uzanayım .. tutamadı, derhal emir verdi. Sedyeyi ğar ordan hurdan) 26 Muhtar Ataman 
Öylece istediğiniz yere götürün.. otomobile taııdılar. Azmi beye verdiii 13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 3430 Y~~ 

Epey uzun süren ka1em aizı bir mü- bir emirle de tanınmış mutahassıslardan meteoroloji haberleri. 17758 Dunku YekUn 
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8 

10 25 
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8 
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Sihirbazlar içinde .. 
Musa, aaasını yere bıraktı ve bırakır bırak· 

maz da ôsô müthiş bir ejder oldu 
bakqadan sonra, Reşit efendinin ısran mürekkep bir heyetin Reşit efendiyi 13, 15 • 14,00 Müzik (kanşık program) 21188 Umwırl yekfuı 
kar1111nda arzusuna mutavaat mecburi- tekkesinde tedavi altına almalarını te- 19,00 Program. Para BorSaS Dedi. 1 - Ya Firavun, dediler. Musa bmfe• 
tinde kalan Azmi bey emir verdi: min etti. J 9,05 Müzik (Oda müziği _ Pl.)' 1 Bunun üzerine sihirbazlar, ellerindeki çok daha üstün bir sihirbazdır. Veyabtll 
• - Bir sedye getirin İhtiyar adam hademelerin taşıdığı bir 19,30 Türk müziği (fasıl heyeti) değnekleri hep birden yere bıraktılar. 1 onun yaptığı sihir değil bir mucizedit• 
l ıMeınurlar koıuşarak polis müdürünün sedye i1e tekrar otomobile yerleştirildi .. 20, ı 5 Konuşma (ziraat saati) Londra s!~RA BORSASI Bu değnekler, bir anda cEjder> olu- Bunu anlamak için kırk gün bekle4 
'9miini yerine getirdiler. Beı dakika son- Talat paşa, yaverler, dh-anhane hade- 20,30 Memleket aaat ayarı, ajans 5.55 verdiler. Öyle ki halk, bu bin ejderi gö- lbım. 

E ..iki memur, ellerinde yastıklı bir sedye meleri, binek ta.,,"'" yanında durari oto- 1 h ve Paris F. Frangı 3.1377 rünce bir çığlık kopardılar ve korkula- Firavun: 
"~· meteoro oji aberleri. Not. Bu fiatler Borsadaki muameleye rından birbır' lerın· e sokuldular. - Neden kırk giln bekliyecekatallt 

ulunduğu halde odaya girdi. Reşit efen- mobilin etrafına toplanmışlardı.. Oto- 20 50 T·· k ·· ·v· • ur muzıgı: müstenittir. Bu bin eJ'denn' heybetinden hatta Mu- dedi. 
ijJ bunun içine uzandı. Sonra aynı me- mobil sadrAzamın işaretiyle harekete 0 1- R d'f N d L ır.uyan: a 1 e ey iır.. Nevyork Dolar 136.06 sa bile korktu. Sihirbazlar cevap verdiler: 
Jnurla:r ıedyeyi taşıyarak a'8ğı indirdiler, geçerken Reşit efendinin sesi ışı· 'tildi : Ç 1 1 R K C d İs a an ar: Uien am, ev et Cenevre vicre Frangı 30.9525 cKur'an> diyor ki: - Bin tane değneğin bir değnek ta:ra-
otomobile koydular. Azmi bey de dede - Kurbu sultan ateşi sCızan büved. K z··h .. B d k vl osan, u tu ar a og u. Amsterdam Florin 73.315 c Bu sıl'ada Musanın kalbine Haktaal~ fından yutulması ve ortada hlç bir e~ 
efendinin yanında yer aldı. Otomobil Ve, otomobil bir cenaze alayı halinde 1 - Vasilak.i • kürdili hicazkar Brüksel Belga 22.9725 tarafından bir vahi geldi (Kulna la bu- kalmaması imkan.sızdır. Göz bağcılık18 
aG:ratle Babıaliye doğru yola çıktı. sadaretin dış kapısından çıltarken orada P · İs eırevı. Stokholm veç Kronu 52.86 haf inneke entel.ala) yani (Korkma, sen ve sihirbazlıkta en büyük ve mahir &ta-

Talat paşa, derin bir üzüntü içinde birikenlerin gözlerindeki yaşlar ayakla- 2 - Salahaddin Pınar - kard hi- Not _ Bu fiatler Londra bankasının onlara galipsin. Sen onlardan üstünsUn). 1ar sihirlerini ancak kırk gUn devanı d-
~ulunarak eski dostu ve yeni mağduru rına doğru yuvarlandı. TalAt paşanın, cazkar oarkı (A~kınla yanan gön- paritelerine göre borsaca tesbit ~- Musa peygamberin bu korkma keyfi- tirebilirler. Gözleri ayni şey üzerine _. 
Rcfit efendiyi bekliyordu. içini çekerek söylendiği duyuldu : lüme busenle şifa sun) tir.. yeti etrafında raviler muhtelif tefsirlerde cak kırk gün bağlıyabilirler. Işte bUJlllll 

Amıi beyle birlikte Babıaliye gelen - Zavallı Reşit efendi, seni kendi 3 --: Piyanist. Yorgi • kard hi- 1938 yüzde 5 F. ve ikramiyeli 19.- bulunuyorlar. için kırk gün bekliyelim. Eğer kırk gUna 
otom0bi1den ihtiyar adamı sedye ile in- elim, kendi dilimle bu hale getirdim. cazkar (Ne~e ıle geçen) 1933 ikramiyeli Ergani 19.- Bazıları, Musanın Tanrıdan böyle mil- kadar bu meydanda bizim değnek1erimtl 
~rerelt Babıali hademe ve katiplerinin Reşit efendi tekkesinde uzun müddet .. - Cevdet Kozan _ ut taksimi Sivas _ Erzurum hattı istikrazı I. 19.30 him bir vazife aldıktan ve kalbini tama- yine zahir olmaz.sa o zaman Mu.sama 
hay:retli bakışları önünden geçirdiler. yatakta kalarak yine Talat paşanın ta- 5 - Udi Jbrahim • kard hicaz- Sivas _ Erzurum hath istikrazı ili. 19.20 men Tanrıya bağladıktan ve itimad et- yaptığına mucize demek caiz olur. 
Sadaret ordası koridoruna indirdiler. Az- yin ettiği doktorlann tedavisiyle yara Ur (San bir giil gibi) CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI tikten sorıra korlcma.smm yersiz olduğu- Bu son ümid Firavunu mUsterih Jal. 
mi bey bir solukta sadrazamın yanına ve berelerden kurtuldu .. Fakat bundan 6 - Şükrü Şenozan • buselik KLEARİNG KURLARI nu söyliyorlar. dı. .• 
girdi. Oturduğu koltukta dalgın düoünen sonra sakat bir halde ömür geçirerek 8 ~Tltı (Gönül harareti sönmez) Sterli.,.,,. ._1 b' m:•-k lir Bazıları ise Musanm korkmasının ej- Halk dağıldı. Musa evine d!Sndtl T8 
Talat paşaya arzetti: sene evvel vefat etti. J1 - Okuyan: Sadi Hoşseı: .,,..~en gayrısı ır .uu asının derlerden değil, fakat sihirbazlann bu meydanın etrafı da Firavunun mtıhatD-

- Emrinizi yerine getirdim paşaml MEVLEVi TABURUNDAKİ 1 - Bol ahenk Nuri bey _ rast Sah§ ~ göz bağcılığını gören halkın artık kendi- lan tarafından kuşatıldı. 
- !Reşit efendi geldi mi} Hani nere- HADİSELER tarkı (Mailem bir nazlı yare) mukabilidir.. sine inarunıyacaklarını ve bu suretle bil- Böylece kırk gün meydanda değneklıe-

ıle) B d f d' d d Tabur merasimle trene binip Suriye 2 - Refik Feraan - rast ıarkı Sterlin 535. 532. ~ ~e5fc: ifada rçl~ çek~ği en· rin tekrar zahir olınası beklenildi. 
-

1 
ur~ a ~en. ım1 ııar a. cephesine doğru yola çıkarken Mevlevi- (Af eyle suçum) Dolar 76.32. 75.89. · esin en o uğunu ay iyor · Kırk gUn beklemek, bilhassa FiravaaU 

- çerı gebrsenıze ler neylerini üfliyerek ne§e içinde bulu- 3 - Semseddin Ziya _ mahur Belga 4.5415 4.5160 Yine-cKur'an> da me'Lkfuo bir Ayete gö- çıldırtmaya lifi gelecek bir mUdde\tL 
:irBlit pafa yerinden fırladı, Azmi he- nuyorlardı. tarkı (Su güzele bir bakın) Fransız Frangı 32.89 32.71 re Musanın kalbine f<iyle bir hltapı ilAhi Kendini Allah addetmekten ve bu !\lttt. 

')•in a~~~~. kad.a:r geldi, d~v:am .. ~.ti: . 26 mart cuma günü trene seyyar bir 4 - Iaak Va:ran • mahur şarkı Florin 1.4361 l.4280 vaki oldu: le bütün hailc tarafından teabbüd ~ 
-Yuruyemıyor mu? Nıçın yuruyemı- semahane halinde ve dönen mevlevile- (Şu ırümü, ırmağın) İsviçre Frangı 3.4041 3.3850 - Ya Musa elindeki as!iyı yere bırak. mekten zevk alan Firavun, bir kulu, ı.at. 

:vor? rin huni şekli alan etekleri vagonlann 5 - Nikolaki - mahur saz semaisi İsveç Kronu 3.2049 3.1869 Musa, bunun üzerine asasını yere bı- tA menfur bir kulu olan Musanm ltarpo 
- .... ·.. ........ pencerelerinden uçuşarak Konyaya var- 2 t ,30 Konu!llma. Norveç Kronu 3.3628 3.3439 raktı. smda aciz hissetmekten ve bu zellJ a~ 
- Korkanın ihtiyar adamı sakat bı- mıştı. 2 1 ,45 Neşeli plaklar • R. Çekoslovak Kronu 22.88 c!mam Cafer bin Muhammed ibni Ce- ni halka da hissettirmekten duyduğu iz... 

ralttınızS Akzm
1 

ki bey?d vil .ı_ Konyahlar Mevlevi gönüllülerini me- 2 I .50 Müzik (bir ooeret ııelehivonu) Ley 83. ~:76 rir>, tarilıülümem vesahilhnul\tkdesebrlnihnıı.bdii- tırap içlııde bunalıp duruyordu. 
- a atı tan eg paşam, tazyı .. rasimle karşıladılar. İstasyonda hazırla- Avusturalya şilini 4,5390 .(,5160 rinci cild 299 uncu · esin e u " ·- Her sabah, klbuslu uykusundan 111~ 

11eticesinde bir az rahatsızlığa uğramış nan zafer taklarının altında dedelere DOKTOR Mark ı98 seyi şöylı> anlatıyor: nır uyanmaz, muhafızların şidetJl nez.a-
da. •Lokma• dağıtıldı. Çelebi burada tabu- Liret 

1
'
97 

c Pes hazreti Musa asayı elinden bı- reti altında bulunan meydana adamlar 
- Pelci, ıimdi nerede Reşit efendi? ru terkederek mevlevihaneye çekildi.. Behrel Uz Drahmi 

15
·
15 ı5.o7 raktı, Allahütaaladan emrile ol asa öyle koşturuyor, sonra değneklerin meydana 

-Dışarda koridorda sedye içinde ya- Alaturka saat 12.30 da tabur Konyadan ';' 97.3o 96.83 muazzam bir ejder oldu ki sihirbazlann çıkıp çıkmadığı hakkında gelece-Jıc haberi 
tıyorl. .. .. .. trenle harekete geçti .. Ertesi günü saat Pengu 3.6984 3.6807 gösterdikleri ejderlerden çok büytiktil. heyecanla bekliyordu. AdamlaT avdet 

Talat paşa kapıya yumdu. Dışarı fır- üçte Pozantiye geldi ve trenden indiril- Çocıılı hastalılıları Kuyruğunu yere vurdu. Heybetinden ederek secdeve kapanıp ta, korkudan tit. 
ladı . .Koridorun ortasına bırakılmış por- di.. MütahGSSISI • yer yarıldı. Sonra kuyruğunu Firavunun riyen seslerile: 
tatif ııedyenin içinde upuzun yatan, sa- o zaman tren Pozantiye kadar geli-~ef?"-Z-·.~219 tahtı üzerinde dolaştırdı. Ağzını açtı. - Ey yeryüzünün tanrısı ve Mısırm 
kallan saçlanna kammış eski dostunun yordu. Yolun bundan sonraki kısmı de- Hastalannı her gün saat 11.30 dan ~·- Sihirbazların ejder diye gösterdikleri mukaddes mabudu! Meydan, olduğu gibi 
hazin inlediğini gördü. Büyük bir tees- kovil ve ekleme dar hatla mıntakadan 1 e kadar Beyler sokağında Ahenk BRONZ bütün değnekleri yuttu. Şöyle ki mey- boş .•• Orada değnek değil bir ç8p bilt 
ıürle adamcağıza sokuldu. Seslendi: mıntakaya kesik parçalar halinde uzaru- matbaası yanındaki hususi kıliniğin danda nesne komadı. Bunun üzerine Mu- yok ... 

. - Reşit efendi. Geçmiı olsun eski ve yor, muntazam katarlar bulunmıyordu.. de kabul eder.. sa ejderinin boynundan tuttuğu gibi onu Dedikleri zaman Firavun büyük bir 
llZIZ dostuml •• BJ'J'MEDİ •• yine asa haline koydu. Sihirbazların dil- tehevvür içinde y~rinden fırlıyor, see-

Mevlevi dervişi morarmış gözkapak- •••••••••••••~ ELYAFI IMPERMEABlLtZE OLDU- }eri.tutulmuş gibi kaldılar.:. . . deye yatmış adamlnrınm Ustlcrine b~ 
1arını araladı. Tallt paşayı üzerine eğil- ---:-------------- CUNDAN SERTL1C1N1 MUHAFAZA Firavun da şaşırıp kalmıştı. Sihirbaz- rak, deli gibi sofalardan geçerek mermer 
mi, gördü. istifini bozmadı, inlemesine 400 Ad l k } k EDEN YEGANE D1Ş FffiÇASIDIR lara: . merdivenleri iniyor, nakışla reoVaklarm 
"devam etti. Talat pa-nın teessürden e m a 3 S 1 Çam Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. - Bu ne haldir? altında kendisini selfurilamaya koşan ku-

r- Diye bidde1le sordu. Bunlar: mandanları itip kakarak büyük kapıdan 
gözleri ya•armı•tı. Tekrarladı: r'l'-~m!Zi!l' !:ll~"*~ll•am-19 d k 

.. y traversı· alınacak N-....rY.;it;ılC.&SK zv-.-~MAPDJmPPr•az 2 dışarı atılıyor. meydanda eğne arama-
- Büyük bir hata işledik. Bir yanlış- ,, ya can atıyordu. 

lıia brban olacakhn az kalsın.. '"' Ser B • A 
D D Y ı 1 8 

~ 3 Y) la 0) Y 0 r Günler geçtikçe, Firavunun ümitsiz· 
Sonra birdenbire aldına gelmiş gibi, • • o arı n cı· ı·şıetme ko- liği, ve bu yUzden iztırabı arttı. Tik evvel 

r~nuı vaziyetini eey:reden maiyeti hal- YENİ GÖN mecmuasının İzmir ve civan sa~ yapacak ser bayi aranıyor. kendisine beşaretti haber getirmiyen 
5JDll iılıaret etti: • d nakd İ adamlarını azarlamıya, sonra da idam 

H d mısyo 300 lira i teminat şarttır .. steklilerin İstanbul 
- ay i, çekilin buradan. Bizi yalnız n U 0 3 n: ~ ANKARA CADDESİ ADALET ettirmeye başladı. Nihayet, meydana na-

l>ıralcın 1 ld HAN MECMUA 1 zır bir odaya geçerek gtindüzünil, ge~e-
Yanrler, muhafız polisler ve koridor- aremiz için 400 adet makaslık çam traversi 30/9/939 Cumartesi sini orada, Meydanda değneklerin zubu-

Claki herkes çekildi. Talat paşa devam günü saat 11 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde pazarlıkla sa- DİREKTÖRL'OlitlNE MÜRACAATLERİ runa intizarla geçirdi. 
etti: bn alınacaktır. Şartname ve krokisi işletme komisyonunda görülebilir. Musaya gelince, kardeşi Harunla bera-

- Reıit efendi, dostum beni tanıma- Muhammen bedel 2824 liradır. ber, Allahın sıyanetine ve ilnhi vaitlerine 
'dın mı? t t kl'l · ak' k 4 - güvenerek şehrin her tarafında serbe!!tçe 

ıht. k d · 1 d' s e ı erm muayyen v ıtte omı'syona gelrnelerı' laz"' ımdır. il ull --' ıvar azaze e ın e ı: geziyorlar, Isra · oğ arının manen 
-Tanıdım,hic;.tanımazolurmuyum? 7, 12, 17, 24 3295 (1851) T -ş BANKASI' kuvvetlerini arttıyorlar, Kıptileri dine 
- Öyle ise söyle bakalım ben kimim) • _______ ,. 1 n n 1 davet ediyorlardı. 

=lhriv~~;:ı~~~'.·~~~ndil T. C. Ziraat Bankası · ·- aırMEoı •• 
- Pa'8. çok rica ederim sana. beni 1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 1 

tekkeme ı:tönder. Cektiğim kafi, 2 7 gün- Kurul"' tarihi : JSSS Birinci Sınıf Mütahassıs 
dür yediğim dayağın hesabını omuzla- 32,000 LJRA MUKAFAT o o 1 Alı 
nmdaki günah, sevap melekleri bile tu- Sermayesi : 100.000.0 O Türk lirası.. r ı· 
tarlcen şa!lırmıştır. Her, tutar tarafım kal- 'ube ve ajan adedi: 262 Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkincitqrin r. em 1 
madı. Neredeyse can vereceği.n. Bir Zir:ri \·e ticari her nevi Banka muameleleri tar İ h le r İ n de ç e k i lece k ti r. 
ayak evvel tekkeme kapağı atayım. ba- PARA e*-*-'Tm· E 
na en büyük lutfun bu olacak. a.n.aa NLERE 28.800 LİRA ~r.7.ZA ikramiyeleri: r7//77Z7'J/I/..l~/A .... 

- Seni tedavi ettirmek isterim. İKRAMİYE VERECEK .,- ' 
Reşit efendi güldü: Ziraat bankaşuıda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplannda en az (50) 1 Adet 2000 liralık••• 2.000 Lira 
- Karakol eziyetine devam ic;in mi? lirası lulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ac:<>ğıdaki plana göre ile- ~ ı· alık L• 

Bana yapacağın en büyük iyilik budur. r- ~ » 1000 ır ••• S.000 ıra 
ramiye tlağıtılacaktır : 

Sadrazam teessürden yaşaran gözleri- 8 )) 500 liraltk ••• 4-000 Lira 
ni kurularken mırıldandı: 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 16 )) 250 liralık-· 4-000 Lira 

- Kabahat yalnız bende değil. 4 • 500 • 2.000 • LO >> IOO lirabk ••• L.OOO Lira 
- Evet, bende de var. 4 • 250 • 1.000 • U u 
- O körolaııca bombayı ne diye ya- 40 • 100 • 4.000 • 95 )) $0 liralık••• 4-750 Lira 

nına alır da konağa gelirsin a Reşit efen- 100 • 50 • 5.000 • 250 )) 21! liralık ••• 6.250 Lira 
di? Sonra ben de ne diye adını sanını 'J 1 120 • 40 • 4.c.oo • 
öğrenmeden böyle bir adama işkence 0 

emrini veririm) lGO • 20 • 3.200 • 
Reşit efendi iniltilerini sıklaştırdı. iki DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dilşmi-

'nilti arasında Talat pa§ftya söylendi: yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
- Neyse pa"'a, olan oldu, geçen geç- Kur'alar senede 4 defa, 1EylCıl,1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih-

ti. Su andaki hale bakalım. Ben bir hata , !erinde çekilecektir. • 
ettim. Cocukça bir hareket yaptım. Ce- W 
~sın,!_da fazlasile çektim. Kuzum beni-,~~-=-==~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-!! 
ffl!T//~r//7Tr~7/.T/ZZT/7/.Z/Z7L/ı/.'r.r.r/JrZ//.Z '/.J'M!Y.7.?:Z7'.77/TJ//.g) Nihayet, dedC Monsenyör LUiyi -n~re

DEMiR MASKE 
~ sinden ve nasıl öldürdüğünüzü ne za
~ man söyliyeceksniz? 

. --- 1 --Büyük tarih ve 
.( ı K ı N C i 

- 36 

macera romanı 
KISIM) 

- Allah aşkına, dedi, bana bunu taf
ıUAtı ile anlatınız. Eğer dediğiniz doğru 
ise bana karşı olan bütün teşekkür ve 
minnet borçların121 bir anda ödemiş 
olursunuz. 

Rozarj, kanlı savaşın tafsilatını anlat
mağa koyuldu. Hem anlatıyordu , hem 
de kanburun bahsettiği ormana doğru 
yürüyorlardı. 

Rozarj kasten imiş gibi sözilnil uzat-

tıkça uzatıyor, lüzumsuz tasvirler yapı
yor ve esns meseleye, monsenyör Luiyi 
nasıl öldürdüğil meselesine yaklaşmıyor
du. 

Gniafon ise mütemadiyen sabırsızlık 
gösteriyordu. 

Nihayet ormana girdiler ve atın bağlı 
bulunduğu yere geldiler. 

Kanbur, artık sabırsızlanmağa başla
mıstı. 

- Neresinden mi öldtirdüm benim 
aziz dostum .. Arkasından.. Iki omuzu 
arasından .. Nasıl mı öldUrdüm. 

- Işte, dedi, böyle at üstünde bütün 
hı7.la üzerine atıldım ve kıhncı kaldıra
rak bütün kuvvetimle indirdim. Kılınç
taki kan hala onun kanıdır. 

Bu söz Uzerine kanburun boğazından 
vahşi bir sevinç sayhası çıktı. 

Rozarj devam etti. 
- Sevincinizi anlıvor ve size hak ve

riyorum. Şimdi keı{di kendinize mon
senyör Lui ortadan kalktıktan, rakibiniz 
öldükten sonra dul kalan karısının size 
kalacağını dilşünüyor ve iki kat sevini
yorsunuz. Ancak ... 

Gniafon birden endişelenerek kısık 
kısık ı;ordu: 

- E ... Ancak? , 
- Küçük bir nokta var k1 size söyle-

me2e unuttum.. Bakınız.. ~ kılın· 

····-- ....... 
32-000 435 

,.,..,.,.....,,,.Jiiii!JIJJ::ı>MJ ;;;ıızuz lPA 2 2 sc:a IS'.$WWWMID'7.P.'AI 
T. ı, Bankasına para yatınnakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

dJ' ~. • • • , _,,.·~ 9\:.. ... :. - ,., ... • • • 

--~-~~~~!."e'~--...... --~~----~~!!!i!!~~~ ... 
cım ne k;d;:rgeniŞ~ne-kadar uzun~ 
öyle ki şiddetli bir vuruşla Luiyi ikiye 
biçtikten sonra öte tarafa bile geçer .. 

- Ne demek istediğinizi anlıyorum .. 
- Size söylemeği unuttuğum kücük 

nokta şu.. Ben, monsenyör Luiye hli
cum ettiğim zaman o Ivonla göğüs göğü
se .. Sımsıkı sarılmış ve ndeta bir vücut 
olmuş halde idi.. 
Kılıncınım kuvvet ve kudretini de si

ze anlattım. Neticeyi de artık siz tasav
vur ediniz. Allaha ısmarladık a7Jz dos
tum ve bilhassa bana karşı yaptığınız 
eyiliğe çok te§ekkür ederim. 

Rozarj atını mahmuzlayarak ok gibi 
fırladı ve gitti. Gniafon birdenbire fe
nalaştı, kendinden geçti. Saps:ın kesil
mişti. 

- Ivonu öldürmüş ... Ivon ölmüş .. di
ye inledi. Büyük bir buhran içinde yere 
yıkıldı. Çırpınmağa başladı. 

Sonra birden ayağa kalktı. 
Gözleri fırlamıştı .. 
A"'71nttA" ... 1 .... 1. .. A'l.·-~-.J •• 

Deli gibi bir halde ve: 
- lvon .. Ivon .. lvon ... 
Diye haykırarak çalıların arasına atıl

dı. 

* Bir saat sonra ... 
Kanlı savaşın cereyan ettiği yer ya

nındaki dönemeçli yokuştan on kişilik 
bir kafile, üstleri başları kan ve çamur 
içinde ağır adımlarla Armanson nehri 
kenarına inmiş ve buradan biraz ötede 
bulunan müteveffa kont dö Brevanın 
metruk ve harap şatosunun yolunu tut
muşlardı. 

Bu on kişilik kafile, rahip Reymond 
ile Farlbolun maiyetlerinde olan kalaba
lık protestan gruplarından yegane sağ 
kalanlardı. Hepsi de susuyorlar .. Hepsi 
de ağır adımlarla, başları önlerine eğik 
gidiyorlardı. 

Rahip Rcymond önde yürilyordu. 
Kafilenin ortasında iki kişi bir sed

ye tafıyordu. 

• 

KAMÇIOCLV 
Cilt ve Tenasül hastalıklan 

VE 
Elektrik Tedavileri 

Birind Beyler Sokağı No. 55 .. 
lmıir - E1hamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 

kabul eder" TELEFON : U'79 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
JZMİR MEMLEKE'J' 

HASr AN ESİ DAHİLİYE 
MU'J' AllASSJSI 

Muayenehane : tkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

lloktoı Operatör 
Sami Kulakçı 

KULAK, BOCAZ, BU· 
RUN HASTALIKLARJ 

MV'J'AHASSISI 
Muayenehane Birinci beyler No.42 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztepe Tramvay Cad. 99Z 

TELEFON : 3668 



t1 ACUSTOS PerşemDe 1939 rEıt/1 A.$JR 

~atelli Sperko vapur DEN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE ıı·--m··----------------9.:ıi~ 
il":&"' o s ı~ o T M 
Acentesi -·· ürk aarif C • t• 1 • --~- aBAYARD• vap. 25 eylülden 28 eylü- emıye ( • ZmJf 

ROY ALE NEERLA'NDAİS le kadar Diyep, Dünkerk ve Norveç li- Yatılı •• ~... E G E E R K E K L 1 S E S 1 •..••. Y atıaız 
KUMPANYASI manları için yük alacaktır. Ana, İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
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ULYSSES vapuru elyevro limanımız- ·BOSPHORUS• vap. 25 ilkteşrinden Kayıt muamelesi ha~ladL Karantina Köprüde 141 inci sokakta ...., I'> = 
~ olup Anvers, Rotterdam ve Amst~r- 28 ilkteşr~e kada; .DiY~_P· Dünkerk ve Liseye müracaat edilmesi. 
~am limanları için yük yüklemektedir. Norveç limanları ıçın Yük alacaktır. Telefon: 
SERVİCE Mı\RİTİME ROU1\1AİN AMERICAN EXPORT LINES Inc. 

ı KUMPANYASI Izrnirden hareket: Lise : 2920 
ALBA JULİA vapuru 30 eyllll 1939 «EXIIİBİTORn vap. 10 eylüle doğru Ana, Uk : 3947 

1
5ihinde beklenmekte olup Malta, Ce- bekleniyor, Nevyork için m::ıl .. alacak:ır. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ova ve Marsilya limanlarına yük aJa- uEXAl\IIINER• vap. 17 eylulc dogru 
ak hareket edecektir. bekfoniyor. Nevyork iç.in mal aJacak-tır. •41--m.-aı:r;:.1mal!C• .. ra:n!!ll:E3l!!lill'l .. mmmn-1maıa1111:3m;ıa:;ıa1 
OLl.ANDA AVUSTURALYA HATTI «EXMOUTI-I- vap. 20 eylüle doğru - --------------

' SPRİNGFONTEİN motörü 30/9/939 bekleniyor. Ncvyork için mal alacaktır. ~r.r/XY/'./'L?'YTLZZ"'/Z~n;ı.»r#.Y"~~.zzz.nurr.a.r..m.zm:z.z;~ 
prihinde beklenmekte olup Avustural- ·EXCELLO• vap. 26 eylüle doğru H k • 1L h 
fya ve Yeni Zeland limanları için yük bekleniyor. ~evyork için mal alacaktır. er ese il nassa mu terem 

!
alacaktır. PIRE T A~IKIYLE: 

r. FİNSKA ANG. A/B. KUMPANYASI «EXCALIBUR» vap. 14 ey1ülde Pi- ~ Hata . 1 ..• d [{ 
~· SAİM:AA motörü 7/ 9/939 tarihi~de reden Nevyork ic;in harek~_t- edec~ktir. 'I Y ) 8 r a Jfl ll .J e § 

lbeklenmekte olup Anvers ve Finlandıya .. EXE~~· vap. 28 eyluld_e Pıreden 1 - lzmir Basmahanede 1296 sayılı Dibek sohağında HATAY~ 
:.limanları için yük yükliyerek hareket Nevyork ıçın hareket edecektır. OTELİ ·ı f "b ...... b• O I .. d tirilın' • f 
'edecetir. o. T. R. T. namı e maru ve rag et gorucu ır le vucu a ge t§ ır. = İTALİA s. A. Dİ NAVİGAZİONE .BUDAPEST• vap. 18 eylüle doğru " . 2 - Mezlrnr otelin mobilyalan tamamen yeni olmakla beraberi'\ 

~ 
REX Motörü 8/ 9 da Cenovadan ve bekleniyor. Tuna limanları için yük ala- ,Alaturka ve Alafrnn~a denen blı- hamamı mevcuttur. 

~ ~9/939 tarihinde ~apoliden Nevyork caktır. • ~ ~ 3 - lceris.in~e muhtelif akar su ve havuzları v2 bahçeleri ha~~İr. 
çın hareket edecektır. .DUNA• va~uru 24 e~l~le ~.ogru bek- '.'il 4 - Tf!mızlık ve emniyet hususunda tam manasile bu otelımızde 
\ N O T : !eniyor. Tuna lımanları ıçın yük alacak- \istirahatinizi temin edeceğiniz üohesizdir. Te rif buyuran muhterem~ 
1 ndaki hareket tarihleri ile navlun· t.ır. • f 1 · · ı· · · h •ş akkınş d '-'- ak ~· . . nta .TISZA• vap. eylül sonlarına ve ya- mısa ır erunız ote unızm er bır hususab b a memnun ımınc -

ki degışıkJıklerden dolayı ace - ·ııct . b"d t" d ~ b kJ . larını ilan eyleriz r t k b l D h f la but ı eşrın ı aye ıne ogru e enı- • 
mesu ıy1c İNa ut etmez. a a a~ yor. Tuna limanları icin yük alacaktır. 5 - Tahtı İcanmda bulunan yine 1296 sa}'llı sokakta 36 aayıh 

;ta!silat için K C KORDONDA FR • SERVİCE MARİTİME ROUMAİN , TAN OTEU ile 45 aayıh ŞARK OTELI'nde de ayni tqkilit 

f 
Ll SPERCO vapur acentası.oa ınU- DUROSTOR vao. 30 eylülde bekle-
at edilmesi ri"a olunur. niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman-

TELEFON : 2004/2005 ları için mal alacaktır. Basmahane 1296 sayıh Dibek Sokağında 
JOHNSTON VARRE~ LİNES LTD. Tan ve Sark otelleri müsteciri ve HATAY 

UMDAL İNCEMORE vapuru 27 ağustosta oteli sahibi 8e§İr Korkut.. ' 
~ Burgaz, Varna, Köstence, Sulina ve Ka- H. 3 1 - 10 (1696) 

~DENİZ ~c;;;ALIÖI LTD. 1as için hareket ecfocektir. z ~./.7..7./XZ*#U~ ı::&J.7.Xl;z:;.:n~ 
l H~LLENİC LfNES tTD.~ Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 
! HELLAS vapuru 3/5 ey1f11 arasında lunlardaki değişikliklerden acenta me-- Messageries Maritimes rzzz.;ı:aQJı:::t.7rn m&o 
~klcnilmekte olup Rotterdam, Ham- suliyet kabul eb.r.ez..: --*-- '(j Dok tor 
burg ve A.nversa !iman1an için yük ala- Daha fazla tafsilat için ATATtmK KUMPANYASI N 
lwtır.. caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 \:,,Süleyman Çoruh 

B E L G 1 o N vapuru 14 EylCılde Zee ve Şsı. V-apur acent.alığına müraca- ~ğustos 939 da saat 16 da gelerek gece 
nilmekte olup Rotterdam, Ham- at edilmesi rica olunur. - Istanbul yoliyle P~e. Napoli, Marsilya- Çocuk hastalıkları 

limanlan · · yük ala- TELEF.ON • 2007/2008 ya hareket edecektir. 
ve Anversa ıçm . Her türlü izahat ve m:llrımat için Bi- mütahaSSlSl 

~.. 
22 

E lUlde ~J"'WJ~ffi:?Z-..IVIW.M'h'77.7'MWJW !f rinci Kordonda 156 numarada LAU-
HOLLANDİA vapuru y D Al. R. ~ RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- Londranın Tbe Ros· 

fbekleôilmekte olup Rotter~ •.. Ham- ~ r 1 ı z a~ tasına müracaat edilmesi rica ohmur. ' pital For Sick Cbild· ~ 
tJ,urg ve Anversa limanları ıçm yük ala- ~ • ~ TELEFON : 2 3 7 5 ' ren ve Viyananın St. 
1 caktır.. •• ~ Anna, Unive Kinder ".\ 

A T H ı N A t vapuru 30 EylUlde Unlen H. Whitaıı ve şürekası ' )beklenilmekte olup Rotterdam. Ham- --~-- '.\ Sp .. nam hastanelerinde etüd yap- :... 

lburg v •• e Anversa limanlan için yük ala- TELEFON : 3120 ~ mL'jtır .. 
~ Doğum ve Cerrahi Kadın THE l\10SS _ HllTCHİSON Her giln Birinci Beyler sokak 42 \. 
,. BALKANLAR ARASI HATI'I h ı kl o LİNE LİMİTED Q numarada tz den 2.30 ve 5.30 dan S asta ı arı peratörü N 

ZETslt.A PLOVİDBA A. D. KOTOR H .. h 
1 

.. LtvERPOOL - GLASGOV VE \ 8 ze kadar hastalarını kabul eder. 
•LOVCEN • . er gu.~ asta arın~ saat u~ten. son~~ . BRİSTOL hattı ~ TELEFON : 2310 

LUks vapuru 9 eyllll 1939 cumartesi :S ra Ataturk caddcsı aEski Bırıncı '.\ ETRIB vapunı 8 EylCılde gelip, Llver- Q 0768) . 
gilnU Köstenceden gelip 10 eylCı.l 1939 ~kordon• 222 numaralı muayeneha· ~ pul ve GJasgovd:>.n yük çıkaracak ve (77///7777.77./7////Z/;'Z/.YZT/n~ 
pazar günü saat 12 de : :-\nesinde kabul eder. ~ ayni 1..amand:ı Live1-pul \"e Glasgov için 

Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- N TELEFON : 2987 ~ mal :ılacaktı.l". 
loubrovnik - Split Venedik ve Triesteye C'T.h7'77"/7.777x7J..ZXL//./.7-777J'77.h ESNER vaT>uru 28 eylfı1de ge1ip, Li-
'har.eket edec:ektir. 04 4 , ±• verpool ve Gl:ıs~ovdan yük ~ıkaracp~ S 
1 ANGl~O EGYPTİAN MAİL LİNE Duk ve ayni zamanda Bristol ve Glasgov için N 
\ lR ' ' o tor mal al~t-:ıktır. ;::! 
'.P E MARSİLYA ve Pİ~E BEYRU'I 1SBP.~l\!DT5'~ -1\lüLLER x Akarçay 
\ HAYFA - İS\':.ENDERIYEYE hat c ~I T LİNE - NEVYQRK ~ ~ aCA'tRO CİTY• LÜKS VAPURU ile 

8
. t HAlFA. f~f{END :r..tYE - NEV-YORG ~ lJJ lfJ- "' ··ı L- ~ 

(
Mal'Silya için Beyı:ut-~~yfa.lsken- 1 uner PHft.AOEJ,PHtA nA'ITT \; G "'~ 'lfJt:! t-:~1L~ nuS• 
hareket tarilılerl i!erıye ıçm hareket • ~ ~a·ı~lar mutahassısı 
, tarihleri GUDRUN MAERSK vap~1ru 15 - 16 N C" ı: • t dd . ( 2 . . 

1/9/1939 e:v1fılde gel~rck ~a~fa, Iskcnderiye, ~ umnurıye ca esı ın~ 
71911939 

15191039 
Sinı·r .. a.""•afıL•arı Ncvyork, Phıladclphıa ıç.in mala alacak- ~ Kordon-Alman konsoloshanesı 

21/9/939 v n ~c. Ha tır. ~ arkasında) 206 Numaralı mu-
i/10/939 29191939 m~talaaSSISI f Gerek vapurların muvasa15t tarihleri, ~ avenehanesinde her gün saat ~ 
GOULANDRİS İBROTHERS LTD. Der giin saat üçten sonra Şamlı f isimleri ve navlunlan hakkında arı-nta ~ 13 den itibaren hastalarını ka-

p RE sokak No. lD da Hasta kabulüne bir taahhüt altına giremez. Daha fazla ~ bul eder. 
•NEA IIELLAS• başlamıştır. tafsil5t almak İ<'in H. VHİTIAL ve Şsı. S: TELEFON : 3458 

Tel: lzmir Ege Lisesi 

3267 (1828) 

r:rxY~~r/:.rY?Y/.rY";.eYY~~ 

D:l)KTOR 

Isrnail Hakkı 

~ -~ 
::ı 

~ 
~ 
f'l 
ı:: .... 
ı:r a 
~ 
cı 

cr4 
:;:: 

B o -o 
~ 

~ -" ::. 
~ 

~. -" "" I') 

;; 

" o.. s· r· 
Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 

BALCILAR CA.D. HO. 23!> TELEFON : JOtJ.5 
SATIŞ YERi : SAMAN İSKELE KARDİÇALI HAN NO. 12 
FUAR: SERGİ SA.RAYL .. 

IZMIR 
UZO& mre'Oh&*i!/2Z22D 

Be yoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
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Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassısı bay Ömer 
Lütfü Bengü'dir. 

Bristol oteli elJi odah her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve busuai lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kebul etmi
,yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauısı 
~bay Ömer Lütfü Ben.günün idaresindedir. Bir defa zivaret hakikati 
~meydana kovar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
>b•~lunan oteUerde buluşurlu. 

1 !!ili J :zatSZ W'; mllO#i 191Jl!P?"~IJ1--11~77./77"'0.27.ZJ 

-BIÇAGI 
Fnserlsakalları 

LUks transatlantik vapuru ile Pire 3120 No lu telefona müracaat edilmesi t' ·-·-" 
t k h ttı TEL. 3559 C7.ZCLX/X//./ZLT/A"':ZY/LZ,4ZLI~ 
1Nevyor a ... ::ıtıc ı IW • e w nca oıunur. 

~ener 

~~ 
Yumu.şa tır 

JPire - Ncvyork seyahat nıiiddeti 12 gün --------------- ----
,Nevyork - fuarı için hususi füıtler .. 

PircdP.n hareket tarihi 
fi EylO.l 1939 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri 
~erek vapur isımleri ve navlunları hak· 
ıkında acenla bir teını:üt a1~ı~a girı:mez 
'.Paha fazla tafsilat a.mak ıçın Bı.r[ncı 

rdonda 152 numarada • UMDAL• 
umt deniz Ac<'r.talığı Ltd. müracaat 

edilmesi rica olunur. 
Telefon : A072 Müdilriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

r 'E. ~--·--en EES3 \-~ 
şürekası 
---· -

GUNARD LİNE 
LİVERPOOL VE GLASGOV HA Tfl 

! BACTRİA vapuru cy!U1 bidayetinde 
gelip Gl.asgov, Svansea ve Liverpooldan 

ınal çıkaracaktır. 
BOTIINİA vapuru 20 eylul tarihinde 

gelip Livcrpool ve Glasgov için mal ala

C«kt.ır .. 
Gerek vapurların muvasalat tarihleri 

isimleri ve navlunları hakkında acenta 
bir tcahhüt altına giremez. Daha fazla 
tafsilat almak için T . Boven Rees ve Şr. 
nın 235:1 telefon numara-'ına müı·acaat 
edilmesi rica olunur. 

Olivier ve ş~ekası 

BİRİNCİ f{ORDON rums DİNASI 
1.'ELEFON : 2443 

LONDRA- HULL UATTI 
ESTRELLANO vapuru 27 ağuscosta 

gelip 2 eylU]c kadal' Londra ve Hul ıçin 
yük alacaktır .. 

LİVERPOOL HATTI 
OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar 

LiveI"pool \"e Glusgov i~in yük alacaktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE - LL"iİE 

ı res 
"KODAK" kı siz de cekeblllrsinlz 

"<OD " u 620 

bakınız t -----· 
Y B r ı n 
1-<ıymet 

biçilirmi? 

Arıastigmat objektif. otomatik 

Yerıi Krome Modeller 

so 
liradan baslar 

1 • 

KODAK satıcılarından arayınrz 

ve ya şu adrese mOracaat ediniz · 

KODAK Şirkett - Beyoğlu, fstaııbul 

- Eğlentilerinizde 

- Gezıntilerinizde 

-Tatil 

zamanıaranızda 

Sadık arkadasmız • 

ODAK'' ır 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 
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~ "Alsancak Sıhhat Evi,,~ 
N Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVi » adındaki otuz yataklı 
~hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alsancak vapur iskelesi karıı
~sındadır. Ge-~e gündüz hasta, doğum, ameliyat kaliul eder. Daimi 
~mütahassUJ doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğum 
~salonu, Rontken - Diyatermi - ( Undala ) - Ultraviyole - Enfraruj -

Elelctrik ve ıu tedavileri Bakteriyoloji laboratuarı vardır. Denize kart1N 
~çok güzel manzarah havadar sakin bir hastahanedir. 

Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve hususi odalar dört liradan 
~atlar. 

TELEFON Numarası : 2 9 7 4 
TELGRAF Aderai : Alsancak Sıhhat Evi 

,,__. POSTA Kutusu : 3 2 1 tZMIR 
l.J~-1Z/Z717f.LY7~~ n27"~••m.ıı!!Zlmma;au 

KAH, KUVVEr, fşr!HA ŞURUBU 
FOSF ARSOL, kantn en hayati lnsmı olan lnrmın yuvarlacıklan tazeliye

rck çoğaltır. Tatlı bir iştah temin eder .. Viicud:ı devanıh gençlik, dinçlik 
\'Nİr. Sinirleri canlandırarak asahi buluanları uykusuzluğu ve fena düsün
c~fori giderir. r.'Iuannlt inkibazlardn, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, > Za-
tiırrccye, Sıtma nckahatlerinde, Bel gev~ekliği ve ademi iktidarda ve kilo 
almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

':'O S FARS OLU; Diğer bütün ku\'Vct şıınıplanndan ayıran ba~lıca has
sa; dc,·amlı blr surette l{an, kuv,•et .. İştah t~min et· 
mcsi "e ilk kullananlarda bile tesirini derhal göster· 
mesidir.w 



LS ,_ .. &la:' a;, ...,. 

şe·hirleri tahliye ed.liyor o 

Alma~lar hudut şehirlerini tehlikede görüyorlar lngiliz bombardıman t 
ıım 

tay yare/erinin Alman şehirleri üzerinde gece uçuşları sıklaşmıştır -

Ki ele yapılan akınlar 
Alman filosuna yapılan · taarruz 

bildirildiğinder.. ıınuvaffakıyetli oldu 
Zurih, 6 (A.A) - Neve Zurcher Zei• 

tung Berlinden istihbar ediyor : 
Garp hududunda Alınan şehirleri tah

liye edilmiştir. Ayni gazetenin istihbarı
pa göre Alman hükümeti Lfilıey hükü
pıeti nezdinde dostane bir teşebbüste 
bulunarak Hollanda hilkümetinin Fele
ı:.1enk tayyare sahalarının müessir bir 
ı;urette müdafaa etmesini talep etmiş
tir. 

I:.ondra, 6 (A.A) - İstihbarat nezare
tinden: 

Alman hava filoları 
Hiç bir noktada lngiliz müdafc~asını 

"' 2'eçmege 
Paris 6 (ö.R) - Bugün Pariste, diğer 

taraftan Burj ve Mavr gibi bazı vilayet 
şehirlerinde iki defa hava tehlikesi işa
reti verilmiştir. Öyle denebilir ki, umu
mi olarak pasif müdafaa tedbirleri aha
li tarafınd2n disiolinle takip edilmiştir. 
yalnız şu kayıt ile ki: Parislilerin ilk 
hareketi hemen sığın:ıl<lara çekilmek ol
rnuşsa da, ikinci hare:>:etleri biraz d:ı 
ne olup bittiğini görmek ic:~n arasıra so
k~ğ:ı cıkmak olmuştur. Bu iki hareke~
ten yalnız birincisinin ihtiyata muvafık 
olduğu ve bund:ın ayrılmamak icap et
tiği bildirilmektedir. 

~,~!.~!! ~a~rak ~!~!!.!.1!!~~tomo~ 1 
balı saat ı,30 da, ikinci defa olarak ta ler hareket halinde idi. Tehlike işat~ 
öğleden sonra saat 14 te olınuştur. üzerine bütün vesait derhal bulundu' 

ING1LTEREN!N ŞARK SAH1LLERfN
DE 

Londra 6 (Ö.R) - Düşman tayyarele
rinin Ingilterenin sark sahili üzerinde 
görülmesi üzerine ·Londrada ve diğer 
bazı sehirlerde canavar düdükleri ve 
fabrikaların siron!arı vasıtasiyle halka 
tclılike bildirilmiş ve ahali derhal sığı
naklara çeki]~tir. Alarm sabah saat 
6,45 te verilmiştir. Bu saatte bütün oto-

ları noktalarda durmuşlardır. Yall'I 
trenler ve yeraltı trenleri işlemeğe dl 
vam etmiştir. Ahali tam bir nizam dah 
linde, verilen direktiflere uyarak st~ 
naklara çekilmiştir. Tehlike vaziyeti j) 
saat bir çeyrek devam etmiştir. 

IngiliZ istihbarat nezaretinin bilc:iirdi 
ğine göre Alman tayyareleri hiç bir no~ 
tada lngiliz müdafaasmı geçememişlerd~ 
Hiç bir tarafta blr hasar kaydedilmeınil 
tir. 

İngiliz asked tayyareleri dün gece de 
Almanya üzerinde gece uçuşları yapmış, 
hiç bir Alman tayyaı·esinin taarruzuna 
uğramadan kamilen hareket üslerine 
dönmüstür. 

Londra, 6 (A.A) - İngiliz tayyareleri 
tarafından Kieldeki Alman gemilerine 
~arşı yapılan taarruzların evvelce bildi
rildiğinden daha muvaffakıyetli bir şe
kilde cereyan ettiği zannedilmektedir. 

Londra, 6 (AA) - Siyasi mahfeller
de söylendijtine göre, bugün Avam ka
marasında İngiliz tayyarelerinin Kiel 
üzerine yaptıkları akın hak.kında beya

ı lngiliz m Fransız filoları ; 
J ·133 par_ç_a_h_a_r_p-gemisi dündenberiJ 

. Cebelüttarıkta tehaşşüt etrr.is~ir natta bulunulacaktır. . 
Londra, 6 (AA) - İstihbarat nezare

tinden bildirildiğine göre, 4/5 eylül ge
. cesi İngiliz tayyareleri Ruhr üzerinden 
uçarak Alınan milletine hitaben üç mil
yondan fazla beyanname atmıştır. Düş
pıan tayyareleriy le karşılaşmamışlardır .. 
tfayyarelerin hepsi üslerine dönmüştür .. 
" MEÇHUL TAYYARELER 

Brüksel, 6 (A.A) - Müdafaa nezare
'tı bildiriyor : 

Louvain mıntakasınm hava müdafaa rmdan atılacak mermilerin parçalarına tir : 
bataryaları dün gece meçhul bir tayya- karşı korunmak için halka haber vere- uBcni fcvkaltde mütehassis etmiş elan 
reye karşı ateş açmışlardır.. Tayyare cektir. telgrafınızı ordumuzun şefuıe göndcr-
derhal uzaklaşmıştır. dim... İngiltere krallıfl'ı hava kuvvetleri 

EKS LA $APELE HAVA AKINI TELGRAF TEATİSİ Il!lmma i.z.b.m- ctmi~ olduğunuz h.issiya-
Brüksel, 6 (A.A) - İı:ı.depcndan,ce Faris, 6 (AA) - B. Guy Laşambr, R tJ,n, FransL~ hava ordusu lıissiyatın:'l tc-

Belge.11 gazetesinin Eupen muhabiri Eks Kingley Vood, dün aşağıdaki telgrafı. al- Imbül etmekte o1duğunrlan ve mü-terek 
La $apel mıntakasma bir hava akını ya- mıştır : bir dava için ve ayni i· cnl uğrunda bir 
\pıldığıru ve bilhassa Eschveller ve Stol- Hava kuvvetlerimizin mü~tere~ .. dava kem~ daha birleşmiş olnn hava iilo~a;;ı
belrg sanayi me"rkezlerinin bombardı- için bir kerre daha birleşmiş oldukları mız arnsmda mevcut o!an tam i'imadın 
mandan müteessir olduklarını yazmak- bu fevkalade anda İngiltere krallığı ha- ve sıkı mcscl birliğinin memlel;:etlerimiz 
tadır. . .. . va kuvvetleri namına size ve Fransız tarafından müdafaa edilen davanın mu-

BELÇIKA UZERINDE hava ordusuna bir itimat mçsajı isal et- vaff.a!cıyetini temine medar olacağından 
Brüksel, 6 (AA) - Milli müdafaa ne- meği arzu ettim .. Şuna kaniim ki gele- emin olabili.rsiniz. 

zaretince neşrolunan bir tebliğe göre, cek günler, m~ide olduğu gibi aram1z- Bal, 5 (Ö.R) - Nasvomı.l C.:ıytun"' 
Belı;:ika üzerinden ecnebi tayyareleri da ayni illinadın, ayni arkadaşlığın, ay- yu1-.a' ı İsviçre hucfodundrı bi.iyü.;~ bir i:
ııçtuğu takdirde Belçika radyosu gece- ni sıkı mesai birliğinin mevcut olduğu- frıl olduğunu. inffö~< ~csfori duyduğu
nin ve gündüzün her saatinde hususi nu gösterecektir. · nu, jandanna!ar·n bu hususta ınalCımat 
neşriyat yaparak hava müdafaa topla- B. Guy Laşnmbr, .şöyle cevap vermiş- vermediklerini yazıyor. 

Torpillenen g emi yolcuları 
lrlandada 

ficıayı 
karaya ayak basınca 

anlattılar tafsili tile 
Dublin, 6 (A.A) - Atenya yolcula- j lar tarafından ahnıp götürüldüğil!ıü gör- portu ile seyahat ediyordu. Felaketin 

rından kurtarılmış olan 423 kişi, dün müş olduklarını söylemişlerdir. l telbahir bizi torpi11edi. Telef olan bir 
Irlandada kain Galvaya gelmişlerdir .• , Yolcular ve hatta kadınlar, tayfanın kızcağız, bir şezlongun üzerinde yatı
Bunlardan on ikisi ağır surette yaralı- tahlisiye sandallarını yerlerinden çıka- yorciu .. Bir obüs kafasının yarısını alıp 
dır. Bir çokları vücutlarındaki yanıklar- np denize indirmelerine yardım etmiş.- 1 götürmüştü.• 
dan muztarip bulunmaktadır.. İnfilak lerdir. AMERİI{A ELÇİSİNİN TAim.İI{ATI 
vukubulduğu sırada güvertede bulun- Sandalların ekserisinin içine su dol- Vaşington, 6 (A.A) - Amerikanın 
makta olan Amerikalı bir talebe, torpi- muştu. Denizden çıkarıl:rn:ş olan bir ka- Londra büyük elçisi Kcnnedyden Va
lin geminin baştarafının tam ortasına dın, tahlisiye sandallarından birinde otu- şingtona gelen bir raporda, batan Aten
isabet ettiğini gözleriyle görmüş olduğu- rurken birden bire •çocuğumu diye ya vapurundan kurtulanların Glasgova 
nu söylemiştir. haykırarak kendisini denize atmış ve geldiği bildirilmektedir. Ölen Amerıka-

Atenya mürettebatının söylediklerine dalgalar arasında kaybolmuştur, Fela- Iıların sayısı henüz bmamiylc belli de
göre, torpil 800 ila 1000 yardadan atıl- ketten kurtarılmış olanların ekserisi, in- ğildir. 
mıştır. filakın makine dairesinin yakınında vu- Amerika büyük elçisi, kurtulanlardan 

Vaşington, 6 (AA) - ıCity of Flinb kua gelmiş olduğunu söylemektedirler .. birinin Atenyayı torpilleyen denizaltı 
,ismindeki Amerikan vapurunun Atenya Mürettebattan Gişjlaskovlu pirisi in- gemisini görmüş olduğu hakkındaki ifa
yolcularından 200 kişiden fazlasını kur- .filak neticesinde yolcuların yüzde yirmi desini tesbit eylemiştir .. Amerika deniz 
tardığı hariciye nezareti tarafından bil- beşinin telef olmuş olduğunu söylemek- ataşesi bu bapta tahkikat yapmaktadır .. 
dirilmektedir. Bu suretle kayıp yolcular te ve şunları ilave etmektedir : Amerika hükümeti, alakadarlar nezdin-
sdedinin altmışa indiği kaydedilmekte- «Gemide bir çok çocuk vardı.. Her de protestoda bulunmadan evvel ıcap 
dir. . halde çok fec sahneler olmuştur. eden vesikaları toplamaktadır. 

YOLCULAR NE ANLATIYORLAR? Çocuklar sağa sola koşarak analarını, 
Londra, 6 (A.A) - Gazeteler, Aten- babalarını çağırıyorlardı. Bir kızcağız, GEMİ SÜVARİSİ ANLATIYOR 

yanın torpillenmesi hakkında tafsilat anasının, babasının öldüğüne şahit oldu. Dublin, 6 (A.A) - Havas ajansının 
vermektedirler. Bu' tafsilat. Knute Nel- Gene Glasgovlu diğer bir tayfa torpil I muhabiri, dün Galvayda karaya çıkan 
son adındaki Norveç petrol gemisi tara- gemiye isabet eder etmez, bir duman [ Atenya vapurunun süvarisi kaptan Ja
fmdnn kurtarılmış olan yolculardan alın- bulutunun gemiyi sarmış bulunduğunu mes Cook ile görüsmüştür. 
nuştır. ve bir müddet sonra tahtclbahirin su Süvari demiştir ki : 

Glasgov ahalisinden Robert Gillan is- yüzüne cıktığını söylemektedir. - Atenyanın torpillendiğine şüphe 
minde bir yolcu şöyle anlatıyor : Mumaileyh, ilaveten şunları söylemiş- yoktur. Vapur v.abıtasınclan biri bir te-

•Atenyanın tahlisiye sandallarında tir : · !eskop görmüş, bir kaç dakika sonra c.la 
idik .. Ay, ortalığı tenvir ediyordu .. Bir- - Neye uğradığım1zı anlamadan tah· bir tahtelbahir suyun üstüne çıkmıştır .. 
den bire suların yükseldiğini ve Alman keti takbih eylemek mecburiyetinde- Tahtelbahir, Atenyanın telsiz cihazını 
tahtelbahirinin meydana çıktığını gör- yiz.ıı tahrip maksadiyle bir kerre top atınış-
düm .. TorpilJenen geminin bir mil ileri- tır. 
sinde bir müddet kaldı, fakat başka ta- KURTULANLARIN İFADELERİ Londra, 5 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 
arruzda bulunmadı. c Vapurun kaptanının ve bir çok kur- Atcnyanın bir seyyar torpile çarptığı 

İnfilak neticesinde Atcnyanın büyük tulanların ifadeleri beynelmilel hukuk hakkında rcsınl Alman makamlarının 
salonunda bulunan bir cok yolcu ile mü- kaidesine karşı yapılan tecavüzün ilk iddialarını alçakca tasniat suretinde tav
ı-ettcbat telef oldular. Tam yemek za- bildirildiğinden çok daha müthiş oldu- sif ediyorlar. Bilhassa Deyli Telgraf ve 
manı idi .. İçinde bulundukları tahlisiY_e . ğunu göstermektedir. Vapurd~ 1418_~_s! Deyli Eksp;es (~uçl~a~ın cinayetler ini 

1 

Bir Ingiliz harp filosu 
Roma, 6 (Ö.R) - 133 parçadan iba- •Umantan vapurundan şimdiye kadar ikalı, diğeri Yunan olmak üzere iki bi• 

ret İngiliz ve Fransız harp gemisi Cebe- hic bir haber alınamamıştır. taraf vapur maynlere çarparak batmlf 
lüttarıkta tahaşşüt etmiştir. Paris, 5 (Ö.R) - .Bir çok İngiliz tica- lardır. 

Londra, 6 (A.A) - İstihbarat nezare- ret vapurları açık denizlerde Alınan tah- Paris, 6 (AA) - Fransa bahriye nıt' 
ti tebliğ ediyor : telbahirlerinin taarruzlarına uğramış- zırı Camoinşi, amirallık birinci Lordıl 

Alma!l tahte1bahirlerinin takip edildi- lardır. Vinston Çurçilden aşağıdaki telgrafı al• 
ğine veyahut hasara uğratıldığına dair Bir Danimarka vapuru Alınan tahtel- mıştır : 
hiç bir havadisin mevcut olmaması hiç bahirleri tarafından batırılmıştır. •Amira)lık birinci lordu vazifesUJl 
bir muvaffakıyet elde edilmemiş olduğu Almanların ticaret gemilerine karşı yüklendiğim ŞU sırada Fransız bahriye" 
manasına alınmamalıdır. geniş ve tecavüzkar bir korsan harbine siyle birlikte bir kerre daha çalışma1' 

Londra, 6 (A.A) - İstihbarat nezare- giriştikleri kaydediliyor. İngiliz amiral- fırsatını elde etmiş olmaktan mütevellit 
ti bir kac deniz hareketinin muvaffakı- lığı Alman tahtelbahirlerinin takibi ve memnuniyetimi size bildirmek istaiıW 
yetle- yapıldığım bu sabah bildirmiştir. imhası için çok mühim tedbirler almış.. Yakın bir istikbalde sizinle göriişme1' 

Korsan gemisi haline getirilen üç Al- tır. fırsatını bulacağlmı ümit ediyorum.• 
man vapuru içindekiler emniyet altına Almanların tahtelbahir harbine baş- Camp]nchi su cevabı vennistir : 
alındıktan sonra Atlantikte tahrip edil- lamaları Amerikada derin akisler uyan- cFransız bah: iyesinin kardeşçe bit 
mistir. dırmaktadır. arkadaşlık zihniyetiyle teşriki mesıJ 
Diğer cihetten Alınan tahtelbahirleri Londra. 6 (Ö.R) - •Atenyaıı vapuru- edeceği şanlı İ:.giliz bahriyesinin başın• 

bir kaç İngiliz ticaret gemisine taarruz nun bir Alman tahtelbahiri tarafından da sizi bir kerre daha görmekle bahtiya• 
ederek batırmıslardır. İngiliz harp ge- batırıldığı kat'i olarak sabit olmuştur .. rım .. Ben de ~izinle yakında görüsmelc 
mileri, muhtelif mahallerde bu tahtel- Almanlar Sund boğazına mayn dök- fırsatını bulur• anı pek bahtiyar olaca' 
bahirlere hücum etmişlerdir. tüklcrini bildirmişlerdir. Biri Danimar- ğım. • 

Alman hükümeti, mayn tarlaları vü- · ------------------
cuda getirdiğini bildirmistir. 

Bogota, 6 (AA) - 2000 tonluk Al
man Helgoland vapuru Puerto - Colom
biaya iltica etmistir. Vapur, bir İngiliz 
harp gemisi tarafından takip edilmekte 
idi .. 

Malmoe, 6 (A.A) - aArbete• gazete-
5inin yazdığına göre milliyeti meçhul 
bir vapur daha Öresundun cenubunda 
bir Alınan maynına <;:ırpa:ak batmıştır .. 
Fakat vapurun enlrnzı bulunamadığın
dan infila!an diğer bir sebepten ileri gel-
mis olması da muhtemeldir. . 

Ancak bugün Mrumoe civarında Lim-1 
hauna gelmesi beklenen Letonyalı 

\'Ok ağırdır. (Go1ob), Almanya korsanlı
ğa başlamıştır, diyor. 

Londra, 6 (A.A) - Deyli Herald ga
zetesinin bildirdi~ine göre Atenya va
ouru ki.ilce halinde beş milyon altın 
c;terling tasımakta k!i. Ağırlığı otuz ton
dan fazla olan bu altın külçelerinin yol
cuları tophyan vapurlar tarafından kur
tarıldıjh zannedilmektedir. 
ÇURÇİLİN ICAMARADA BEYANATI 

Londra, 6 (Ö.R) - Avam kamarası 
bugün öğleden sonra yaptığı içtimada 
Mr. Çö.rçilin Aterı.y~. vapuru hakkında 

lngiliz ha va filoları 
Hamburg Üzerinde uç2 tak taarruz 
etmişlerdir. 2 tavyare dü.şmüştür 

Berlin 6 (Ö.R) - D.N.B. ajansının istihbaratmn nazaran dört Ingiliz keşif 
tayyaresi Hamburg üzerinde uçarak taarruz etmişlerdir. Tayyarelerden ikisi 
dü<;Üriilmüştür. 

Brüksel 6 (ö.R) - Belga ajansının Berlinden istihbarına göre Vilhel~ 
hafon ile Fokhafende Alman harp gemilerini bombardıman eden lngiliz tay
yarelerinden 12 si düşürülmüştür. 

tafsilatiyle anlatmış ve vapurda 1104 ileri geldiği sabit olmuştur. 3 eylıll pazııl 
yolcu bulunduğunu söylemiştir : gecesi saat 19.45 te bir torpil gerıUniıl 
Nazır beyanatına devam ederek de- makine dairesinde patlamıştır. Bu sır~· 

miştir ki : da vapur Setland adalarının 250 mil şı• 
- •Haber vermeden karşılaşılan ilk •mali garbisinde idi. Torpil gemiye is3' 

harn suikastı, Alman siyasetinin deniz- bet ettikten sonra tahtelbahir su yuzii• 
lerdek.i ilk tezahill'üdür. Ne kadar esef ne çıkarak bir top mermisi atmış ve b~ 
edilir ki Alman tahtelbahiri umumi da orta güvertede patlamıştır. On ~
harpte olduğu gibi bu defa da batıraca- den fazla kimsenin bile verdikleri ifade 
ğı gemiyi seçerken Amerikan tebalıla- bu noktaları teyit etmektedir. 
rını ve masum Amerikan halkını seç- Kurban olanların isimleri tam l.iS~8 

m~tir. Yolculann kurtarılması güzel bir halinde henüz hazırlanamamıştır. Tol'P1
' 

tesadüf eser idir. lin infilakı esnasında telef olanlardal> 
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