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ilin münderecahndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Fuarımızı 
18 Günde 

375.100 kişi gezdi 

--------' Yeni >.Mi Matb.Htrida Bienlm.-. 

Mareşal. Smigli Ridz Polonya Vistü
lün'de bir marn zaferi hazırlıyor 

Leh Baş 
dan intihap 

aııı büyü 
ilen araz·d 

uman 
e 

LEH ORDUSU 
V//.A./7.7//LXT./T/./77//.Z/LLZL/.ZZ77/fLLZZ7Z,1 

Sevkülceyş ricat hare~ e 
tini tam bir intizamla 

harbi ancak kendi tarafın
meği tercih etmekte ve • 

ır 

ALMAN O DUSU 

• 
lyapmağa muvaffak oldu 

Motorize kuvvetlerinin 
faaliyette bulunamıya
cakları bir sahaya girdi 

Kuvvai külliye henüz hiç harbe gzr .. 
memistir. Zinde ve taze bir halde 

' 
düş.man rna s~ldırmağı bekliyor 

ltalyan gazete_leri · Leh başkumandanını 
harekata hakim bulunduğunu gösteren 

röportajla~ gönd~ri yarlar 

Paris, 7 (Y. A.) - İstihbarat servisi Almanlar beş günden beri tahşidatı r.n Lelıistan harekatı hakkında radyo- ikmal cLıniş bultmuycrdu .. 
da şu izahatı vermiştir : . . . AJman!ann ani t.anrruzuna karsı Lch-
Alman~ar koridoru, Katoviç, Poznan for iki usul tatbik edebilirlerdi. Eirin::i

ve l{rakoviyi işgal cttiklerjnj . ~il~iy9r- si ihtiyata r:a,Yet ederek J~ch ordusunu 
Jar. . . . kesilmek tehlikesinden kuı-tarrnak , .e 

Fakat ileri hareketindeki bu sürat Leh tahşidatını ikmal için scvkülccy~i 
mficadeienin mahiyetinden ileri gelmek- bir ricat yapmaktı .. 
tcdir. Bir Marn muharebesi için değil, fakat 

Askeri değil sevkülceyşi bir harekettir. bir VistiiJ muharebesi için buna ihtiyaç 
Lehistan harp başladığı zaman hcniiz va!"dı .. 
umumi seferberlik ilan etmcmisti.. Al- Ikind usul, hududun her n:>ktac:ınrla 
nıanyayı tahrik etmemek i~in. bundan ve her hatta di.işman:ı miimkün olduğn 
içtinap ediyordu. kadar uzun bir mukaYcmct göstermc't· 

Soğukk~nlı!ık a yan ar 
Milli. vazifelerin en . ~--
mühimlerinden biridir Bır mebusumuza daha 

-+- fena muamelec.'e 
HAKKIOCAKOCLU 

I Jitler « 1914» faciasını tekrarlamak 
kararını aldığı gün iman! bir harp yapa-
cağını söy1emi~ti. . 

l\faalesf'f hadiseler bunun akcıne te
celli etti. Alman ta~·3re1eri çocuk yurd· 
larına kızıl hac merkezlerine, hastaha
nder~. açık şehirlere ateş ve öliim yağ
dmvorlar. 

Bunun sebebi de acıktır. Almanya 
yıldırım harbı yapacakh. Avu<-turyav1, 
('ek topraklarım çiğnediği şekilde Po
lon vayı da bir kaç gün içinde ortadan 
kaldıracaktı. 

Bütün hesaplarında Jngiltere ve Fran
sanın harba girmiyeceğini tahmin eyli-
yordu. 

Lakin evdeki hescı.p çarşıya uymadı. 
Polonya istiklal mücadelesini kabul 

etti. d v h l 
Harbın başhdıvı yedi gün °1 ugu a -

de Almanlar ancak koridoru ellerine ge
C"irdiler. Bir kaç Polonya şeh .. ini :ı.aptet
tiler. 

lngiltere ve Fransa teahhütleri11e sadık 
kaidıfar. Mecbur edildikleri harbı kabul 
eylediler 

Almn~y<ı, tahmini hilafına kar., ıl.aşt!ğı 
vaziy·et1t>r k 1nsısında, yıldırım harbı ya
pamavınca vıldirma harbı tercih eylemis 
far7cdili-bilir. 

bulunaular 
--tr-

Istanbul 7 (Hususi) - Bugün Kon
vansiyonel ve ekspres trenleri ile A vru
padan şehrimize b"r kaç Türk tcbaa!'t 
daha gelnıi~tir. Gelenler arasındJ. Coruh 
mebusu B. Mazhar Mfid de vardır:l'.faz
har Müfid beyanatında Italya hududuna 
gil'diği sırada hudut karakolunn davet 
edildiğini ve trende, lokanta vagonunda 
İtalya aleyhinde propaganda yaptıfu id
dia edilerek sorguya çekildiğini, bu şe
rait altında yoluna devam elmiyerek 
geri döndüğünü söyledi. Bugünkü eks
pres Miltino tariki ile ve iki vagondan 
ibaret olarak gelmiştir. 

- *-
Yugoslavya 

-..f'
Bitara!lığını ilan etti 

Paris 7 (ö.R) - Yugoslavya Avru
pa harbında bitaraflığını ilan etmiştir. 

skere 

Sav yellerin bitaraflık teminatları, 
Polonya müdalaa savaşının inkişa
fında büyük ehemmiyeti haizdir 

Leh~ stan önderinin isiif a ettiği haberi uy
durmadır. Nareşal Smi[lli Ridz ordusunun 

basında ve kalbindedir 
~ 

nun Pol .. .mya cephesi1"dc ilk hedefi, Şar- leri altında bulundurabilirdi. 
1>1 Prüsyadan ve Pomeranyadan hareket Şu halde Polonya büyük erkanıharbi-

~ 
eden kuvvetlerin birleşmesiyle koridoru yesinin tatbik ettiği Uıbiyc hareketine 
Polonya<lan ayırmaktı.. büyük bir itimat beslenebilir. 

~ine tnlımin edilebileceği gibi Po· Polonya başkumandanhğının şimdi 
lonya başkwnruıdanh~rı, sevkükeyşi ri- tatbik etmekte olduğu mancvr::ı, 1914 tc 
cat hareketini tam bir intizam içinde general Joferin (l\tarn) da muvaffakı· 

.._..-....-""'""'-~~-_.......-~ _ _,,,., yaptırmağa mu·w:ıffak olınu~tur. yctle tatbik ettiği manevraya tamamen 
Francız başbımandanı rı"11<'ral Gam.elen harita başında Polonya ordusu için vahim bir teh· miişabihtir. Mareşal Smigli Ridz Polon· 

li .. Lclıkr hu i1·i metodu da muvaHalo-ı ' ·c erkekler yanyana ayni kalple çnrpı'"- Iikc ihdas etmeksizin koridorda tu- ya "Vistiiln ünde büyük bir aMarnn za· 
yctlc tntbik ettikr. mah'adir .. Bunun sembolik bir kıymeti tunmak imkfınsızdı. Bu, o kadar isa· feri hazırlıyor. 

On':u bir A !man lrnrhi dc~il. bir Leh \ard•r. betli , .e doğrudur ki, 11.lman a~rır O, harbi ancak kendi tarafından inti-
ar~ıi yapıyorlar. Rendi ıısul!cr; 11e glirc ALM.ı\NTARIN İLK HEDEFİ top~uları, kendi hareket mcvkile- hap edilen arazide vermeği tercih edi-

h~rı> cd'yorlar. Leh ordusunda lrndınl:ır 11Beklenebileceği gibi, Alman ordusu- rimlen bütün koridoru kemli ate~- yor. - SONU G ıncı SAHİFEDE -

H z or su 
·ıeri hare ?et e 

Londra '1 (Y.A) - Fransada 1 Zürih 7 (lJ.R) - GazetP!erin 
yarı resmi kaynaktan alman ma- askeri muhabirleri Ren ve Mozcl 
luma'a göre Ren ve Mozel nehir- 1 nchfrleri arasmda F;·ancız oı·dm:u
fori araı;mda bütün hudut boyun- nun çok muvaflak?yetli temizlc
c~ muharebeler devam etmekte- r.ıe ve İstikşa.J h!lreketlcri yaptığı
dır. nı, iki gündenberi devam eden 
F ran:ıız kuvvetleri iki müstahkem müthiş topçu atesin in himay>2ci 
hat arasındaki gayri mesgul bi- altında ileri har~ketinde b•:rlunan 
tarttl mıntakaya girerek burasrnı Fransız kıtahrın•n garp hucludun
Alman mitralyöz yuvalarından da v~ bir çok noktalarda ceph2yi 
temizlemişlerdir. Ağır toplar Al- delmiş olduklarını bildirmek:e
man hatlarını inkitasız döverek dirler. 
Fransız ileri hareketini tahkime 
hizmet etmektedir. 

AKŞAMKİ GÖRÜŞMELER 
Paris 7 (Y.A) - Başvekil Daladiye 

bu sabah general Gamlen ile bir saat 
kadar görüsmüstür. 

P<H"is 7 (Y.A) - Bu akşamki resmi 
tebliğ: · 

Hududun her iki tarafın.da faaliyet 
kesbi ş· d ı "'t etmiştir. · 
P~tS ÇEKQSLOVAK.T ARINl ASKB

RE DAVET 
Paris 7 (ô.R) - Ç

0

ekoslovak sefareti. 

o 
• 

a e · altı 
tahkim etti e 

leri Alman taktil(ine tahsis ettikleri ya
zılarda diyorlar ki: 

«Almanya bilmelidir ki Fransa ve Tn
gil tere, nihai zaferi kazanmadan ellerin
deki sil.:\hı bırakmıyaraklardır. Alm~m
lar Lehi!'landaki seri ileri hareketleri ile 
~ark cephesinde işi b itirdikten sonra 
garp cephesinde tedafüi vaziyette kal
mak nive!inderirler. S alahiyettar Lond
ra mahfillerinin t t>hrıinlerinc göre hnttfi 
Almanlar sulh teklifleri yapmağı bile 

di.işiinüyorlar. Führer, Fransa ve Ingil
terenin bu eımi vakii kabul edeceğini 
zannedivor. 
Jnrn~l gazetesi, böyle bir düşüncenin 

ne kadar saçma olduğunu uzun uzndtya 
izah eden yazısında, In,?iliz, Fran<;ız, Leh 
naktının ne münfcrid sulh hatta ne de 
münferid mütarekeye yer bır:ıkmadıifını 
yazıyor. Diğer taraftan Berlinin Kores
pondan politik ?azet<'.;;i Alm nn milletinin 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Başvekiletin 
Çok mühim bir tebliği 

" Memleketimizd~ her. n ~vi_ gıd~ mt;ıddel~ri 
ordumuzun ,ve halhımrzın ihtivacla--ını b~r 

' 

S~vi!" halkı tel a'şa vermek, maneviyet 
bozuklu~u varatmak irin Polonvanın 
açık şı-lıirleri mütemadiyen bombardı
rn.,., edilivor. 

Burala~da bir cok ihtivarla.r, Kadınlar 
ve masumlar feci bir şekilde hayata göz-

Çeko.,lovak teb2asına hitaben bir beyan
name. neşredore}.: Cek ordııs~na piı·mt.'ltı 

. . , ~ , için ~~u11y~ne. l99clcri)'.!e_giJ.mçğç.kengi-I 
!ZMtR ASKERLtK. ~~~SI~l':1(" , . - •. v ;~ ·: • • • • • • r·· lerinj da·vef et'{ı1i~tir. - , ~ . . r· 

Çağrılan · s'ııuflar 
sel)(}den fazla idar~ edecek kadar rboldu~:.,, 

~eri11i yumuyorlar. . . . . .. .. 
Bu halin de Polonya mı1letının gozu-

nü vıldıracaV.ını zannetmiyoruz. 
1 istiklal a~kjle, i,;tikl al mücadelesi yap
mış bir milletiz. Bütiin bir dünya husn
metine karşı kılınc;larımızı çektiğimiz 
ıtiinlerin heyecanlı hatıraları Şu dakika
larda p.öı:lf'rİmİ7 öniinde canJanıvor. 

- SONfT?. jNct SllRİFEOF. -:-

Mürettebatın ikmali ıçın. dogl.!tf!.~ın~fları . aşagıda, -Y~ılı erleı::in sev-Kqlil- Lohd'ta 7 .. CY:A~ - L.orıdfaC'lb b if Cek -
mek üıcre şu~e~: gelme]~i lazr~-Pır.~-~~if§le~ K~kında> -~~uni~~'!Ia- lejyoI;\_'\I ~~~k~·~;cdilrrıls}ir. · Almanyaya? :·. 
mele yapılacagı ılan ohiriı.iY. , .. i . . • . _ . . .. . .. . . . , . karsı liaı:l1c i?wal< C'de.~tir. · · • · · 
A- Hava sınıfı: 316 ~317 -31ST ,319~ 3~0 -·32~ ....-':' 32_2~- 323 ~4- L ejy"ib}..mei.n}eketin .A1manya· ile. brp, ·. 

32& _ 326 - 327 - 3f.6 ~~'329 ~'33Jl"' ...l.,~3F--= 332·;:· .. · · · · · : ' halind~-;fil qu;t'unu ·iddia. etim · eski Çe:.. " 
B .:._: Topcu sınıfı: 3Zô~..I: 3h- 34i ~ 3·23 __: 324 ...:_ 325 ..::..·326. "' . .;. koslovalt:tl'!!'~cümhuru .doktor Beneşin 
c" -,Istihkam ve . .".i.i~Ciak.L'S!-1 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 i·~~ te~ebbü \fi~ tesek~iil etmi!'tir. 

324 - 325 - 326.,. . . ~.: r· ,.. ~- Franc: ~ bir Çek lejyonu teşkil 
:D - 9eniz sınıfı:. 324 - 325 :--326: olır~ı:r:il~tadır. •f •• ,. • 

L..:.::.__--'~--------'-------::-~--;:--:--=--;=--:;-:,........,,~.,..,..,,~~-••. 
1
-. 'Jğima 7 ,(Ö.R.) - l'aris akşam gazete-

;:~:~htikar: -;'f apaöıclrın :" 
"Ticarethanelerin~, fabrikalarına, ·~vlerine 

l

el koymakta hükümet tereddüt etmiyecek.,, 1
1 

- YAZISI 3 ÜNC.Ü .SAIIİJ<'EDE...:.. 



Kurtuluş bayramını 
kutlulama proğramı 

lzmirde bulunan saylavlar, sivil ve as- ve yakalarında işareti mahsusa t:.ışıya
keri erkan ve subaylar, Parti mensu- caklardır. 
ları, belediye başkan ve erkfuı.ı, matbuat 14 - Alayın gerek Basmahanede ve 
bankalar, resmi ve ticari kurumlar baş- gerekse Atatürk heykeli önünde dura
kan, direktör ve mümessillerile bütün cağı yerin k"rokisinin tanzim ve göstcril
yurttaşlar aşağıda yazılı olduğu şekilde mesine Ismail Güntay, Neşet Şaylan, 
lzmirin kurtuluş törenine davetlidirler: Tahir Bor ve brahim memurdur. 

1 - 9 Eyliil Cumartesi günü sabahle- 15 - lzmir kazalarından davet üzeri-
yin saat 8 de resmi dairelerle Parti ve ne gelen heyetlerin gece kalacakları yer
hususi kurumlardan davetli olanlar C. lerin bulunmasına ve gösterilmesine ve 
JI. Partisi merkezinde tolanarak oradan alakadarlara bildirilmesine Esnaf ve iş
Halkapınardaki şehitliğe gidilerek aziz çiler birliği reisi Rasim Dirim ve bele
vehitlerrimizin mezarı başında Izmirli- diye zabıta baş amiri Fahri Gürer me
ler adına (avukat Ekrem Oran) tarafın- murdur. 
dan verilecek söyleve şehitler anıtı kar- 16 - Asker, polis, jandarma ve bele-
tısındi yer alacak atlı müfreze komuta- diye zabıta memurlarından seçilecek bi
lll cevap verecektir. Söylevler bittik- rer müfreze alayın kenarlarını muhafaza 
ten sonra muzika IstikJal marşını çala- edecektir. 
cak ve müfreze havaya silah atarak say- 17 - Alay muayyen saatte Basmane-
gı borcunu yerine getirecektir. den aşağıdaki sıra üzerine yürüyecek, 

2 - Bu törenden sonra yiğit askerleri- bütün tegekkül ve cemiyetler beraber
sniz aşağıda gösten1cn şekilde üç koldan lerinde hÜviyetlerini gösterir birer tem-
iz.mire gireceklerdir. sil bulunduracaklardır. 

Birinci kol Eşrefpaşa - Kışla. 1 - Askeri muzika. 
lkinci kol Tepecik - Kışla. 2 - Bütün teşekküllerden gelen çe-
pçüncü kol Halkapınar - Kışla. lenkler. 
Bu üç kol saat ( 10 da hüküm.et ve 3 - istiklal madalyasmı hllmil o1an-

lô.şla önünde komutanlarının uygun bu- Jarm taşıyacakları büyük Ti.irk bayra-
lacakları yerlerde duracaklardır. ğL 

3 - Saat 10,15 te Kadifekaleden atı- 4 - Prti teşekkülleri, Ilyönkurul, Il-
lacak bir top1a kı~1a ve hükümet kona- ceyönkuruJ, Kamon:vönlrunıl üyelerile 
ğına Halkapınardan gelen askerlerimi- İzmir, Karşıyaka Halkevi idare bcyet
zin ön"\nde yürüyerek bu yere ~lmi~ leri. 
e>lan atlı müfreze komutanı tarafından 5 - Kazalardan gelen Parti, Halkf'vi 
bayrajbmız çekilecektir. Bu tören esna- ve belediye heyetlnri (kaza sırasiyle). 
aında bando bayrak marşını çalacaktır. 6 - Malw Gaziler ve emekli subay· 
flu merasimi miiteakİJ) törene ~lt lar. 
eden askert latalar birinci Kordonu ta- 7 - Baroda yanlı avukatlar. 
kiben Atatürk heykeline kadar ~elecf'k- 8 - Ettiba odası. 
~ ve oradan yerlerin"' dağılacaklardır. 9 - Muzika. 

' 4 - Birinci top atıldı<!ı anda bütün 10 - Işçi ve Esn::tf lıirlıKleri ve Dev-
halk ve nakil vasıtafan saygı borcu ola- let dcmfrvolhrı teşkilatı. 
cak bir dakika oldukları yerde duracak- 11 - Muzika. 
lardır. 12 - Türk spor kurumu ve .Atlıc:por. 

5 - 10.30 da atılacak ikinci topla bir 13 - Lise ve Ortaokul izcileri. 
bava filosu ~hir üstünde ucuc:lu yapa- 14 - Avcılar kulübü. 
cak ve fabrikalar, vaourlar diidülc. kam- l!'i - Türk hava kurumu. 
yon ve otomobille!' korna calmak sure- 16 - Kn.ılay kurumu. 
tiyle ord'nnun Izmire girdiğini müjdeli- 17 - rocı•k esirgeme kurumu. 
yeceklerdir. 18 - Muı.ika. 

6 - 11,30 da Izmir n ve ilce yönlıtu- 19 - Ilk okulların son ö~encileri 
rullan ile Jlalkevinden hir mümegsiJin temsillerile (birer grup halinde). 
iştirakiyle Karşıyaka Ha1kevi mens\1T)
ları Ata türkün anasının mezarına ~d.._ 
rek 'f-.>,.,..r ce1,..nk kovacak VP or,,da ö~,..t
men Bavan VPd"de. tarafından hir sövlev 
veril ecektir. (Bn:van Vedide yoksa bunu 
babası ya:oacaktır.) 

7 - 9 F,vlül ®nü bütün vurttashr 
evlerini, dükkan1ı:ırıru bu~nÜn serefi
le uygun bir c;eki1de donatacak; gece 
1Ş1klancl1racakt1r. 

8 - Saat 14 ten itibaren zafer alayı
nın toolanma yt'ri Ba~an° i!":f?c:vonu 
karsıc;•nrtaki alanla oradan G:ızi hulv:ınna kadar irntidat ed~ sahadır. F"'Y t,._ 
şekkül burada kendilerine gösterilecek 
yeTde hnlımacaktır. 

9 - ?'.afer alayı saat 16 30 da Kadife
kale!'ind""Il ahla~k ii"üncü tonh yiir\i
yüce b?c1ıvarak Tillril ik. Arast" ici B "
durak. K"meralh. Hükilmet - K,.,ı, önii 
yolh•],. birinci Kordondan J!'C""""k V" 

Atat'"rk heykeli önüne gel~ek h 11r..,rT., 
keııdilerine )?Österilec.'ek yerleri alacak
larrtır. 

10 - Alavın burada toolanmas:ını mü
teak.in (müfettiş A<nm Kültfü) farafm
dan bir söylev verilecek sövl--vd"n c:on
ra büün mü~eselerin P.önderecckleri 
çel,,.nkler heykele konac;ıktrr. 

11 - Cel('nk koyma isi bitin""' Dum
hıoınar okıılu hac; öğ"retmeni G"'fann 
ldare~indı:> öğrencilerden mütec.,,kkil hi r 
grun orada münacin milli ovunl"'r ovnı
;yacak ve sonra bando onnıı~u yıl rnarcı 
çalacak ve bütiin halk ağızla marq ta
İrin edr-cek ve ala:v önünde b"'ıırto oldn?rıı 
b alde hevkclin önün~n Kültürnarkc> 
do<tru ynllanarak orı:ıdan da"ılacaktır. 

12 _:Gece birin,.i Kordon VP d 0 nizd"' 
fenı:>r alavı ve f';;.l<>ntiler vanılacak v ... 
Halknvi"'~"' 5?at 21 d"' bir kon<:!'r vı:>ril,.._ 
ccktir. F;;l,..ntiler Atatürk heykeli önün
de olacaktır. 

13 - GE>rck ö<rledcn evvelki ve gere'!.; 
ö~lP'ien sonr?.ki pro<n-amın ta•bi Ün"' C. 
H. P. ilcevönkurulu baskanı Tahir Bor 
Izmir me~kez komntan.i yüzbaşı Ne-zihi 
Fırat. EmnivPt müdür muavini IcamiT 
Güntay. Kültür yardirektnrü NC'5et 
Şavl""ıı.. llee yi'nkurı.ıI üyec:i Havcfor Ar
yal. F.mniyet idııri kısım 8-niri Jl-.. .,ı,İ'TI 
bel~~ive nı..ıta ba" tlmiri Fah..-; C:'irer. 

~o~ s .. r ~oJ:96anın 
b]'lt' m~?Ue~fi 
Bükre~ 7 (ÖR) - Eski bo.şvek'.1 pro· 

fesör Yorga Fransız milletine hit...ben 
neşrettiği sitayişkar bir yazısı'ld:ı F ran
sanın kendi emniveti ile beraber küçük 
miller1erin hürriyet ve istik1~1i ir.in savaş.
t•ibnı ve onun zaferinin muhakkak oldu
ğunu vazıyor. 

Profesör Yorga, F ranszda tehakkuk 
eden milli birliği çok t~kdiY ediyor. 

-*-,Tapon liimanlarm a 
kalan A&man gemileri 
Londra, 7 (Ö.R) - Japon limanlarm-

da üc Alman gemi.si. kalmıştır. Regen
bu~. Elde ve Tornhof ad!annı tasıyan 
bu üc gemiden ikisi Yokohamada birisi 
Korede bulunmaktadır. 

Japon makamatının bu gemilerin Ja
ponyayı terketmelerine müsaade edip 
etmiyeceği şimdilik bilinmemektedir. 

.,,"27.1'2ıı:zt7'//ZY/.L////:T/.7777J'.L.Z7/]. 

Ankaranın ~ 
~ 
~ 

Şarabını 

Kavaklıdere 

~ 
tadınız!- 1\ 

Pavyonumuz : İ$ Bankası pavyonu ~ 
~ bitişiği Evkaf Pavyonu kar1ısı.. ~ 
'.'\ Kavaklıdere şarabını ~ 
~ KEl\IERALTI : ~ 
~ Sakız baJıfıaliyesinde , 

ALSANCAK: :\ 
~imren btıldıaliyesinde 

ALSANCAK: ' 
Pazar Santralde .. 

ARAYINlZ! 

CENAPAND 
Kavaklıdere Şaran Fabrikası 

ANKARA 
Ec;naf birlikleri başkanı Rasim Dirim ve ı _ 6 (1782) ' 
Ha11<ı:>vi idare mPmuru Naci hakac:ıklar r/T/;f'77/777777//Y//7///////'/,-.. 

WJd~J~zz:AZZOA {arım da u 
Glzledigeim Sır 
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ABERLERi 
• değişiklikler Mahkemelerde yenı tfaiyemiz 

Soğukkanlılık 
---~---

Milli vazifelerin en 
mühimlerinden biridir 

-+-
HAKKI OCAKOCLU 

Keresteciler ~arıısında A ı · h k k hk -BAŞTARAFI ı tNct SAHİFEDE -==:==- S ıye U U ma . eme- vol,:H:.:~·ı;~~-;;::,;0;0t":rs:':i: 
Dün yangın yerinde, müddeiumumi ı • • ı d • ı • t • 

1 Ş ır 
tü şartlar altında biricik güvenimiz, 

muavinlerinden bay Rüştü itfaiye ku- er ı ı ga e ı m lcalplerimizde yaşıyan iatiklal aşkı ve 
mandam bay İbrahim Günay, Belediye 

onun yarattığı kuvetti. makine mühendi~ B. Hurşit vesair ze-
vattan müteşekkil ehl1 vukuf heyeti ta- Bizde çok acı fici.darla brşı!qtık. 

lzınirdeki miictemi birinci ve ikinci Asliye üçüncü ceza bakimi B. Rama- Yılgınlık göstermedik. Neticede muzaf-rafından yapılan tetkikat neticesinde : 
Yangının çıktığı bay Yusuf kadriye asliye hukuk mahkemeleri lağvedilmiş zan Onat Temyiz mahkemesi azalığına, fer olduk. 

ve dört münferit asliye hukuk hakim- mülga ikinci hukuk mahkemesi azasın- Halbuki Polonya bagiin ha vaziyette 
ait l3 bin liraya sigortalı olan kereste liği ihdas olunmuştur. Lağvedilen bu dan B. Cemil Korur Kemalpaşa hakim- deiiklir. fnv.iltere Fraıısa gibi dünyanın 
deposundaki zararın, a:zaml 20 bin. Ha- ı h··Luk LT-- • d b. · · ası· 1ı·gwın· e, '-""7"> bu mahkeme azasından Ri- ·L· b- ··k d 1 • nda 1 limai!a c,,,_,.,.,,nda bay Ahmet Sarıya ait iıü UK mall.l.i..emesın en ınncı ı- A,.__ ıu uyu ~eli onun yaııı yer a -
80 bin li-;;~igort:ılı olan tütün depo- ye hukuka ait i'?lcrin ik;i ~ ~i fat Gözü Büyük oğlu Milas hukuk ha- mışlar. maddi manevi bütün varlı.klan 
sunun 80 bin, Halimağ:ı çarşısında '.15~iy':. h.ulruk mahkemesıne ~t.ışlerın de kimliğine, Milas hukuk hakimi B. Sa- ite 'JJÜcadeleyi kabul etmişleTdir. 
c;;uvalcı İshak Korodiye ait 23 numaralı ıkı hakım tarafından tedvırı muvafık lfilıettin ~aşkan !=?U: ~ci sulh ce:a Binaenaleyh Polonya çok müsait şart· 

daki d lir y görülmüştür. b$kimliğıne, İzmir ikincı sulh ceza ha- lar altında bir i.sti.lda! yapmaktadır. Bir 
~~i~~. deposun zarar a 

75oo a 
0 

- ~ünferi~ asli~~ h~uk ha.kimliklerin~ ~i B. ~aci Erel Fin~~ hakimliğine, ~ısım. ~olonya to~rakla~. ~~til~ya. ~aru~ 
Ş'dd tl .. .. clımi 1 Met mülga asbye bırıncı hukuk mahkemesı mulga aslıye mahkemesı azasından bay l<alabılırler. Hatta en kotü hır ıhttmalı 

ı e e esen ruzgarın yar Ye .. H - S d ül l" ''-=- . '!:" • Usl ile B =,.___. T""'-' Tic L· • • • d k bul -~~--L p 1 şeklini lan b t şte t tuş fakat reısı üsnu u a, m ga as ıye 1A1nCl reyzı u n . .a.JAUJIC'1. ur= a- vır aamye ıııı:m e a eua'e&. o onya 
·ıf . a. . hu a: nhi u an~ hukuk mahkemesi reisi Bilal A.ras. Ti- ret mahkemesi Azalıklanna Kula ağrr ortadan blb.bilir. Fak.at bu vaz:iJet ae-

ıı aıyemızın . adya ~'i çe salya! kurça-tu caret mahkemesi azasından İzzet Aker, ceza mahkemesi reisliğine Manisa müd- ticevi asla değiştirmez. 
ışması sayesın e cuz zarar ar a - .. . . . . .. . . . S · dilini" ı k 1 b ·· d d h 

!anlarla, ateşin söndürülmesinde sudan m~l~a asliye bırıncı h~kuk ~za~ında~ B. d~ıwnumısı B. ervet tayın e • şer- Hür ve müsta i ve ugun en a a 
zarar görenler de : Halimağa çarşısında Müfıt Erkuywncu tayın edilmışlerdır. dır. kuTVetli bir Polonya daima Avrupa mil

letleri arasında vasıyacakbr. 

~!z~~:~~a!:r ~:k~~~~e~~ ~== Harp sigortası Mühim karar Neslimizin bildiği Ye yaşadıiı yaJdn 
fiz Mustafava ait olup kısmen ateş ve tan"h bu ~ôrüşümüzün en kuvvetli mü-

eyyidesidir. 
sud~ zcırar gören depo da 17 bin, Ke- Vcretleri dün de Kooperatif azası ı 9 14 Cihan baYhmda Belçika. Ro-
res.tecilerde demirci hay Ahmet Cemale .. ~hs,-nf-;.,.;p_ OJml''anJara dG e!.. ~- _L( '---'-ı"' v ait 35 numaralı demir deposunda 150, _,.... ~ ••...,'!f'•• ,, manya,. =r~n topnuı. an iı.Usayır •g-
ayni yerde bay Muammer Lütfüye ait Dün ve evvelki gün dış ülkeler hona- istiJıraz UeriJiyGP ramı~h. _ 
depo da 30. bay Ademe ait. b~-ı,...; fal-: lannda Alman markının ,:r;;.~;a.1 bildi- küın . diw. b" karar Ü • f 918 de umum harbıa telı-dcliim !!!den 

~ un- u.u.:;ı•"'o- Hü etın ver gı ır zenne il d d h k k tı· b" B l "k 
kasında 10. keresteci bay Şabruıa ait ke- rilmiştir. • •. . . Ege bölgesinde faaliyet gösteren T "' aT an a a ço ı•vve ı ır • cı a, 
reste deposmıda 1000 lira olup bina ve - Harp sıgorta ucretl~~e yenı t~- satış kooperatiflerinde aza bulunmıa;: bir Romanya ve bir Ycı"'oslavya dünya 
sairenin hasar yekCınu ile beraber zara- fiiler kaydoluımıuştur. Dun Akdeniz li- müstahsilleıe de ikrazatta bulunulmağa m;Jletleri arasında wıerem mevkileriai 
rın azami 170 bin liradan ibaret olduğu manla:ı için harp ~g~~ ~ beşe. baslanmıştır. Bu yardıma, hususi va:zi.. a1drfar. 
tesbit ohmmuştur. Cebeluttarıktan ilen:ıı. ~ın Y'W:d~ o~ yetler dolayısiyle devam olunacaktır.. Harp sahalanncfa zafer fcazanmal: 
Yangın, yalnız itfaiyemizin gösterdiği ç~. Baltık~ liman1an ıçm hiç Bu yardım müstahsili memnun etmiştir. ba<>lcl\dJT, ml!zaffer o1mak b:ıskadır. 

büyük vazife aşkı ve fedakarlığı saye- hır muessese harp sıgortasıı kabul et... -···- Henüz bu kanlı badirenin ilk günleriD-
sinde. haricten hiç bir yardım olmadan memiştir. de hulunuyomz. 
söndürülmüstür. İtalyan transatlantikleri ve ba2ı tiea- $anat Olıııftarında Demokrl.".siler hadi~eleri suur1a müta-

111 ret gemiler cenub1 Afrika ile şimall. or- Sanat okullarında okutulacak ders laa ederek ~on dakikaya kadar harbın 

H l ta ve cenubi Amerika seferlerine dtin- kitapla:rımn müsaba.lm ile yazdınlması.- -zuhur edebileceğine nla İllamnaDllf' 
3 V3Cl JğtmJZ3 den itibaren başlamıştır. na karar verihniştir. Yazılacak kitaplar faTdı. 

Yardımda bulunanlar Akd~niz seferleri için hazırlık yapıl- talebenin seviyesine ve müfredat prog- Filhakika harhı önliyebilmf'k iimid w 

Türk Hava Kurumuna teberrüatta 
bulunan hamiyetli vatandaşların isimle
rini yazmakta devam ediyoruz : 

maktadır. ramlarına uygun olacak ve talebenin q:ayretiTe bir cok askt-ri tedbirlere baıı 
-·- sanat bilgisini ve sevgisini arttıracak bir vurmuslardı. F Pk:at cicld1 bir 11eferberfik-

B G / Ç mahiyet taşıyacakh. ten tızak Jt~fdrklan muhaH~ktJ. Ancal · ema ançar Smısiyle riyaziye, mesleki teknoloji, llteııt basladıYt'\T\ sonra umumi seferberlik 
:Bay Hafız Mehmet Muhtar bakkal 
Bay Ahmet ve Niyazi Elektrik malze-
mesi. 
Bay Mehmet Bakkal 
Bay Mehmet Bakkal 
Bay Ahmet Aydınlı Bakkal 
Bay Sarl a1adur ve Şsı. Afatı ziraiye 
Bay Alyoti biraderler tiiccar 
Bay !Talil Akk:ent Akşehir ticaret evi 
namına 

Bay Ramazan Fahrcttin Baklral 
Bay Cemil Atlas Kavaf 
Eay Sason Sigura 
Bay Osman Bakkaloğlu 
Bay Hikmet Tabak, Hakkı T . 
Güze~ h.mir Nakliyat şirketi 
Day J. Nahum 
Bay Afif Sesbes 
Bay Cemal Altaker 
Bay İ<>ak. Franko 
Bay Barmaymon 
Bay Alazraki Rafael 
Bay J o:>ef Cilrnrel 
R:ıy Fuat Ec7.acı 
Bay Ömer Muharrem 
Bay Onofziyo Fırıncı 
Bay Kon<>olo birarlerler r. 
Bay Ali Riza Pastacı 
Bay Hüseyin Pastacı 
Bay Ali Kara] Bakkal 
Bay Mercan Bakkal 
Bay İbrahim Bakkal 

Şehrimiz avukatlarından B. Cemal umumi mekanik, resim, fizik - kimya. kaTI'lrlamn aldılar. 
Ça.nra.r, yaz tatilini geçirmek üzere git- elektrik, mesleki okuma, mesleki lisan Üzerinde günes hatmıvan koskoca ln
tiği İstanbuldan dün şehrimize avdet et- ve mesleki cemiyet kitapları yazdu:ıla- .. iliz imoaratorluğunun hütiin knn-etleri· 
miştir. caktır. ni ,.~ferher hale ~tittbrlme9i •~ im kuv· -*- .-- vetlenn h1>rn cephel,..rine nakilleri için 

ı YANGJN de :ıvlara ihtiyaç vardır. 
Sılghat müessese erinde Zam~n. esasen müt ... ca...i:zM d~1. De-. ~em ta in ile terfiJer Dün gece Pınarbaşında karakol soka- rnokrasilerin menfaatidir. Bin.,,.naleyh 

Esrefpa.,.;a hastanesi baş hekimliğine ğında bay Mahmuda ait 72 numaralı 'ıubın uzaınasmdan en r.ol :zayY'1ryacak 
bakterivolog Dr. Lütfü Rahmi Seren ta- ahşap evden çıkan ateş, rüzgarın tesiri- ve zarar p,örecek olan Almanvadır. 
yin edilmis, avni hastane rontken mü- le derhal büyüyerek baştan başa ah.şap '"~ darlP., kn:> malzeme<>İ tec1ariki, 
'ahasSlSl Dr. Şükrü Nuri bir derece ter- olan bu köy halkını hakiki bir surette 'otidai mP.ddeler mi;bavaası ki harhın 
fi etmiştir. korkutmuş, vilayetten istimdat edilmesi ..,etic .. leri üzerinde müessir 0 \:,wn ıne.9ele
Karşıyaka sağır, dilsiz ve körler mü- üzerine valimiz Ethem Aykutla Emni- ler Alinanyavı muıtario edecc~tir. 

essesesi müdürü Dr. Cahit Tuner 100 li- yet müdürü Salfilıettin ve bir takım it- Bu vazivetler nazara alınıl"ca ha .. bm 
ra ücret verilmek suxetiyle ilave olarak foiyecimiz Vaka mahalline gitmişlerdir.. .,,..ticeleri ne yıldınm •e ne yıldırım har-
mez!;:Cı.r müessese muallimli~e. Ödemiş Ateş mevzii olarak bastmlmı.ştır. ~ile zan ve. icld•a e.dildii?i gibi Iwa bir 
belediye hastanesi tabibi Dr. Raif Ak- ıni;rl..l,.t icinde elde edilemez. 
deniz 40 lira maaşla Antakya hastanesi 1940 QJ"' • t Bil~ki.!1 harp tah1T1i11lenn çolc üııtüncfe 
nisaiye mütahassıslığına, B. Muzaffer 1 m p l ya 1 '17.amak istidadım:kdıT. Harha t.-laıddüın 
Sürl-an 60 lira ücretle Aydın sıtma mü- H lsinki. (AA) _ D.. ald. "'den avlard~ !d sinir harbı hala kanlı mü-

d 1 · ıhh t 1 M t · dil e · wıyarun ıgı _ı l ·· · l --- L d _ı, ca e esı s a memur uguna ayın e - . t • Finlandi 1' caue eye mu..-azı o anu. evam ewyor 
mişlerdir. s~n vakzıy~ e ~gmen, 1_ . yayunlo mı- ve rı.-ticeye kadn devam ed .. cektir. 

* 
pıyat .OmıteSl 1940 0 ımpıyat 0 an- rı .. •• ih · n L d ~ kk 

- ...._,.. tatbikin" d n->r+• nutıın t•m~ er ıı:ar"'1.!lın a aogu anı-
. mn en vaz geçm~ .... r. 1 1 • ld b ı_ __ k · · ı ~ ~1c.· BiR KAZA S n giliılerde muhtelif mleket1er- ''1/:l e en ll'a~:ıma · sıml' en~ na ıoı 

d 
0 

aki l istimza .. ~e Finla.n ..,lmak bu,.,ünün milli vazHelerincl'en. biri-
Boı-novanın Göemen sokağmda araba

cı Ali, kum yüklü arabasının dingili kı
l n larak sağ ayağından yaralanmıştır. 

~n v . ~ an . c. ~rme, - 'li teşkil ,....ı .. r. 
diya olı.m.pıyat komıtesı, dun yapmış ol-
duğu bir toplantıda, enternasyonal olim- HAKKI OCAKOCLV 
piyat komitesi reisi kont Bailletlaturun 

Almanyada kapak telefonla alınan muvafakati üzerine, bü-

olan mekte ıer ve ::i~~;yaya şu tebliği neşir ve tamim Amerika kongresi Bay Mustafa Bak.kal 
ay İşsever ve ortakb~· 
kası 

r· ' . , '~lıri- i;niversiteler 1.Birbirini takip etmekte olan hadise- --·--

Bay M. J. Abuaf 
Bay Ahmet Ziya 
Bay Sükrii Uğur Kuru yemişçi 
Bay Hüseyin Avni kuru yemişçilerde 
No. 15 

Faris, 7 (Ö.R) _Bütün Alman mek- Ierin fırtınası 1940 olimpiyat yapısına da Bitaraflık kanununa 
tepleri bir eylCılden beri kapalıdır. Ber- çarpmaktadır. Fakat, Finlandiya kaya- mu·· zakere icın.· ne 
lin, Viyana, Münib, Laypzig ve İena sına kurulmuş olan bu yapıyı sarsama-
üniversitclerinden maada bütün üniver- maktadır. Finlandiyanm bu gençlik bay- zaman toplanacak! 
siteler de kapalıdır. ramıru hazırlayıp tatbik etmek hususun- Paris '1 (ö.R) _Havas ajansı Ame-

-- daki azmi sarsılmaz bir mahiyettedir.• rikan kon2:reııinin bitaxaflık kanununun 
Bay A. li Yümni Kuru yemi<:wi m..f •·-jk -*- h A~ e~. a limanlarına BE"'9~T ..... E"T tadilini müzakere için iki üç aitaya ka· Bay Ic:ak Halim ağa çar.sısmda çuvalcı & n~ 
B M R alim iltica eden a •---n dar fevkalade ic;timaa çağırılacaiıru Va' h:t~t · üştü H . ağa çarşısında nı.uuca FUTBOL MAÇLARI ,ingtondan ~tihbar ediyor. 

B K I., Vapurlarının rad.yoJar. ı Bremen (A.A) _ Bremen muhtelitı' -*- . . ay asım :'ı..OCar Halimağa çarşısında 
Londra 7 (ö.R) - Meksıkodan bil- ile İslanda muhteliti arasında 2000 se- Cenevrede harp esırlerı 

ı ı •••• • • • ...... . ı ...... ı ••• ı ı ... ı.. •• 1 •, dirifiyor: · · ·· ·· d ıl f tbol ·· bak l 
IJaıl{In n ijz.art Meksika hükümeti limanlarına iltica yırcı onun e yap an u musa a- İCİn haber eşme 

u - larını. Bremen takımı 2 - 1 kazanmışb:r. • • • _ .. , .... 
eden 9 Alman vapurunun radyolannı Londra (A.A) _İngiliz. futbol fede- daıresı 8~ua... 
mühürlemiştir. rasyonu bütün lik maçlarının tehirine Cenevre. 7 (0.R) - 1914 - 1918 har--*- karar vermiştir. binde olduğu gibl burada e-;ir1ıer için. bir 
Bay Daladiye Bay ---~-- haberleşme dairesi açılmıştır. 

<Hkkatine 
Tayyare piyangosunun keşide <''il-
miyeceği hakkında çıkan şayiala:-ın. 

• tamamen yalan olduğu resmen bildi- : 
:rilir. :_ . 

Reryo ile konuştu FİNLANDİYA • NORVEC -;r-
Pari~ 7 (ö.R) - Başvekil ve ha1biye Helsinki (A.A) - Norveç milli tab- Bir Danimarka gemisi 

nazın Daladiye mebusan reisi Heryoyu mı ile Finlandiya milli takımı arasında mayn sahasında battı 
k.abul ederclt. vaziyet ha.Uında uzun 'boy- yapılan futbol karşılaşması., Norveçlile- Kopenhag, 7 (Ö.R) - Bir Danimarka 
lu göriişmüştür. rin 2 - 1 galibiyeti ile neticeleıımiştir. balıkçı gemisi mayn sahasına düşerek 

: Türk Hava Kurumu c 
: İzmir subesi : 
·············~···························· 

deriz. Bana mektuplarını sen annenin Manisadan Menemene olan yolu hep doğrusu evet.. Hastalık. .. Hislerimi uyuş
adresine yaz. Ben oraya uğrar ve alı- ayakta ve pençere önünde, gözüm Izmir turan, vicdanımı uyuşturan, kalbimi, aş-
rım. istikametine çevrili geçirmis ve ilk sev- kuru, her şeyimi uyuşturan bir hasta-

lkinci kampana vunnuştu. gimin ilk hatıralarını kafamda yaşatmış- Jık.. Sefahet ha!'talığı ... 
Annem, veda kucaklasması sırasının tım.. tcialden ayrıldıktan sonra geçen ilk 

kendisine gelmesini bekliyordu. Bu ya- Beş sene ..• altı ayı bu hastalığın haricinde tutmak 
şa getirdiği, büyütt.liğü evladını böyle neden beş sene? .. Bunu sormakta lazım. Çünkü talim devresini teşkil eden 
ayrılık zamanında doya doya bağrına hakkınız var. Bir bucuk sene sürecek bu ilk altı ayda - ki Ankarada geçirmiş
basamad ığına ve onu kendi yerine ille- bir askerlik hizmeti neden beş senelik tim - hemen her hafta tclalle mektupla
rin sardığına şahid olatak müteessir du- bir iftiraka sebep olsun.. şzyorduk Kıtad~k:i arkadaşlarımın bile 
ruvordu. Bunu Menemenden Izmire gelirken dikkatini çeken ve hatta benimle onları 

batmıştır. Geminin dört kişiden ibaret 
mürettebatı telef olmuştur. --*-Roınan:vanın yeni 
Paris sefiri 
itimatnamesini uerdi 
Paris, 7 (Y.A) - Yeni Romanya sefi

Annemle de kucaklaştık. Öpüştük. düşündüğüm ribi hala ~imdi de di.isii- alaya sevkeden bu sık mektuplasma ya-
Diycbilirim ki tc1fil, benden muvak-ı Göz kapaklarını kımıldatmadan yüzü- Trenden indiler. Pençcreden konuc:.- nüyor ve büyük bir vicdan azabı için· vaş yavaş seyrek1emic;ti. Ilk önceleri 1c-

katen ayrılacağına annemden daha faz- me uzun uzun bakmak.ta devam ediyor mağ;ı bac:.Jadık. Tren kalkıncaya kadar de kıvranıyorum. Insanlar ilk defa ba<;- lalin bir mektubuna 1ki, üç cevap yazan 
la üzülcliL lstasyonda ondan ayrılırken ve sesini çıkarmıyordu. tclalin eli elimde idi. Tren kalktıktan ları dönüp te bir hata işledikleri, bir halt ben onun birkaç mektubuna toptan cc-

ri it.imatnamesini vererek büyük Ro
manyanm teessüs ve İnkişafı uğrunda 
Fransanın daima gösterdiği müzahereti 
Rumen mıl1€tinin minnettarlıkla hatır
ladığını söylemiştir. 

gözleri annemden fazla yaşlı idi. Kom- Nihayet: sonra da 0 elimi bırakmadı ve bir miid- ettik1eri zaman bu hatanın bu haltın bü- vaplar vermeğe başladım. Fuar açık Bava tiyatrosunda 
partimanın içinde onu son defa bağrıma - Nuri, dedi, ben kendimi maddeten r[,..t trenle beraber yürüdü. Nihayet hız- yüklüğünü an1amazlcır. Anlasalar esa- Nihayet altı aylık talim devresi bitti H I'" o • 

lL>sınca kosamadı. "" d · d · · I bula __ ,_.,_b a ı~ perett bruıtırdım ve: sana teslim etmezden evvel kalben ve ru- · !"en ve hiç değilse yol yakın iken drjner- .ı.e rıs evresı ıçin stan • :rneue e ~ 
- İclal.. dedim. Yoksa üzüntünün se- han teslim etmiştim. Be.nim kalbim ve Bıraktığı eli yanına düştü. ler. Ben de öyle oldum. Basım döndü. sevko!unduk. 

bebi baska mı? ruhum -bana vücudumdan daha kıvmet- Ya<ılı gözleri uzaklaşan trene ve bana Yol yakın iken dönemedim. Tam beşse- Ankaradan ayrılırken !clfile sadece BU AKŞAM 
Islak kirpiklerini kaldırdı. lidir. Aramızdaki o maddi kabahati: e~r çevrildi.. ne batalı yokla yürüdüm. Va.kıl!. shndi bir te1g.raf çektim: 1\fodel kızlar 
Yüzüme baktı. kabahatse, hatırlamıyorum bile .. Benim Ve nihayet onu annemin kollan arasına geri döndüm .. Yaptıklarıma pi..,c;nı.aiı ol- dstanbula gidiyonım.) 

N .b. b k ., . . d lm k San ' kendini atarken ~ördüm.. du İst bula elin d altı 1 k h - e gı ı aş -a. üzüntüm sen en yarı a tır. a o ıea- B . d m .. Oldmn ama .. Beş sene sonra... an g ce e, ay ı asre- ( ) p DE 
-~~~---~a·~~~L~~-----~--~d~u~ı~Sll~~n~ı ~~~Jki2·~--~·!F~a!k~a~t~b~a~n~a~v~e~r~d~~~i~n u~~~~a Bu~~~~p~~~~~~an~~~m~~~- 0~~3 rn 

'-----~-------~--ı .... _,_..,~.., ......... ~._ı...t ~ kı Istanbul anıma eldi. Bana lcla1- Büyük orkı;stra ve Macru" Doyo 
·~~-=--.......... --==~-----=;.:::;.:;;....;;;;::=.....ı_M.,___:_.~----~ ......... .__"'-"'..._~_.-~ 
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çe ___ ----~-
Ingiiiz Başvekili Avrupadaki askeri 

vaziyetini gözden geçirdi 
fngiliz tayyare!erinin üç gece birbiri arkasına Alman 
sehirleri üzerinde yaptıkları muvaffakıyetlı uçuş1ardan 

bahsetti tahtelhahi rler aleyhindeki harbin 
son derece takviye edildiğini söyledi 

Başvekil etin 
Çok mühim bir tebliği 

"Memleketimizde her nevi gıda maddeleri 
ordumuzun ve halkımızın ihriyacla-ını bit • 
seneden fazla idare edecek kadar boldur.,, 

ihtikar Yapanların 
"Ticarethanelerine, fab,ikalarına, evlerine 
el koymakta hükümet tereddüt etmiyecek.,, 

Londra 
7 

(ö.Rl _ Avama kamara- te en müessir ve tam bir şekilde islemiş- Düşman tayyareleri harekete geçme- Ankara, 7 (A.A) _ Başveldletten dar teşkilltı uzanan ttSm1 müe• ,.,ı,,,.. 
eında başvekil Sir Nevit Cem.berlay~ tir. Seferber edilen ordular la dü~man 1erine nı.ğmen hiç bir temas temin etme· tebliğ edilmiştir : rin her nevi mahsulün gelecek sene Ga-

k 
• · t" · ·· den a••ı arasında mÜ•terek hudut üzerinde temas mişler, lngiliz hava kuvvetleri sag" aalı'm A~~dakı· harp ~·'yeü ~''-yısı"yle '-- ç-L olmasın~- kay·· ıu·· -•----'-m •• Avrupa as erı vazıye ını goz P."-'< - ....... .rr-- -..u.- uo.ıa n.a cm Uil •a.1.41~ _ 

rerck lnczilterenin muazzam har~ kudre- hi~ıl olmuştur. dönmüş]crdir. memleketimizde gıda ve diğer bazı kadar müessir olaca~ kendilerine köy 
tinin .,bit olduğu noktasında ısrar et- Fransız milletinin azinı, tesanüd ve INGILTERENIN MODAFAı\SI maddeleı-in fiatlerinde yükseklik vukua köy, malıalle mahalle dolaı;arak anbrl-
miştir. Basvekil demiştir ki: birliğini takdir eden lnt?iliz ve Fransız ln(Filterenin müdafaasına gelince: haf~ ~eldiğ:ine d~ıir yo.pıla.n neşriyat üzerine ması i .. in emir wrilmiştir_ Her inünev-

c- Merlc•zl Avruoada Lehler kud- hnrp kıtahn nra•ında isbirliğinin h'c bir talardanberi avcı filolannın cüzütamlan alakadar dairelerin derhal tahkik ve ver Türl.."iin de bu mühim fikri yaymak· 

r
etli ve mcrhameL._iz bir dü"mana kar.tııt çattşm:ı olm<-k!:tzın teessüs etti?ini b:Jdir- her an harekete h~zır bulunmaktadır. ~etkike ba'."lama.lan emir veri]miştir. ta ve anlatmakta bükümete yardım et-

cansiparane çarpışıyorlar. Düşman aded mi' ve lngiliz hava kuvvetlerinin faali- Pasif müdafaa teşkilô.h tam olarak Bilhassa şunu tebarüz ettirmek lazım- n1esini rica ederim .. Hükümct bu sene 
tefevvukun

3 
ve mühim harp m~lz~me~ yet!nd~n bahsederek demi~ir ki: işleme!<tedir. Bir buçuk milyon çocuk dır : mahsulünün ihracının menine rağmen 

oine güven<rek her mukaveme~ ı~ha VILHELMSHAFENE HOCUMLAR ve anne en ke>if ahal!li mıntakalardan Memleketimizde her nevi gıda mod- ne fiatleri dü.şünnek ve ne de her sene 
etmek hayalinde idi. Leh asken daıma c- Hükümet hava ordumuzun bir- tahlive edilerek ta.rav~ gönderilmiştir. ~eleri halkımızın ve ordumuzun ihliya- olduğundan daha az almak kararmda-

d B 
·· d le likleri tarafından yapılan cok ce•aretli ATENYA FACiASI: omı bir reneden fazla müddet idare ede- dır. Dünya V'1Ziyeti'1in daha ne şekil'--

cesur ve azimk3r ı. uP\ln e anane - ~ 
rine sadık kalmaktadır. Tayy.a~e. ~~P ve bazı hücuml<ır dol:'\vısile takd;r1erini bil- Atcnva vapurunun torpillenmesi mü- :-ek kadar bol ve iyidir. Hül~ümetçe za- :ı]acağı"U b.iLniyoruz .. Bunun için mah· 
asker adedj bakımından ezıc.ı duşman dirmek ister. Bu hiicurr~lar, Alı:nanyanın nasebetile de h~!'l.vekil şunları söylemi~- B. Çemberlayn. manında !llınmıs ofan tedbirler hiç bir sullerimizin gelecek sene bu senekindetı 
tefevvukuna rağmen Leh ordusu terk en iyi müdafaa edilen sevkülcevs mer- tir. Almanyanın hiç bir tekzip ve icadt Çemberlayn Alman tohtelbahirlerinir "Ylmtakada ve lıi bir büyült şehrimizde rlaha çok olma..c;;mı memleketimizin yü)r-
ett;~i araziyi adım adım müdafaa etmek- k~zleri ol:ın Vilhelm~h"'\fen ve Ki,.\ ka- bup,Ün dünyada nefret uyandıran bu ci- şimdiye kadar üç dört vapur batırdıkla ne bugün ve ~ de yann için gıda sıkın- sek menfaati iktizasından görilyoruz .. 
tedir. Almanlar, kl5a ve seri harp naza- nalı medhalindeki Alman zırhlılarına nayetton mesul oldukhn hakkındaki ka- rını, tahtelbahir aleyhindeki mücad.Ic tısı olmasına imkan bırakmıyacak şekil- Alakadar devlet daireleri ve tesekkülle-
riyesine sadık kalarak başlıca rrayrt"tler~ni k:-"""t yaoı1mışhr. naı:oti değiştiremez. tertib.atının son derece takviye edildiğin. :ledir. Bu tl!'dbirlerin iyi işlemesi için de ı; mümkün ve elinde olan bütün yar-
harp ilan etmeden istila ett;kleri Lehis- Bir Alman cep zırhlısına müteadtlit isa- lnPilterenin pittikçe hızlılaşan ııay-ret- vapurların muhafazası ;çin icap eden ted ",arekete ll"Çilmistir. İhtikar yapmak dımları ve kolaylıkları göstermek ı:oec-
tan üzerinde tek•if etmişlerdi. betler kaydedilmi•tir. leri hu memleketin bütün 8halisinden birlerin alındığını •Öylemi} ve şunlan İU· 'msdiyle toptancılığa heves edenleri lil- buriyelinde ve karanndadl!', 

Hovatca ve malzemece uğradıklar~ ALMAN ~FMl\l.ARINA tal:"I bir mü>ahar.t !'Örmektedir. ve eım;ştir: = ffot yük.<ıeltenleri hükümet mü- Bir mesele daho var : 
EOyiata ra~en, Leh milletinin .ce•areh HAKiMDiRLER: Zira bunlar a•la hiç bir milletin hun- cTicaret filomuz Üzrrine çöken teh '.emadiyen takip edecektir. Bu gibiler 1· Halkılann ~vliaclti vde sıhhi ihtiyacları l~n 
Ye maneviyatı aarsılmaz haldedır. lngil- Pilotların bazıları Dominyon •h·li- dan daha adilane bir diivavt müdafaa didi aztm•o.mıyorum. Fakat şu kanaatte· ~urosınt acıkca bilmelidir ki, memleket- az:ım o ı , ar o. da bazı ihtik3rlara 
tere ve Fransa L~hi.st!.nlııı yeni bir an· sindendir. Bundan baqka üç gece birbi- için harba girmediği'le kanidirler. vim ki lngilter.enin miinakalô.tı tama 'e halk ihtiyacına yanyan maddeler te,ehbü.:1 f!dilmek t!:tenildiğini duyuyo-
laşm• imza ederek. ,imd've kador açı- rini müte:ıkıben yaotıkları uçuşlarda in- Hürriyet ve serbest müesse•elerin, ha- men tahtı teminded;r. Ge~n ham ...... "\zerine ihlik5r yapmak kasdine en sid- ruz. Bu har~et bilcİmkm ecza depolan· 
lan kredilerden başlc.a nakden daha ·~: gili~ tavya"elerini Alm21nvan1n ":mal ve vata kıvmet veren her ~evin müd'.'\faa~ın:"' sındaki tecrübelerimiz. tahtc!bahirlerir ~etli tedbirlerle mukabele görecekler .. na ve eczan ere e onu]arak hu işin 

l iliz
. ı· rmeuı aarhında Rur da d>hil oldu!hı halde bir bütü., Domı'nyonlarda hı"zı'mle beraber b l · todl 1 tak iir. Eğer kanunlarnnn kfıfi değilse, bil- devletleşlirilme<ini tl'Shil edecek bix kiz bucuk milyon ng ırası ve • ~ tahribi icin u unan yeru me ar• ">:ı'-1 n 1 b"l" Al"'' d 1 

çok mıntakalar üzerine on milyon beyan- hiç b:r mecburivetleri olm:ıksızın kend· vı"ye edı"lerek tamamen tatbik mevkiio< yük Meclisten buna mani olacak salahi- an,ıç 0 
a 'ır. a~a ar ara bu.nu 

teohhüd etmişlerdir. , . 
1
.
1 1 

d al hatırda tutarak normal yolda k• d ı:--........ ,
7 

_,erberHö-: h;..;mlci a~ "'" · ·- -""m• Ptmı" ar ır. t ....... :-,.1.,,,rile i .. t;r,.k t>tl'T'i~1e ... dir. ı~,,nı•lrnu~~ur.> yetlcri t eo etmekte ve her nerede <>lur· 1 · . n ve ""r an ;;..,..,,;,~~s~~~~~~~~;,;;~~öi:;:i;;==---..;.;,;.:.;.;.;;.::~~-----...,,"""""""""~;.;.:_:~...:.;.::.:,::.::_.::.:,:::::.:.:,:::::;;~"""""""""~~=:!:::~~;!.,--..,,..----.~~~_.,~. ı-a olsun ihtikiircılorın ticaretlıanelerine ayrM• mhatmalarıhnı,ktavsıyde edderim. 

l 
• • Al l 

1 
( b "kal 1 . 1 u erem a ımız •n a kendi ih-

1 ·ı·z tayyare erın· n man a A man h~·{'. ':";a ~~--~v~rıı:-e e, ~oy"iıakta tiyaeıo!anbiriHlçlanel!i.iseyibirdefa-
ngı 1 ı ra • .U kUmb.el h"~fr~ U e hmıy~ce chtırfk- una da istemek gibi \,...,bbüsJerde bulunmıo-

n:u a ı u tumct mu terem a ımızın malıtrını rica ederim. 

1 b 1 
.A.. dıkkat nazarına şunu da arı.eder : Nar- Bütün bu 1·,ah t h""f' _, '- _, 

attık arı ~yannan'ıeıerı·n metnı· --u- ~%.ı:::!r~~~t::~~;~~r~!~ ~~~~ :~mk,,~::Z1 itb1ıa 1 1 r:,a:ıd:ıku~-;:~=1 C:~mi; • Cephe:;i delind1 f "d . t l" v f an .. •'>.re Yl' a "e-cer;; ...... 
aı ~ yerme n:a:zarra ge ır. e ırsat '<ul fiat tereffiiü.nii bi\1<.i.r.net. d"tima ·· 

_ BAŞTARAFl 1 lNCl SAHİFEDE - bekliyen ihtikAr tasavvurlarına yol önünde tutmaktadır. Ve. tulaca1<tır ~ 
Londra 7 (ö.R) - Sir Samuel Hor şerefli bir sulh ve ayni zamanda refah hirlemiştir. Eğer öyle olmasaydı aulhu Fransız milleti hakkında hiç bir dilşmaıı- aı;ar .. Bir çuval un nihayet iki ay daya- tanda'l!n bınm bt1""'k Yerli moh kıAt

lngiliz tayyareleri tarafından Almanyaya imkanı hazırlıyan tekliflerde bulundu. sever mill•tlerin mukav•metini bir çern- !ık duygusu olmadığını kaydeden yazı- nrr. Ve sonunda ho>.ulur. Fakat cok ta- ma.ı veya heı..,mehal 15zıln!a aldanma-
havadan atılan beyannamelerin metnini Fakat Almanyayı idare edenler buna berleme pibi göstermezdi. smda diyor ki: 'ep satıcıyı fiat yiİ}<ı!ehmeğe sevkec!er .. 'llak i-in ihlivıı.tlı olman icap edor. T-
avam kamaruın& teblii etıniıtir. raiemn milletinizi 1914 harbınclan daha Biz çolı: kuvvetliyiz. Her türlü lray- cFransa bilmelidir ki bize taarruz Bu suretle yeni bir vüksek fiat seviyesi 

1
i maTiarımızd.'.l (ned"Ct) vova fiat tenf-

Metin oudur: müth~ olacak bir ölüme. iztuap ve mah- naklanmız huduı.uzdur. (9teroek ,;zi ederse nesillerce devam edecek bU kini ve iti~ doturur. Buna meydan ..-eril- fiiil düsirnmek hatalıdır. Her 'l"Yİ.D'İl 
c Erkek ve kadın Almanlar. Alman rumivetler~ mahk.üm ettiler. Mcmleke- merb:mıet-.;zce imha edebiliriz. Fakat siz yeniden alcv!endirrniş ola.::aktır. memelidir. nrd'!". Vaziyet f!'e'Çen h.arl>ı mnurn..iı:lfo 

hükümeti lngiltereyi bile bile barba mcc- tinizdc te~is edilen aansör d:.vamlı bjr Alman milleti. e~cr isterseniz. her an Gıda maddelerinin hemen kAffcsinin 'l]duP.u .eibi de;:;.ildir. Biz ~ı:en omam! 

bur etm'•tir. Hükümetinizin tebaalarını harp ir-İn Uzım gelen knynaklard'ln Al- sulhu istihsal edeb·1 1·,,1·nız" . Sulhu bız" de Pnris 7 (ö.R} - 7 EylUl nkoamı aaa.t ·h d"l-:-.:- 'ıa t l ,_. ~ h b" · k ' h ld • hakik 2 1 de neşrolunan resmi tebliğ, ' racı mene ;,,,~;. • Fiat yü.k...,lmesi '"" en eYVe °"',,.... •• o hnroten sonn 
ölüme göndermekte iç ır1 mazereti yod - md anyan1ın ma rum o ugu ı atini aiz. isteriz ve ""imdikinden ho.~ka. aufhu sever Kuvvetlerimiz kal'ŞISıncla düşnan her ·rin hiç bir sebep yoktur. Ne nakliyatt::ı l.,fr k,ı:ı S!"'O"" büviifc: ~Phirlerimizde e~ 
tur. Bu harp haksızdır. A manyava a a- en giz emiştir. her hanı>İ bir Alman hülı:ümetile sulh ak- infüamsızlık ve ne de çalısan kol ade- '·! un yPdil<.. Hal'>u1<i son senelen!o 

d R 
· · ·· h R it A · - 1 h b 1 1 · ' dı"ne hazırız.> noktada. mukavemetini takTİye ediyor . ..J! d k · Lu'"" d h'I ı L '"-~ 

Jet te
min e ilmi.ti. eısıcum ur uzve ynı aangor ya an a er ere sızı ze· :;un e no sanlık vardır. ·ı '""o.'lV 3 ı o ari!tA" ~ 11°vi aıda __ ı 

·• -------------·--------------------------- Almanyarun içjnd•n 'Jeni kuvvetleri~ ~ '· · h .,,..,,. -------- Simdi bunlardan daha mu""hlm b'ır me- · Pı..rı i reo ...ten mpm!..J<..tlerden oldn'-

d 1 h b 
'!arp cepheme nakledildiği tesbit edil- r. •- · ·L-l L 

A 
• k • A 1 h • wle vardır. Bu sene mahsulü verimli ..ıerc~ ı.,t,L,..... ,ıtere1<: imı:ıl3t v~ pPrf'kP 

merı a a Sı a am arnosu a elJ ın- ıniltir. -*- olmu• ve deoolara alınma~a haşlanmış- mii1'ablil! b.>1<ımınd•n hor saha~. llıtt. ];;; J trr. Türk köylüsünün sonbahar çalısnıa vaclarımızın bemrn hiitün hayatı oı.. 

d dd ti
• b• •• d } b J d Fronsa ve İngiltere de~i ~~l~isı~ ~":; t..raftıt ya~urlar :~ınH:;ı;;~~~~~~t"~~~d~a~!;~: 

e Şı e 1 ır muca e e aş a 1 Polonwava yeniden :~; e~i;;·ni b~ sene~':kbd~ıı:: zın İa'l"•i icin rndi•eve mah•l yoktur. 
J d Bundm m2ada bütiin bu ic::leri e,,i tt. sekiz milyonlak ye e mikdara çıkaracak şekilde çeşitli kil~ılandırm:>lc ve iyi kontrol etmek . 

~kim yanmak vatanımızın en yüksek ve Hikilmet tedbirler almıstır. Ve almakta 
Londra. 'J (Y.A) - Amerikan gazete- olan m~u m~da!aa silMıl_a~nı kendi Nevyork Herald Tribun diyor lı:i : 

leri harp malzemesi ve sillh ambargo- vasıtalarıyle gelip memleketimizden al- Amba.n(Onun ref'i şimdi İııgili ve 
kredi açtılar- "" mühim menfaatlerinden biri oldu- deva'l\ edroek\ir. Bugün hPDi"lize d. 

Paris 7 (ö.R) - Fransa n lntı:iltere. lhınu halkımızın bilmesi lamndır. Bütün vaıife sülrfuıeı!e .,,. istikbalden emin 
?olonyarun milli müdafaasıııı karıp)amak devlet dairelerinin ve bilhassa köye im- olarak çalışmakhr. sunun kaldırılması lehi~de şiddetli bir mak ic!" .kanunl ve ~·~ h~tün hak!"- ~ansız demokrasileri için bir sempati 

mücadeleye girişmişlerdir. ra sahiptirler. Tahrikslz . bır tecovuze Jesti olacal<tır. Fakat hu sempati Ame- üzere bu memlekete daha & milyonluk 
bir kredi a.çıruşlıı.rdır. Nevyork Taymis diyor ki : mukabel_e. ed~~ dı;mokrasilere yardım rikan miTietinin büyün e!:seriyetinin 

Demokrasiler nevrnidane ihtiyaçlan etmek bızım ıçm hl!' namus borcudur. hissiyatına tamamen uygundur, 

Bir Slovak tebliği 
Sf 9vak ordusu rücat halinde olan Lehlere 

karşı muvaffakıyet/er kazanmış 

Ronıa 7 {Ö.R) - Slovak kumandanlığının bir tebliğine göre Slovak kıta
ları yukarı Karpat mıntakasında rical halinde olan Lehlere hücum etmişler
dir. Bu taarruz Almanların hareketlerini oldukça kolaylaştırmıştır. Slovak
lar sark mıntakasında muvdfakıyetler kazanmışlardır. 

Kavnas 7 (ö R) - Litvanyada umumi seferberlik haberi tekzip ediliyor. 
Yalnız mutad ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 

Bütün Şark memleketlerinde Fransanrn 
ve müttefiklerinin zaferleri için 

yapılan tezahürler 
p · 7 (ÖR) _ Bütün şark m=leketlerinden, Fransız müstemlckelerin-

d 
aFrıs · üttefiklerinin zaferi lehinde tezahürat yapıldığını bildiren 

en ransa ve m ... il' 1 1 A f · · · 
h b 1 1. Fasla kabileler gonil il yazı ıyor ar. yan ve °'ra , gınşı-

• er er ge ıyor. . . · b"" ··k teL~• ti b J ı len büyük harbın zaferle neticelenmesı ıçııı uyu ueırua a u unuyor ar. 

Amerika sahillerinin korunması ve 
casuslukia mücadele karları a !dı 

Va in on 7 (ö.R) - Ruzvelt, baş m~ddeiu~umilikten. bütilıı c.asusluk ve 
kund~ktıık barekatı ile Amerikanın bıtarafüuına muhalif harekatı şı.ddetle 
te k'I t · i rica etmiştir. 'k n ' e mesın .k h .. k .. eti 60 Amerika torpitosunun Amerı a 

Roma 7 (ÖR) - Amerı a u um .. B il 
· · d · ·· ·ı safede karakol gezmeğe memur etmıştır. u gem ~r 

sahıllerın en yuz mı me . t1 . . k ularına tecavüzü menedeceklerdır. 
birle~ik Amerika Cümhurıye erının ara s 

BulS?"ar sefirinin beyanatı 
"Bulgaristanın seferberliği yalandır 

Türk Bulgar dostluğu normal 
hava icineedir . ,, 

Istanbul 7 (Hususi) _ Bulgarist;nın Ankara sefiri Krist~f bugün Sofya~an 
geldi s f b t d Bulgari3tanın seferberlik yaptıgı. yalandır. Turk-

. c ır cyan.:ı ın a < . ir do3 tluk havası içindedir> 

Amerika 
Panama kanalını 
kendi ~ontrolü 
altına aldı ... 
Va,ington 7 (ö.R) -Amerika harb;.. 

ye nezareti Panama lcanıılını tamamen 
kendi kontrol Te nezareti albna •az eden 
emirnameyi neşretmiştir. 

--&-
Almanya Ue Hev~crıı 
arasındaJıi 
kablo Jıesildi-

-JJ.-
Belçika • ingntere 
Hcıua seferleri 
tehrar ba~ladı. •• 
Londra, 7 (Y.A) - Belçika ile İngil

tere arasında sekiz günden hı?n kesil
miş bulunan hava seferleri ve.ni.'.!ı!ı'.l. ~ 
':ımıştır. 

--&-
Mısır, Almanva ile 
münasebetini Jıestfğinl 
Fransava 'tifdlrdi 
Patis, 7 (Ö.R) - Mısırın Pam sefiri 

Haki paşa hükümetinin Almanya ile 
münasebatmı kat.ettiğini resmen bi!Jir-

. ~_'.'.dra, .'. (Y.A) - Nevyorktan öğre- miştir. 
nıldıgıne gore Almanya ile Nevyork ara- --JJ.--
sındaki kablo kesilmiştir. Bu kablu hatl! JAPONYA 
üstüvadan geçm.,Jcte. olup 1914 te İnııil- AVJ'Upa •-...s-
tere taraf.ndan ilanı harpi.en beş sa.at •• •• ....... ... ,..e 
sonra kesilmişti.. suruıııenmeıı 

Cebelüttarıkta ihracot 
kontrol altında 

Madrid, 7 (A.A) - Algesirasdan alı
nan haberler.. göre Cebelüttankta iaşe 
mevadının ihracı sıkı bir kontrol altına 
elınmıstır. İlk defa olarak limandan ha
reket eden bütün yolcular aranılmakta
dır. Yolcuların ancak yarım libre şeker, 
151) ıı;am kahve veyahut pisküit ve pek 
az mikdarda ekmek götürmeleri.ne mü
saade edilmektedir. 

-.!}--

Rus - Japon 
Ademi taarruz paktı 
mı imzalanacak? 
Londra 7 (ö.R) -Tolı.yodan bildi

riliyor: Bir Rus - Japon ademi taarruz 
paktı aktedileceği h"beri hakkında bo
rada hiç bir mallımat yoktur. Bu baber 

istemiyor ••• 
Londra, 7 (Y.A) - Japonya Avruııa 

harbine sürüklenmek niyetinde ohnodı
ğını bildirmiştir. 

Elhamra 
un6nq DpUISUW:JU!S 
FRANSIZCA SÖZLV 
İKİ FİLİM BİRDEN 

-1-

Kutup yıldızı 
SONYAHElff 

•••• 2 •••• 

Fena yol 
DANYEL DARYÖ 

SEA.1\ISLAR : 3 - G - 9 DA 
, rorilerelrtir. 
fMıiıılt.lı.f.A/CLCLp!I' 

ltalya - Fransa 
Ara5tnda demiryo/u n(lkliyatı ve /svicre 

· ı • 
ı.e tren mü11scıebatı tekrar ba5/adı 

Roma 7 (ÖR\ B'· ··~ B ·ıa f • k t c· · . ' - uyu · n nya se iri Sir Persi Loren hariciye nazırı 
°"r ~:ıno:rı zıyarel ederek 20 dakika gör~üştilr. Bu mülakatın mevzuları 

etra ~nua hıc hır haber sızmamıştır. 
Atına 7 (Ö.R) - Yunan haşvelci.li B. Metaks:ıs Itaiyan sefırini blıul et,. 

mi~ir. 

b Roma 7 fô.R) - Roma • Bal, C..aevre - B~ tnn1C?ri tekrar ..-yrll selen 
aş.!amış!ardır. ~an: Bal - Pam hattı da servislerine &a.la~ı-. 
"'. e?~ ~n>:. se!aın. kumpanyabn Tirenyen d~n.izi, Akde.n.iz, Egıo n Tu

na ıçın butiln munakaliitıru yeniden tanzim etmiştir. 
Rom~. 7 (ô~) - Stefani ajansı. ltalya..., Isviç"' arasında lilzumlu demir

y~lu munakalatına başla.ndıl'ını, sürat katarları mahdut olmakla beraber lıer 
gun muntazaman hareket edeceğini bildiriyor . 

Londra ve Pariste 
Alman tayyarelerinin hava bücum
lar!na karşı uyanık bulunmaktadır 

Loıı.dra 7 (ö.R) - Bu sabah seat yedide Ingilterenin iark sahiliııde Alman 
~yyuelerinin görüldüğil. halıer verilmiş Ye tayyace defi bet.aryaları ~deUl 
hır ateş açmışlardır. 

Ingiliz avcı tayyareleri bütün mıntakalar ilz.ttindıe .lasıla.ız v--'ar ~ 
rnl§lardır. ~~' ,.p-

T~yyare defi bat.aryalan tekrar harekete g~esıfir. 
. ~ns 7 (Ö.R) - ~ece hava tehlike işareti verilmemiştir. Tcltın:e işa>etle
rmın ~dem-~ lı7n hu~'amıdan yarını saat evvel değil bir çeyrek saat ev
vel verılccegı bıldırılmıştır. 

yapp~ (A.A}b -Pamtaleld son_ alıertler münasebetiyle hiç bfr lımnl>ardıman 
ı ış ve an şayı ara ragmen ıııuJı bomlıala.r "" iperitlı. dohı. baloa

:ar. ahlmamış. ol~udğuk 1 tasrih edilmektedir. Tayyarcltte karşı müdafaa serv\s. 
erının mucssır o u arı :nıa~ılm.ıştır. Eğer düşman tarafından yeni bir hnva 
c~velaru yap_ılma~ta oldugu haber verilecek olursa hemen o saatte alert ve 
himaye tedbırlerı alınacak ve ıniite.akibe.n bu ceYelanm neüeeJeri hakkmd 
halka malumat verilecektir. a 

Çekoslovaklar, Fransız ordusu ile 
birlikte harp edecP.k erini bildirdiler 
1 
~ri~ (ö.R)d-k Çekoslovak ajansı Çekoslovak milletinin Fransoya karşı 

a _ u rıne !ll ı . kalank tekrar askerlerini müttefiklerin hizmetine ko _ 
dug_unu ~e Fransa ılo Çeko;~!o_va~yanıı; hürriyetini müdafaa için Fransız &~-



SARIPE & 

Mareşal iron Side Fransaya geldi 
lngilterenin adalet mücadelesinde imparatorluk mil
letlerinin müzaharetlerine dair haber gelmektedir 

'Hindistan • 
emır altında Mareşal Smigli Ridz 

Ağahan müslümanlara tereddütsüz Polonya Vistülünde Almanlara karşı 
lngiltereye müzaharet tavsiye etti _eni bir Marn zaferi hazırlıyor 

Paris, 7 (Y.A) - Havas ajansının is
tihbaratımı göre İngiliz kara kuvvetleri 
başkumandanı mareşal Ayronsayd Fran
saya gelerek Fransız başkumandanı ge
neral Gnmlcn ile uzun görüşmelerde 
bulunmuştur. 

Londra, 7 (Y.A) - İngilterenin ada
let mücadelesinde imparatorluk millet
lerinin müzaheretine dair her gün yeni 
hnbcrlcr gelmektedir. 

Yeni Zelanclın Alman yaya ilam har
binden nz sonra cenabi Afrika da füım 
harp etmiştir .. Karında bütün yardım ve 
müzaheretini vadetmiştir. Hindistan, 
garbi Afrika ve merkezi Asya İslamla
rının rei i olan Ağ:l han bütün İslamla
ra tereddütsüz İngiltereye müzaheretle
rini tavsiye etmiştir. 
Hinduların inkar edilmiycn Gandi in

~an'i ccbcplerle tamamen İngiltere ve 
Fransaya sempati beslediğini bildirırJş
tir. 

Hindistandaki 83 kist mümessilleri 
krala t"lgraflar göndererek emri altına 
girdiklerini bildirmişlerdir. 

Hindistanda nizami ordu ihtiuat zabit
leri ve ihtiyat kuvvetleri silah altına 
alınmıştır. 

Irak Alman sefirine pasaportlarını 
vermiş ve huduttan dışan göndermistiı .. 
Filistinde yahudi ve Araplar İngiltcrc
ye arzı hizmet ediyorlar. 

Cenubi Afrika başvekili general Smuts 
mebusan meclisine şu takriri kabul et-

Po1onyanın Alman hududuna yal.ın K a/;ovi şc1 ri ve 
tirıniştir : 

•Meclis hürriyetin müdafaası ve Hit
lerizm ile bunun tazammun ettiği bütün 
şeylerin imhası için vaziyet alır ve İngil
tere ile müttefiklerine tamamen m~
herct kararını verir, c~nubi Afrikanın 
üssü bahrisi olan IIamilton limanı İngi
lizlerin hizmetine konulmuştur.• 
Başvekil ilave etmiştir : 
Cenubi Afrikanın dost ve müttefik

leri Almanyaya karşı bu memleketin 
tam müzaheretine emin olabilirler. Mak-

ı;<>dunız dünyada cebir ve tahn.1-küm ile 
hakimi) et kurmak jr tiyen, hi.isnünh et 
ne demek o.l<lufuınu hilmiycn, verilen 
sözü geri almaktan çekinmiye:-ı bir sis
teme karşı dünyada bütün devletlerin 
hürriyetini ınüdafan etmektir. 

Roma, 7 (Ö.R) - Cenubi Afrika itti
hadının Almanyaya hı.ıro il5n etmesi se
bebiyle cenubi Afrikadaki Alman ve 
Almanyadaki cenubi Afrika menfaatle
rinin himayesini İsveç üzerine almıştır. 

"Alman ileri hareketi durdurulmuştur 
Krakoviyi aldıkları yaiandır,, 

Alınaıı ordıısımım topraklarıni hıi.cıımların dar~ ıki enstantane 

Londra 7 (Ö.R) - Almanlar Var ova- Bir Alman tebliğine' göre Alman tay- cephesinde Almanlar Krakoviye girdi'!f-
~a .elli ~ilometre mesafeye geldiklerini yarelcri Varşovanın garp garını bombar- lerini bildirmişlerse de Lehler bunu tck-
ıddıa edıyorlar. . . · · 1 d' 

LnhJn.rin b'ld' d'kl · .. . L h dıman etmişlerdır. Burası alevler için- zıp .:~:-:-:·"' er ır. 
-. ı ır ı erme gore ıse e . Leh tebliğine göre dü~man ileri harc-

kıtalan şimal ve şimali garbi istikamc- dedır. keti durdurulmuc;tur. Gtlinyada bulunan 
tinden gelen hücumlara karsı sağlam Almanlar Vistül üstündeki köprüleri Leh kuvvetleri Danzig müfrezelerinin 
bir şekilde mukavemet ediyorlar. tahrip ettiklerini iddia eyliyorlar. Cenup hücumlarını hala tardediyorlar. 

' 'Polonya, şeref ve mevcudiyeti için 
girdiği harpten muzaffer çıkacaktır,, 
Paris 7 (ö.R) - Fransız gazeteleri,! tir: 

~o~onyanın kc.n~i ~e:-c~~~iyet •e şere- «Polonya askerleri mukavemet, disip
fını korumak ıçın gırıştıgı savaşta mu- lin, yorgunluk ve ateşe karşı yılmazlığın 
hakkak zafer kazanacağını yazıyorlar. timsnlidirler.> 

NOT - Polonya kabinesi tamamen 

Napolyon, Knstiglione, Austerlitz, Fri
edland, Gutat Real ve Arsis meydan 
harplerinde Lehlerin çok temayüz ettik
lerini daima söylerdi. 

askerlerden müteşekkildir. Başvekil ge
neral Skolakovski, hariciye nazırı Kolo
ncl Bek, harbiye nazırı general Kasp
royvski, harb1ye müsteşarı general Glu
kovski, münakalat nazırı Kolonel Ul
tichdir. 

Rumen saltanat meclisi 
Polonya ordusu, general Veygandın 

eseridir. ·5529 kilometreden ibaret ol::m 
liudı.itlarının 2496 kilometresi Almanya 
ile, )190 kilometresi Rusya iledir. 

Seferber edilen kuvvet 6 milyondur. 
' Polonyanın 800 zü ilk hatta olmak üz"re 

1200 harp tayyarec:i vardır. Filosu dört 
torpito ve beş tahtelbahirden ibaret olup 
Almtml;ı ~ hu tnhtelbahirlerdcn ü~iinii 
balınnısliırdır. Polonya askerleri A vru
par1ın y.orgunlu·a en mukavim ve en ce
sur olan ru:kerler"dir. Kırk alaydap iba-

~~~--"*""'---~ ...... - c.u··, -U--:1...ak~ 

Romanyanın Avrupa n<srbinde bi
tar·af kalması; karar.ını ver.di 

Savlctlcrıle nıe§hur Polonya ~iiı:arıLtY. 

- BASTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - danı Smigli Ridz, General Gamlene 
nşağıdnki telgrafı göndermiştir : 

·Mlittcfik kuvvetl~rin düşmanla çar
pıştıkları sırada Polonya ordusunun 
kardeşı:e selfımını Fransız ordusuna ib
JJğ etmekle bahtiyarım. Fransız ordusu 
mcmlcketlerimizin taziz etmekte olduğu 
::ıdnlct ve hürriyet prensiplerini asırlar
ca müdafaa etmek şerefini kazanmış bir 
ordudur. 

J\Ll\1A1'"LAR ZAMAN KAZAN'MAK 
İSTİYORLAR .... 

]erdir. 
Lehistanın cenubunda bir çok mevki

/er işgal edilmiştir. Krakoviyc Almanlar 
harpsız girmişlerdir. 

Bu şehrin işgalinden sonra Loç istika
metinde ileri harekatı devam etmiştir. 

Lehlerden 90 top alınmış, iki avcı ta
buru ve bir süvari alayı imha edilmi~ 
tir. 

18 Leh tayyare.si dün bir hava muha
rebesinde düşürülmüştür. 

LEH TEBLİÔİ 
Faris, 7 (Ö.R) - Epok gazetesi, Al

nan erkfmıharbiyesinin hiç olmazsa dü- Varşova, 7 (Y.A) - Leh tebliği : 
ne kadar Franc:a ve İn~iltcreye karşı ta- Alman hava kuvvetleri kıtalanmızı 
miri gayri kabil bir harekette bulunm:ı- ve münakalfltımızı bombardıman etme
mağı emrettiğini ve bunun sebebi garp- ğe devam etm~lerdir. 
te muhJrcr.eyc giri~mcdcn kuvvetlerini Bizim tayyarelerimiz de düşmanın 
fa:ı:e muhafaza ctmc1;: arzusu oldu~unu, zırhlı kollar'nı bombardıman etmişler
A1monların zaman kazanmağa çalıştık- clir. 
hırını vazıyor. 1 fi ey!Ulde beş ve 5 eylwde yirmi Al-

1\V' ~ ~ 'I r.:BJ.İGİ m::m tayyaresi clüşiirülmüştür. 
~ rlin, 7 (Y.A) - Alm~ tcbWi : Karnofun garbinde şiddetli muhare-
Alırı n l.uvvctlt'"i nltı eylulde bü ün 1 bdcr olmaktndır. Simal cephesinde dıiş-

c ph c" ileri ha e1;:atın:ı c'cvam etmi - rrum }uç bir terakki temin edemiyor. 

ç a 
,ya e 

'tI itlerizm ezi ecek ve siz de yakJnda 
serbest olacaksı n ız ,, 

Londra, 7 (Ö.R) - Amele partisi reis 
vekili Grinvodun imza!iv!e Çekoslovak 
milletine şu heyannameyi neşretmiştir : 

• Cckoslovakya haricindeki Çekoslo
vaklarla sı 1n temas halindeyi1_ Çekos
lwak milletinin ıstıraplarını biliriz. Mil
letinizi ezen cebir ve şiddete nihayet 
vermek ı:-aati gelmiştir. Londradan Prag 
ve Dratislavava selıimımızı bildirir ve 
reisicümhur Ma"arikin prensiplerine sa
dık kalmalarını tavsiye ederiz. Bu pren
~iplerin müdafii olan reisicümhur Beneş 
bizim yanımızdadır. Kurtuluş saati ya
kındır. Sizin maruz kaldığınız facia 
dünyanın gözlerini açmıştır. Bugün zu
lüm ve haksızlık altındasınız. Fakat Hit
leriz.m e1Jlecek, siz de yakında serbest 
olacaksınız. 

Paris 7 (AA) - Parisdeki Çekoslo
vak sefareti Frensod:i oturan ve vatani 
rına sadık kalrr-ş olan bütün Çekoclovak 
tC"baasına hita' en bir beyanname neşre 
dcrt>k kendiler·,e bir f'ekoslovak ordusu 
teskili maksac· le 14 Eylıil tarihinde Pa
ri•de teşkil e.' ,lecek bir askeri muayene 
komisyonuna müracı:ıat etmeğe davet 
eylrmiştir. 

Parisdeki Çekoslovak orta elçisi B. 
Ousky beyar •ta bulunarak bu hareketin 
Frans:mın i'~tefiki olan Çekoslovakya
nın sadakat'pin en biivük nişane~i oldu
;;unu söyle 'ştir. Mumaileyh demiştir 
ki: 

Milli or ' •muz tahrif edilmiş haki
kııtin ve h .. Mkete germiş ezeli ve ebedi 
adaletin remzi olacaktır. 

Eski lngiltere kralı 
dükünün lngiltereye av-Vindsö1 

detı ıcın bır nesredıldi 


