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tmtiyaz ıahibi: ŞEVKET BIL.G~'N. 
Başnuharrir ve umwn! neşriyat mUdilrü. 
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AZtt owfalc ••••• ••••• ••••• 150 
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------

Fuarımızı 
19 Günde 

384.021 kişi gezdi 
~ TELEFON: 2697 

· liyet kabul etmez. l1in münderecatmdan gazeteınız ınesu 
·-------' Yeni AMr Matbaasında Butlmlfbr. Ciimhuriyetin ve Cümhuriyet eserini" bekçisi, ıabah?an çıkar si11ast guetedir 

Fran ... z 
Beheri 70 şer t~nl k 600 Fransız tankı, seyyar kale 
halinde Sar' da Sigfrid hattına karşı harekete geçti 

Fransız birlikleri 
zayıf noktalarını 

Sigfrid hattının 
aramaktadırlar 

Fransız Erk8.nı. harbiyesi 
Alelacele yapılmış olan bu Alman müdafaa hattının 

zayJf noktaları bulunabileceğine kanidir. 
/ngiliz ordusunun Fransaya sev~edilm~si işi hararetle devam 

ediyor· Jngiltere denizlere h~kim oldağundan bu se vkiyat 
sürat ve emniyetle yapılmaktadır 

Paris, 8 (Ö.R) - Garp cephesindeki 
harekata dair Fransız istihbarat müdü
riyetinin neşrettiği roıporda şu malWııat 
verilmektedir : 

Garp cephesinde Fransız ordusu, ye
rine göre az veya çok ehemmiyetli ma
halli ilerlemelere başlamıştır. Bu hare
ketır.r bazı noktalarda inkişaf etmekte 
olup kıtaatunn mahsüs derecede ilerle
nıişlerdir. 

ALMAN TEBL1(.;i 
Brüksel, 8 (Ö.R) - Alınan resmi 

pıahfellerine göre garp cephesinde hfila 

9 Eylül 
--- -<::r·---

istilılôlleri tehdide 
maruz lıalan milletler 
için bir iman 
Jıaynağıdır-
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Roma 8 ( ö.R) - Fransızlar Ren ile1 nun tesbit edildiğini bild:riyorlar. 
Müzel arasmda düşmanın mevkilerini Parisde neıredilen 9 numaralı tebliğ 
tahkim ettiği ve Almanyanm içinden şudur: 
yeni kuvvetlerin gönderilmekte olduğu- - SO~ 6 lNCI SAHİFEDE -
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Cephcll!'rdeki son ooziyeti gösteren harita 

Başvekil et 
Tebliğ Ediyor 

A kere 
A 

av 
İZMiR ASKERLİIC ŞUBESİNDEN: 
1 - Hava ve pil ndc sııuflarından 

terhis edilmiş 310 dahil 332 dahil do
i:rıımlu oförlcr ile sanatkür \ c fo
toğraf çılann ncclc şubeye gelmeleri 
\'c gclmi~·enlcr hakkında kanuni mu
amele yapılacağı ilan olunur. 

a a 
Varşovaya 

1 ga ı ıı Alma 1 
girdiklerini bildiriyor 

İZMİlt ASKERLiK ŞUBESİ BAŞ-
1 KANl..1<'.ilNDAN : 

l - Sc\ l:iyatın rlevanu 1 n cbiylc 
kal,tlnrını yaptırma'• için birer ve
sika foto w rnfiylc uht>yc gelmeleri 
evı. elce i!fm ettiğimiz muhacir ve 
ıniiltecilcr. 

2 - Ecnebi hiikümctlcrindc mu
\'aZ7.nrhk hizmetlerini yıııımış ı.·c hii
kiiınctimizde hcni;z n lccrlik :rnpma
mıs. ll<'<'r lİ nsker olan muhacir ı.·e 

Roma 8 (ö.R) - Alman haberJeriın~J bürosu bildiriyor: _ · 
göre Alman kuvvetleri V~6v)i~a 50 ki: Ycdiııci L;h f1rk?51n:ı k~a:ıd? eden 
Iomctre mesafededirler. Hatta şaı:kıt general Gosıorovskı esır edilmıştır. Ge
Prüşyadan hareket eden kıtalar Leh h ü- ~ ~eral ,1~36 sem inıt ~adar. ~~;e~~l Pil
mct merltczine 30 k ilometre i.adar yak- udskini.tı erkfuıiharbıye reislıgını üa et-
laşmışlardır 

4 1 mişti. 
· ALMAN TEBLtC! U mumi karargahtan verilen maluma-

Berlin 8 (A.A) - Alman istihbarat ta göre 6 Eylüle kadar Polonyadan 126 

top, bir ..çok t~nk, zırhlı otomobil, mit
ralyöz, t.ülenk ve tnnk topu ii:,1.inam edil
miş, 25,000 esir alınmıştır. 

Alman tayyareleri dün Varşovnnın ce
nubunda Vjstülün üzerindeki köpriilc
ri tahrip etmişlerdir. B u suretle Polon
ya ordusu müfrezeleri, Vistülü büyük 
güçlüklerle acçebilcceklcrdir. 

Vcsterplattc'in işgali hakkında verilen ı ıültccilcr .. 
mnlOmnta göre hücum kolları ve cSch- ~ ::- Snkn!a n. ·nlmış ve muvakkat 
lcsvig Holstein, 7.ırhlısı sabahleyin er- çtı ruk ve ertcsı scnevc bırakılnu~ 
kenden taarruza geçmişlerdir. Aynı za- olnnların ltinri bir ilan ,·erilinccye 
mandn bir istihkam kıtası da hücuma 1 kadar ~imdilik sube~·c gelmc-nel~ri 
gcçm~tir. 1 \ 'C kendi islerine \'C mmuriyetleriııe 

Saat 9,30 cUı Polonya garnizonu beyaz dc\'nm etmeleri ilan olunur. ı 
- SONU 6 iNCi SAHİFEDE - - - -
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lmparator şaşırmıştı 
Kime itimat edebileceğini bilmiyor ve ah 

Sebastiyano diye eski dostunu arı yordu 

.fmparatoriçe, Marinayı da etrafta gö- Dimitriyosun yanlış yolda yürümesine 
emeyince büyük bir endişeye kapıldı. yardım etti. 
Maamnfih elinden vaziyete intizardan İmparatoru, kendi hayatının mevzuu 
ka çaı·e gelmezdi. bahis old~u bir sırada velev şüphe üze-

Geri döndü.. Odasına dönmek ilzere rine bile olsa bir kaç kişinin fedakarlığa 
iken teessür ve endişesinin sevki ile bü- razi olması hususunda kandırdı. 
' - bir sancıya yakalandı. Sekiz ayı İmparator, Dimitriyosun yanından çık

enüz doldurmuş hfunile idi. İki bük- tık.tan sonra tekrar kendi odasına ka-
üm halde ve bağırmamak için kendini pandı ve düşünmeğe başladı. 

r tutarak yatağına kadar gidebildi ve Neler oluyordu? 
da kıvranmağa ve feryada başladı. Neler olacaktı? 

Fakat.. Onun bu feryatlarını kimse Bu Dimitriyosa itimat gösterdiğine 
uymadı.. iyi etmiş miydi? 
Çünkü her kes keneli derdine düşmüş - Ah Sebastiyano ... Ah Hıristicli .. Di-

ldi.. ye söyleneli.. Sizler kadar sadık, sizler ** kadar doğru sözlü .. Sizler kadar emin 
imparator, Dimitriyosla başbaşa ya- bir adamı ben asla bulamıyacağım ve 

)mı saat kadar kaldı.. bulamayınca da sarayımda, saltanatımda 

ltalyan 
V apurıarı Alıdenizde 
sefere btıfladı 
Dün borsada üzüm üzerine bazı mua

meleler olmuştur. Fiatlerde on para te
reffü vardır. Şehrimizdeki bankaların 
dökümnn kabul eylemeleri, piyasada ye
ni iş imkfutları hazırlamıştır. 

Piyasada ihtikar yapanlar 

Ihtikirla mücadele ko
misyonu dün toplandı 

İtalyan vapurları Akdenizde sefere 
başlamıştır. Bu sabah Rodostan İtalyan 
Bandır:ılı Filisia vapuru gelerek C::·,o- EIIerindeki malı bahalıya satarak ko- Bugünkü vaziyete göre piyasada her 
va ve Marsilya için hamule alacaktır. layca zenginlik yolunu tercih eden bazı türlü kağıt ve gıda maddeleri ihtikarı -*- fırsatçılara karşı mücadele açılması hak- yapıldığı tesbit edilmektedir. Yapılan 
YIJNANİS'J' ANDA ~da~ B~ekfilet kar~ d~n _şehri- rnüracaatler üzerine bir kağıt tüccarı, 
• . mızdeki alakadarlara teblig edilmiş, bu iki kahve satıcısı, gıda maddeleri üzeri-
J~CJ~E ASGARİ SA'J'JŞ gihilt?re karşı seri mücadele açılması is- ne toptan ve perakende iş yapan mües
FJA'J'J KONULDU tenmiştir. s~seler sıkı kontrol altındadır. En ufak 
Bu sene Yunanistanda mahsul vazi- Tebligat üzerine ihtikarla mücadele bır harek.etleri ~n.ünde ~anuni müeyyi-

yeti gayet iyi ise de, malfun sebepleıden komisyonu dün mıntaka ticaret müdür- deler yerme getırılecektir. 
d l ] d d Y t .. l .. v .. d B A · Sakın b kanlıv Yapılan tetkiklerde piyasamızda her o ayı satış ar urgun ur. unan uc- ugun e . vnı anın aş gın- t" l" h · · . ih · 1 

1 1. ı d b' b' ı · f d ilk t 1 tı "h' .. ur u avayıcı zarurıye tiyaç an iJaç-
car arı a ıvre satış ar a ır ır erme az- a op an sını yapmış ve mu ım mu- lar ve diğer malzeme mevcuttur. 'stok-
laca rekabet ettikleri için Yunan hiikü- zakerelerde bulunmuştur.Mücadele işin- ları İzınirin ihtiyaçlarına uzun "dd t 
mcti müdahale ederek asgari fi:ıt t<.>sb•t de belediye büyük rol oyruyacak ve ala- kifayet edecektir. Bazı dük.kan v:ı~.1e':
etmiştir. Bir kilo incir ac:;gar1 9.60 drah- kadarlar derhal adliyeye sevkedilecek- de araştırma yapılması için de tertibat 
miden aşağı satılamıyacaktır. tir. alınacaktır. --

Tren kazası HOLLANDA 
MVRE'J''J'EBA'J'ININ 
!'ALİMLERİ ,. Bu yanm saat içinde Koca Göbeğin ve hatta yatağımda bile rahat edem.iye- Bir çocuJı ilıiye 

J>ğlu ona muhafız kuvvetleri kumanda- ceğim .. 
işini Recyo vasıtasiyle bitirdiğini, ** bölünerelı öldü-. Limanımızda bulunan Hollanda ban-

'J'üf engini lıurcalarlıen 
~aralandı. •• 
Karaburun kazasının Çatalkaya kö

yünden Mehmet Konya, evinde kuş tü-
bu cinayetin meydana çıkmaması Alsancaktan saat 15 te hareket eden dıralı Ulises vapuru dün öğleye kadar 

Ayrı ayrı istikametleri takip etmiş ol- thi b 'd dal · d' 1 b 1 çın Recyonun da vücudunun ortadan tren, saat on yedi sıralarında mü · ş ir gemı en san ın ırme ve yo cu oşa t-
fengini kurcalarken ateş aldırmış ve ya
ralanmı...c;tır. Tahkikata başlanmıştır. 

makla beraber Recyo ve Marina ayni kze iz1 · tır B t db' b' ı lazım geldiğini söyliyerek mü- kazaya sebebiyet vermiştir. ma e rs erı yapmış · u e 1r, ır -*-sıni aldı.. zamanda Sebastiyanonun kapısı önünde Tren Kutpınar ile Selçuk istasyonu kaza önünde alınncak tertibatın pcr-
rator, pek 0 kadar yakından ta- bU:leştiler. arasında iki y~ında Fatma adında bir sonel1ere göre taksimi içindir. 9 EYLOL $EREFİNE 

!çeriye ilkönce Marina girdi.. ARAMAK *'tımııdığı Recyonun ölüm fermanını ko- çocuğu altına alınış ve ortaSlndan ikiye Kimyager eczacı bay Abdüssel!oı do-r-·_-: Recyo da onu takip etti .. 
lıkla vermişti. Fakat Dimitriyos on- S b t' d rtas .l-ki bölmek suretiyle ezmiştir. Tahkikata Değerli genç kalemler tarafından neş- kuz eylfıl kurtuluş bayramı şerefine la-e as ıyano, o anın o ınua ma- b 1 · 
Marinanın da muzır bir mahlUk ol- sanın başına oturmuş, güler bir yüzle aş anmıştır. redılme~e ~ulunan AR~ mecmu- boratuvarında idrar tahlillerini parasız 

gunu söyliyerek onun da izalei vücu- dostlarını bekl;yordu. -*- ?s1?1n 5 ıncı ~~'lsı zengın muoderecatla yapacak ve eczanesinde fakirlerin ilaç-
~unu talep etmesi Leonu şaşırttı. Onların yüzlerinde kendisini merak MEBUSLAR ıntışar ~ylemı.ştır. • l lannı da parasız verecektir. 

tMarina, onun sarayda hatta Dimitri- etmi" olmaktan mütevellit üzüntüyü ve Anlıara"a nı·dı-"OI' Edebıyat meraklılarına ve cıddi yazı. - Kurtuluş şerefine fakirlere gösterilen 
stan daha fazla itimat ettiği bir kim- nihay" et bulmuş olmanın ınş· . ır· ah ve se- "' ':I " larda.n boşlanan okudanmıza tavsıye kolaylıktan dolayı bu vatand:ıc:ımızı tak.-
idi İzmirde bulunan bütün mebuslar An- d j ..,.. ·· vincini okudu.. · e erız. dir ederiz. 

M · d ? D' ha tl karaya gitmei'?e bac:lamışlardır. Dün Iz-- arına a mı··· ıye yre e sor- - Gelin bakalım, dedi, bana verile- ~ "' a Fak t d tum b dik mir ve Aydın mebusları gitmiştir. Halen 
u.. a os ' o u sarayın ge - cek bir çok haberleriniz var, biliyorum .. 
· - ve ayni zamanda hem babanızın, İzmirde bulunan diğer mebuslar da bu 
cm Sebastiyanonun ve Hıristidinin de Sonra beni de çok aradınız.. Meraka sabah Ankaraya hareket edeceklerdir. 
tlınatlarını haiz bir kadındır. Ondan düstünüz onu da biliyorum .. Fakat işte - •*•-
. b' f alık görüyorsunuz baba Sebastiyano yine BAYJNDJRDA c ır en ummıyorum.. d' d'k vl k d 
İmparatorun bu sözleri Dimitriyosu Aırn all '.lsa~a sag ~ avrşınızk~··· Daha a· f Jı' 

şaşırttı .. o işin bu şeklini bilmiyor- Ş'zrd'likı eb eksaalarp gormehge va ctım var" ır yara anma ua ası 
Fakat Recyo da Sebasti ım ı aş ının esaplarını gör- Bayındırın Derebaşı köyünden Hüse-

adamı değil miydi? O d~~::ı mekle meşgulüm.. yin oğlu İsmail ve ayni köyden Hüseyin 
tmişti. Bu mütalaa genç ve tecrübesiz •• Bl'J'MEDİ •• oğlu Mch.met Tutarla aralarında çıkan 

kavgada Ismail, arkndaşır.ı bıçakla ağır 

Garp cephesin e 
Almanlar ihtiyat kuvvetlerini Fransız ordu
suna karşı göndermeğe mecbur olmuşlardır 

. Şark cephesindeki vaziyet Leh ordusun o 
bozulduğunu ilade etmez 
YAZAN: 

H. EMİR ERKiLE'J' 
·······-····-·· 

bilecek olan bu ihtiyatlar Fransız taar
ruzu sebebiyle garp cephesine getiril
mişlerdir. 

Bundan başka garp cephesinden gelen 
Bu gece yansından sonraya kadar mühim bir haber İngiliz kuvvetlerinin 

~uharebe cephelerinden gelen haberler ı' Fransız topraklarına ayak basmış olma
pünkülerine nazaran hem kıt ve hem de landır. İlk kafilenin 100 bin kadar mu
az heyecanlıdır. haripten mürekkep, beş, altı tümenden 

Garpte Fransız kıtaları müstahkem ibaret olması muhtemeldir. Her halde 
Sar ve Mozel mmtakalannda Alman Si- artık İngiltere ve Fransa ile Almanya 
cgfrid mevkiine yanaşmak ameliyeleri- arasında harp bütün şiddetiyle başlamış 
p.e devam ederek yeniden bazı Alman demektir. 
ileri siperleri almı.şlardır. Fransız ağırı Şarktaki harekata gelince, Alman teb
\opçusu asıl Alınan mevziini dövmeğe liğleri Lehlilerin ricate devam ettikleri
a.şlaını.ştır .. Fransızlar ayni zamanda 

1 
ni, Leh haberleri ise Krakovinin daha 

mevziinin İsviçre hududundaki. düşmediğini ve Gdyninda bile Leh kuv
~up kısmına karşı da harekette bulun-! vetlerinin mukavemette bulunduklarını 
maktadırlar. Ancak, dün de yazdığımız bildiriyorlar. Bu gibi mütenakız tebliğ 
~bi, bu cephede milhim ve kat'i muha-: ve haberler harplerde ekseriya vaki 
rebelerin vukuuna bir kaç gün sonra olur .. Bu haberlerin noksan, zıt ve kont
F.tizar edebiliriz. Yalnız şimdilik bura- l rolsüz olmalarına rağmen biz öyle zan
Oa bariz olarak görülmekte olan cihet nediyoruz ki Leh ordusunun asıl kuv
'İngiltere ile Fransanın, velev Siegfrid vetleri, yani büyük kısmı Alınan kuv
hattının en çok müstahkem ve kuvvetli I vetlerine henüz kat'i bir muharebeye 
J7erlerine taarruza mecbur olmak paha- girişmiş değildir. Böyle olduğuna göre 
ııma da olsa, Belçika ile Hollandanın bi-1 şimdiki Leh askeri harekatına Alman 
~ temayüle riayet etmekte hudutlarını setir vazifesiyle muvazzaf 
olmalarıdır. 1 olan fırkaların faik Alman taarruz kol-
Fransız uçakları ve istihbaratı Alman- · ları karşısında muharebe ede ede ve 

ların garp cephesine yeni kuvvetler cel-1 vakit kazana kazana emrolunan istika
betmekte olduklarını bildirmektedir. metlerde geri çekilmeleri nazariyle ba-

Bunlar gerideki ihtiyatlardan gelme kılabilir. 
plduklanna göre Fransız taarruzunun Bunlar meyanında bazı tümenlerin 
ilk muvaffakıyetleri görülmeğe başlamış şurada veya burada gerilerinin ahnma
aemektir. Çünkü Polonyaya gönderile-' sı suretiyle bozulmaları veya esarete 

Karımda.o 
Gizlediğim Sır 
az'%Zzız:zzz;;!'::z:z:z:m~2ZZZ.2:2' Y'azan: Üc Yıldız~ • 
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surette yaralamıştır. Suçlu bıçağiyle ya
kalanarak adliyeye verilmi~tir. --İtalyan Jıonsolosu 

Valinin nezdinde 
Şwimiz İtalyan ceneral konsolosu 

sabah saat on buçukta vali B. Ethem 
Aykutu makamında ziyaret ederek uzun 
müddet görüşmüştür. -*-KARA!'A$2'A 
İlıi otomobil çarpıştı 
Gece yarısından sonra Karataş tram

vay dönemecinde iki otomobil çat"pışmış 
ve iki kişi yaralanmıştır. 

Çarpışan otomobiller İzmir 81 nu
marnlı taksi otomobiliyle Alaçatı 7 oto
mobilidir. Alaçatı otomobilinde bulunan 
Bn. Makbule burnundan yaralanmış ve 
fazlaca k:ın zayi eylemiştir. 81 numara
da bulunan Bn. Matildanın kolu kırıl
mıştır. Alaçatı otomobili şoförünün eh
liyetnamesi bulunmadığı anlaşılmıştır. 

düşmeleri kabildir. Fakat bunlar asıl 
Leh ordusunun bozulduğunu ifade et
mezler. 

Takriben altmış tümenden, yani aşağı 
yukarı bir milyona yakın muharipten 
mürekkep olan Leh ordusunun şimdiki 
vaziyetine nazaran bir hafta zarfında 
mağlUp ve perişan olması ihtimali yok 
gibidir. 

Her halde Şarkt Prusyadan, yani şi
malden V arşova istikametinde ilerlemiş 
bulunan Alınan kuvvetlerini Narev ve 
Bug nehirleri gerisinde durdurmak ka
bil olduğu gibi Kravak mıntaka<ıından 
Uerlemek azminde bulunan Alman or
dusunu kafi müdafaa kuvvetleriyle kar
şılamak ve nihayet bunları VistUl geri
sinde tevkif etmek kabildir. 

Bu şekilde Bug ve Vistül hatları üs
tiinde toplanacak olan Leh ordusu vazi
yetin inkişafına göre bir hareket tarzı 
intihabında henüz serbesttir. Bundan 
dolayı Leh milleti ile Leh ordusunun 
üzerlerine düşen vazifeleri tamamiyle 
görebileceklerinden emin olunabilir. 

Alman siyaseti 
Harbın ilanından sonra bile Fransa ve lngil
tereye karşı bu siyasette bir değişiklikyokmu§ 

Roma 8 ( ö.R} - Alman gazeteleri
ne göre Almanyanın siyasi vaziyeti da
ima aynidir. Ve ne lngiltereyc, ne Fran
saya karşı hareketinde ~ harbın ilanın
dan sonra dahi • hiç bir değişiklik yoktur. 
Almanya F ransaya karşı ruç bir husu
met beslememekte, yalnız lngiltereyi 
harpten mesul tutarıık ona hücum etmek
tedir. cMünhver Noyste Nahrihten> ga· 
zetesi lngilterenin Lehistanı kendi mu-

kadderatile haşhaşa bıraktığını yazıyor. 
General F rankonun ihtilafı mevzii bir 
mahiyette tutmak lehindeki mesajı Al
manya ve Führer tarafından iyi karşılan
mıştır. Bir çok Alman gazeteleri Alman
yanın lngi]tere ve Fransadan bir şey is
temediğini, sadece şarki Avrupada Al-
manyanın haklanna riayet edilmesini ta
lep eylediğini tekrar ediyorlar. 

lngiliz siyasi partileri 
Harbin sonuna kadar aralarında 

. bir mütareke akdettiler 
Faris 8 (Ö.R) - Ottavadan bildiriliyor: • 
Kanada hükümeti Ingiltereye yardım için alacağı tedbirleri gizli tutmak

tadır. Parlamento 63 milyonluk. normal bütçeye ilbe olarak 50 ila 100 milyon 
dolarlık bir harp bütçesi kabul edecektir. 

.. Londra 7 (A.A) - Hind prensleri krala sadakatlerini bildiren mesajlar 
gondermekte berdevamdırlar. Bu telgraflann adedi halen 83 e baliğ olmak.ta
dır ve bu son gelenler arasında Misor, Udaipur ve Koşbehar mihracelerinin 
mesajları da vardır. 

Deuas mihracesi bizzat cepheye kabulünü istemektedir. 
Londra 7 (A.A) - Harbin devamı müddetince her türlü siyasi mücadele

den vazgeçmek hususunda mutabık kalan bütün Ingiliz siyasi partileri ara
sında bir mütareke kararlaşmıştır. 

Londra 7 (A.A) -Ağahan, batı Hindistanda, doğu Afrikasmda ve orta As
yada din1 şefi bulunduğu 10 milyon insana, bunları tereddütsüz Ingilterenin 
yanında yer almağa davet eden bir beyanname neşreylemiştir. 

Italyan gazeteleri 
Fransa /ngiltere araaındaki kuvvetli tesa

nüdü bilhassa tebarüz ettiriyorlar 
Roma 8 (A.A) - Italyan gazeteleri Fransa ve Ingiltere arasında tesanüdün 

fevkalade mükemmel olduğunu işaret etmektedirler. Bu gazeteler Fransaya 
bir çok Ingiliz kıtaatının ve Ingiliz malzemesinin çıkarılmış olduğunu da ha
ber vermektedirler. 

Gazeteler mütalaalar serdetmemektedirler. Yalnız Alınan umuml karargl
hının bültenlerini neşrettikten sonra Alınanyanın Polonyanın tamamen ezil
mesini müteakip bir sulh taarruzuna geçmeğe &made olduğunu ve Fransa ile 
lngiltereye bütün muallak maddelerin kMfesinin hal ve faslı lüzumuna ikna 
etmeğe çalışacağını yazmaktadırlar. 

bir hayli sürükledi. Bir çok param gitti. 
Sıhhatim bo-zuldu. Fena halde içkiye 
alıştım. Gözümde bu Macar kızından 
başkası yoktu. Onun yüzünden en çok 
sevdiğim annemin bile kalbini kırdım. 
Zavallı ikadın, bari gözüm görmesin di
ye kalktı · Adanada bulunan teyzemin 
yanına gitti. 

Ben artık büsbütün baskısız kalmış, 
fakat Macar dilberinin silindiri altında 
hüviyetimin, ahlakımın her zerresinin 
ayrı ayrı ezilmesine riza göstermiş bir 
hale gelmiştim. 

gelecektin diyordum. Bu enayice ümit
lerim onun adresini öğrenip Atineye 
mektup yazdıktan sonra ondan cevap 
gelinceye kadar devam etti. Sonya bana 
cevabında (aptal, diyordu. Ben seni de
ğil, paranı seviyordum. Fakat kalbimin 
sevdiği adamı bulunca seninle beraber 
paranı da tcrkettim.) 

Sonya, bana hayatta ve aşkta ilk su
kutu hayali tattıran oldu. Ondan sonra 
artık kelebek gibi o daldan o dala kon
dum. 

9 Ey ıil 
------tr·---

istllııaııeri tehdide 
maruz lıalan miHetleP 
l~in bir iman 
lıaynağ dı -

--1.-
ŞEVKET BlLCIN 

- BAŞTARAFI 1 fNct SAHİFEDE -
ölüm yoktur. Zorluk.lar ne kadar yıldı· 
rıcı, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, 
milli irade karşısında hepsini yenmek 
kabildir. 

ATA TORK • 1NöNO milletimize bu 
imanı verdiler . 

Biz dünvanın bu çok karışık günlerin· 
de, 9 Eylulü. heyecanımızdan bir zerre
.. ini kaybetmeden kutlarken de aynJ 
imanı taşıyoruz. 

Türkiye bugün bitaraftır. Akdenizde, 
Balkanlarda hayati menfaatlerimiz bir 
tecavüze uğramadıkça sulha bağlı kala· 
cağız. Fakat yarın vaziyetin ne olacağı
nı bilmiyoruz. Temennilerimiz hilafına 
olarak memleketimizin selametini tehli
keye düşürecek bir vaziyet tehaddüı 
ederse, yahut ta dostlarımıza, müttefik
lerimize kımıı kalp acıklığivle verdiğimiz 
~özü, teahhüdlerimizi tatbik mevkiine 
kovmayı icap ettirecek hal1er olursa Türle 
milletinin milli ıtavaşta gösterdiği kah
ramanlık harikalannı yine göstereceğin
den, en mucizeli zaferleri bugün de ka· 
zanmai(a muktedir olduğundan kimse· 
:ıin şüphcıııi olmaıııın ... 

9 EylUl bayramı münasehetile aevin
zimizi izhar ederken ebedi halaıkanmız 
ATA TORK 0ün eserleri üzerinde avni 
""luvaffakıyetle yürüven MILU ŞEFl
MIZ0 e ve şanlı ORDUMUZ0

a min
"let ve şükranlarımızı bildirmeyi bir va· 
zife biliriz ..... 

ŞEVKE'J' BİLGİN 
---=:---

Bir fngiJiz 
11apuru batırıldı ... 
Londra, 8 (Ö.R) - •Oligro• İngiliz 

vapuru İspanyol sahilinin 200 mil şimali 
garbisinde bir tahtelbahir tarafından ba
tırılmıştır. 

MAR.IİLYADA 
Haua aJarmı-
Brüksel, 8 (Ö.R) - Marsilyada 18.30 

20.45 ve 20.55, 21.00 ara!nnda iki hava 
alarmı olmuştur. Saat 20.50 de Tulonda 
nlarm isareti verilmiştir .. Saat 22 de her 
sey tekrar sükunete dönmüş bulunuyor· 
du. 

İngiliz se iri Kont 
Ciano ile tekrar 
konustu-
Roma, 8° (Ö.R) - İngiliz sefiri Si.i 

Persi Loren bugün Kont Cianonun nez. 
dine giderek uzun bir muhnverecle bu· 
!unmuştur. 

Frnsadalıl Souyet 
tebaaJarı-
Paris, 8 (Ö.R) - Fran.c;adaki Sovyel 

teb:ıalarını almak üzere bir Sovyct va· 
ouru Havr limanına gelmiştir. Ayni va
pur Londraya giderek İngilteredeki Sov
yet tebaalarını da alacaktır. -*-ALMANLAR 
Atenyayı batırdılılarını 

hdlci inJıcir ediyorlar 
Berlin, 8 (Ö.R) - Alman gazeteleri 

Atcnya vapurunun bir Alman tahtelba
hiri tarafından batırılmadığını, Alınan 
hükümetinin tahtelbahirlere beynelmilel 
harp nizam.atına sıla sıkıya riayet emri
ni verdiğini ve Atenyanın battığı saha
da hiç bir Alman tahtelbahiri bulunma
dığını, hadisenin Almanya aleyhine pro
paganda için istismar edildiğini donan
ma başkumandanlığının bir tebliğine 
müsteniden y~yorlar. 

Nevyork, 8 (0.R) - Amerika ataşe
navallannın Atenyanın garkı hakkında 
hükürnetlerine gönderdikleri rapor va
purun bir tahtelbahir tarafından torpil
lendiğini teyit etmektedir. 

tzY7.Z.7;>.27.LJl./.J.:a::t..:l2 2 2 t l D'.!I 

Ankaranın 
KavakJıdere 

Şarabını 
tadmız! .. 

Pavyonumuz : İş Bankası pavyonu 
bitişiği Evkaf Pavyonu karşm .• 

Kavaklıdere şarabını 
KEMERALTI: 
Salıız balılıaliyeslnde 
AL.SANCAK: 
imren balılıaliyeslnde 
AL...c:\ANCAK: 

Pazar Santralde .. 
ARAYINIZ! 

CENAPAND 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

ANKARA tuplarım gecik~~~i zaman nasıl ağladığı-ı d: s~çum.~n:.böyl~ itir~ı ile vivcdanımda
nı bu suretle ogrendim. Yalnız annem kı agır yuku hafifletmış olduguma ken-
1zm.irden 1stanbula gelirken acele hare- di kendimi inandırmış, kandırmış oltı
lket ettiği için tclali görememiş.. yorum. Hayır .. Hayır ... Ben İclali unut-

altı ayını da kıtada yapacaktım. Taliim 
bu kıta hizmetini de yine Istanbula dü
şürdü. Artık zabit olmuştum. Arkamda 
ihtiyat üniforması hafta izinlerinde Bry
oğlu caddelerinde dolaşırken hani hiç 
te uslu puslu bir genç değildim. 1clnle 
bir müddet mektup yazmamıştım. Bir 
insan bir sevdiğine, hatta anasına, baba
sına mektup yazmaktan oldukça uzun 
müddet tekasül gösterdi, tenbellik etti 
mi, artık ondan sonra utancından bir 
daha yazamaz ve böylelikle arada hiç 
bir şey yokken bile soğuk bir şüphe ha
vası uyandırır. Nerede kaldı ki ben lc
lale tenbellikten değil, aklımın fikrimin 
başka taraflarda olmasından dolayı 
mektup yamıamıştun. Aradan beş altı 
ay geçtikten sonra onu bir defa hatırla
dun. Yüre!,tim sızladı. Kendi kendiıni sa
dakatsizlik, hayırsızlıkla itham ettim. 
Eğer o sırada tclale mektup yazacak bir 
imkan bulc;a idim belki ondan gelecek 
cevaplar benim yoku,ş aşağı sürüklen
meme mani olurdu. Ama, dediğim gibi 
Allah bir kerre insanın başını döndür
mesin. 

Günün birinde bu Macar kızı beni 
sipsivri yalnız bırakarak ve hatta en kü
çük bir Allaha ısmarladık bile demeden 
Atineye kaçtı. Hem de benimle beraber 
iken seviştiği bir Rwn delikanlısiyle .. 
Bu hadise beni çok sarstı. 

Yolumun üzerinde rastladığım her çi
çekten bal aldım. Her kadından aynı te-
minatı duydum: 1 - 6 (1782 

- ölünceye kadar seni seveceğim.. (./.7f)l'!lrz;rrL/.T/.Z7.L////LZ'LLC.'2".:i~• 

- Kim bilir, dedi, zavallı kız bize ge- madun.. Daha doğrusu onu unuttum 
lip te kapıyı duvar bulunca ne kadar zannnettim .. Fakat kafa ile kalp muhak
fuillmUştür. Maamafih Müfidclere Is- kak başka başka hatipler .. 1clfilin ismini 
tanbula gittiğimi söyledim. Belki ondan bile arunıyarak ka1bime soktuğum ya-
haber alırım. hancıları günün birinde kalbim oradan 

Annemin Istanbula gelmesi, benim koğdu ve kafama hflkim olarak eben İc-
nskerliğimin altı ay sürecek. tedris dev- lali isterim> dedi. Işte şimdi, bütün bir 
r.esine glrmckliğim, haftada bir gün izin.. maceradan sonra Jmlbimin bu isteğine 
~e nihayet Istanbulun insanı baştan çı- kafamı da kendimi de uydurmuş Izmiıe 
karan muhiti ve arkadaşları bana Izmi- geliyorum ..• 

de, İclfili de unutturdu. * Istanbul ve reru arkndaşlar h:na lcla- Istanbulda, askerliğimin ik.incl altı 
Terhis edildikten sonra gençlik yula

rımı eline verdiğim bir Macar dilberi 

cSonya> nın - Macar kızının adı Son
ya idi - bana yaptığı bu oyun beni çok 
berbat eti. Onu hala seviyorum zanne
diyordum. Daima bana söylediği cyal
nız seni seviyorum Nuri> sözleri kulak
larımda çınlıyordu. Beni aldatıp gittiği 
halde kendi kendime aptallığımdan, ona 
karşı kör aşkımdan onu mazur görmeğe 
çal~ıyor, cSonya muhakkak arzusu hi-

Ve hepsi de ikarınlan doyunca. adıım ......................................... . 
olunca. elleri ve cepleri para görünce ı1e- Halkın nazarı s 
ni terkeclip gittiler. • 

Maamafih ben, bana fenalık yapan bil- dı.kkatı•ne S. 
tün bu sokak kadınlarına karşı şimdi 
kin besliyorum. Onların kalbimde ve : 
kesemde açtıklan rahnelere içki ve genç- Tayyare piyangosunun keşide edil-S 
liğim ile karşı kol'dum. Ve onlara bila- miyeceği hakkında çıkan şayiaların: 
kis çok minnettarım. Çünkü bana niha- • tamamen yalan olduğu resmen bildi- E 
yet lclaii yine onlar hatırlattılar. Onlar- : rilir. : 
dan gördüğilm sadakatsizlikler karşısın- 5 TUrk Hava Kurumu S 
da tclali.. telatin sadakat teminatlarını 1: İzmir şubesi : ..... .D..t.. E'~t J ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
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Türkiyeden 
ihracı memnu n ... addeler 

Ingiliz harp gemilerinin açtıkları 
şiddetli mücadele devam ediyor 

. . Milli tasdike 
1'SUND boğazında Alman gemileri kendi mayinlerine çarparak battılar me dün resmi 

iktiran 
gazete 

eden 
ile 

kararna
ilan edildi " u .h s· 21 Alınan ticaret gemisi ispanyanın li edecek ~aretler taşımamakta idi. zabitler vapurun habersiz ve mühletsiz 

Pari. 8 (iJ.R) - He rı ;j; Vigo limanına iltica etmiş bulunmakta- Nevyork 8 (A.A) - cVaşington• is- batırıldı~mı söylemişlerdir. Daha tahli-
mark• Alman vapuru bu sab dır. Çarşamba günü saat 18 den Perşem- mindeki Amerikan vapurunun haber siyeler denize indirilmeden vaour tor
'A.lmanların Emd boğazının cena- be sabahı 6 ya kadar lngiltereye karşı verdiğine göre Glasgov limanına bağlı pillenıni5tir. Diğer taraftan tahlio;;iyeler
buna koydukları mayn tarlalarına hiç bir hava hareketi olmamıştır. cOliver Grove• isimli Ingiliz şilebi Is- de yer alanların k!'ımilen kurtulup kur
'ılüıerek bir kaç dakika içinde bat· Londra 8 (ö.R) - Bir Avusturalya panya sahillerinin 200 mil şimali garbi- tulmadığı malum değildir. 
rn.,.'ır. cNoyste Züsher za.Y.,tung .. » kruvazörü 10492 tonluk bir Alman va- sinde torpillenmiştir. RESMi DEKLARASYON: 

-r el d - purunu zaptederek Sidney limanına Şilep, 49.05 derece şimal ve 15,58 de- Londrn 6 (ö.R) - Atideki resmi 
aynı mayn tarlaların a ıger aç nakletmiştir. Alman tahtelbahirleri üç ~ce cenupta. sef~r etmekte idi. Bu nokta deklarasyon neşredilnıiştir. Knt'i olarak 
vapurun battığını, zira mayn sa- Ingiliz vapurunu batırmışlardır. şunall Amerı~ ı~.e Manş arasındaki va- anlaşılmıştır ki Almanya 191 7 de olduğu 
haları arasından bitaral vapurları Nevyork 8 (A.A) - Amerikan ban- pur Y?lunun ustund:. bulunmaktadır. .,.ibi kanurısuz ve aml!'nsız bir tahtelba
geçirmeğe me'?ur A!man pil?.tla- dıralı cFarınen vapuriyle lngiliz cPuk- cOlıver Grove> Kubadan şeker yük- h·r hcırbı yapmn;;a kıırar vermistir. Va
rının vazilelerınde lıyakat goste- kııston• vapuru ve Fransız cTamara> i~miş olduğu halde Ingiltereye gitmekte p~rlar habı.-rsiz ;e mühletsiz batınlmak-
remediklerini bildiriyor. vapuru atlantiktc bir tahtelbahirin taar- . tadır. Bu da Almanvanın ebedi olarak 

cHoltke» Alman vapuru Nor- ruzuna uğramışlardır. Londra 8 (A.A) - clnn• in mürette- kabul ettiği hevndmilel haro ka:delerine 

d b. h Nevyork Times gazetesinin bildirdiği- batı vanur geçen Perşc-mbe günil zant- muh:ıliftir. 7ohirdir !:.i. hıırbın ilanından 
"eç sahili açıkların a ır arp ge- ne göre Vashington hükilmetinin gön- edilmek üzcı·e iken gcmivi b:itırnmtır. 1 
miai taralından batırılmıştır. derdiği bir telgrafta Alman tahtelbahir- Mürettebat ile vapurun 35 yolcusu kur- günlerce evvel, Almım tahtelbahir eri ti-

ti ıerının. · Kar"ı·b d,,. ... ·ı .. :nde fnaliyette bu- l c ret yolları üzerinde pu~u kurmuslardı 
Londra 8 (ö.R) _ Jstihbarat nezare ... ""° ... üın mıştır. k ··k db. 1 -' 

üh. b. Iunduk]arı bildirilmektedir. B--·'arı, ele- Bunhra arşı enerJı te ır er ""ınmı<ı-
b'ıldı·riyor: Bu akcıam denizde m·· ım ır ıu.ll T - dr 8 (Ö.R) S b d · 1 v • ~ 1 t ht 1 JAı'le lstı·nat ed"n bu husustaki haberi""- :ı..vn a - er est cnız er tır. fot•d11dn z11yi:ıt:ı uv,rnmamı7 gayn LAdise kaydcdilme""";ınir. A man a e - u ..- Al :ı d ·· l · l K d k µ;ı .. ~. rin ;ne dereceye kadar do~u olduğunu man vanurıann an surat e temız en- kt>bili irtinaptrr. arı;•mız a ayıt!ll17. 
bahirlerine karşı Ingiliz harp gemilerinin hUkUmct tahkik etmektedir. mektedir. 180 bin tonluk 54 Alman va- t.. telbrıhir harbı yapmak i<ıtiyen ve tah-
hareketleri devam ediyor. Bunlardan puru Ispanyanın Viı?o limanında toplan- telbahirlerini önceden tic-.rct yolları üze-
hiç olmazsa birisinin muvaffakıyetle ne- Nevyork 8 (A-<\.) - «Vaşington• va- t rıo b' 1 k diğ n d b d d 

ıclir T. t purunun k"'ptanı, Alman tahtelbahiri mış ır. ı ın ton u er ., vapur a r;ne d r•ıtm•!I ole.n ir ü man var ır. 
ticelcnmiş olduğu muhteme · ıcare .. J 1' 1 ·1t· t · l rcl f 1 db. l • "k 1 

k kil d kumandanının bi.iyu"k bir nezaket aös- apon ıman arına ı ıca e mış e ır. Frıhıt vapurlara re ıs ;at te ır erı ı ma 
vnpurlanna karşı bir ço mev. .er. e ,.., dd . .. 1 
tahtelbahir hiicumları kaydedılmıştır. terdiğini ve tOliver> batmadan evvel Londra 8 (Ö.R) - Ingiliz Manam va- l"dilince mücnddenin si etı shuraltbeaha.z?-

lm B. d·Y · h.. 1·c·ındek·ı geınicilerin kurtarılmasına yar- puru atlantiktc bir tahtelbahir taraf111- lacak ve açık denizdeki ta te ırın iki vapur hatırı ıştır. ır ıgerı ucu- b 1 h y d dun ettı.Tıini beyan etmış' tir. dın batırılmıştır. Mürettebat kurtularak mahrukat ve yiycct"ği tiikenince una-ına u~ramış ise de asara ugrama an ı:; 
Alman tahtclbahirlerl, hüviyetini bel- Portekize giaebilınislerdir. Kaman ve rl'l farl"veti c-11'! tf"nnku'l f"~rc,..ktir. dönı>bilmic;tir, 

Fransız taarruz ar n 
Muzafferane deva y 

Vindsör 
D" t ve o··şes 
ngiRtereye dönüyorlar 
P::ıris, g (Ö.R) - Dük ve düşes Vind

ör s::ı::ıt 17.45 te Knndan Parise har~ket 
etmişlerdir. inziltereye geÇ<?ceklcrdir. 

Bu ;ga r;standa 
Aln1anlar, Fransız taarruzunu karş!la a , Leh cep .. omo '. ere ,.,aşı 
sinden altı fırkayı çekmek mecburiyetinde kalmışlardır ~~y::ı, 8 ~~l;'ayıN~!'\r .'~eclisı 

• b'll · , " fe mı me-Londra, 8 (Ö.R) - Garp cephesinde hayli azaltmış olmakla oldukları söylenmektedir: lıususı otomo 1 erın. ~e~ruse r . 
Majino ve Sigfrid müstahkem hatları • • ı 1 - Sır,ınaklar insanlardan ziyade netmeğe knr::ır ~e~ınıştır .. B~ı ~tomobıl
arasındaki Sar araz.isinde müthiş bir beraber şımdiye !tadar mühimmat korumak için kullanılmakta- ler bu knyıitnn ıslısna e~ılmışlı._r. Dcvle
barp devam ediyor. Harekatın şimdilik Fransız taarruzunun ta- dır. te ait otomobiller benzın sadıyatlarını 
dil man ileri mevzilerini temizlemeğe mamiyle muzafferane 2 - istihkam dehlizlerinde hava ter- yüz~e .. clliye ind~rcceklerdir. . . . -
matuf ileri karakol hareketleri olduğu devam ettin• temın· edi tibatı bozuktur. Askerlerin bu dehlizlere ._Butun Bulganstanda haft_~°{11 _ik~ gU_ 
beyan ediliyor. . lil • girmeleri üzerinden d:\hn o 'kadar faz a nunde cm-şnm~a ~e. cuma gun erı e ye 

70 tondan daha aeır llyor.. bir -~üd~ct ~eçmedi~i halde ha"'.a . te- mek yasak _cdılmıs~r. 
muazzam tanklar Fran- Bir rivayete göre Almanlar Fransız neffus cdılemıyecck bır hale gclmıştır. Amerika bıtaraflık 

t bb .. toarruzunu karşılamak üzere Leh cep- 3 - Sıi'bnaklnrd n ekserisini" inşaatı kanununun 
SIZ ord~SUftUD e$e US• hesinden altı fırka .ııskcri geri çekme- ikmal cd;l':"cmi,..tir .. Binaenaleyh kullnnıl- t ~-r meselesi 
lerinl himaye etmekte- ~ b kalrn 1 dı mıyacak bır haldedır. 1 . • •dd t1• b• Al 5e mec ur ış ar r. 4 - Yiyecek içecek şeyler gayri kufi Vaşington, 8 (A.A) - Ruzvelt, bıta-
dir. Şı e 1 ır man Loncha 8 (A.A) - istihbarat nezn· ve cinsi fenadır. raflık. kanununun tadili için ko~grenin 
mukabil taarruzu Fran• reti tarafından bu snb~h neşredilmiş olan D"ğ::r ınrafıan iyi bir mcnbadan ö~re- ~ıususı surette to~ı?nmas~ ~u~s:1csınc .da-

l s· 1 •t hattına tebliğde Sizfrid hattında harp eden Al- nildiğine göre vatandaşlardan birbirinin :ı:. t •. ıer~.nl~ lıc-r ıkı meclısın lıderlerıyle 
sız arın . ıg rı k man kıtalannın memnuniyetsizliklerin· memnuniyetsizliğini sifo.hcn söylemiş ol- ~onı n:'.uştıır. . . . 
doğru tesıse muvaff~ den bahsedilmektedir. Alman askerleri- duğunu haberdar eden her Almana beş Henuz hu hu.susta verüımş hır karar 
oldukları cıluntıyı bır nın dört sebepten dolayı şikayet etmekte mark hediye edilmektedir. yoktu~.. . . 

~ Vaşıngton, 8 (A.A) - Harıcıye nazırı 

S e f e d h d Hull, matbuata beyanatta bulunarak 

1 r 1 n a Amerikan konft.ransına bizuıt iştirak et-
lsveç g 1 att Panama Citydc toplanacak olan Pan 

p 3 r) a m e 0 f OSU ınit:C:!!: :ilti~~ti» _ Reisicümhur 

Fevlıalade toplantıya RU7.velt sene bitmeden evvel kongreyi 

ıd Alman askerler.• vazı·yet!er·ı nden fevkalade ictimaa çağıracağını bildirmi .. CGğlrJ ı... a ve hitarnflık kanununun ilgasını istiyece-
Stokholm, 8 (Ö.R) - Avrupa harbi k 1 b 1 iini ilave etmiştir. 

dolayısiyle alın!'.lcak fcvk?lade tedbirleri açı ça Si ZI anma g-' a aş 1 a mı ş ardır Bu tedbir lngiltere ve Fransanın Ame-
müzakeı·c için Isveç parlamentosu yarın - riknd'ln lıarp malzemesi ve silah satın 
fcvkaltıde toplanacaktır. Kral açılı.Ş nut- Londra 8 ( ö.R) - inanılacak kay· işlemektedir ki burnlnrı ancak bir kaç {llmnbrını ve bu memleketin hudutsuz 
kunu söyliyecektir. nnklnrdan gelen haberlere göre Alman günd 0 n beri işr,al cdildıği halde havzı lrnynaklcmndnn istifade etmelerini temin 

Mebusnn ve fıyan reisleri şimdiden askerleri Sigfrid h~ttında mevcut şeraiti teneffüs edilemiyccek haldedir. A.-kcr- e~"'Cel:tir. 
neşredilen nutuklarında milleti~ hü~ü7 açıkça tenkide başlamışlardır. Askerler ler gıd nzlı'ından s:k·yet ediyorlar. Bu j ffliz lti~t~(jine mufıa• 
metçe ilfın edilen ~itaraflı~ sıyasetinı kanyalarda (Yernl~1 odalarında) mü· tenkidlerden endişeye dfü;en kumandan- 1 A 

müdafaa için birleşmış oldugunu kay- lıimm:ıt yerleştirilmiş olmasından şika- lık bu gibi ikuyetlerde bulunanları ele r.:ı.f e ... an ptIJmuğu 
detmişlerdir. • yet ediyorlar. Diğer taraftan yeraltı tah- verecek olanlara nakdi mükafatlar vaad Vaşington, 8 (A.A) - Amerika pa-
İngiltere tay31arelerı kimatında havanın tecdidi o kadar fena etmiştir. muğuna mukabil İngiliz lastiği alınma-

.· • de ına dair Amerika ile İngiltere arasında 
Almanya uzrın A 1 1 ı akdedilen itilUfın meriyete ginnesi hnk-
dolaşıyorlar... man ar çe • ı•r c:. .. n 'nnda Ruzvelt tarafından bir kararname 
Londra, 8 (Ö.R) - Harbin ilarundan ~ i.:dar c<lilmic;tir. 

beri dördüncü defa olarak İngiliz tay-

11 
h ~K.,OVA. • MACAR 

::rareleri bütün Almanya üzerinde bü- yo arJ ta rı•p edı•yorlar U1J DVNDA yük bir ke.şif uçuşu yapmışlardır.. Ev-
velkiler gibi bu defa da bombalan hfi- Budaoeşte, 8 (A.A) - Kassadaıı Hu-
mil değillerdi. Alman şehirlerine üç bu- itroai Ujsag gazetesine bildiriliyor : 
çuk milyon beyanname at;nışl~r ve ~v- Slovaky::ıdan l\Tac.ar hududuna birkaç 
vclki defolar gibi yine sag salım don- !!' k• vüz mültec·i gelmiştir. Bunlann büyiik 
müslerdir. anahallı" istik· bir kısmı askeri hizmetlerini yapmak 

~ ı r r . •izerc bulunanlardır. 
Guata ada devam ediyor. Düşman$ şa en yti ge iştir. u~ B.vamn 1ı··1ı .. meti de 
bitaraı: kalıyor.. . . .. gerilediği bu noktalar• . ?cnizd.e : Karakol kuvvetlerimiz İn- bvtaraf kalacaJım~ 
Guata1nma 8 (A.A) - Reısıcuınhur, .ıı ~ t • ..__ t h ~·1.ız den~z kuvvetleriyle birlikte deniz Bankok, 8 (Ö.R) - sı·vam hilkum"' .eti 

Guatalamanı~ bitaraf kalacağına dair ua na:ıı:ıa esı auail a • il k 1-
tm kt 1 m ~~ n ?tının ~mniy?tini muhafaza için Avrupa harbinde bitaraflığını ilfuı ct-

bir kararname isdar etmiştir. rip e e e ve ar casın- büyük bır faalıyct ,gösteriyorlar. miştir. 

Ankara 6 (A.A) - Beynelmilel si
yasi vaziyetin nldığı son şekil üzerine 
memleketin ve harp iktısadiyatı icapla-
rına göre ihraç maddelerinden mühim 
bir kısmının ihracının men'i ve muayyen 
bir kısmının yabancı ülkelere sevkinin 
lisans us\llüne tabi tutulması icra vekil
leri heyetfoce tasvip edilmiştir. 

Milli tasdike iktiran t-den ve bugünkü 
resmi gazete ile il;ın edilen bu kararna
meye tevfikan transit yerlerinde bulun
makta olanlarda dahil olduğu halde 
memleket dı!tınn ihracı memnu ol11n 
maddeler şunlardır: 

Burrday, çavdar, mahlut kaplıca, ar· 
pa, yulnf, mısır, d an, pirinç, bulgur, be
zelye, nohut, fasulye, mercimek, börül
ce, çiğ burçak, patates, p:ımuk, tohumu 
soğan, sarımsak, kepek, ot, aam11n, eki; 
salih bilumum !ilde vnğı, zeytin yağ, hay
vani ve nebati yağlar, keçi kılı, çuval. 

halat, kendir mıımulib, keten tobumUf 
ham veya yarı mamul bilumum aığır, 
manda, dana derileri, işlenmiş deri •• 
mamulatı, sabun, soda, çny, kahve, k .. 
kau, canlı hayvanlar, etler, can]ı ve can• 
aız kümea hayvanları, her nevi konserve, 
her nevi peynir, her nevi kağıt ve muı
ka vva, her nevi boyalar, saç ve çingcf 
levha, dikenli tel, her nevi kereste. ya• 
pağı, yün ipliği ve mensucatı ve mamu• 
latr, keten ipliği ve mensucntı ve mama• 
lutı, kükürt, üstübi. kok, un, irmik ve 
mamuliltı, kalay, balmumu, tablo, tCI. 
halat ve zencir, kauçuk ve mamulnb, 
her nevi salmastra, motörlü ve motörsüz 
deniz ve knr vasıtaları. 

Yine bu kararnameye tevfikan ihraçt 
lisaıua tlibi maddeler şunlardır: 

Tiftik, b11~rı1ak, balmumu, küçilk ha~ 
hayvan derileri, yumurta, zeytin tanes~ 
su .. am. pamuk ipliği ve mı.-nsucntı ve mn 
mulutı, Lakla ve foyn fasulyesi. 

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

lk Tür Demiri 
Karabük f ahrikasında 
yarın istihsal olunuyor 

Ist.:'Ulbul 8 (Tc)cfonla) - Karabük demir ve r1>1ik fab...:1--1a rdım 
t · 1 · · • r- ruwı rının ve ya . 

cı csıs ennın ınşaatı tamnmcn bilmi bulunmaktadır 

Bi.rinci yü.ksek fırın, kuvvetle zan~edildiğine göre ~arın (bugün) nteşlene
cektır. Fabrıkanın kok fırınları kuvvet santralları ve diğer yard t · 1 • 
zaten fnnliyct halindedir. Fırının at"c:lenmesindcn 24 saat sonraımfcıb ~ksıs ~lk~ 
T" k d · · · k . ,. • a rı a ı ur emır~nı verece tır. Bundan sonra sırasiyle boru fnbrikası elikhanc 
Hnddehane ışlenmeğe alınacaktır. ' ç ' 

Cümhurreisimizle 
Fransız Cümhurreisi arasında 

teati edilen dostluk • 
rnesaıı 

~kara 7 (A.A) - Reislcümhur bugiln saat 16,30 da hariciye vekili hazır 
oldu~~. halde. Fr~~ .. büyük elçisi B. Rene Massigliyi kabul etmiştir. 

Büyuk .elçı reısıcumhura Fransız rclsicllmhuru B. Albcrt Lcbrilniln, iki 
memlekc;tı .kuvvetle bağlıynn ve bugilnkli ahval Jçinde tamamen hususi bir 
~r.met ıktıs~p ~de~ d?stluk bağlarından dolayı Frnnsanın hassaten hisset
tı~ı mcmn~n~yeti Turkıye devlet reisine temin eden hususi bir m · tak-
dım eylcınıştır. esaJını 

Bu ~ostluk v~c sempati ııi§anesinden fevkalade mütehassis olan refaicUm
hur, mır:nclt.arlıgının ve aynı zamanda Türkiyenin de iki memleketi kuv
vet!e ~a3lıy:ın ve. A.vrupanın geçirdiği bu acı devrede filhakika tamamen hu
susı ~ır k!~~ı~t ıktısap eden do~tluk bağlarından dolayı bilhassa mcmnunl
yet hissettıgının B. Albert Lebrüne iblftğını bliyük elçiden rica c •lcmiştir, 

Vatana dönen Türklere 
Fransızlar dostluk eseri olarak 

birer gaz maskesi verıyorlar 
lstanbul 8 (Hususi) - Yarından ltibnren seınplon ekspresinin Milfinodao 

değil Paristen işle~~ğe b:ışlıyacnğı bildiriliyor. Bugünkü trenle şehrimize 
epeyce yolcu gelmıştır. Aralarında Almanyanın Izmir bnş konsolosu ile bir 
miktar Türk talebesi, kadınlar, Iraklılar vardır. Fransızlar, vatanımıza dönen 
Türk yolculara dostluk eseri olarak birer gaz mnskcsi veımektedir. 

''ı~eks,, ltalyan transatlantiği 
Amerikaya gitmeğe hazırlanıyor 

.Roma 8 (Ö.R) - Ecnebi uazeteler Avrupada harbın ba lanınsından Sônrn 
~ı!~ ~u mUca~elenin bir tahrip harbı şekli nlmaması için Duçenin gayret et
:tigıru knydooıyorlar. Bilkreşte çıkan yarı resmi cEendcpandans Rumen• ga
zetesi Italyanın hareketinin en yakın neticesi olarak Akdenizde, yakın sarkta 
ve cenubu şarki Avrupada sulhun muhafaza edildiğini, bu sayede muazzam 
bir sahanın harbın dehşetlerinden azade kaldığını kaydediyor. 

Roma 8 (ö.R) - Transatlantik Reks vapuru bu sabah Cenovadan şimal1 
Amcrikayn hareket için hazırlığına başlamıştır. Bu haber btiyük bir alaka 
uyandırm~tır. 

Roma 8 (ö.R) - Bu sabah Ccnovadnn hareket eden Reks vapuruna Avru
panın muhtelif noktalarından gelen bir çok Amerikalılar bindiğinden vapur 
Amerika seyahatine hemen hemen dolu olarak çıkmıştır. Bos kalan bir kaç 
yer Napollde tutulacaktır. 

Varşova düşmedi mi? 
Londra 8 (Ö.R) - Almanlar saat 17,15 ten itibaren Varşovanın işgalini id

dia etmekte iseler de Varşova Leh radyosu saat 23 c kadar Leh kuvvetlerinin 
şehiroe mukavemete devam ettiklerini bildiriyordu. Şehirdeki sivil ahali şim
di lW bin kadar olup siperler kazmakta ve barikatlar kurmak için tramvay
ları devirmekte idiler. Pariste normal hayata .-----------

doğru alınan tedbirler L hl "" } A J ~~.,..,..f27..211'1~ f d h k b • • 
Faris, 8 (Ö.R) - ~illi ha;:atın nor- e er mag up o ursa Elhamra ra nsa a arp a ınesı 

mal şekilde devamı ıçın tedbırler alını-
yor. Maarif nezareti mekteplerin iki ilk ı •ıt • H•tı • • h k Brüksel 8 (ö.R) - Belg:ı ajansının Paristen istihbarınn göre Fransada bir 
teşrinde acılacağını ilan etmiştir. ngJ erenin ) erJzrrıJ ma VCtffie UJ1finq DpUISDUl3Uf$ harp kabinesi tesckkül etmek üzeredir. Nazırlardan Jnnzcy, Marşando ve 
Sernplon elıspresi • b• '- d h k FRANSIZCA SOZLV Şapdcln Portfoylnrını başvekilin emrine vermişlerdir. Meclisi mebusan reisi 
·-~ıemeil.e --a~ıadı az mı ır Kat a a artaca J'Ki FİLi .... aı·aoEu Heryonun kabineye girmesi muhtemeldir. Başvekil akşam B. Heryo ile uzun 
.,. "I u ~ 4".11 n uzadıya görü.,'imilşttir. 
Paris, 8 (Ö.R) - Nafıa ııezaretinin Londra 8 (ö.R) - Ingilterenin Tokyo sefiri bir deklarasyon neşretmiştir. - l - Faris 8 (ö.R) - Fransız hükümeti seferber askerlerin aileleri için 3 mıl-

tebliğine göre Semplon ekspresi dün ::ık- Bunda, hükUmetten aldığı talimata müsteniden, Lehistanın mağlup olduğu K ) d yar frnnklık tahsisat kabul etmiştir. 
§aın İtalyan hududunu geçerek Milano takdirde Ingilterenin muhnsamattan vazgeçeceği haberini kat'i olarak tekzip Ut U p Y 1 1 Zl J ] k k ç· h •• k •• r Romaya gitmiştir. Böylece Fransız etmekte, bilakis şu takdirde Ingilterenin Hiilerizmi mahvetmek azim ve kn- _.O.,.YA ffEuj 3 P 0 h a rl ll ffi U V 3 3 t 1 n U Um e-
talyan demlryolu münaka11itı tekrar rarını bir kat daha artıracağını bildirmektedir. • "" "" d b ı 
ba.lamış bulunmaktadır. L h. . ld .... 2 •••• ti e ita raf ıgv ını ilan ediyor 
lngiliz ııraıının e ıstanı ışga en sonra F ,.. ena yol . Pa~s 8 (ö.R) - Nnnkinden gelen telgraflara göre Japonlar tarafındnn tc-
& eftisleri-. Bem 8 (A.A) - Cenevreden Berne gelen malQmata nazaran iyi haber al- sı.s «;d.ıle~ .Yeni ~uv?kkat Çi~ hükümeti bitaraflığını ilun etmiştir. Kalgandan 
Londra, 8 (A.A) _ Krn1 George, dün makta olan Cenevre mahfillerinde Almanlar Polonyanın kendi işgalleri altın- DANYEL DARYÖ bil~rıldığıne gor~ ı~ Mogol~stnn muhtariyet hükümeti de Avrupa hnrbına 

öğleden sonra Aldeıshot askeri merke- da bulunan kısmında bir hükümet kurulması esbabını haz.ırJnm::ık niyetinde- SEANSLAR: 3 _ 6 _ 9 DA knışı. ~aponyaya ~ti .. alen bıtaraf kalacağını bildirmiştir. Japon hariciye ne-
zini ziyaret ctmi tir. dirler. Almanlar bu hükümeti tanıyacaklar ve icabında onun]a bil: sulh im- t:?rilecektir. zar~tının milmessılı 18000 tonluk Şarnhorst Alman trnnsntlnntik vapurunun 

J{ral, teftiş etti i kıtalar t.urafından zalıy::ıcak1ardır. Almanyanın himayesi altında teşkil edilecek olan Polonya ~'2;0aGZ4U:ZZZZZZ7..z;r_a:zzn Japon kara su.larınd. an çıktıktan sonra Inr.iliz ve Fransız harp gem·ııer·ı •---

• 
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lzmir 
OSMANLI BANKASI 
Para biriktirme düşüncesinin gelişine 
yardım etmek arzusunda bulunan 
OSMANLI BANKASI 1906 senesinde kurmuş 

olduğu K U M B A R A usulünü 

iki senedenberi yürütmektedir 
Bu iş hakkında bilgilenmek istiyenler 

OSMANLI BANKASI S?işelerine 
baş vurabilir 

~s.. 
························~~························ 

~§ 

OSMANLI BANKASI 
Sermayesi 10.000.000 Sterlindir 
Dünyanın her tarafında Şube 

Ve Muhabirleri vardır 

En ehven şeraitle bilumum Banka mu-
1 amelitını görür. Vadeli ve vadesiz 

1 
Mevduat kabul eder ve son sistem küçük kasaları ı 
çok ucuz ücrretle müşterilerinin emrine amade tutar 

' •' 
... & • • • • 1 ' • • -...._.. 1 '° C... ' • , ' ,..., ~"':#-. , 1,,. • l ·.' • • ~ -. ~ t .-.,. , • " , • ı.. • 'f' 
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A. Ziffer 
f.BORSA],. 

-Oz'OM 
1152 P. Mihalef 
706 &naf bankası 
289 Öztilrk §irkeü 

. 219 M. j. Taranto 
184 B. Alaz:rald 
180 Muzaffer Keskin 
115 M. Ali Kardaş 
92 Jiro ve şü. 
69 Akseki Ban. 
66M.H.Nazlı 

119 D. Arditi 
«Üzüm Tanm 
31 j. Koben 

3!e6 Yek<Uı 
22816 Dünkü yeJôm 
26<>& Umumt yekdn 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
~ Esnaf Bankası 
407 M. j . Taranto 
1« İzzi ve Ali Fesçi 
182 Hayinı Levi 
112 $erif Remzi 

35 İlya Alkorel 
1414 Yekfuı 

23485 Dünkü yekfuı 
24899 Umuınt yeldln 

5 50 9 
6 12 50 
7 9 
6 75 8 25 
7 625 8 50 
6 75 8 
6 50 7 50 
9 13 
7 25 9 
7 9 25 
7 50 7 50 
6 75 10 
7 8 50 

6 75 
8 
8 50 

11 
8 50 

13 

6 50 
7 25 
8 

10 
H 

9 85 
14 50 
11 25 
11 
8 50 

13 

Para Borsası 
ANKARA BORSASI 

LOndra 1 Sterlin 5.35 
Nevyork - Dolar 
Paris - F. Frangı· 
Milbo - Liret 
Cenevre - İsviçde frangı 
Amsterdam - Florin 
Berlin - Rayşmark 
Brüksel - Belga 
Atina - Drahmi 
Sofya - Leva 
Prag - Çekoslovak kronu 
Madrid - Peçeta 
V arşova - Zloti 
Budapeşte - Pengü 
Bükreş - Ley 
Belgrad - Dinar 
Yokohama - Yen 
Stokbolm - İsveç Kronu 
Mo5kova - Ruble 
Diğer fiatlcr üzerine muamele yoktur. 

ESHAM VE TAHVİLAT : 
1933 Tiirk borcu I . 
1933 Tiirk borcu II. 
1933 Türk borcu III. 19.-
1938 yüzde 5 F. ve ikramiyeli 19.-
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum hattı istikrabı I . 

• • • • • il. 
• • • • • III. 
• • • • • IV. 

1932 Hazine bonosu yüzde 5 faizli 
1932 hazine bonosu yüzde 2 faizli 

Elektrik malzemesi Tecim evi 

Brovn Boveri Elektrik motörleri, Filips 

lambaları, tartu telefonları ve santralları 

.. 

FİLKO VE ELEKTRIP 

Radyolarını ve Vesting House buz 

dolaplarını görünüz 

SC!!!!!ln fsfıelesL 'l'elefon : 3889 ,, 
lzmir vakıflar müdürlüğün-

den: 
Muhammen B. 
L. K. 

36 
24 
24 
24 
24 
60 

Cinsi 

)) 

> 
> 
> 
ev 

N. 

20 
26 
28 

30 
32 
5 

Mevkii Vakfı 

Değirmendağ '.Akarcalı camii 
> 

> :ıt 

:ıt > 
> > 

Battal ıokak > 

Yukarıda yazılı akaret 31 /5/ 940 tarihine kadar kiraya verilmek üze.
re müzayedeye çıkanhnıştır. ihalesi 14/ 9/ 939 Per~embe günü saat 
ondadır. İsteklilerin vakıflar idaresine müracaatlan 4/ 9/939 

5, 9. 13 3306 ( 1842) 

Hava kurumu lzmir şubesinden 
tayyare piyango bileti hamillerine 

Beşinci keşide biletlerini bayilerden alamıyanlann dördüncü keşi· 
de biletlerile kurumumuza müracaat ederek biletleri telxlil etmeleri 
ilan olunur. 

8, 9 3338 (1853) 

Cürtıhurivet Merkez Bankası Hollanda üzerinden HBREMENn GEMiSi 
Türkiye İş Bankası 
'.Anadolu Dem.iryollan I. ve II. uçan tayyareler Müsadere edilmedi mı 
:Aı:iadolu dem.iryollan yUzde 60 h isse Brüksel, 8 (Ö.R) - •Suvar• gazete- Brüksel, 8 (A.A) - Alman makam· 

Mtl.messil 
:Arslan çimento 
Şark değirmenleri .. 

senedi sinin Amsterdamdan istihbarına göret !arına atfen Berlinden bildirildiğine gö- f 
Hollanda arazisi üzerinde dün akşam re Bremen transatlantiği müsadere edil
yeniden ecnebi tayyareleri kaydedilmiş- mem.iştir. Gemi şimdi ismi gizli tutulan 
tir. bir limanda bulumnaktadır. 

, ......... ı.sm ..................................... mEI .. , ... ._ ..... , 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta şirketi 

Yangın - Kaza - Hayat- Nakliyat 
Sermaye ve ihtiyat akçesi: 

T. L. 1.376.765 
Şirketin Bankası 

OSMANII Bankasıdır 
Şirkett mevcut pek mühim vesaiti sayesinde en yüksek 

sigortaları t~min eyliyebilir. Hayat sigortaları için, Şirket 
bir çok nevi sigorta şekilleri, en müsait şartlar ve ayni 

zamanda en ehven tarif eler arz ve teklif edebilir 

iDARE MERKEZi: .............................. 
IST ANBUL, GALATA, Ün YON HANI 

IZMIR ACENTELIGI: ................................ 

Osmanli Bankası 
.................... mB=--------------·---------------~ 

.. • • 1 ( ..... . • ... . • 1 ' .... " •• -..,---
lzmir Gümrük Baş müdürlüğünden: 

Beherinin muhammen 
Kıymeti K.ıymetiY. 

S.No. Adedi Lira K. Lira K. 

2 

3 

4 

7 

9 

,10 

,13 

15 

16 

17 

18 

J9 

20 

21 

-11 

4 

7 

27 

6 

2 

2 

25 

10 

20 

5 

2 50 

25 

25 

2takim100 

11 10 

5 20 

75 

25 

9 60 

5 8 

275 

10 

80 

35 

67 50 

,ISO 

50 

200 

110 

100 

75 

25 

540 

40 

1767 50 

40 X l 90 X l 00 : 190 boy ve 1 00 genİflik ve 40 santim deriiılik 
eb'adında kamilen ıhlamur kapaklan kontrplak ıhlamurdan küçftk 
dosya dolabı mevcudun ayni ve cilalı olacakbr. 

F ınnlanmış gürgenden yazı makinesi masası mevcudun ayni cilalı 
olacak ve çekmecelidir. 

40 X 190 X 100 : 190 boy ve 100 genişlik ve 40 aantim deriill 
eh• adında eğreti iki raflı önü camlı alt kısmı iki ıürmeli fınnlammt 
gürgenden kütüphane dolabı mevcudun ayni ve cilalı olacakbr. 

Elbise ve ppka aakıu fınnlanmtf gürgenden bir metre boyunda 
ukı yerleri ağaç ve kamilen cilaLmmıı olacakbl'. 

Eğilmiı ağaçtan beyaz aandalya mevcudun ayni. 

Şef koltuğu kara ağaçtan oturacak yeri apolet maroken döner •o~ 
tuk mevcudun ayni. 

40 X 90 X 190 eh· adında fmnlanmı§ gürgenden alt hamı defter 
koymağa mahsus iki bölmeli, bölmeler tamamen ıhlamurdur. Oat lua
mı 50 santim yüksekliğinde çift kapaklı etajerli dolap. Mevcudun ayni 
olacak ve cilalıdır. 

ihracat gümrüğü müdüriyetinde mevcut koltuk takımına göre ean
dalya. 

Takımı 3 parçadan ibaret döıeme fınnlannuı gürgenden ceviz lı:ap
Jama döşemeli maroken olacakbr. 

Memur masası. Ortası bir çekmeceli ve üstü linoliyomlu fınnJan. 
mıı gürgenden mevcudun ayni eb'adı 70X 125. 

Muayene maaaaı 65 X 115 eh· adında üzeri linoliyomlu üıt lomıi 
iki çekmeceli. Alt kısmı bir kapaklı ve iki taraflı beyaz çam ağacından 
ıagarah bir kitilik. Mevcudun ayni. 

Müdür masası 80X 160 eb'aclında üzeri 7 milim kristal camL oıtui 
çekmeceli ve iki yanı kapaklı ve aağ tarafı çekmeceli •ol tarafı raflı 
ve kamilen kontraksiyonlu için ıhlamur üstü kaplama (Metc) yazı .. 
hane. Mevcudun ayni. 

Müdür koltuğu meşe ağacından alb taplaL oturacak yeri maroken 
döner koltuk mevcudun ayni. 

Şef masası 80X 140 eb'adında kara ağaç kaplama içi ıhlamur bir 
tarafı dominister üstü 7 millin kalınlığında kristalli yazıhane mevcu
dun ayni. 

Şef koltuğu beyaz fınnlanmiş ve eğilmiş gürgenden mevcudun 
aynı. 

Yukarida müfrcdati yazİ)ı mobilyalar yaptırılacaktır. 2490 sayılı kanunun hükümlerine tevfikan 18/ 
9/ 939 pazartesi ~ünü saat 16 da açık eksiltme auretile yapılacaktır. Eksiltme lzrnir gümrükleri baş mtr 
<lürlüğüne bağlı ithalat gÜmrüğü yanındaki levazım ve satış servisi binasında olacaktır. Tahmin bedeli ye
kunu 1767,50 liradır. Bunun üzerinden yüzde 7,5 hcsabile muvakkat nakti teminatı 132 lira 60 kuruştur· 
Bu eksiltmeye iştirak edecek erbabı sanat kanuni ikametgah sahibi olmak ve 939 mali yılına ait maliye UJl" 

van tezkeresini hamil olmak ve aranılan teminatı vermek ve makbuzunu komisyona ibraz etmesi lazı!Xl" 
dır. Bu İ§ üzerinde fazla malumat istiyenler tarihi ilandan itibaren muayyen olan ihale tarihine kadar bet 
gün saat 15 de satış servisine müracaatla §artnameyi görebilecekleri ilan olunur. 
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as DEN NORSIIB nrtDDELHAVSLİNJE IZMtR SIC1L TiCARET ME-
Fratelli Sperko vapur o s L o MURLUGUNDAN: 
Acentesi -i' --.lf- .BAYARD• vap. 25 eylülden 28 eylü- lzmirde kuyumcular çartısm-

ROYALE NEERLANDAİS le kadar Diyep, Dünkerk ve Norveçli- da 14, 28, 56 numaralı mağazalar-
KUI\IPANYASI manları için yük alacaktır. . . da mücevherat üzerine ticaret ya-

ULYSSES vapuru elyevm limanımız- cBOSPHORU~• v~?· 25 ı~t~rı~den pan (Mehmet Rasih Ertabak ve 
~" olup Anvers Rotterdam ve Amstcr- 28 illctcş1~ine kl a ~çin ıyy~ al:ak~:ı, ve Yahya Çırpıcı) firketinin feshine 
~- ı· .' . ük' 1 ak hareket Norvec ıman an ı . ..t d . k l • u.wn ımanlan ıçın y a ar AMERICAN EXPORT LINES ine. mu e aır mu ave ename tıcaret 
edecektir. . LİNİE I.zmirdcn hareket: kanunu hükümlerine göre sicilin 

SVENSKA ORIENT • N lw •EXIIİBİTOR• vap. 10 eylüle doğru 2569 numarasına kayt ve tescil 
BARDALAND vapuru 20 - 25 e~ bekleniyor, Nevyork için mal alacaktır. edildiği ilan olunur. 

939 tarihlerine doğru beklenmekte 0 up cEXMllNER• vap. 17 eylüle doğru 
Rotterdaın, Göteborg, Kopenhag ve Hel- bekleniyor. Nevyork için mal alacaktır. lzmir sicil ticaret mumurluğu 
ı:;ingfors limanları için yük alarak hare- .EXMOUTih vap. 20 eylüle doğru resmi mührü ve F. Tenik imzası. 
ket edecektir. }>ekleniyor. Nevyork için mal alacaktır. 
FiNSKA A.."IG. A/B. KUMPANYASI .EXCELLO• vao. 26 eylüle doğru 1 - Mukavelename. 

'MAA vapuru 11 eylUl 939 tarihinde bekleniyor. ~evyo;k için mal alacaktır. 
enmekte olup Göteborg, Kopcnhag PIRE TARiKİYLE: Bin dokuz yüz otuz dokuz sene-

Helsingfors limanları için yük alarak cıEXCALİBUR• vap. 14 eylülde Pi- si eylül ayının betinci aalı günü 
ıJıareket edecektir. ~m..u reden Nevyork için hareket edecektir. saat on be• raddelerinde lzmirde 
ADRİATİKA SOSYETA ANOm.ın~ .EXETER• vap. 28 eylülde Pireden Bahçeliler hanında kain husuı;i 

Dl NAViGAZYONE . . d Nevyork için hareket edecektir. dairesinde vazife gören lzmir bi-
KİLİKY A motörü 10/9/~3? t~ı;:la~ D. T. R. T. rinci noteri Mehmet Rif at Bay-
~ Marsilya ve <?enova ıçın cıBUDAP.EST• vap. 18 eylüle doğru raktaroğluna niyabeten ve kendi-
r-ak hareket edecektir. 

39 
tarihin' d bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- s'ı den t lAkkA l d·-· . 

ASSİRİA vapuru 13/?/9 . . .. e caktır. n . e a ı ey e ı_gım m.ezunı-
~rindizi, Venedik ve r::ı-ıyeste ıçın yük cDUNA• vapuru 24 eylwe doğru bek- yete bınaen ~en a.sagıda ı~z~s~ 
iılarak hareket edecektir. leniyor. Tuna limanları için yük alacak- mevzu mezkiir daıre baş katıbı 
tTALİA S. A. Dİ NA VİG~ONE tır. ve noter vekili Ahmet Refik Geç-
CONTE Dİ SA VOİA motorU 13 e~l?l cTISZA• vap. eylül sonlarına ve ya- tan, lzmirde Arastada kuyumcu-

1)39 tarihinde C::enovadan Nevyork ıçın but ilkteşrin bidayetine doğru bekleni- lar çarsısında 14 numaralı dükkA. 
'1.areket edecektir. . yor. Tuna limanları icin yük alacaktır. . •tf w• d d h a 

AGUSTOS motörü 16 eyHU 939 tarı- SERVİCE MARİTİl\fE ROUMAİN n~ gı ıgrm e ora a .. a~ır ve .mu-
p:ıinde Cenovndan cenubi ~erika li- DUROSTOR vap. 30 eylülde bekle- kı~ler olup zat ve huv·yetlerı lz-
ln.anlnrına hareket edecektir. niyor. Köstcnce. Kala!I ve Tuna liman- mırde kuyı•mru1ar çarfısında 7 
SERVİCE MARİTİllE ROUMAİN ları için mal alacaktır. numaralı dükkanda mukim ku-

KUMPANYASI JOHNSTON VARREN LİNES I.TD. yumcu lsmail &kuyumcu ve lz-
ALBA JULİA vapuru 30 eylQl 1939 iNCEl'JIORE vapuru 27 ağustosta mirde iki cefmelikte odun kapı 

tarihinde bekl.enme~te olup M~.ta, ~ Burgaz, Vama, Köstence. Sulina ve Ka- maballe~inde uzun yol caddes;n-
llM>Va ve Marsılyaktir~anlarına yük las için hareket edecektir. de N. 28 evde kuvumcu G.alin Pi-
rek hareket edece . 1 f w! ah' 1 • 'f 
llOLJ.AND'A AVUSTURAJ~YA HATl'I Vapurların hareket tarihleriyle nav- ahındogtlu ı;ıa1m f ıt .~rın tdarı .

1
ve 

~-...:.h.T 30/9/939 lunlardalci değişiklikleraen acenta me- ~e a e erıy e taavyun e en z. 
SPRİNGFOı.•nı:.u'I vapuru • · d k t t M' · 

ptrihinde gelerek Avusturalya ve Yeni suliyet kabul etrr.ez.. mı~ e ara Af a ımar aman so-
~land limanlarına yük alarak hare- D ha fazla tafsilAt için ATATÜRK ka~r.nda 7 no. lu evde oturan Ay-
lcet edeacektir. cad;esi 148 No.da W. F. Henry Van Der d•nh Ali Molla ofrlu Mehmet Ra-

?ıı O T : Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mürac;t· sih E:-tabak ve lzmi~de Gü:r.elya-

n,.,_..ıaki hareket tarihleri ile navlun- t dilm f • 1 lıda t!'amvay caddes1nde 957 nu-anu e e es nca o unur. 
}ardaki değişikliklerden dolayı acenta- TELEFON : 200712008 maralı evde oturan Me?~et oğlu 
pın mesuliyet kabul etmez. Daha fazla Yahya Çırpıcıdan davetımm aebe-

M için İKİNCİ KORDONDA FRA· bini aordu~mda takrir edecekle-
Ll SPERCO vapur acentasına mU- H. Whitall ve sürekisı ri vechile bir mukavele yazılması-

- t edi1m si rica olunur. TELEFON : 3120 nı talep etmelerine binaen kendi-
... caa e THE l\IOSS • HUTCHİSON J • l ·· b l • l TELEFON: 2004/2005 LİNE LİMİTED erıv e munaı;e et erı o mıvan mu-

LİVERPOOL _ GLASGOV VE maileyhima huzuru'lda keyfivet 
UMDAL BRİSTOL hattı kendilerinden davetimin aebebini 

1'MUMİ DENİZ ACENTALlt.I LTD. E:l'RİB vapuru 8 Eylulde gelip, Liver- sorduğumda her ikiai aöze bulı-
Nf ~ LTD pul ve Glasgovd~m yük çıkaracak ve yarak mevad ve aeraiti atiye d

0

ai-
BEJ.1.E C 

1 
• da ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için resinde akdı mukavele eylemit-

HELLAS vapuru 3/5 eyH\ arasın mal alacaktır. lerdir. Şöyle ki: 
;beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- ESNEH 28 l~ld li Li . . . . • vapuru ey u e ge p, - M dd 1 T fi d ·· 

urg ve Anversa limanları ıçın yülc ala- verpool ve Glasgovdan yük çıkaracak a e - ara ar arasın :ı mun-
taktır.. ve ayni zamanda Bristol ve Glasgôv için akit ve lzmir üçüncü noterliğin-

B E L G t O N vapuru 14 Eylölde mal alacaktır. den resen tanzim ve tasdik kılın-
4:>eklcnilmekte olup Rotterdam, Ham- İSBRANDTSES - MOLLER inış olan 8 Şubat 939 tarih ve 2648 

burg An 1
. an1 . . ük' al LİNE • NEVYORK umumi numaralı ve merkezi iz-

ve versa mı an ıçın y a- HAİFA, İSKENDERİYE - NEV-YORK mirde kuyumcular çarfısında 14, 
~~İA PllİLADELPHLl HATI'I 28, 56 sayılı mağaza ve dükkan~ 

-~ · 'Pt· ı. :·. . 4 ·. • .. ~; ~· ( ~. ,. ">$ .• •• 

anka 
y italy 

Tamamen tediye edilmiş sermaye: Lit. 700,000,000 
idare MERKEZİ: Milano 

şubeleri lslanbul, 
lzmir, Londra, Paris, Nevyork, Atina, Bükrcş, 

Kahirede şubeleri ,.ardı • 

Bütün ltalya şehirlerinde 

Her Nevi Banka Muamelatı 

lzmir Şubesi: ikinci kordon No: 64 
IELEFON: 2160 - 61 - 62 .. 63 - 64 - 65 

Sizde böyle gU.Zcl 
resimler çekebilirslniı 

. . . ,, ~. . . ' 

Hat:ıralarınızı 

ebedileşt:iriniz "·KODAK" 
''VOLLENDA''·62C 

vapuru 22 EyHlfde GUDRUN MAERSK vapuru 15 - 16 laraa olmak ve <cMehmet Rasih 
~coilmekte olup Rotterdaoı, Ham- eylltldc gelerek H:ıyfa, İsk~ndcriye, Ertabak ve Yahya Çırpıcı» unva
burg ve Anversa limaruan ıçin yUk ala- Nevyol'k, Philadelphia için mala alacak- nı ile ve her bir fCrikin vazetmk 
caktır-· tır. olduğu beter bin liradan on bin 

A T H t N A 1 vapuru .30 EylO.lde Gerek vapurların mu\·asal&,t tarihleri, lira kağıt pal".a sermaye i'e ve mü- ·' 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- isimleri ve navlunları hakkında acenta cevherat alım ve satımı ve her ne-. 

Yeni Krome model, küçük, şık. saaıam 
Anastigmat 1: 4.5 Kompür Otomatik 
BU GÜNÜN . MODERN MAKiNESi b ve Anversa limanlan için yilk ala- bir taahhüt altına giremez. Daha fazla vi altın bilezik imalinden ve alım . 

• urg tafsilıit almak için H. VHİTT AL ve Şsı. taktır ve satımı ile İftigal etmek üzere 
B·~LKANLAR ARASI HATI'I 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi tetekkül eden kollektif ~irket mu· 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR nca oıunur. kavelenamesinin ta:rafla::- müddeti 
ııLOVCEN• -~-------------- hitam bulmaden rıza ve mu~ıafa-

Lüks vapuru 9 eyH\1 1939 cumartesi Messageries Maritiınes katlariyle feah ve iptal etmişler· . 
gilnil ~~stenceden gelip 10 eyl0.1 1939 KınlP!~ASI dir. 

pazar gunU saat 12 de.= K to THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 Madde 2 - Her iki ~erik bu 
Pire - Arnavu.tluk lim~an - . 0 r- ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece gün ,irkette mevcut ve ~.irketin 

Dubrovnik - Sp~ıt Venedik ve Trıesteye İstanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya-
bareket edecektir. ya hareket edecektir. sermayesini tetkil eden altın bile· 

ANGLO EGYPTİAN MAİL LİNE Her türlü izahat ve ır.alı1mat için Bi- ziklerin kıymetleri taraflarca tes· 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT rinci Kordonda 156 numnrada LAU- bit edilmit ve mecmuunun tutarı 

HAYFA - İSKENDERİYEYE ha~ RE!\"T REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- on bin liradan ibaret bulunduğu-

6X9am 

36 liradan başlaV' 

1(00AK satıcalanndaı 

arayınız we ya şu adrese 
mUracaat ediniz 

KOOAK Şırketı- Beyoi)lu, lstanbLit 

-:~~~.,.~t:TY • L:~:::;;:.~~!:. tasına müracaat edilmesi rica olunur. nu ve bu güne kadar tirketin yap· 
~~"k Yt tary ~L'eri derive irin hareket TELEFON : 2 3 7 5 mıa olduğu kar ve bu müddet zar-
uan; e UU! ~ tmıııeri fında fazla olarak koydukları ve ... ----::------------------------.....:...---------------

71911939 1/9/1939 Olivier ve cürekAsı cümlesinin tirket defterinde mu-. Bornova ziraat mektebi mü- Müza~ede ile 
15 9/ 939 

Y kayyet nakit sermayeleri taraflar- fev .. alcide 
21/9/939 I . ---~ d l H 

i/10/939 29/9/939 BIRtNct KORDON REES BİNASI ca tamamen çekilmit bulunduğu Ür Üg., ÜniJen: BCIYVK SA'J'JŞ 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. TELEFON : 2443 cihetle bu bilezikler terikler ara-

LONDRA - llULL IIATI'J aında bu gün yarı yarıya taksim 1 - 15 Eylul 939 tarihinde mektepte bulunmaları icabeden mek-
PİRE ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta ve teslim ve tesellüm edilmit ol· tebimizin ikinci ve üçüncü sınıf talebelerinin işbu ilanı müteakıp he-

10 eylO.l 939 pazar günü saat on bu· 
çukta Birinci Kordon Mustafa bey cad· 
desinde 1386 ıncı sokakla 5 numar.at 
apartmanın üst katında mösyö Frilboy. 
ait kıymetli mobilya ve biblolar açık 
arttırma suretiyle satılacaktır. 

•NEA HELLAS• il p· gelip 2 eylUle kadar Londra ve Hul için duğunu ikrar ederler. men mektepte isbatı vücut eylemeleri. 
Lüks transatlantik vapuru e ıre yük alacaktır.. Madde 3 _ Mefsuh tirketin 11 .... - Bu ~ene mektebirnize kabul olunan yeni talebelerin evvelki 

Nevyork hattı... •• LİVERPOOL HA'lTI k teblıgat veçhıle 15 Eylul 939 tarihinde deg"' il 1 TeQrinievvel 939 da 
Pire • Nevyork seyahat müddeti. 12 gun OPORTO vapuru 30 a;,,,,.,.~"'a kadar mer ezini tetkil eden dükkanlar- kt b l lan Y 

6 .... ...,.. dan 14 l dükk' A y h me epte u unma lüzumu ilan oluuur. Satılacak eşyalar meyanında İngiliz 
mnmulatı çok kıymetli yemek oda5ı ta
kımı, btife kontre biife kare yemek ma
sası, altı adet maroken sandalye Uzeri 
kadifeli kanapcsi ve duvar saati, iyi bir 
halde camlı kütüphane ve bir çok kitap
lar, poker masası, maro~en kimape, "iki 

Nevyork - fuan için husus! fiatler.. Llverpool ve Glasgov için yUk alacaktır. numara 1 an a ya 
Pireden hareket tarihi DEUTSCRE LEV ANTE _ LİNİE Çırpıcıda ve 28 numaralı dükkan 8, 9 

9 EylQl 1939 DELOS vapuru 23 ağustosta Ham- Rasih Ertabak uhdesinde kalm!f 

(1858) 

· 
1 

•at tarihleri ve 56 numaralı dükkanında kapa-
Gerek vapur arın muvasaıa burg, Br&men ve Anversten gelip yük' lunlan hak blmıt olduğunu ikrar ederler. 

gerek vapur isiınlerl ve nav · çıkaracak ... 
kında acenta bir teahhUt altına giremez 
Daha fazla tafsilAt almak için Birincı 
Kordonda 152 • numarada • UM!).'1L• 
lmlumt deniz Aceontalığı Ltd. müracaat 

edilmesi rica olunur. 

Doktor 
Madde 4 - Bu dükkanlar için 

maliyeye verilecek olan ikinci al
tı aylık kazanç vergisi tetrini aa
ni 939 da verileceğinden bu para 
her iki taraf arasında yarı yarıya 
verilecektir. 

Telefon : 4072 MildUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

T. Broven BEES ve 
şürekası 

Ca~it Tuner 
Sinir ııastalılıları 

mütahassısı 

Madde 5 - Şerikler, tirketin 
teessüsünden bu güne kadar olan 

1 muamelattan ve tirketin f eıhin-
• den ve hususatı aaireden dolayı 

yekdiğerinin zimmetini her türlü 
müddeiyat ve muahasamat ve ey
mandan ve tekrar hesap görmek 

G~~ LİNE Her giin sant üçten sonra Şamh 
LIVERPOOL VE GLASGOV HATI'I sokak No. 19 da IIasta kabulüne 
BACTRİA vapuru eylUl bidayetinde başlamıştır. 

gelip Glasgov, Svansca ve Liverpooldan ~------•HT!':tE"'"3Lll.&:13•55119ım•ı. • 
mal çıkaracaktır. . . tZMtR BELEDiYESiNDEN: 

BOTifNtA vapuru 20 eylôl tarihınde B d l k sahasında 1381 sayılı so-
gelip Liverpool ve Glasgov için mal ala- kak~:~~ ~~lıozların kaldırılması baş mü
caktır.. hendislikteki keşif ve şartnamesi veçhi

Gerek vapurların muv~alAt tarihleri, le açık eksiltmeye ~onulmu~r. .Mu
Jsinıleri ve navlunları hakkında acenta haınmen bedeli 175 lıra olup ihnlesı. 25-
b" . ah fazla 9-39 pazartesi günü saat 16 dadır. Iştırak 
ır .teahhllt altına gıremez. D 8 edecekler 14 liralık teminatını iş banka-

tafsılat almak için T. Boven Rees ve Şr. sına yatırarak makbuzile encümene ge
nın 2353 telefon nu.mAra.mıa milracaat lirler. 
edilmesl rica olunur. 8. 13, 17, 20 (1856) 

haklarından feragatla mütekabi
len ibra ve bilcümle kanuni itiraz 
haklarını iskat ettiklerini ikrar ey
lemi,lerdir. 

Taraflar ba,ka bir diyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar etıne
leri üzerine bu mukavelename ta
rafımdan resen bir nüsha olarak 
tanzim ve huzurlarında açıkça 
okunarak tefhim ve arzularına ta
mamen mutabık olduğu ikrar edil
mesi üzerine qajıaı hepimiz tara· 

..a_ koltuk yatak odası takımı, şifonycralı 
t11P aynalı dolap ayni malın iki kişilik kar-

O aynalı tuvalet maa tabure kadifeli şez. i 
yolası, komodini aynalı lavumanı ve 

lonk. EdLc;on markn salon gramofonu, 
Bayanların mahrem tuvaletlerinde kullana· plr.klariyle ayaklı Singcr dikiş makinesi 

. can• aayet sıhhi el ,.aantalarınd bile tac.- ayn~l~ ş7msiyelik orta boy .son model 
fiA 8 9 T- a or- (Frıgıdaıre) markalı buz dolabı 5 parça 

nan Ve en ince elbiseler altında belli Olmıyan, Viyana salon takımı do1tmc büyUk so-

VÜCUda bütün serbestiyi veren gayet kulla· ı ~~~;:ı;k~~~ a~~~~· ~~ ~~~~ ·ita~ 
nışll Adet bezleridir .... FEMİL VE BAGLARI ınin ttil perde maa bronz kornizleri, tek 
her büyük' n I d b I kapılı aynalı dolap iki direkli beyaz kar-eczane ve ma.,aza ar a u unur. yola, yatak ve cibinliği, iki adet çifl çu-

M ~ ?n per?e maa korniz bir çok ipekli ve 
_ JM fi' ışlcmelı pamuk yastık, iki kıymetli yağ-

lı boya tablo, 100 küsur parçalık müte-

fından imza ve mühürlendi. 
5-9-939 

Akitler imzaları 
Noter naibi imzası, 
Şahitler imzaları. 
lzmir birinci noteri resmi mü-

hür ve M.R. Bayraktarolğu imzası 
Genel aayı: 3385 
ltbu mukavelename ıuretinin 

dairede saklı 6-9-939 tarih ve 3385 
genel sayılı aslına uygun olduğu 
taıdik olunur. Bin dokuz yüz otuz 
dokuz senesi Eylül ayının altıncı 
Çartamba günü. 

6 Eylül 1939 
lzmir birinci noteri reami müh

rü ve M.R. Bayraktaroğlu imzası 
3343 (1864) 

addit porselen tabak takımları, servis 
kristal şampanya likör bardakları, orta 
masası 93 parçalık kirostof yemek çatal 
kaşık takımı basma levhalar duvar ta
bağı ycmişliklcr bir kişilik karyola (Ka
pdl) marka iyi bir yazı maldncsi ve bir 
çok seccade halı ve sair mobilyalar mU
zayede suretiyle .satılacaktır. 

Bu fırsatı kaçırmayınız .. 
Fırsat arttınna mobilya salonu 
sahibi Aziz Şmık Tel. : Zost 
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lngiliz Filoları Baltık denizinde 
Bir lsveç gazetesine göre lngilizler Danimarka ve lsveçin bitaraf lığını 

tanımıyarak filolarını Baltık denizine sokacaklarmış ... 

"Kiel,, e yapılan taarruzda 
Hasara uğrayan zırhlılar Almanların 

en mühim cüzütamlarıdır. 
Stokholm 8 (AA) - Gazeteler ln

gilterenin bazı devletlerin bitaraflığma 
riayet etmiyeceğini zannediyorlar. 
Dagens Nyheter gazetesi, lngiliz filosu
nun Baltık denizine girmesinin ve bu 
bölgede hava ve deniz üsleri tesis ede
bilmesinin ancak Danimarka ile lsveçin 
bitaraflıklnrı ihlal edilmekle mümkün 
olduğunu kaydettikten sonra Çorçilin 
191 5 de Baltık denizine hakim olmayı 
lngiliz donanması için ilk vazife olarak 
telakki eylemi~ bulunduğunu hahrlat
makta ve kendisinin şimdi tekrar iktidar 
mevkiinde bulunduğunu ilave eylemek
tedir. 

Londra 8 (AA) - lngiliz askeri 
tayyarelerinin Alm:ınyanın Vilhelmsha
fen ve Kiel kanalı deniz üslerine karşı 
yaptıkları ve muvaffakıyetle neticelenen 
taarruz hakkında şimdi oldukça tafsilatlı 
malumat vermek imkanı hasıl olmuş-

tur. 
Havanın müsait olmamasına rağmen 

taarruz en büyük bir şiddet ve cüretle 
yapılmış, pilotların gösterdikleri ml•ha
rebe evsafı mükemmel olmuştur. Elde 
ettikleri neticeler çok mühimdir. 

Tayyareler deniz üslerine yaklaşırken 
hedeflerine muhakkak surette varabil
mek için alçaktan uçmuşlardır. ilk hü
cum akşamleyin mendireğin bir kaç mil 
doğusunda demirlemiş olan bir cep zırh
lısına yapılmıştır. Düşman gafil avlanmış 
olmakla beraber hava topları hemen ateş 
açmışlardır. Bombardıman tayyareleri 
zırhlının üstüne inmişler ve ağır bomba
larla do~rudan doğruya zırhlıya isabetler 
vuku bulmuştur. Tayyareler hasaratı ~ö
recek kadar alçaktan uçmuslardır. Ge
miler ve kara bataryaları şiddetli' ateşe 
devam etmişler ve lngiliz bombardıman 
tayyarelerine ayni zamanda düşman mu-

harebe tayyareleri de hücum eylemisler
dir. lngiliz tayyarel~ri Brunsbuttel' de 
diğer bir düşman gemisi görmüş ve hü
cum etmi!!lerdir. 

Deniz harbı bakımından bu ilk hücu
mun deniz harbinin müstakbel seyri üze
rinde tesiri olacaktır. Zira bomba isabet 
eden gemi Alman filosunun en mühim 
gemilerinden biri idi. • 

Londra 8 ( ö.R). - htihbarat neza
reti Vilhdm!;hafen ve Fokshafene ya
pılan Jngiliz hava taarruzunda iki Alman 
zirhlısının duçar olduğu hasann çok mü
him oldu~umın teevvüd ettiğini ve bu 
iki zırhlının Alman filosunun en kuvvetli 
cüzütamları olduITT!nu bildiriyor. 

Toulon 8 (A./\) - Dün akşam 20.25 
de hava tehlikesi i~areti verilmi!ltir. Se
hir derhal karanlığa gömülmüştür. Al
mnn tayyclreleri ke'ifedilmiştir. Saat 22 
de tehlikenin geçtiği haber verilmiştir. 

Leh ordusu ne insan ne de minevi
yatça asla sarsılmış değildir 

Leh ordusu, Leh milletinin Kalbinin çarptığı ana 
kuvvettedir toprakları muvaffakıyetle müdafaa edecek 

Brüksel, 8 (Ö.R) - Fransız istihba
rat umumi komiseri Jan Jirodo radyoda 
şu izahatı vermiştir : 

Lehler 1500 kilometre uzunluğunda 
ve dağlık hiç bir mıntakayı ihtiva etmi
yt?n hududu kendi arzulariyle terket-
mişlerdir. Hiç bir büyük muharebe ol
mamıştır. Leh ordusu ne insanca, ne de 
maneviyatça sarsılmaı~tır. 
Alınan ordusu nezdindeki İtalyan mu

habirlerinin fikrince de Leh mukave
meti gittikçe şiddetlenecektir.. Hatta 
(Tribuna) gazetesine göre Leh ordusu, 
Leh milletinin kalbinin çarptığı esas 
araziyi muvaffakıyetle müdafaa için ka
fi derecede kuvvetini muhafaza etmek
tedir. 

Şark 

Paris, 8 (Ö.R) - D. N. B. ajansı bü
yük umumi karargahın tesbit ettiği rak
kamlara göre şimdiye kadar Leh ordu
sundan 25 bin esir 126 top, bazı hücum 
arabalan ve 7.ırhlı otomobiller zaptedil
diğini kaydediyor. 

Leh ordusunun milyonlarca askerden 
mürekkep olup sayısız malzemeye ma
lik bulunduğu göz önünde tutulursa bu 
rakkamlar Leh ordusunun ciddi bir 
muvaffakıyetsizliğe uğramadığını ve 
kuvvetini tam olarak muhafaza etmek 
suretiyle kendi arzusiyle daha esaslı 
müdafaa mevkilerine çekildiğini göster
mektedir. Şimdiye kadar esaslı, büyük 
hiç bir muharebe olmamıştır. 

Londra, 8 (Ö.R) - Leh tebliği : Var
şova üzerine bombardımanlar dün de 

devam etmiş ve şehir sekiz defa bomba
lanmıştır .. Leh tebliğine göre Alınanla
rın 35 tayyaresi düşürülmüştür. 

Londra, 8 (Ö.R) - Polonyada bulu
nan Belcika ve Hollanda gazete muha
birlerinin bildirdiğine göre ecnebi mü
şahitler Leh ordusunun kendi arzusiyle 
cepheyi kısalttığını ve yüzlerce kilomet
re uzunluğunda bir cephe üzerinde harp 
mecburiyetind~ kalmamak için sevkül
ceyş1 bir ricat yaptığını beyan ediyor
lar. Leh kıtaları yeni hatlarda mevzile
rini tahkim ederek düşmana mukave
metlerini arttıracaklardır. Leh ordusu
nun hiç bir intizamsızlığa uğramadan ve 
maneviyatını tamamen muhafaza ede
rek ricat ettiği muhakkaktır. 

Alnıan Karargahı dün Alo.anların 
Varşovaya girdiklerini bildiriyor 
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bayrak çekmiştir. Polonyalı kumandan, 
bir zabit grubu ve bir miktar askerle bir 
saat sonra Alman hatlarının önüne gel
mistir. 

Bir Isviçre radyo istasyonu cGneisc
nau> Alman cep zırhlısının bir İngiliz 
bombardıman tayyaresi tarafından batı
rıldığını bildirmekte idi. Resmi raporda 
cGneisennu> un tayyarelerin hücumuna 
uğramadığı kaydedilmektedir. 

Berlin 8 (A.A) - Alman istihbarat 
bürosu bildiriyor: 

Lodzun cenubundan ilerliven Alman 
kıtaları Rava - Mazovceckiri'in onune 
gelmislerdir.Polonyalılar tarafından tah
liye edilen Posen'in işgaline devam edi
mcktedir. 

Posen'in şimalinde kfıin Vongovicz ve 
Obernik şehirlerile koschmiu işgal edil
mi1tir. 

Berlin 8 (A.A) - Ordu baş kuman
danlığı, koridorda imha edilen kıtaat 
arasında bir de süvari livası bulundu;;u
nu bildirmektedir. Lehlilerin fevkaltıde 
bir kahramanlıkla dövüşti.ikleri ve Al
man nskerlerinin bunların cesaretini 
hayranlıkla takdir etmiş oldukları ilave 
edilmt-ktedir. 

CiDDi MUHAREBF..LER 
Berlin 8 (Ö.R) - D.N'.B. ajansı ba~ 

kumand:ınlığın şu tebli<'ıini neşrediyor: 
Lf'hlere karşı hareketler bir çok mev
kilerde bir takip mahiyetini almıştır. 
Ancak bazı noktalarda ciddi muharebe
ler olmuc;tur. Alman kuvvetleri ~ima iden 
Val'ıiovaya 6 kilometre me!;afededirler 
ve şehrin şimalindeki nehri geçmişler
dir. 

VESTERPLAT ADASI 
Berlin 8 (Ö.R) - D.N.B. ajansı Ves

temlat adasındaki Leh garnizonunun 
teslim olduğunu bildiriyor. Alman bahri
ye piyadeleri S.S.ler Lehlerin mukavc
mC'tini kınnıslardır. Adada yapılım mü
şahed l"r Lc-hlerin Danzi~ statüsüne 
m..ubalif .har kr.iJillJ..~ni isn tmi~-

tir. Ada yalnız bir mühimmat deposu 
değil, hakiki bir istihkfım haline konul
muştu. 

Roma 8 (ö.R) - Son Alman tebliğine 
göre Lehistanda askeri hareketler harp
ten ziyade takip şeklini almıştır. Alman
lar Vnrsovanın şimalinde nehri geçmiş
lerdir. Tayyareler kara kuvvetlerinin 
muvaffakıyetine pek ziyade hizmet et
mişlerdir. Ricat eden Leh ordusuna ta
arruz ederek yürüyüş halinde kolları 
dağıtmışlardır. Tayyareler ric:!t yolu 
üzerindeki köprüleri ve geçitleri tahrip 
ediyorlar. 

Baltık denizinde Almanlar temizleme 
hareketine başlamışlardır. Yani bırakıl
mış olan maynları toplıyorlar. Almanlar 
dördüncü bir Leh tahtelbahirini batır
mışlardır. 

TA YM1SE GÖRE 
Londra 8 (Ö.R) - Taymisin askeri 

münekkidi Lehistanda Almanların gl'
niş araziyi işgal etmelerinin iase b::-kı
mından chC'ıruniyeti inkar cdilmemt'klC' 
b 0 raber Leh ordusunun maneviyatı tam 
olarak mücadeleye dC'vam edece"'ini kay
dediyor. Lehler devamlı bir mukavemet 
imktinını veren bir hat üzerinde birleş
mek gayesini takip ediyorlar. 

POZNANDA 
Berlin 8 (Ö.R) - D.N.B. tarafından 

nesredilen Alman tebliğleri. Pozmm eya
letinde şimalde ve cenupta Almanlar ye
ni nrazi iş"al etmi c;lı:-rdi., Hava kuvvPt
leri hu hare . ,..tlcre kafi olarak ic:tirak 
c-tmV:lerdir. Varc:ova cenl.ıhunrh Vistü
liin bütün könrüleri tahrir> edilmic; ve 
hiikümct nt"rkezindnki Leh kuvvetleri
nin kuvayi külliye ile irtibatı kalmamış
tır. 

Baltık denİ7Jnde Dra<rösler maynları 
toplamağa devam ediyorlar. Almrn harn 
gemileri dördüncii bir Leh tahtelbahiri
ni batırmıştır. 

V ARSOVA DüSTü MO? 
Brüksel 8 (Ö.R) ..:.._Son daki1<ada B 0 r-

·n~~'k.bfüfaiJ,w" 1l 

umumi tt'bliğ ediyor: 
Alman kıtaları saat 17,45 tc Varşova

ya girmişlerdir. 
Bu telgraftan daha evvel diğer bir teb

liğde czırhlı cüzütamlar, Varşovanın şi
malinde Lehlerin mukavemetini kırarak 
süratle hükümet merkezi ilzerine yürü
mektedirler~ <lenilmekte idi. 

Romn 8 {Ö.R} - Lehler düşmanın 
ileri hareketini durdurduklarını ve birçok 
Alman tayyarelerini düşürdüklerini bil
diriyorlar. 
I30YOK l\IUHAREBE BEKLENiYOR 

Italynn gazetelerinin Varşova muha
birleri harp vaziyC'ti hakkında verdikle
ri malUmat aracımda bilhassa şu noktayı 
tebarüz ettinnekt<>dirler: 

Leh kuvayi külliyesi ile Alman kuv
vetleri anısında henüz hiç bir çarpısma 
olmamıştır. Leh kuvayi külliyesinin her 
fın c:ürpriz yapması beklenebilir. 

Bu gazetelere göre ilk büyük muha
rebenin Vistül nehrinin şark sahillerin
d0 vukubulacağına ihtimal verilmekte
dir. 

Riıı:a 8 (A.A) - Polonya hariciye na· 
zırı Beckin dün hususi hır tayyare ilC' 
Riga ve S!okholrn tarikiyle Londrav;1 
~it"llis oldulhına dair bir şayia dolasnuık
tadır. Bu haberin resmen teyidine im
kan bulunamamıstır. 

Ancak, diin öğleden sonra hususi bir 
Polnnva tayyaresinin Stokholm istika
nıetinde Ri...,a tavvare nıev~..,nı üzerin
den ge~ti~ini tE'yid etmektedi;. 

Parİ<ı 8 (Ö.R) - Leh tebliğine r.-örr 
ı\lmanlar Vfmınva ~,.hri üzerine diin bil
~Hl!lsa şidd .. tli iki hiicum yapmıslarc1.ır. 
ehrin merl<ezini Prnj;a varo!ılarındar. 

av•ran bin3lara bombalar atmıo::larsa da 
dddi hasara uvratm2mışlardır. Tayyares; 
alevler i<"İnrle k,Plan bir Alman ta:vy(\re
cİ•t pa"~qütle sehrin tam merkezine İn· 
micıtir. f)i~cr bir ;'\l"Tlan t11vvar~ci•i ıwn• 
~artlar dahilinde MıueşalSmigli Ridz.i.n 
• ~"ift.··~~'Tı!M•'-

anlara arşı 
Fransız 
zayıf 

birlikleri 
noktalarını 

Sigf rid · hattının 
aramaktadırlar 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE - fından uzunluğuna inşa edilen bu istih-
Kuvvetlerimiz ehemmiyeti müteh!llif \kamlar nisbeten kısa bir zaman zarfın

maha1li terakkiler yapmı.,fordır. Ba:z:ı da vücuda getirilmiştir. Halbuki bizim 
noktalarda ileri hareketimizin ~artlarını istihkômların inşası uzun seneler sür· 
hi.ssedil!'c .. k derecede it1ah ettik. müc;tür. 

PiST ARLARIN iLERi HAREKETi: B"naenaJ .. vh. askeri miitehassı"lanmı-
Bu tebliğ münasebetile ,u tefsir neş- zm biivük bir kısmı gibi bizirı de Sieg-

redilm~tir: fried hattının bazı zavıf nokblan bulu-
Retmi tebliitlerln harekat hakkında nab•lece!!ini diişünmekliğim.iz Iizundır. 

bu de .. ece ket--mİyf't ı!Österme•İne hav- iki gündenberi ba<1lamış bulunan ve 
ret edilebilir. Bunu kaydetmek icap "der devam edecek olan her nevi birlikleri
ki dün ve bu sabah kavdedilen terakkiler mizin gösterdiği biivük faaliyetin, eğer 
;.ncak pİo;brhnn ileri hareketine aittir, mevcut ise, bu zayıf noktaları meydana 
Asıl harekat için d-.ha mÜ!:.it şartlar ih- çıkaracavma '1İinhe voktur.» 
dıı-sına matt•ftur. «'f::ntera1'siian» ga;r.et.e- l:'l.'C ll .17 ORDUSU 
si h1>,.ek;t•n bjtaraf l"ıınt~kada, y~.,.,i hi,- FRANSADA: 
taraft<>n Majino ve diğer t"'ra.ı=tan Si,,rid Paris 8 (AA) - lngiliz kıtalarının 
t""';i~t .. hkem hatlıırı a .. .,.,ında cerey.m et- Fransaya P.eldiği ve bunların Fransız kı-
tiii.,\ t"Mİ'!"I rtmel<•ed;r. talarile birlikte rarnısacaklan, dün ak-

60'l T 1" 'fl'tA HAREKETE şam resmen bildirilmi<:tir. Gelen kuv-
<;ECTILf:'R: vetlerin miktarile nrrelerde bulunduk· 
Bem 8 ( ö.R) - Gazetelerin Balden !arı r:?i-zli tutulmaktadır. 

-H~lıon habe!'le .... P'cre Fre.nsız ord·•su istihbarat komi'leri, bu hususta şuma-
Alm•nl•nn Si'!frid hathna karşı (600) lumı\h vernıf'ktf'dir: 
Aankla J!arekrte geMDt'I bdunuvorlar. Kf71L MINT AKA OA: 
~u tar>1·h!"!" bir çoğu ( 75) tonluk sey- c lnııilterc bize 1q14 den cok daha 
·•a" kolelı-rdir. rrcniş mikyasda yardım edebilecektir. 

Pari'I 8 (AA) - Petit Parisien Ra- Alman filoccu o zaman o kadı>r kuvvetli 
-.;etc~inde askeri harekat hakkında mü· idi ki, lngilterenin deniz hakimiverini 
•"laalar vüriiten Charlf', Mosice. baslan- ~rmin cdcın.-me'!inden korkulmakta idi. 
.. icta 19 14 harbinin bir harekat harbı Bugün i'le bövle bir mesele mevzmıba
-ılduğunu, halbııki bu~ün belki uzun bir ... İ!I değildir. lngiltere denizlere hakim
··aman için bir k.,le harbı mevzuu hah- dir.> 
·rılduğunu yazmakta ve şöyle demekte- Urıited Press bildiriyor: Muhasım 
dir: tarflflımn ilk temaslarına sahne olan ııa-

c Mıı.ginot hattı kada,. ~;e'?fried hat- ha Kızıl mıntaka ismini ta!li•maktadır. iki 
•mm dı\ a!!ılmaz adriedilrli~ini unutmı- taraf arasındaki muharebelerin 200 ki
valım. Bununla beraber Almanlar tara- lometrelik bir cephede cereyan edeceği 

- -,-.,. -r---

anlsılmaktadır. 
Fransızların veya Almanların lsviçre 

Üzerinden bir hareket yapmaları muhte• 
mel görülmemektedir. Bu husu .. ta hicbir 
hazırlık yapılmıyor. lsviçre hudutları 
sımsıkı kaonlıdır. 

United Preııs' e göre ilk hamlede F ran
saya J?clecek olan lngiliz kuvvetleri 1 00 
bin kisidir. 

SOı 'UNA KADAR 
HARBA DEVAM! 
Paris 8 (ö.R) - Sabahki gazeteler 

Fransa ve Ingilterenin sonuna kadar harp 
etmekte israr edeceklerini yazıyorlar. 
(Jurnal) gazetesi diyor ki: 

« Alman propagandasına göre Polon• 
va ezildiği takdirde umumi ihtilaf ve mu• 
hasemat nihavet bulacak ve mesele Al
manyanın 19 l 4 hudutları dahilinde hal 
edilecektir. Inciltere ve Fransanın seref 
ve haysiyet hi leri ise harp başladıktan 
sonra sonuna kadar harpte devam ede
cekl.-rini PÖ~t.-rmektedir. 

5 Evlulde Fransa ve Polonya arasinda 
imzalanan protokolda ayn sıılh aktedil
miver.~ği tasrih edilmiştir. lngilterenin de 
fikri budur.> 

cÖvr> gazetesi. her hangi şartlar da· 
hilinde olursa olsun Fransa ve lnv.iltere .. 
nin ihıınet cdeceui zehabı Rerlinde mev• 
rutsa aldandıklarını söylivelim, divor ve 
iluve ediyor. «AvrupP.VJ kurtarmağa ve 
11ilahlan ellerden bırakmamağa yemin 
ettik. Bu yeminimizde sadık kalacağız.> 

cEnok>: 
c Hitler reiimi yere serilinceye kadar 

mücadelede devama azmetmiş bulunu"' 
voruz.> diyor ... 

lehistanın Londra sefiri radyoda 
vatandaşlarına bir hitabede bulundu 

Londra 8 (ö.R) - Lehistanın Londra mesajını okumuştur. Ingiliz başvekili etmektedir: 
sefiri radyoda vatanda~larına bir nutuk bu mesajda Leh kuvvetlerinin müstev-ı cCesaret ve sarsılmaz bir azimle çar
söyliyerck demiştir ki: Ingiltere ve lilere karsı mücadelelerinde gösterdik- pışıyoruz. Zira namus adalet ve dUnya-
Fraru:a, yalnız aleni bir ittifak muahede- 1 · k h ~ v •• • • ' • 

siyle de'•il yalnız en esaslı milli emnivet erı a ramanlıgı hayranlıkla kaydet- nın hurrıyetı namına harp etmekteyıı. 
ve müd

0

af~a menfaatleriyle değil, a;'nı melde, Ingiltere ve Fransanın bütün Böyle bir dava için silaha sarılanlar, 
zamanda ınahvın:ı razı olamıyacağımız 

1 

kuvvetleriyle Lehistana, taarruza karşı 1 katlanacakları fedakarlıklar ne olursa 
miişterek ideallerle bağlıyız. mukavemette yardım azmiyle harbe gir- olsun, zafere vasıl olacaklarına em.indir-

S~Iir B. Çemberlaynın Leh milletine diklerini bildirdikten sonra şunu ilave 1 leu 

Ru~.~elt erlin Bükreşi 
~=~;:::::~~~alide taz .k mı· edı·yor ? 

R~~~ı•;s~:;;e~i~~d~) ıevi:'.:i~~~::,~~i 1 Y ı O 
ilUn elmiş ve bitaraflıkb milli emniye-
tinin muhafazası için mütemmim tedbir
ler alınmasını emretmiştir. 
/sdM 

-*Almanya toJ?yeltWı 
ltar e azırlaruyormuş 

Gurich, 8 (A.A) - Almanyada top 
yekun harp hazırlanmaktadır. Sivillere 
verilen talimat günden güne şiddetlen
mektedir. İş servisi her kese teşmil 
edilmiştir. Ameleden her zaman talep 
edilebilen fazla mesai için haftada on do
kuz marktan faz.la verilememektedir. 
Gece ve pazar günleri çalışan ameleye 
verilen zamlar kaldırılmıştır. Ne:şrcdilcn 
bir cmirıınmccle her kesin mülteciler 
için evinde bir kaç oda ayu·ması bildiril
mektedir. 

VAR OVA ELC! İZE 
I! r e na li için 

em· ver.ttidn ... 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Varşovada

ki büyük elçiliğimize Varşovadan Lub
lıne nakletmesi hakkuıda hükümetiıniz
ce emir verilmiştir. 

Pnris 8 ( Ö. R) - Lf"h tebliği: 
Ve3terplot yarım adasının garnizonu 

bu sabah 11 de teslim olmuştur. Bunlar 
200 kişiden ibaretti. Bu yarım adacık 
Dıınzia ve Lehistan ara.,ındaki muahede
ve göre Lehistanın mühimmat deposu 
idi. Alman tayyareleri ve Danzi"deki 
"elzvİnft Holştavn zırhlısı burasını 7 gün 
7 gece bombardıman ettikleri halde mu
kavemeti kıramamışlardır. Son üç gün 
zarfında miidafilerin yiyecek ve İçecek
leri kalmadığından aç olarak harp et
mişler ve Vistül sularını icmişlerdir. 

Leh radyosu spekeri ilave etmiştir: 
Vesterplatenin sukutu heyecan uyan

dırdı. Fakat mÜ!lterih olun. Vesterpla te 
yine b izim olacak ve müdafilerin intika-' , . 

Bükreş, 7 (A.A) - Havas bildiriyor : 
Ticaret anlaşması hükümlerine göre, 

Almanyayı beslemekte olnn Romanya, 
Polonyayı da beslemeğe ve Polonyaya 
mahsus eşyanın transit olar:ık Roman
yadnn geçmesini temine devam eyle
mektedir .. Verilen ınali'ımata göre, Al
manlar bu vaziyete nihayet verilmesini 
istiyorl::ır. Bu iş hakkında Almanyanın 
Bükreş orta elçisi tarafından şiddetli 
tnzyikler yapılmışbr. Romanya hudutla
rının bitaraflığı hakkındaki beynelmilel 
anlaşmalardan bahseden bir tebliğ Al
ınanyanın bu husustnki demarşına ce
vap teşkil eylemektedir. 

Bugünkü beynelmilel vaziyette, Ro
manya bitaraf kalmak niyetindedir .. Fu
kat bu karar her halükfırda ve ebediyen 
bitaraf kalacağı manasını tazammun et
mez .• Romnya ebedi bir şekilde ellerini 
bağlamış değildir, bütün manevra im-

kanlarını muhafaza eylemektedir. 
Bununla beraber muharip memleket• 

!erden biriyle doğrudan doğruya, diğe-
riyle de aşağı Yl. karı doğrudan doğruya 
temas halinde b lunan Romanyanııı bu· 
günkü vaziyctir i hukuki şekilde tasrih 
etmesi lfızım g liyordu. Bunu dündcıt 

beri yapmış bt unrnaktadır.. Romanva· 
nın icraati bur Jan böyle bitaraflık hak· 
kındaki beyne ' nilel anlaşmalar çerçive
si dnhilinde iı .işaf edecektir .• Roman:>'11 
bu hususta l~ , 7 tarihli Lahi anlaşması· 
nın 7 inci mr desinde bitaraf memleke"' 
tin arzu ettiğı takdirde muharipleri beS• 
liyebilecek v~ yahut transit yolu ile bu· 
nun yapılmı:. •na müsaade edebileceği· 
nin tasrih c ' lmekte bulunduğunu htt"' 

tırlatmaktac ·. Şimdiye kadar fili vazi• 
yete taman rı tevafuk eden hukuki "·a• 
ziyet işte b..ıdur .. 

lngiltereye sadakat 
Londra 8 (ö.R) - lngiltercve impa

ratorluğun her tarafından sadakat me
sajları gelmf"kte devam ediyor. J\vustu
ralya, cenubi Afrika ve Yeni Zefand 
simdiden Almanyn ile hali barptec:ijr. 
Yeni Zeland hükümeti 21-35 yaşında 
erk~kleri silaha çağırmıştır. Bunlar Yeni 
7 elandda veya hariçte hareket edecek
lerdir. 

Hindistanda askere yazılmak istiyen
ler o kadar çoktur ki hükümet ııimdilik 
iş .ve güçlerine devam etmelerini rica mec 
buriyetinde kalmı!;tır. Her din ve mez
hebe mensup reisler ahaliyi lngiltereye 
yardıma davet ediyorlar. En mühim Js. 
lam prenslerinden Haydarab ad Nizami -

olarak mühim bir para vermiştir. Heouı 
askeri kuvveti olmadığı için tebaa"ı11111 

işçi olarnk lnc>i]izlerc hizmetini emre~· 
miştir. Bikam Mihracesi de harp mes:ıf1' 
fine iştirak hissesi olarak mühim bir pB· 
ra vermiştir. 

Kahire 8 (ö.R) - Mısırda müdııfıı~ 
askeri hazırlıkları inkıtasız devam ~d~ 
vor. Başvekil Ali Mahir paşa düo Jıe 
Mısırlının adalet ve hürriyetin müdafii~ 
rniiı:adelf"sinde lngiltere ile beraber ~1· • 
duğunu bildirmiştir. Mısır milleti Jo~, 
terenin sadık dost ve müttefikidir. a· 
bütün iktıdarında olan vuıtalarla Jog~ 
tereye yardım edecektir. Cebir ve 1'ıJ 
vet siyasetine mukavemet etmek Jo 
terenin olduğu kadar bizim de ıne 


