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Binlerce Çek talebesi -de Almanyayfi 
sürülerek tecrit kamplarına konuldu 

r 

7 Viganada bir 't -- "'"" -~-- -

~heli Alman mı 
yakalandı ? 

°L_? tüpheli Alman ya -
~&nmı§br. Bunların 
~uı oldukları söylen -
'-ektedir .Gazetemizi 
~eye verecegunız 
~da itittiğimiz bu ha
~ tahkike inıkin bu -

adılc. Okuyuculara 
• at kaydile bildiriyo 

arn r.ephesinde 
Yaamu~ıar 
harbi bilfUi 
durdurdu! 

s;ıikast • 

Zabıta erkanından 
biri katledildi 

londranın kanaati 
ç 

isyanı 
Hitler rejimini bfran) 

evvel yıkacaktır 
AMEBİJlA ÇEKLERi 

TALJ :BELERIN , 
~r feyezana ma
"i olrnak için manialar 

inşa ediyorlar 

Loncln.. 20 (Radyo) - Çek. 
yada ka.rgqalıklar devam etmek
tedir. ldam edilen talebelerin sa
ymı 120 yi btilmUfhır. Binle?ce 
Çek talebesi Almanyaya •tlrgUn 
edilmiş ilaera kampla.rm,a MYke. 
dlbnJştir. MUnlhte tevkif ed!!en
lerln sayısı bee bini geçnWJtir 
Tevkif edilenlerin bepsl yüksek 
tabakalara menaub kbnselerdir. 

İDAMINI PB >TESTO ET'l1LER ı 
Şlkago, 20 (A. A.) - Çekoslo- i 

vak milli kon ıeyl, bugtln Çeko- 'F 
s~vakyada hl küm eUren tethiş 

dalg&SIDa ve 9 Qek talebesinin 
Naziler tarafı ıclan idamına karuı 
protestoda bu·unınU§tur. 

l'a..: ta... "11, 20 (A.A.) - Birkaç haf 
~ri devam eden yağmurlar 
~""de.n cephede tam bir atıkn
~ h&lriiın sürmektedir. Rhin 
"il . ile diğer ırmaklar seviyesi 
'1t liictli bir §ekilde yük~ldiğin.. 
~, c~J>hedeki her türlü harp fa

b ttl bilfiil dunnuıtur. ı 
evanu 2 .inci ~ay_la'da 

Diğer taraftan A vusturyadan 
öğrenildiğine göre, dUn Vf.yanada 
yilkaek bir po~ memuru kaUediL 
ml§tir. 

l Şiddetli /ırtınalar 

tıglliz sahillerin
deki mayoları 
~oıanda sahillerine sürükledi 
Buralarda seyrüsefer tehlikeli bir vaziyet aldı 

'~tel'danı. 20 (A. A.) D. N. BELÇIIaA. SAHlIJ..i..RlNDE 
lletıt f liuklbn aUnnekte olan PL FIRTIN~( -
,, ~~' İngiliz a&lıJlledn
',)lll a:vı:,, tarlalR.rmdan birçok 
"'i~ JtoParara.k Hollanda aahil

~~lltıı~lemektedlr. Bunlar, 
~lıt bu 19&billerlnde seyrüsefer 
~cıt. ~ bir Lchlike tC§ldl ed1.. 

~":.:' h-.O'Bıiıe gtlre, -
"1 "~ llkkında birçok l1abeı
l · '~a~tedlr, Van Holland a. 
~ 1 ~it ' Çhuveln'bank civarında 
~.J:. t~lıih. lorpU mfüıahcde edil 

~ 

Brtlbel 20 CA. AS - tid giln 
denberi Hollanda ve Belç.ik& u. -
hillerlni türlb eden tldcWK fır-

tma yll%Unden Zeeland ~ 
da bir Belçika mavııaaı batmJttır. 
5 ld§l lllmUıtUr. , 

ŞiddeW tll'tml y11zOnden Belçi
ka sahillerine birçok mayn]ar 
düşmUetilr. Ba.şka maynla.r da ŞL 
mal denizi isUkameUnde ı:Uzmelc-

"" \ tedir. 

Milli konsey bir zamanlar diln
yanın en mül. em.mel demokrasi • 
lerinden biri o!an memleketleri • 
lUA l:u~.ın na, ilu tan.fmdan taz. 
yik altında be 1undurulmasmı pro
testodan bqlr \ bir ıuçlan olmı

yan 9 Ç~k tal lbeııinln merhameL 
mzce katline !.~uıı alf'nen pro • 
teato için bUtli.n haiikl :Amerika. 
lılan ber'&berce harekete davet 
etmektedir. 

Devamı 2 inci aaylada 

.; .. 
t stte: Ticaret gem' tlnılen mlitcşelddl btr kafilt~i 11tıpn&ıı ~· Iİ.klea1r lzeJ"e ftmnlil cıkanralıl 
Urrllycn bir J<'ransı torpidosu. Altta: Bir Fransız piyade mtlfrezeef ilk ateı Jıatima pıenea_ 

Lord l oyd 
Sof yada 

Bir kaç gün kalarak 
temadar:!a bulunacak 

Sc>lya.. 20 (A. A.) - Lord 
Lloyd Bilkreş'ten b ra.ya gelmio
tir. Bulgaristan'm i ·rl gelenlerl.. 
le görilşmek ilzere birkq gQn 

Sofyada kalacaktır. 

Sovyet-Japon 
murahhasları 
işe başlıyorlar 

·- Ulev vapuru Anlaşm~ Molotofla..Japon sefir; 
arasında imzaland. 

:apon · Rus ticaret anlaşması da umuluyor Bu akşam saat 18 de köprül1e bir 
motörU batırdt 

· Bir 
.Moskova, 20 (A.A.) - Taa 

tebliğ ediyor: kişi kayıp var 
Sovyet ve Mogoliatan cOmhu· 

le çarparak ikiy l 1'"1"Tlilft0r. riyetl hükUınctleri namına me
Hava karanlık oldu undan etraf· zun hariciye komiseri Molotm 
tan yetişilinciye kac ır m otör bat- ile Japonya ve Mançuko hükO. 
mı~, yalnız denizir üzeri yüzen metleri namına mezun Japonya· 
tenekelerle dolmuşt r. Etraftan nın Moskova büyük elçisi Togo 
yetişenler bütün 2 ımalara rağ- arasında dün bir anlatma imza 
men motör tayk ırmdan hi~ edilmiştir. Bu anlaşma, lıfogolis• 

birini bulamamışlar ır. tan Cumhuriyeti ile Mançuko a 

Bu aqaın -.aat 18 de k~prU· 
, de bir kaza o ' muş. Denizyollan 
idan.inin tJlt v vapuru Kadıkö
yünden cıeler ~k köprU iıkelesino 
yanaımak ÜZt re Sirkeci sahilin · 
de manevra yıparkcn bir motörc 
~rparak babrmıttır. 

lçi bot tenı ke yüklU bulunan 
rnot&r, Halice girmek llzere li
mandan köpri' '{e dotru ilerlerken 
01eT vapuru birdenbire motörün 
ij.serlne doğru manevra yapmıf 

n nı~ti>ıc_nn tjtaf~ "~ ... 

Kayıp tayfanın J ·ua aranması rasmda son ihtilaf mıntakasında 
na devam edilmektı ir. Tayfanın hudutları tahdit edecek olan muh 
ve motörün ismini l e öe renmek telif komisyon teşekkülüne, va. 
mümkiln olamamışt r, Tahkikat zifclerine ve çah~acağı yerlere 

' ' la~~...I • , aittir. Bu komisyon biri Rus ve 

diğer Mogol bir taraftan ve bııi 
Japon diğeri, Mançukolu diğ~r 

taraftan dört murahhutan mil
rekkeptir. 

Komisyon, yakında mcealai.ıc 

çita üzerinde ba1lıyacaktır. ıto

misyon, iklnci safhadaki i§lcri 
için re Harbinde toplanacaktTT. 

Ay,ni .zamar.da Sovyet - Japon 
ticaret anlaşmasına esas ota~ 

prensipler hakkında da M lot. 
ile Togo arasında görüş tatile 
yapılmıştır. Bu temaslar her iki 
taraf arasında görüş birliğf bu. 
lunduğumı isbat eylemiftir. 
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SQrl DAr'ill\:A'nm tcfrlha&ı: 31 Yazan: KURT RÜCKERRT 

zanıanı 
(Blr Alman dcn.1%cisinln 1014 de Em.len kı-uvazörilııde geçen günleri) tasar ,, tngiliz1erin dört bir tarafa yay 
dı!tkrı haber üzcruwen çok &a. 

man geçmedi. Bir akşam üstün 
Koloml>onun ufuklanndan güneı 
çekilirken, Gryfeyale adında bir 
İngiliz vapuru da limanda demir 
lcmişti. Uza'lc yerlerden geldi&! 
belli olan bu gemiye kayıklar 

merakla yan'3ştı.. Perişan, dur
gun kıyafetli iki yil% kadar ge· 
mici, cırtl:ırmda torbalan rıhtı. 

ma çıktılar. 

nım ederken bir gUn, Gerard hu
taland.ı. 

o kadar ki doktor Lutherin yü- lngiliz iktısatcısımn yeni sistemine göre işci harp zamanında ka2andığı 
ıOnde limitsizlik çizgileri bile paranın bir kısmını sarf€ tmekten mahrum bırakılacak, buna mukabıl 
belirdi. MUllerin kafası, cğır dii· 

ıünceleri bal için uğraştığı bö7lc Harpten sonra bol bol sarf edebilecekti 
sıkı§tk bir zamanıı da da Gcrud3. 

Etraflannı saran hatl..-tan blls· 
bütün bunal:ın bu gemiciler, sırt
larından C;;tkardıklan torbaları il
zcrine hemen çöküverdiler. Bin. 
bir ağızdan çıkan, binbir sualle 
bun:ıldılar. Fakat bütün sualleri 
hülfü:a edersek şu tek cümle çı· 
l:nbilirdi: 

- Emdenl gördünüz mü?. 
Gene gemicilerin verdikleri ce· 

vaplar hülasa edilirse şu anlaşılır 
dı: 

büyük bir alal:a g isterr.ıi~ ve bu 1 .cm-a, ?O (.\.A.) - El:sperler ilerde piyasada vukubulacak 
büyük alakası onu ne kadar sev. mal 1.~lığuu tclep :rin artması tcltip edeceğini bumn da arkar.ııı
diğini açıkça göstt nyoro~. dan yevmiyelerin artt:nln:an t!lzuır.unun ta~::l-:1-uk edeceğini ve bu 

Bereket versin ki bu hastal:k &<.ırctle fiyat~rm yük&elerek mübayaal.ı.rı azaltac:ıj!t tahmin et
çok uzun sürmedi Ara<!an c"ört me~tedirler. Yevn iyeleri arttırarak fiyat yükselmesir i önle:nck iç:O 
gün geçmişti ki g minin ~ktQt'- to.k;ı> edilecek siy ıset evrnkı nakliyenin sUr'atle çc~al:nasına 
larının uyksuzlul larma r.ıf- yeni in!Hisynna 6C Jep o1ac:ıktır. 
men yüzlerinde ı:cvinç çizgileri Bu çembc rden kurtul::::ı!: için co~rucl<:.n c!oğru~ ·a vergi tarhı 
parıldadı. ışte dol torl:ınn ''tch • ı usulünü b::rtaraf eden meşhur c::onomist Jame:; Kejlles va:.iyctc 
likeyi atlattı ... ded: kleri günlerde, Ç<il"~ oimak üzere ''muharebe zamanında mecburi urnırruf,, adın· 
Kurt, Gerardın te'siz dairesinde- daki kendi hususi sistemini teklif ve tavsiye etmekt' lir. 
ki vazifesi baki kllmak şartiyle Keynese göre bu sitc:n fiyatların r.ıuhore:..eüen sonra C:üş· 
Müllerin emir çavnş:.ı olmu!;tu. meır.esi için şim.:ic!en yükr:elr.1esine mani clacal:tır • Yevmiyeler 

Bu rütbeyi aldığı f{intcri ta- tt.m clara:c öciene:ek fakat ele geçer glçmez mal mdmbili narfe
kip eden günlerde, diyebiliriz ki d:lm.!mesi için tan".znu nakden peşin olarak tediye e lilmiyeccJrtir. 
Millerle teması, Gerarddan hi~ Yevmiyele:in bir kısmı blo::Ce mevduat §eklinde post:ı nezaretine 
tc eksik olmadı . yatırılacaktır. Bu rnevJuat harptı!n sonra kullanılacak ve her hu· 

_Kurt gel bur:ıyal. • · t• ıcsta tiı!:crruf sayılır.llkla beraber ,b!r kısmı arzu ed.Idiği zaman 

- Kurt, GerarC:a gu:ıu SÖ]le J. geri alrmımırnca~rtır. 

Kcyncı, asgari bir gelirin bu mccbı:ri depo usclünden hariç ~ 
tulmıı.sım ve bu asgari h:ıddi mil:ec:ıviz ol;:.n b:!tün gelirlerin bit 
kısmınm, hlikumet tarafındın tevkif edilerek mccb.ıri tasarruf §eJ( 
lin<le yatırılmatını tavsiye ctmel:teCJ.r. 

Büyilk gelirler, gene büyük bir nitbet c:mhilinde. vergiye t!bl 
tutukcaktır. Eu sureUe bloke edllecek olan mevduat yüzde yıırıııt 
faiz getirecek ve yalnı& bazıhl!Susi alıvalç&e ~.iV..n~ iade oı~· 
bile;e~:tir. 

Keynes'e göre, hilkilmct bu mcvduatt:ın sene de dört )r\11 
milyon isterllııg miktarınJa bir istifade t.::m:n edecektir. 

Mutad istikraz projekri b:.ı yilzden m5<;ees.;ir olmryacaktıt• 
Fakat asıl yevmiye sahipleri bu u:;ulden başlıca istifade edeceltte( 
dir. Çü:ıkü amelenin yevmiyelerine yapılacak zam, Ciy::t ytilGı 
scl&neleri7le, sıfıra inmiş olmıyacak ve hemen hemen ayni i:.itihli1' 
se\•iyesi muhafa=a eC:ilmiş oltc::ktır. J-:ükilmet de b:ı~!.:a şekilde sarf• 
dilecek olan parahm mecburi tao:ırruf usı:lü.;e t~bi tutmak sureti1' 
le, kaybolmaktan kurtaracaktır. Kimse parasını kaybctmiyecelcı 
bil.ikis muharebeden sonra memleket ve sahibln~n en çok ihtiY3~ 
hissec!cccği bir zamanda kullanmak imkanını elde etmiş olac~ 

- Evet, gördük... Biz, King 
Luid, Timerich, Burensk, Liberi. 
yanın tnyfalanyu. Emdene rast 
geldik ve gemilerimiz battı. 

- Kurt, Milche'ye haber ver: 
bir saniye buraya gelsin .. 

- Kurt, nakliyeye haber veri
niz: A'?. sonra köınilr almalıyız; 
ıunba;lanmız tamt.•kır oldu. 

'Ji~ Frcnsız harp gemis! ~ar atından SAAT: 18,30 
B!~~~~~ ~~e'~'!~.~~.~I~~ Sima! ~enizinde iki vapur daha batırıldı Emden, Hind Okynmısunun 

cenubuna doğru saatte sekiz mil 
silr'atlc gidiyor. 

Eylülün &on günleri. .. Aylar -
danberi bu nihayetsiz denizler il
%erinC:e gü.~lzil geceler, gecele
ri gUndilzter ltovaladı. 

- Iturt bugün hnvadan bir 
§CY ltapamadmrz mı? t~n alman lınberlere gl5re dün oW Londra, (Radyo. saat 18 - Bugün Şimal Den.izinde ~ 

Frıınsu: hnrb gemJs1 "Aı:ıiral Mi- gUn neşrettiği resmi tebliğde maynlarma çarpııralt iki İngiliz vnpunı dr.ha batmııijtlr. Bunlardntı ııo!' - Kurt artık tacanın ömril 
a aldı gibi :görilnüyor lxı~a.. Fa
ktt bu bacanın yap:ıcağt daha çol: 

chcl" bir Alnuı.n denizaltı gemi. garb cephesinde yeni bir ı:ıey ol. ri yüz tonluk "Vigma." d13eri da .. To!:bn" i:imli yük vapuru 
_,_, bah-_ ... ~·-. "Tokba" nm t.a.yfalnrmdan nncak 4 fi kurta.rılıı.bllml§tir. 
OMU UU~ ... ~ madığr bildirilmektedir, 

i§ler var.. ı-------------__;.-------------

Gibi, ciddi ve şakayla karrşrk Du' 1 n mayn la batan işte gene gün-eı. ufuklardan 
çekilmek i.Ucre .. Emdeıı me~hul • 
lerc do~nı gieiyor ... Nereye?. 

ihtar ve cmlrleriyle kar§ılaşan . 

.Bunu kaptan M.üllerden ba~
kn hilen yok_. Müllcr, Madruı 

bom1.:xırdımnnındanbcri dört gtın 
geç · ~ ·• bal e, kaPtaıı. köpriisün
dcn a.İi~k 4 saat ayrıldı. Geri ka
lan bütiln za:nanı kapt:ın köprll
silyle k.unarası arasında ge!ıitl _ 
Ne y:ıpıyordu?. 

Kurt, vazifesini b:.itün bir dira-

yet ve liyakatla )lpıyor, h.attft gem'ı'ıer·ın mu·. reJ.lteba-
MUllerin çok canı sıkkın olduğu 

nmanlarda yaptığı nüktelcrle~u 

::::::.ı:.G!dünneye n=f • ından ölenler· var 

Bunu da kimse bil::niyordu ... 
Yalruz.tel:ıiz zabiti Gerard, ne
dcnııe bu sefer, en y:ıl:m bildik -
Jerine, tanıdıkların bile bir şey 
anlatmıyordu .. 

Kaç defa l{urt, kendisini sı
~tırmış, nğzını ar.tmı§, fakat o: 

- Biliyoroun l:i Kurt. ıöy
Ienecck bir §CY olsa, muhakkıık 
sana söylerdim .. Demek ki yok ... 

1 Gibi kesili cümlelerle anlatma• 
· ıun kolayını bulmu~tu. 
: Kurt geçen bu nman fçindo 
artık tam:ımiyle denizci olmuştu 
denebilir. O kndnr ki Müllcr, ya
hut Muche izin verceler knptan
lık bile y:ıp:ıbilirdL GUnler l:öy. 
le geçip gider, E:nden de ucs.ız 
bucaksız denizlerde yoluna de-

SON FOST A'r1 ..._ 

Bir akşamdı. Gihe1 tamamile 
çekJmişti. Gerard, Kurt ve telsu 
alıcıları ;al :tlerin 1 oagında uğraşı. 
yorlar<.lı .. Tels:z al :ılanndan bir 
neferin çıkardığı heyeca.-ıh bir 
sese, G:rnrd alfil:a~ la ko;tu. Ne· 
fer, çifresiz bir telgraf not ediyor
du. Nefer önilndc kağıda tel. 
gr.ıfı knydereken, Gcrard c!a ay
n bir kiğıda bu telgrafı alela
cele kopya ederek ve oradakilere 
bir §ey söylemiyenk hemen ka. 
pıya doğruldu • Kemandan Jı:öpril 
süne çıktı .. Kapıyı vurdu, ve ce
vap beklemeden iç:rlye girdi. 

Müller her zamlJlki gibi re.ne 
büyük masa Uzcrine açılmış du
ran haritaya k<l.par mıştı. Gcr:ır

dın içeriye girdiği ıi duymamı~b 

bile ... 
(Dnha var) 

(Hergün) sütununda Muhittin Birgen, Yanlıg kitap meselesi· 
ne te~s edercl:, bı:nun heraeyden evvel ma:uif milessesem.ızın 

bir şeref ve hays:yet me~clesi olcluğun-..ı söylüyor ve diyor l:i: 
"Her şeyde=ı evvel, b· · y:ınlış i~:tab, n-ısıl olmuş ta bu kadar 

yanlışlari}le, mel:tep gcnç1iginin elinde senelerce dolaşabilmiş! 

Nasıl otmu~ d1 bu ldtab. Maarif Vekaletinin tezkiyc::.inden gcse
bil:niş ... ~e n:ııııl clı:ıuş cia bu kitıbı ckutnn hocalar buna kar§ı lazım 
gekn re:ık:ıiyonu y~pmamışlar ? ... 

"i!dnci derecede, §U m.:. ele v;ırdır: Daha böyle kitap veya 
kit:ıplnr vcır m.? Varsa onlardan dolayı gerek resmi, ferck ma· 
nevi mcs'ullyctlcr nele:-clir ve kimlere: aittir ~ Du:ılar hal:hm~a cfa 
sarih ve kat'I lc:lra:-br alm:r..ak el.:em göril::üyor. Hıı:ta oldı:eunu 
herker:in ço~. iyi bilciiği. kkat bı.:.."l'a r::ğ:::en tedavim senelcrec:ıbe· 
rl ihmal edilmiş buluna:ı maırifimize sıhhat ve selamet vcrr.ıelt için 
b.ı vc:il:cc:ı c:ı (':"eni:: b:r :::~.:c i:;~:: __ · .. ~ c·-- - ·· · 

b • • -ca,. ....... ...,_. ....... '' ... 

TAKSAM' da 

(Akşamdnn, Akşama) sütununda Va - Nil, "Edebiyat tedris:ıtı 
nasıl olmalı,, ba:lıt.lı ya:u:mda çccul:larımıza ne Divuı edebiyatının 
ve ne Tanzim:ıttan Edebiyatı cedide ve Fecriatinin 6onuna kadar 
ki edebiyatın ve ne de lisanın yenilenmesinden sonra ki edebiyatın 
hi~bir fayda vermediğini anlatarak bunları Univcrsite ve enstitil.. 
Jerdc okutup, Yunan, Lfitin, Fransız ve Rus edebiyatlarmm dilzgUrı 

tercUJ;aclcrlni de liselerde okumanın çok daha isabetli olacağını 
söyl;.IyQr. 

Lontlra, 20 (A.A.) - ltalyan 
ban<lır.ılı 5857 ronluk Grnçya va. 
puru mürettebatından S ki§i bir 

İngiliz gClJ"J:ıi urafındnn kurta -
nlır.ıı 1 S kii!dc ingilterenin ce· 

m.'.Ju ŞG• hi l.maıJarmöın birine 

~ı1"3rılr"·,~-r. Ayni vapur müret 

tebatından 5 ki§i bir infilak neti
c;s~e t!müştür. 

2492 tonluk B!ak Hil admdaki 
tng!'iz vapuru rUrettebat~an 

22 kişi ile birlil:to 1586 tonluk 
Borjcs İsveç vap:.ıru müretteba. 
tından ı S l:işi bir l ngiliz limanına 
çıkarılmılardır. Eu sonuncular • 
dan sekizi yaralıc'rr. Zannedildi· 
ğine göre Borjcs müretteb:ıtın -
dan diğer 6 J:i~i \'apunın mayn:ı 

çarpması yüzün<"en ölmüştilr. 

Sağ katanlar kendilerini k..ır • 
tarmağa gelen Gar dalların muva
s:ıletinc kııdar üç ~:at gemi an· 
kazına yapı!ilP be! .l::mi!il::rciir. 

Sovyet - Alman 
ticaret müzakere,eri 
mlişkültede krırşıl ~ştı 

Gtolr.holm, 20 (A.A.) - Stok· ı miktarda maden ihrr:: edebilme· 
h olm Tidi· ::-en gazct~sbin .Mos. I !eri Fk ii: .. JI:c;,: "Jr. I ın:ı delil o
kovaJan r.ldı~ı ır.alfunata göre lar.ık. h::ım rr..:ıdle n• l:sru.ı yü • 
iki ay evvel başlaırış bulunan zünden bir çok i }leı in tatikdil
Alman - Sovyet ticari müzakere· miş olması keyfiy.:ti ileri sürUl -
le:d, g:~il~!;e artan mü'.jl:üll::rle mc!.:tcdir. 
L.-a- t kş:mktadır. Haber verildi- JAPOfl GAZEITSt!H:. GÖRE 
ği.r • .: g3-e, Sovyctler, madc ... l:?r Tokyo, 20 (A .. \.) - At.ahi 
gibi Alm:ın harp sanayilnin f ev- gazeteı:i, Fransız Alu an ceı-besi 

:.ar . .:c r:\uhtaç oldu{;.ı b:ı.zı ip. üzerlnc!e1:i muharebe hareketle
tiC:zi ma 1delcri ibrac' an im~Lıa rinin tev:ıl:kufu seb ıplcrin.i tct. 
ctm_:.t:..irler. Çür.irl: 3ovy;:tlcrin kik e::crl.e:ı 1.-ıgil' :leı le, Frans:z· 
de ayni ır.ad..ıeleıe ihtiya1:ı var· lın el:onomik mı hal cb::yi ~cl

d:r. 1~!:::~::-r::~ğe azı ıet·n!~ olduk • 

Ayııi gazr .. eyr ~öre, Sovyetle· larrnı ve bu muhrrcl ~ neticesL ı 
riı., ;,u cenc:.i iııt : -;:ıl=..tı !·endi ~ n::ı Ru:7.:n:n J\lm 1n! ıyı b~e ka· 
mıyiinin ll'''l-taç olouğu derece - biliyetinin derece: in-e bağlı b:.ı

de:l az ol :ısı <'"1:\y-c\yle cok J""·'uğı.:nu yaznuı"·ta 'ır. 

alonqa cuml!llr• 
-• • • 

reısının nut«-u 
Londra, 20 (llwusf - Polon. 

ya reisi cum~l":-U r;"- ·.:ı l s:~o::.1<i 

ile Çe::oslo\'cl<ya cu.'lL'ıur reis; 

Dr. Bencş iş birliği bususun:ia 

dün I..ondrada bf r toplantı t~rtip 

etmişlerdir. Toplantıda Al:nanya

nın Çekyada yaptığı katliamlar 
şiddetle protesto edilml,tir . 

MGteakiben General Sikors!<i 
radyoda Le.'l mill~tine hitab~:ı 

bir nut ,•: irat etm:: tir. Nutku."lda 
Polonya hü.1<Cm~tinin lngiliz hü. 
kılmetile teşriki m?saisin:fa:ı bah· 
setmi~ ve her iki hü' .:..":letin Leh 
mil'~tini lrnrtarr. · ' · Al • 
manya ile müci:i~le e.:i~~lerini 
tebarüz ettirrqi~tir 

Holandaf.lar bir Alman 
tayyaresi düşürdüler 

J..cındra. (Radyo. saat 18) - Bugiln Alman t.a.yyarcterl tc~ 
Hollanda üzerinde uçmuo ve Hollanda hava mUdııfnn toplru-ı bUJ1l~1' 
ateş açmıştır. Çıı.rpı ma neticesinde lıir Alman tayyaresi diiQUt"' 
-1nUşUlr. 

idam ~·- edilen 
BQ§tarafı 1 inci sayfada 

Londra, 20 ı Radyo) - Çekya.. 
da kargaşalı.,,.ır dcvn.m etmekte
dir. idam edilen taleb::lerin sayı.. 
sı 120 yi bulmuştur. Binlerce Çek 
talebeleri Almanya.ya sürgün e:lil
miş üse:-a kamplarına s:?vke:iil -
mi;;tir. ı 1ün ·· ·.e t~vkif ejilc.tle . 
ri::ı !:Jy • .,r beş tk:.i g~;.":li:1tir. T.:\' 
kif ejilf!Tll::rin hep~i "yii't~::'c ta. 
ba··:alar,." r.ı~mJpp dm ?!erdir •. 

Diğer taraf...ın .. ~vu .. tJryaja •. 
~eni1rliğine göre, dün Viya--ıda 
y'lkrel. ·lir p.:ılis m~uru katlcjil.I 
tru§tir •• 

ALMANYA M"O~R()L VAziVETE 

nc::u~şz'u'R 

Parb, :ro CA. A..) - "Oeuvre,, 
diyor ki: 
AJnwıyada'd l;azı kanşJtW.lar, 

ne ııuretle tefsir e~ilirse edlls~,, 

Al:-ı~~:;&.!1.Jn r on filtu.!ıntl::.rd:ıı 

eonra mUşkUl vaziyete dUıımUş 

olctuı).:.ııu & 'J~"a gönteı ir. Alman
ya bu mU~küli\.tr yenemlyecektir. 
Aııııl f:ıci.. Hi~lari::ı Almn:ıyayı 

JınrLc silrU!.lediktcn sonra Al· 
man mtl'et!nb bı·rUn hr.rb:len 
nasıl kurtulı..bileceı:,"inl t.ra§.Jrma. 
smdadır. 

''::re nouvolle., do şlSyle yazı· 
yor: 

A!:.4ıanların Çcl:o::!o\'akyadn.!d 
bütiln şidd 'i h:ırcketlcrino rnğ. 
men Doher.:ıyahlarm vatanperver- · 
1ik r"••gulo.nnı ye:-~-:~""i§le::'!r. 

A.v ...... tu.:•a.yı ilhak et .'kten eo:..ra 
da ora:_:da ayni aiJd:>ti gös~r
mi_l :ıre: . Polonyıı.da ::la. a · ;ı.i rqu_ 
lU laJ(ıp ecllyorlar. bu gibi hucll
se!erin tck:?r. ürü Hitlcrln reji.nL 
ne kom'.:!u olan bltar:ıf devletfori 
d~dt!rccc?t mX:!:t~ttcC:ir. Eğer 
Alman lıakimiyetl nltmn d~cr-
.... cıu .u.ı ...... -. .. ı:nı.L&annın ne oıa-
cağmı kolayca görebilirler. 

Londra. 23 CA. A.) - Gnzc. 
tcler, Bohemyadakl isyan hare
ketine urun eiltunlar tahN et. 
mekte ve llı1n olunıı.n örfi idare, 
yapılan tcvkffat ve idamların 

mezkfır isyanın clddl olduğunu 

gösterd1ğinl ynzmakta.clır 

ek 
~ 

Daily Mail bund:ın 5u nctfcE'. 
~ıkanyor: 

"BüyUk Alıiıanynyı kul'tlllııııd' 
siynsi olgunluk yoktur." de 

Daily Herald başmııkateslJI 
diyor iti: C' 

"Çcl;ler, Hltlcrclli~ dabıl 5ı, 
rıı.tıe yılulm:uımn yıı.rdım edece 
!erdir. Buı;Un gö:ıtcrdfalerJ c~ 
r e;U tahdir ediyoruz. ):'nrın ıll ~ 
terelt zafer k:.za.ntldı!:tıın il~ ıtJ 
onl:ı.rn 3:.ikran borcumuzu ısıib 
ceğiz.'' 

T~mes diyor 1:1: 
11
, 

".iloheı:..ıya ve Morn~ndald ~--· 
gtlııkil v.'.l.Ziytt, Alınanyıını:n ) 
hancı Il'klan lılare etmek b~ 
sundahl kabi iyct:ıizllğlnln > ~· 
bir de:w:Ur. Ç ; klor, bl":;liıı, c' Jı." 
den c1du!:'U gi'>i, !:eneli nıi111 tılf 
yatlc.r.nı yek etmek lı:Uyen ·te' 
ırhn karşı m·ıcadele cyıcrncl•)l}, 
dir. Çel•ler, sc ~ hUrriyotl ve <' 
çUk bir nımnllketin cmnl)'ct ı. 
istiklf.li !~inde ynş:ınııı::ı bn1'~, 
çin mll:ııdeJ _,dedir. tngil ~· 
Fr.ınsn ve brgUn lngillz corıııı1 ııo 
ve.:ılth ı:::ıi:letlcrl, bu hdt ,,e 

6
e1 

hPrr··t"tl"".i~ Avrup:ı.da ycııl 
tcs"3i.ul gvmel~ 

!~ı:J~ ~onanması 
h'rekete 

l1a2ır lanırar ~ 
To!."Yo, 2:> (.l. A.) - ç.ı.ıı )~ 

lo.rmd:ı.ki Japon donanmıı.srntıl rtP 
J.:..nc!a mıanzsi ve KunnstuııS' tııı ' 
tak:ıl:ı.nnda yc::ıl hareldittıı 

lunac:üı hıı.bcr verilmek~ 

v .._;;~,,., .. •ar harbi 
1 "'J*uu• • 

t~:rnı ci'Jrdurd~~ 
B,.1tarc:Jı 1 ir.d saYF ;.'r 

Rh. • . . ... 1.11·~1 
ın nc.1n ·m yw::ıe~ o dıt ı 

nnnl:?r tar~fın :la daha rııı:1' tır 
Alm:ır.lnr bu y üzden sutarıfl,11ıı' 
masına mani olmak için rn!tıl ~ 
inşa etmekle beraber ileri ııı~JP 
terinden bazıtannı b~aıttı\1> 
dır 



.:llcııe: Alman maynlarına çarpan bu 
bairıııerın lerlihf fcfn btrbıı. v_purların arasında İtalyan 

,,z~tl:ınmoktndır. Meclisin 

'aıbh: ndo rnüz:ıkcrc edilecek. gemisi de vardi 
ııı ,

1 
lcdb:rıer olınmadığı lcin 

' ille Odınd:ı mnçl:ır işar abirt' n n glllz gazetelara 
"'ran ntdilnılşlfr. A 1 1 b 1 1 1 
.._ et"'nın Mosı:ova elçisi ile man ar eyne milel muKa lo/e e· 

, ?:ıiı-. CisJ • Hbah Ankarad:ın 

~ı:~di~~ı~~r~~1~;dokl elektrik leri ihlalde devatn eder!erse 
1 

ktı llın cdcdinl beş bine çı. 

~::·;.;:,7::.~·d~~.~:,:.':! ı n o iltere n in mu k a be! 0 b ı ı m ! s ! re 
~ ~~~~~:~~n~~l::n~~~ş ::~;; geçecekl erin·ı yazıynr I "r 
, ıtlın1"1 ~i:e bir Yun:ın mühen. ' UI O 

lfaık ~lır. 
rne ~n cınUik :ılım ve satımı Lontlra, 20 (A.A.) - Yeniden 
bir bcş:nıı olmok ilzcrc bele. dört vapur Alır.an maynlerine 

~ nro ncmnAı <lC,:nmckıe. çarparak batmııtır. Bunlar lcvcç 

~roııı bandıralı Borjeı, İngiliz b:ındıra
\~ dQ Unda Ycnicnrşı çlçe!cçf lı Blak, ıt;ılyan bandıralı Orada, 

b n l!ccc '·"::n'c bir kum:ır. 
, tını ~ılrnış, yedi kumarbaz YugoSlav bandıralı Karika Mili-

t,111'hr. ka vapurlarıdır. Bu vapurlann 
~ ~~ia ve Az:ıpkapı cıımilc- Simon Eolivar vapuru gibi ayni 
,hıı·.,ıı ns <!eTrine nfl Qç bey. terait altında ve ıuk uh!llerl L 

I .\.t , llıııPtl•p0 "·•y , çıklannda battıklan bild1rilmer 
t~lcte 'c!ciU Fethi Okyar ve 

,~ ':a lllll<steşan Vcl1bf Demi. tedir • 
biin !'aya dör "lfişlcrdlr. Gracla vapura, lnıffiz uhnte

' ~ ~onguldııkta h:ıvo tehlike. rinden yedi mil açıkta bir Al· 
ııı11.,

01'ıınm • tecrüb.:ll'rl ~·npıt man maynını çarparak bir ka~ 
, •rrakıycllJ ncllcclenıuiş • 

\.. ~~l'ı dakika içir:de batmt1ttt. iki va-
\"t jl\ nbecll _r ?f Alolilrk'D pur imdadı giderek batan gemi. 
~~e"di etl~fmf• karaJ{{lnOn nin mürettebatından 30 ki1iyi 

4-ıt.1Gdür. Du milnnscbelle rcs. denizden toplamlf ve kurtarrmr 

b:ırdnnan tayyaresi anısmda e!d· 
dctll bir muharebeye n.aaı1 eahid 
olduklarını anlatıyorlar. 

Tayyareler yllz bomba atmıv. 

fakat İngiliz ge~lerlne isabet 
vnl:i olmam~tır. Buna mukabil 
bir Alman tayyaresi dü.şmUgtUr. 

Ayni yolculu Groenlanddan 
di5ner1erten bir lngillı destroye.. 
rlle bir Alman npuru araamda 
cereyan eden muharebeye aahld 
OlmU§lardır. Zt.nııodil~1ne gö!1' 
bu vapur fmdad Jearetierl gllnde
ren Meckenbourg vapurudur. 

Esir A•m~n bahriyelileri 
hk~yaya 2T Alman b:ıhriyell· 

et gelmiştir. B~nlann lsmJ gizli 

tutulan vapurlan İngilizler tara. 
fmdan baunlmı~tır. 

r··············••eee··, 
Londr'1. ' 

'-· r.:ı-.;1'" 

Bu akşamdan 
ilibaren Tür ki ve 

neşriyatına 
blşl!ynr 

Nc~riyat Londra e1-
ç.dn:z:.n bir nutlcile 

?.: : ...... - y-:. ::ak 
Londra ra~yosu bu alt§am Tür. 

kiye aıuıtlle 18.!55 den 19.10 a ka.. 
dar 81. 32, 19 metre tızerindPn 
60 dalga uzunluğunda lUrkçe ııee 
riyat yapac:.ktır. 
Neşriyat Londra elçimiz Tev • 

flk Rilşdtl Ara.sın bir hitabealle 
başlıyacaktir. 

Elr lnıdliz guet"SI dlyoP kh 
-~ 

Sovyctkrm B:ıll.::i..,lar~ 
hulwi 

Sal~tan devlJ!l lrİ 
nin isHklallerinin 

s~nudur 

fürktiye 
va 

• s;rın tııı•ı edllcceftl şuyla. tı 
l ~ dcAildlr. r • 
~ .._CUYe kendi mah olan br• ~S70 tonitltdluk Karlb Miti· 

T•yy•releıJ.ıı faaliye · ... ltalyil 
h~ '•laları · ... ı~ yirmi beş ka is:nindeki Yugoslav npuru 

, ~~ ~:ırffy• • n:ıtoııa bir ııaraJ mUrcttebatT hakkmda heniU 
~' ııror vermlşllr. hiçbir ba'>cr yoktur. 
\hıı~'«%ı Madenrl Arlnn or. Simo:ı Bolivar:ta boitJla':"lar 
~iıı!:ır P:ıl:ıs., :nhlbl llnhib 
~ 

60 
arasında, llulu orman- Simon Bolivar vapurunun ait 

, cr111 O.ooo bin llr::lıl: Mr kıs. olduğu kumpanyanın Londra şu. 
~ ;~ dcJıı d:-··n işi mnhkemc. b:si, mez!cur v2purda bulunan 

o~ıu~ılilnıektclllr. 400 kişiden kurtarılan 262 ki§inin 
~ler<I rıltınrı "'"'" h~k•mı•ıu Rccır e hazinenin tolcbln i söı. listesini ne~retmektedir. 

,, ecckur. Kaybob:ıların aracında 32, 
~i~ cesetleri buluna.-ılarm arasında 
·•ıan ., 

l
f ·ı· li(~ISal nazırı cb 8 İngiliz nrdır. 
\I Mukabele bi'miıil mi? 

1 1Se!erde~İ Bütün gazeteler, Simon Boli· 

'~ların yarısını- var faciası ka11wnda nefretlerini 
bildirmektedirler. 

~~ istedi 
t lcitiıeler buna 

• ~ ,
0 
Yanaşmadı 

· }l - Alman hududu civa 

Daily Telıra!)h diyor ki: 
''Almanya, bUtiln enternasyo

nal muka·ıehleri hi~e sayıyor. 

Eğer bu löyle devam edene, İn
giltere, gi:3detli surette mukabe. 
le bilmisle rcçecektir . ., 

Bır Am!rikan gemisinde 
inhlik 

Loadra. ıo - Alman tayya
releri dllıı de lnglltere Qzerinde 
uçuetar yapnı14Jıırdır. 
Öğleden aonra Flrt.h of Forth 

tızerinde tqhlsl mllmklln olmı. 

yan bazı tayyareler görllim.11§ ve 
te!ılike dUdüklerl ç:ılmQtır. 

Ila.Jıkçılar Oanimarkanm batı 

elmallnde Agerin 3'.> mil aç:klnrm
da milliyeti mcç!1ul b!lytlk bir 
t:ıyyare entazı l)a!muştur. 

Garp cephe frıde 
P.l:!s, ıı> - Garb eep~calı:dc 

dt:n a:ı!:1n geçınl6, yalnız bazı top. 
çu fa.a!iyetl olmugtur. 

BlRlNCt KANADA FIRKASI 
Ollova, 19 (llususl) - !Cana. 

dadan Fransaya gönderilecek olar. 
birinci l{ana:ia fırkasına g~nmıl 
.l\fac Na~:ıton l:u:nanda et:ne:{te. 
dir. Fı:k:ı harelnt etm~c ü:erc:!;r. 
General fı.-k:ı~mın tn"ll b!r ,~v·cıe 
h:ır~:~t etmekte olduğ:.ınu bildir . 
ml§fü. 

Enlkanlan müdafaa 
e~cbJ~r 

Dır a~!car ..,. ~e.!e~iulıı Dallt::~l:ır
dn Rusyonın Finl:ıntliya lle , ol:ın 

lhlilli'··· ~ v holyonın ı.ıü!:crrcr 
propagand:ılaruıo rıu'lm:m Rol1r!'n _ 
l:ırda prop:ı:;n. ""\l'& dcvnın eııigıl 

b!ldlrcn bir h:ıbcrl ne~ rcltiiU sıra. 
el:> Gln,•in k3"nkil c:.w:. ı:cr go. 
zet""'inıie Ş""'lırı :·e::-... 11!\ladır: 

Hitlerle Stalinln Cr.llmnfardn 
kendilerine nüfuz mm~akalıın a.. 
yırm~ olciuklan haberler:! belki 
de doğrudur. Ancak b;ı o!sa olsa 
nazaridir. Çilnkil hakl.::atte Al • 
man ve Sovyet emelleri arasında 
bu mmtal:ada ahenk bulunma.sı 

m~üı dcJildir. 
Balkcın mli!eUul bilirler ld, Al. 

man veya Sovyctlerln Balkanlara 
hulUlü r:.:ıllan milletle ·inin istlk.. 
ıa.ıtcrlnfn ııonut!:.ır. Tilı kiye ve t· 
tnlya blrliltle Balltanlı:..n ltııt 'l o. 
l:ıra1< mli-!nfaa cet,.. bilir' er. 

Karakış kendini 

so~ DAR!:tA - !!O trUNCfTEŞn1~ 1030 - PAZ.\RTES! - ! 

ll~in yeni bir 
• • 

mucızesı 

Meşhur ausd ansöru Ni"insky yaniden 
sahneye avdst etlecsk mi ? 

1 - Niiiıısky ınb ylı-ııfJ th't!'nrm-r·N !>irh!e: ! - B:!"ıiMI ı 
NiJ·insky. 3 - Nijinsky vı karısı ~elırin çar~ısında dolawk;,. 

Dir zamanlar Rusyanrn en bn
yük dansö. O olar:ık tarun.'llJ} ba
lunan Nijiıuky umumt lıa.pten 
evvel yalnız Rusyada d;Uil. bUtiln 
dilnyaJa şöhret kazanmış dian 
bir sanat!~rdı. 

Kiev şehrinde dünyaya gözle. 
rini açmış ola:ı Vaslav Nijin3ky 
d:ıha ü; ya~ında iken ann~i ve 
bilbasile birlikte bütün Rnsya:fa 
tume'.er yapm:ığa başlamıştı. Mi
ni mini yajındanberi büyük bir 
dans harikası olarak kendisini 
göstermiş olan bu sanatkarın ~r
tip ettiği bale!erin sanat kıym3ti 
o daha pek genç iken d;i.-ıya:a ta· 
runnuştı. Onu eskiden sa!ınde 

d:ınsed:!rken görmü~ olanlar M!~ 
hayatta bu kadar güzel bir bı;~a· 
sım görmediklerini ısrarla idjia 
ederler. 

Umumi harbin baılangı:ın:ia 

yani 23 yaşında 011.ı~.ı sıra\:ı:ja 
Nijinsky Avustury:ı:ia e3ir dlş

mü:tü. Ru:; çilri~esi AlC:..sıd:a o· 
nu esaretten ku: tarma!t için ~Y
hude yere bir ço!t teJ?'.>'.Jüs'.erde 
bulunmuşsa da m'Jv:ı.!:a!< o~ama· 

mıştı .. 
1916 da Ame:ikanın tav:mutile 

Vaslav Nijinsky esa:-etten ku:tul· 
muş ve Amerikaya gitmisti. Fa· 
kat kurtulduğu zam:ın attık esa · 
ret senelerinin ona yaptığı fena· 
lı~n önüne ge;m!!ğe imk~ yo~· 
tu. Nijin;'.cy çıldırım, bulun:.ıyor • 
du. 

1919 da kendisıni bir timı .. h:ı· 
neye k:ı~:ı.ttılar. T:ım yirmi se:ıe 

dcnberi b:.ı v:uiy~tte b~lun:ı ı sa· 
natMn ona büyü:t bir s~vr,i ite 
m?rbut b'J!un:ın karısı t:d:ıvl et
tirmek için elin:fan geleni yJptı. 

Ilir Macar güzeli olan bu ka. 
dın uzun müddet dımederek ken 
disinin ve kocasırun hayatını ka · 
ıa:ımı§ ve :mu Freud gibi Znrihli 
.r.iung gibi sinir hekimlerinin biı 
'°ğuna göstermişti. Fakat büttin 
tedaviler beyhude kaldı. 

Bu son zamanlarda madam 
.'lijinskyye bir kere de Manfred 
S:ıckel ismind~i bir Amerikalı 

doktora müracaat etmeli tavii" 
edildi. . 

Zengin tngiliı kadınlan tara• 
tından kurulınu§ olan NijinskY)'9 
yardım cemiyetinin maddi y~ 
mile madam Nijinsky kocasma 
Manfrd Sackele tedavi ettirm..-18 
muvaff ak oldu. Ve tedavi de iyi. 
netice!er verdi. D:ilia illt seri te
d:ıviden so:ıra Nijin:i!ty kendi3inl 
ıiynrcl:! g~en bir d:ntanun ka.rp
sında dans adım!arı ya::ım:ığa bq 
ladı. İkinci seri tedaviden sonra 
çok d:ıha iYilCi.en d:ınsör §imdi 
tsviçrede bulunmaktadır. Hasta1t 
~n büsbütün geçmesi için yeni· 
den doktorunun bir seri te:i:ıvisi · 
ne muhtaçtır. Fakat son harpten 
beri lngUiz kibar kadınlan Ni
jinskylere muaven:t edememekte. 
dir!er. 

Madam Nijinsky bi1y(lk bir 
gayretle kocasını Amerikaya g5-
türüp doktora tedavi ettirebil~ 
pa~yı arama1~ta1rr. 

ş;rmtiki halde NijimkJ tmv 
redeki Adeb'":lend~ bir oteUa o
tu~a ve normal bir lns:ııı ba
y:ıtt o;ü:-meY.tedir. 

Fa!mt bmt~m g:ıyesi onu yal• 
mı hay:ıta yUzde yQz otara!c iaie 
et"l'l•k de~t s:ın:ıte de yeniden 
ka:andmnaktır. 

~s muha~iri bildiriyor: 
~b· -:~dan sonra Alman· 
f ~~ kışi tevkif edilmiştir. 
~ Cnlcr arasında birçok 
~~ vardır. Birçok id:ım 
t:ı' lir. Simdiki temi:lemt 
!ı't! llde!ci temizle;n~:ien da· 
~Olacaktır. 

}'ada hUkfun~t ile muhttlil 
~~nd~ bir ihtilaf çıkını§ 
~ };' 'Pıskoposu, milli ikti 
~ teljf u~ ile görüştükten sor 
~ lirıt kılıs~lerin pis.1<o,o:slarr 

Parıı, 2'.) (A.A.) - Çarşamba 

günündenberi Cayon limanında 

bulunmakta olan Panama petrol 
kumpanyasına ait bir Amerikan 
petrol gc:misinde infılik olmu1· 
tur. 

Vapur, hamule~ini boşattmıı

tı. tayfalar da vapurun ambarla· 
rını temizl!mekJc meşJ?Ul bulunu. 
yordu. lnfil!ik vukubulduğu :r:a· 
man 40 tayfadan yirmisi karada 
bulunuyodu. Cir tayfa yaralan • 
rruştır. Vapurun kaptanı ortada 
}•ol:tur. Kaptan köprüıU infilak 
nctice:inde çökmüştür. Zabıta 

infi!il:ın bir ~botaj net:ceai olup 
olmadığmı tahkik etmektedir. 
ğunu bildirmiştir. 

: ~~~d~:':~~~~ ~:~ı;,~~~ t..__~s_ıtWla_n_bu_ı~s-0 ... ıe_d_i_Y_es_i_iı_a_n_ıa_r_ı _ .. 

'~C\tt !tvet etmiı ve kilise!er. 
, fıı~~tınlann Yilnsmı hü?cO 

•1~ • ttm~ğ~ d:ıvet etmi, 
i el\ ~ar bu talebi re:t1et· 

~ttit. '1-ada!ti ihtilM §iddet· 
ı ki\., 
tr .... ol'al-
~~}o ... ,a hadiseleri 
~~ - liolanda gazeteleri· 
~ solll~lfuıuta göre Çekos
~ tcıanı bı.n ki~i tevkif e~iil-
~t::lilıni tdi_!en talebenin isim· 

ıf 'di!nı~tır. Bazı profesörler 
~ ~ ı:ıa:n•Ştir. Profesörler ara· 
~i ~l~ttım edile:ıbrin m~vc:ıt 
~~ :ı, ~lli dc~ildı·r Yilı::1 :ı· "'"O' '" • :.· 

"1~llr, "1" ble!>: sub:Jt bı· 
t~a· 
~~.}<lnsı, Pragda ve hima· 
c .. Q •'1n di~ 
i~0 • '6er bazı §ehirlerin-l 

iltn tdild~ini bildir-

Bir L1l vanya va..,uru battı 
Londra. 20 - ''Kaunas,, ismin. 

dckl Lltvnnya vapuru Roterdam 
yaklnlnde bir torpile çarparak bat 
mqtir. Milrettebatı arasında u 
yaralı vardır. 

Alman tayyareleri ile 
ln~ilız genu.eıi ara .. rnda 
Groenla:ıdd:ın Kopcnhaga c!ö· 

nen Danimarkanm Dl!ko vapuru 
yolculan 10 tqrinlovvelde azL 
met seyahatleri eana.amda Berge
nlıı 10 mil garbinde dllrt İngllb 
ıarhJ.mcyla 10 bQYUk .Alman bom. 

yelkenli ufalı gcırJ?cr dUn bo[;az:fo.n ı;·~:mci;a ces:ı.rct edememişler, 
fakat vapr.rlnr normnl scferlcıine dc,·nm etmlrılcrdlr 

Akdenizde C.e iki gündenberl şiddetli bir f;ıtna 
0

hUkUm eUmc~
tedir. 'luhaa vcpuru ilti giln te.:ılıhurla İzmir limantna cltlcbilmiştir. 

KAZAYA UC&RIYAN YELKENLi 
Diln akşam Eozcnada ile Dalnltale arasında be~ mil açıltta bir 1 

yelkJıı.i ruou.ir latmışllr. 
LJ..ı~a gelen maliımnla göre, bu B:ırtın lim:ınına ait 41 

tonl~ SaııgUl i.aimU bir yelkenlldir. lçln:lE: kcrt:.ste yUklü oldut;u 
ha?de bllyük bir fırtınaya tutulmuş ve Bozcaada yakınlarındıı bUyUk 
dalgalara muka\ cınct cdemlycrck iskele tnr:ıfına alabora olmuştur. 
İ!;i kereste yilklJ olduğundan motör suya ı;ömillmemlş ve knpaklan. 
mt1 bir vaziyette kalmıştır. İçindeki tayfalar tahtalara enrrlmışlar 
ve böylece saatlerce denizde kaldıktan sonra tcsadUfen oradan geçen 
Denizyollan idaresinin Çanakkale vapuru t:ırafındnn kurtarılarak 
Çawk:ı.le limarma nakledilmişlerdir. Tay!nlar verdikleri ifadede, 
motöriln şid~ctli dalgaların arka arkaya hUcumundnn alabora oldu. 
ğunu e3ylemhle:-dir. Deniz Uzeıinde l:nlan motör ve l:crcstclcrln 1 
kurtarılı:na:n lç!n vcsllt g5n:lerllmic;tir. 

I:AP. \' t-.CIY0"1 
tıd gUndentcrt tlddctli bir f:o:';u!: d:ı.i"' ~ı n1 '·.-c':ı t:- ·ılun:ın mcr.ı· 

leketlmizin muhtelif yerlerinde kar yafrmn.-:ı ba"'lar.ııştır. 
Dün sabah saat 11eldze doğru Anknrada ya;;nı:ıt;a bnşlryan kar, 

akgnma kadar d~vo.m etınlştir. 
KonYada gece yağan yağmur, 11ab:ıha doğru kara çevirmlş ve o 

kadar şiddetle yağm11tır ki, biraz sonra bUtlin Konya bcmbeyu ke
.Umi§tir. 

Dtlıı .lzmit da~l&nna da ~ ~. 

20 - 11 • S39 Paztırte!:l cUnU ynpılncak imtihanla 21 • 11 • 939 
S:tlı cUnU yapıl~cE.lt tmtih:ı.!tlı r geri bırakılmt§tır. 

Hesap i'}lcri müdinyetinC:e ıniınl:al tıu; unt.n 20 lira ma.q1ı me. 
ınuri;eıh:r ıçm 2J • 11 • L ... <J }"el1}cmbe sUnU snat U de lmtlhan y&pl• 

l::ıcnktır. \ 
Atid::l:f şernlti haiz olnt tnllplerin istida ile müracaat etmeleri 

ve 22 • 11 • 039 Ç:ır:;ambn g ... ı c!;5ı.mına kadar vesafkin.i Hesap lt
lcrl müdUrlU~ilnc r;ctlrmclcri .:_n o:ı.mur. 

nc!cdlye memurlarından nızu cı.lcnler bu lmtlluı.na girebilir, 

Duhul ş~~ltl: 

1 - Lise mezunu olmnk. 
2 - Askerllğınl yapmış olmak, Yeya askerlikle al!L'tast butunma

ma1< ve milccccl olıııalt. 
3 - . Ynşı 18 den aeat;ı V<' 35 d .. n )'UAD.l'l olnuwıü. 
4 _ Sıhb:ıtı yerinde olmu. 

hr::ın:ıc:.!' \"Csfü:ıt:ırı 

1 - NU!us cüz fanı. 
::! - Z. Ic' .. t !1 §:ı.:1n ~ctr.nn.c:l. 
3 - As::crlı!t vc::.ı:msı. 
4 - İJ.j kıta foto:rııt. 

Orta mektep mezunlan lçln de 22 • 11 • 039 Caı'lamha 1W 
eaat 14 de imtlhan yapılacak~tr. 

Evvelki llA.ndakl eerattl hm olanlarm :21. u • 938 ~ • • 
bda.r mllraca&tlan tebllğ olwıur1 • (iRi), 



H*İ*K{ti*Y~l ı 
Ayrılan yol 

Yazan: MUZAFFER GÖK~~N I 
(Baı t:ı.rafı dünl.ii nü~hailıı) I Kalbinin öziı, sevgıs~nın altın 

saçlı sembolil olan iclalinden, bu I 
Ayın gölgeleştirdiği ağaçlann iıç ay içinde tek bir mc-ktup al- , 

dalları altırııda . bahar çiceklerinin mamıştı. 
1 

kokulan içinde yurüyorlar, ko- Binbir keder ve ızurapla ka 1 
nUJuyorlar ve biribirlerine, kalb· ntan binbir dll§ilnce, ka~asını 

]erinin sevgilerin\ akan bir suyun kurcalıyor, gözlerini ıslatıyordu. 
sıcaklığı gibi anlatmıya çalışı • s~iz bir hal<ie odanın içinde 
yorlardı. dola~tı. Balkona yürüdü. Göz· 

Ne temiz ve ne içli bir aşk!.. lerine çarpan çiçekleri teyret • 
teıaı görmiyen gözlerini genç mekten korktu. O, yanında iken 

adama dikmiı soruyordu: bu çiçekleri beraber koklamışlar 

- Ben güzel miyim? Benim ve onların kokularını beraber iç
beğenilecek bir hüviyetim var mişlerdi. Fakat ~imdi?. 
nu Muammer?. - 2 -

Genç adam, onu bilmem ka · 
çmcı defa seyrediyordu: 

- Sen çok güzel .. in İclal, de· 
di.. Altın saçların, bir pınar gibi 
kaynıyan sesin varldır. Sen kalbi· 
me bu temiz sesle aktın. 

- Fakat ben kusurlu bir kı· 
zım .. Gözler .... İnsan dünyasına 

ıpltamadıkça ruhlarda ne tesir 
yapabilir?. 

- Niçin bu kadar fena düşü· 

nUyorsun- !etil? Ben seni seviyo· 
rum ve bu sevmek hakkını senin 
içli duyuşlarından alıyorum. 

Ayııi sihirli aydınlığı altında, 

konuşan sevgililer çiftlikten hay· 
li uzakla~mı~lardı. Genç kızm el· 
leri Muammo:rin avucu içinde:, 
çiftliğin inisini, iniyorları:lı. 

Gen; adam sükiımtle avucu 
içi:ı 'el:i beyaz perinb ellerilıi 

dudaklıırına götürüyor, öpüyor, 
öııuıorcıu. ı •• _,.-n,ner bu ilahi 
se;:;!z:ik i!jlnde t!Jlgındı. tcıaı: .. 
in:: ve a':rcı sesi ona yenid:n 
kuvvet verdi: 

- !,Iua::ı:n:r haqgi yol Uzerin· 
tlt y:.irOyoruz?. 
, ::ic:ıç arlam etrafı gözden ge 
çbere~: 

- Cıftliğin yoku~unu iniyoru7. 
ki;.}, ..:edi. 

- Ci:cenin içinde güzel °l'lr 
ko}:u 1eokluyorum .• 

- Bu:a!arı çok manzaralı yer
lerdir. Talıic:tm zenginlikleri, J.u 
yerler de çiçekler ve çam koku· 
larıdır. 

- Bibcn onları ne kadar özlii· 
yorum. Körler tabiatın guzei 
.zengi.11iklerinden her zanıa:l mah 
rumdurl:ır. 

- Çok değil İclal.. Kısa bır 
zamana kadar, gözlerinin peı'Cle
ıi JcalkacaktJr. 

- O günü bilsen ne hdar özlü 
ırontm sevgili. .• 

Xonu~an çok uzamıştı ••• 
Köıkün kapıwıa geldikleri hal
iie, farkında değildiler. Açık pen
'ereden ,ihtiyar anne seslcnme
,miş olsaydı, aşağıdaki yola kadar 
yür;iyeceklerdi. 

' . . . 
İclal bu sabah ayrılıyordu . 

Mı.:ammer ıztıraplı idi.. Vücu -
dunda hafif bir ürperme vardı 
genç adamın. Her ikisinin ide göz· 
lcri nem1i akşamlar gibi ıslanı
yordu: 

Araba, çakıllı yollardan ~ehre 
Öoğru uzakla~ırken, Muammerin 
elinde beyaz bir mendil fcUili u
ğurluyordu. 

Çitin önünde yalnız kalan genç 
adam, gözleri nemli, dudakların
ida bir ıztırap şarkısı, köşke ıclön
aO .. 

. . . . . ' . . 
Aradan tam O çay geçti ... Piya

nosuna dokunmayah üç ay oldu. 
Gen~ adam, içindeki bu ayrılı§ 
eızısmı unutamıyordu. Ne za· 
man piyanosunu açsa ve par
ır.aklannı piyanonun tu!lannda 
gezclirse .. Yarah bir kalbten dö
kUlen damla idamla yaşlar gibi 
çıkan,aes1er, one a~kının ilk ee· 
cesini 'iıatırlatırdı 

Gözlerinin perdesi kalkınca, 

ne kadar sevimli ve ne kadar gü· 
zel olmuştu, İclal.. Uzun İstan
bul seyahati onu biraz daha bil· 
yütmüştü. 

Genç kız Muammere yaklaştı. 

Yanında duranı sarışın rCll'kli, 
parlak kıvırcık saçlı bir delikan
lıyı takdim etti: 

- Gözlerimin perdesini kal· 
dırmak için, büyük bir savaşa gi· 
rişen genç doktorum Selim Naci 
Kansu .. 

Sonra doktora döndü. Bu defa 
sesinde hafif bir titreme vardı: 

- Yeğenim bestekar Muam· 
:ner Akın. 

İki gene bir birlerinin ellcriri 
· ıkt•lar. Muammerin gözlerinde, 
ıüreğinde yeni kurulan bir aşk 

:oprusü vardı. 

1rlal uzun görü~lerle !stanbui 
"lmeJivatını, gözlerinin perde• 
•. _Jl;:tJ:tan sonra, gezcii~i yerler' 

ı::ıl~ın dans, balo akşan:l<ırını an 
lattı. Ve her sözünde Selim Nacı 
Kansuya takdirkarlığını- gizliye 
mcdi. 

İçlal, Muammerı büsbütün sıl 
kip atmıştı. Bir gece çiftlikte 
misafir kaldıktan sonra, doktor 
K1nsu ile şehre indiler. 

Muammer artık unutulmuş 
muydu?. 

Genç adam, bir akşam elinde 
bast:>nu, Akdenizin engin kıyı -
Jarrnı ı;eyre dalmıştı. Yanına so· 
kulan çiftlik hademesi ona bir 
kart uzatıyoıt:lu. 

Genç adam mütereddit ve hü
zünlü bir bakışla, mektubu eline 
aldı. içinde acı bir ürperme var
dı. Muammerin gözlerin: ıdolan 
satırlar, onu çılgına döndürdü. 

Bu, lclal ve Kansu tarafmdan 
gönderilen bir düğün davetiye
si idi. Onlar mektuplannm son· 
lanna, şu satırlan ilave ediyorlar
dı: "Muammer ... Mutlaka gel ve 
piyanonu da beraberinde getir.,, 

Genç adamuı yüreğinde bir 
heyecan vardr. 

Muammerin gözlerine bir 
damla bile yaş gelmedi. ince 
uzun bir kahkaha. .Akdenizin hır
çın dalgalarında gömüldü: 

- Aynlan yol!. 
işte: bu genç san"atkirın son 

eseri idi • 

Ayrılan yol!. Bu eser ancak o· 
m.ın ölümünden üç yıl sonra mey
dana çıkıyordu. Büyük bir tiyat
ro kurumu tarafından sahneye 
konulan bu eseri ,icıat, göz yaş· 
lan arasında, kocasına sezldirme
den ,ağlıya ağlıya seyretmişti. 

Muzaffer Gökmen 

TDyatr oDar ve 
si nemalar 

fi 
ŞEHiR TİYATROSU 

Bu gece 20.SO da 
\'alnıı komedi kısmı: 

Uir •tuhasip Aranıyor 

--o-

Alemdar sinemes ı 
Ebediyen ben seninim 
Dennaltı cuiatlaları 

ö•ııp.ın l'ransanın id~fo ırhını teşkil eden Maginot hattı 
büyük bir Fi!'ansız kumanda! rnın ismini taşımakta.dır. 

Umumi harp patladığı z lman henüz 37 yaşında bir genç 
olan Andre Maginot orduy~ girmiş, bir muharebe eımasmda 

baCAğından yaralanmı~tı . Har •ta bir çok yararlıklar göstererek 
ismi o devi.~Cle de çnk •anınmış olan Maginot umumi 

harbin son tıenc~in.de mü,tE .ılelte nazırı, 1920 de tekaüd 
maa~hın nazm, 1922 de harbi ; eJ 1928 de müstemleke, 1929 da 
tekrar harbive nazın olmuştu. 

, .. Bu son onazırlığı esna. ında Cumhurreisi Painleve ile 

Son Olııikkr' ?. ı )ıis, aş)<, - ce•a romanı: 40 ı 

• • • • • • • • - • t • 

~k,:@~@ü~@J@ 
Nakk len: JYiuzatter J:...sen 

_Ne demek istiyorsun Gil -
zin? 

- Garaja gidiyordum. Arabanı 
alacak, Uludnğo. çıkacaktim. 

- Bu nereden foab etti? 
- Gezinti değil baba, Cemile 

bir telgraf geldi, belki acele bir 
şeydir wyc götilrlip vermek istL 
yorum. 

YUrilyc yUrUye garaj haline so 
kulmuş sundurmanın önüne gel _ 
mlşlerdi: 

- Atla bakayım arabaya kU -
çük yaramaz, ben de deniz havası 
alacağuncı. dnğ havası alırım. 

Bu .sı~da evden birtakım ses· 
ler geldi: 

- Yine nerelerde dolnştm mu 
sibet hayvnn, böyle üzerinden ça
murlar akarak gelip mutfağımı 

kirletiyorsun ... 
Elinde süpürge Zeyneb teyze 

köpeği kovalıyarnk bahçeye ka • 
dar çıkmr§tı. . '\ 

Doktor ve ikızı döndüler: 
- Ne var, ne oluyor? 
- Bu hayvan bugilnlcrde yeni 

yeni bir takım huylar edindi. 
GUndilz akşama kadar bataklık. 

tan ayrılamıyor. Vücudü çamur L 
çersinde buraya geliyor. Baksa.· 
ıuza. şu haline bir kere? 

Gilzin, kıymetli köpeğinin ba • 
ca.klannı silmek için eski bir pa_ 
çavra aldı: 

- O kirlenirse biz de temizle
riz. 
Babası arabanın kapısını açtı 

ve köpeğe ihtar etti: 
- Haydi dostum, gir içeriye, 

sen de bizimle gidiyorsun. 

*** 
Otelin salonunda kocaman bir 

sobanın kızarmağa b:ışhyan saç 
borularından etrafa tatlı ve u • 
yuşturucu bir sıcaklık dökUlüyor. 
Sobanın yanında ihtiyar bir lngL 
I~ mühendisi, genç bir kızla şat
ranç oynuyor. Jki _çocuk ~'erlere 

oyuncaklarını yaym13far, cıvtlda • 
şryorlar. Bir masada. tek bir ka _ 
dm ön!lne okumadığı kitabını aç
mış, b~ları pencerenin camla· 
rmclan tqarak ıssız yaylada do _ 
!aşıyor, 

- Garson, iki viski soda ..• 
Cemil ve Vfı.hid salonun en ge. 

rlsinde, büfenin yanıbaşrndaki ma 
saya oturmU§lardır. 

tkisi de dışarı bakıyorlar, fa -
kat Vahid hiçbir §CY görmüyor, 
ha.kışlan adetti kafa tasının içer. 
sine çevrilmiş gibidir. V.fıhid önü
ne konulan viski bardağını bir 
hamlede dikti. Ve Cemile: 

- Dostum, dedi. Burada bizi 
taciz eden kimse yok. Yarın Bur. 

I 
andan ayrılıyoruz. O halde hesa -
bımm görmek için en müsait za. 
ma.ndır. 

Cemil kaşlarını kaldırdı: 
- Ne hesabı? 
_ Seninle 1stanbuldayken bah 

se girişmemiş miydik? 
Cemil suratını astı ve: 
- Doğru, dedi, fakat bu bahsi 

unutmuştum bile. 
,.ah!d g;i7 kııpak'arını indireli: 

Siyah kirpikleri arasından nğır 

bir bakış sUr.lil'Jvo,r : i'1r"nlkar bir 
elle bos bardacmın dibindeki kil-

" beraber, A iman hududuna kuvvclli b:"" islih!·nm hattı çekti"~ 
düşünmüş ve bugün İsmini taşıyan müdafaa hattını kurrrı&lf J 
• ölümünden sonra namına bir abide dikilen nazırın ' 
abidesini Maginot hn' tı te§kil etmektedir • : 

Resimler, Maginot'un hayatından s:ıfhafarı gösterir;, 
1- Umumi harpten evvel askerken; 2 - Hrr·p esn••',iı' 

yaralı döşeğinde; 3 - Hnı·oiye nazırı olaralı bir mert 4f' 
esnasında (sağdaki); 4 - Namına dikilen abide; 5 - /VI 

Maginot'un annesi bugün 92 ynşrndadır; 6 - 1930 dlol'• 
harbiye naz:ı.'J iken Marrinot hattının inşnsına nezaret edı/ 

D.!!.1'&1&lz !a:JUe!!!_.lhltlnde as~erler h~r istirr.lıat <: nasmılıı bfr.,il{ 
,gramofon ı:alı.) orlar, bir t.ırnftarı ls •• .u.ıLil oyııu) ot 

T:ıhtelbahl. de m:::ifc başıııcla ..• 

çük kasığı döndürilp duru;>'or. 
- B.ıhsi ben kazandım. Bu in. 

kar edilmez bir hakikattir. Z ı ~cn 

bC'nimle bahse girişmek çok leh· 
likcli bir şeydir. Siz Güzir. le ev. 
lenemiyeccksiniz. 
Cemilin gülmek için en ufnlt bir 

arzusu bile yoktur. F ~ '':c.t bı·n:ı 

rağmen dudak kenarları bir gü • 
llims:?meyi andıran bir takallüslc 

büzüldü: 
- Doğru söylcdi'.;inizi knbul 

etsem bile bund:ın ya1'1ız balı.ei 

kaybettiğim neticesini çıkarabilir
siniz. Muzafferiyctinizl böyle hay. 
kıra hıı.ykıra ilan etmcğc hakkı

nız yoktur. 
Vahit tebcs.<ıüm etti: 
- Dostum, mnf liıp oldunuz. 

.Mukavelemizi hatırlıyorsunuz de
ğilmi? Buraya gelmek için yola 
çıkmazdan iki &ün evveldi... Be
yazıtta ÇınarnlUnda sizinle buluş 
muştuk. Orada sıze ''Bursaya 
gidiyoruz Cemil, demiştim. Fakat 
beni oraya götürmekle isabet et
miyorsunuz, Güzini elinizden ala
cağım. Bursadıın dönmeden evvel 
Güzin benim kıırım olacak. bu 
noktada benimle bahse girer· 
misiniz, demiştim. Sen de bahsi 
kabul etmiştin. Çünkü o dakikada 
zaferinden çok emin görünüyor
dun. Halbuki benim bahsi kazana 
cağımı biliyordun. ÇUnkü bir ka. 
dını, istemediği halde e\'lenmeğc 
icbar etmek mümkündür ve bunun 
için bir takım vasıtalar \'ardır. 

Söylediklerime darılma ama Ce
n'ıil... Kadın işlerinde sen dnha ço. 
euksun.. Benimle başa çıkmana 

imkan yoktur. 
_ İtiraf et Vahit.. Bu bahis 

manlisız bir ~eydi.. 
- Evet .. Manü.sızdı. Paknt hen 

bahse giterken çok rir'lr'i hir i4c 
giriftiğimi f'C~mi~tim . Bu kızla, 

neye mal olursa ol su., evJc.nmclt ' 

i.stı.voruum. !:Sen siındi\·c kadar 

birçok knJınlaı la yaşaıJııYI· ~ 
ç 

ht- r l•c.d.n b •• na ıztırnP 
,. , ... ,.. ' 1 • or·"'· te. :::-1.ı v ... r :ı, ~ ... t.c. r.;ı ~ ı 

lt:ıdm:ı rant gclcmodirn· ~(;il 
zi.1in )anında huzur ve sU ~ 
'-·u ·orum O benim uyupl' 
" J • , ·of• 
r.:liycn Ft'!:-llcriı:ıi avutu) 

1 
\ 

•. bfl· m::L • ·r.1:ı :;;:fa vcrmegı ı; 

mu~1a!ck:ılc benim olacalt·· , 
dakilc>rle olan bütün bjj 

l • G" . ı.•alll 
:oparacagım.. uzın ,, !~ 

sevccC'k, yalnız bcnlın 

~ifa ola,.nk. . , l' 
- Faknt ya Güzin 5.1Zl 

se?. 

d.t. 
- !stcse de, istemese ~~ 

le evlenecek. Eii,mdc oll~ 
Ienmeğe icbar edecek bi .c!Jf 
sıtalar vnr. Burada. iki 8~ı' 
rcdiyorum. Fakat susJtl ,'>" 
beklemekten tabii bir J1I ô 
var. Siz Güzinin dedikod~ 
kadar çok çekindiğini ts ırl' 
siniz. Binaenaleyh adını ~cOJ 
mck, her snlondcı. bir ~ 
me\'zuu olmamak için bCtl 

lcnmeğe razı olacnktır. 

Cemil şahlandı: •. di~t 
- Fakat evlcncccgıJ11 ı.ıc 

zin l'mnımn iftir:ı etrtle:ll) ı 
olamnm. Pazarhğımızdll 
{ley yoktu. 

1
e1 

Vahit bir dakika. hiç bira~ 
lemedi. Tıpkı hız slJ1l 1cJ 
geri geri çekilen bir atla) 1' 

4 - Hayır, endişe edilece, 
yok Cemil bey. Bir dftlX11 ·ti 
cak değilim. Yalnız olııfl ş 
.. . d d • JJjÇ .rı uzt-nn e uracagım . ._ çıı· 

yok, siz de benim gıbiı 11~ 
dolaşan cadı ve hor~lıı.~ • /. 
leri üzerinde düşUndilnuı: 

9 
siz bu rivayetlerin asıını ,.e 
istemediniz. Ben arııdı.X11 ıc e< 
tlurn .. lşte Güzini bcnıfl1 ,,., .. ,.,," 
m"ı1e icb:ır edecek en bil. 

/ 
buradan cıkıvor. """' 

ı fl•.,, 


