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Pal'& elçimiz Daladya 
ile görüştü 

HERYEROE S KURUŞ 
Belçika Af!lerikadan 

tayyare alacak 

Paris, 7 (Hususi) - TürkiyC'
nin Faris elçisi Fransız başvc . 
kili Daladiye ile görüşmüştür. 

Briiksel, 7 (A.A.) - Albay 
Foidart riyasetinde bir Belçi
ka askeri heyeti, tayyare ve 
hava müdafaa vasıtaları satın 
almak üzere yakında Birleşik 
Amcrikaya gidecektir. 
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Garp cephesinde 
hazırlıkları ilerliyor 

lıaltık devletleri, bitaraflara ait gemilerin batırıl

Alr11a l 

• 

masını 

Memleketsız hır 
tneşru hükumet 

1

1 

Ya:.an ~ ASIM U ... 
~Lehistan henüz ölmedi dersek 

Alma nya nezdinde protesto edecekler 
• 

Hitlerin nutku nasıl karşılandı? ) Karadağ muhtar 
Fransız gazeteleri; şiddetli bir lisan kullanarak bir devlet oluyor 
"Hitler hakikata meydan okuyor ... ,, diyorlar 

Amerika ayan meclis ı ve mebuslardan bazıları şu iki noktada mutabık kaldılar: 

Belgrat, 7 (Hususi) - Doktoı:: 
Maçekle anlaşmış olan Kam3ağ. 
lı mebus ve :;:=:aradağlılar lideri l'la hayret e tmeyiniz; çünkü 

~~Ün Frnnsadn. Fransız toprak
"'l Üzerinde bir Leh hükUıneti 
~kkül etti. Eski Leh ayan rei-
~aczkiewiez yeni Lehistan 

~urreisidir. Yine bu cumhur
~ınin idaresi ile ot"ada bir ka
'e ~ teşekkül etmiştir. Bu hüku
~ lın emri altın.da bir Leh ordu. 

1- J-Iitlere itimat caiz olmadığ 1 

Skobeye Dreycviç ile Yugoslav 
hükumeti arasında yakında bir 
anlaşma yapılacaktır. Bıs anlaş
ma 28 Ağustosta H1rvatlarla 
Sırplar arasında yapılan uzlaş. 
maya benzeyecek ve Karadağ, 
Hırvatistan gibi, Yugoslav dost 

ı' ' "Ücuda getirilmiştir. Bu ordu 
~stanın askeri müttefiki olan 
' sa hudutlarında Fransız or
~ •tınun yanında Alman ordula
~Ue hat"bc devem edecektir. Le· 
~~dan kacıp kurtulan bütün 
~ liler hep birer birer FranP
tJ:.,f:İderek bu yeni Leh ordusuna 
·~k ediyorlar. Yeni Leh hüku. 

2 - Nutkundaki sulh müzake- Hırvatistan gibi, Y ugoslav devlet 
Jet olaraktır. Karada~ Jisaniyle 
çıkan Zeta gazetesi bu anlaşma
nın ya kında :imzalanacağım yaz
maktadır. 

• 

relerine girişmek imkanı 
İstanbul • Berlin 

linin emri altına giriyorlar. 
{l"ansa ' 'e lngiltcrc Fransa

ı.. teşekkül eden ve orClusu ile 
~nyaya karşı mücadeleye de
.~ etmek kararını veren hüku
\ t.: meşnı Leh hükumeti diye 
.'l\ıl ve ilan ettiler. Sonra Bir

verecek temel bulunmaması Tayyare seferleri 
haşlıyor 

İlc İ\mrnkl\ cumh urivetleri de 
Ilı şekilde bu hükumeti meşru 
~hükumeti diye tasdik etti. 
<-ahiren bııkılırsa LeJ..\stanm 
llanbnşa ecnebi kuvvetleri ile 

Japonlara göre; nutuk müphem ve karanlıktır 
Bitaraf memleketlerde nutuk itimatsızlıkla karşılandı 

Bedin, 7 (Hususi) - Berlin 
ile İstanbul arasında evvelce yol
cu nakliyatı yapan Lüfthanza 
tayyarelerinin yeniden seferlere 
başlamasına Türkiye hük\iıneti 
muvafakat etmiştir. 

~İnden sonra Fransız toprak-
, 'll Üzerinde bir Leh hükUmeti
~ teşekkül etmesi beynelmi]Pl 

tık ilmi ile alay etmek gib~ 
\ leydir; bu yolda v ücuda ee. 

hir heyeti meşru bir hükı1 
t diye tanımak da Ş?iiliinç ,,.;; 
~bilir. Fakat bu yeni Leh hü· 
~~etinin nasıl tesekkül ettiP.inr ı 
'-~.at edil ince hadisenin gülünr 
•11~ bilakis pek ciddi olduğı• 

fılır. 
,~atırlarda olduğu üzere Lchis

harbi devam e derken eski reİ
~ rnhur f t?nace Mocicki ve Leh 
ihneti Romanyaya iltica et
ti. Leh orduları harp ederken 
~le bir iltica hadisesi cihan ef· 
ı:tımumİyP.,inde cok fena kıor 
:~tnıştı. Meğer l gnace Moric· 

1tı bu tarzı hareketi mcmleke
karşı bir hiyanet değil, bir 

Vaşington, 7 (A.A.) - Ka
pitol kulvarlarında ayan ve mc. 
busan meclislerinin azası <1u nok 
t alar üzerinde mutabık kalmak 
ta idiler: -· ~--..1.--..._ 1 

1 - Bitlere itimat etmcğe 
imkan yoktur. 

2 - ·muerin nutkunda sulh 
mü1.akerelerine ğirişmek imka
nını verecek bir temel yoktur. 
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Harp vaziyeti 
Polonya ordusunun son iki fır
kası da Almanlara teslim oldu 
Garp hududundaki Alman baskını neticesiz bırakıldı 
~erlin, 7 (A<tA.) - Alman U

l'tli karnrgahı bilridiyor: 

~istuıu·n şarkında ~e Suvalki 
~taksında Rus kıtalarile mu. 

~ı.k kalan Alman kıtaları biliı 1 •se Alman - Sovyet menfa- . 
Jll"ııntakasına doğru ilerlemek 

tler 
cl>oıo~ya ordusunıın b"lkivesi 
<ı. \'aıı ında olan iki fırka ku. 

~'!/ lldanı ile 100 zabit diin 
'-'l-~lt civarında teslim olmuşlar 

Oarn cenhC>sin.d" niicmnt,.,, 
• of l't))l.,,.y fl'Prj .. ·:"1.·1.,• •:ı-,••, 
~ 13 d . l'lt un un Maad'l ccuhenın 
, f aç noktasında hafif bir tor 

aaliyeti olmuştur. 

Bonn mıntakası üzerinde uç
mak isti yen Fransız ta vvarele
ri Alman avcı tayyareleri ve 
hava müdafaa bataryaları tara
fından dn~ılı lmıştır. 

G"rl"c:h<>r~ civr.rm.da nılrnhıı 
lan biı· muhnr<-be ecınasında bir 
Fransız tavvar<'sİ düşiiriilmüş -
tiir. J)i.Ter bir Fran!=:ız tn"\'at°<'
si de Euskirche>noc karava in
m"k mechııriv<'tindC' knlmıı;;ttr. 

Biri C'rkiinı}ıı:ırp kıvnıalrnrr" 
olmak Ü7.ere diirt kiı::irl en ih"ıı. 
ret ohm hvv!\rcnin müretteb'.l 
tı ('<:İr "~:ı-.ı~Hr .Alman }tqvn 

kuYvctlcri hiçbir zarara uğra -
mamıştır. 

rn"tıam1 5 i nciilr' ) 
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!Bunun 3 ncü sayfamızda! 

. . . . . . . . 

Avrupada harp! 
başlarken · 

Mtitckalt Fransız gene_ 
rallcrinden Duval'in 9 3 9 
dü nyn harhi ve garp cep
hrsindo vukun ~elcrelc ~nr
ııışınalar otrnfıncln şayanı 

cl ikkat f ikirleri. 
• ... ·----·-···· .. -·----·----·-·-···-······· 

1nfiratcılar bundan Amerika 
hükumetfnin memleketi harbe 
sürükliycbilecek olan her türlü 
hareketlerden içtinap etmesi IU
zım geldiği neticesini ~ıkarmak 
ta, fakat her iki mecliste de 
ekseriyeti teşkil eden hükumet 
taraftarları Bitlerin nutkunun 
Avrupada harbin devamı hak
kında mevcut olması muhtemel 
bl.itün şüohelcri izale ettiği ka. 
naatin.i izhar cylemektedirler. 
Bunlara göre bitaraflık kanu
nunun Bitlerin lehinde bir fark 
gözetmiyecek şekilde bir an ev
vel tadili her zamandan ziyade 
lfızımdır. 

r'\lebus~n meclisinin hariciye 
enciimeni reisi sol Bloom Bit
lerin nutkunda l tnlyadan Ho. 
landa ve Fransa ı,akkında ol -
duğu gibi hiçbir sempati gös -
terilmcden bahsedildiği ve .Mu
solininin ismi zikredilmediği 
noktasına nazarı dikkati celbey 
lem iştir. 

Birçok mebuslar, Hitlcrin 
Avrupada tecrid edilmiş bir 
vazivettc kaldığını beyan et. 
mektc ve Bitler - S.talin yak· 
!aşmasına büyük bir iktısadi 
ehemmiyet atfcylememcktcdir
ler. 

Ayandan Borah, Bitlerin va 
idlcrine itimat edemiyeceğini 
söylemiştir. Müstakil mebus. 
lardan Norris, Fransa ile ln
gilterenin Hitlcrin vaitlerine 
kapılacaklarım zannetmediğini 
beyan etmiştir . 

.Nye, matbuata beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 

"Bütün cumhurreisleri. kral
lar ve başvekiner gibi Hitler 
de dahilde prooa;;anda yapmak 
maksadile rıutkunu söylcmistir. 

Demokrat ayandan King. 
şöyle demektedir: 

- Hitlcrin tekliflerinin sa. 
mimilij?ine itimadım yoktur. 
:\Yüttefiklcr. harpten vazP-cçtiu: 
ni isbat edinceye kadar ve Po· 
lonvanın istilası, mukabilinde 
tavizat vcrinccvc kadar kendi . 
sine inanmıyacaklardır. 

Kaliforniya demokrat ava
nından Dovnley, infirat~ıların 
tezini mi.idafaa ederek müttc. 
fiklerin talebi veçhile silah en
d üstrileri genişletildiği takdir
de bunun Amcrikaya olduğu 
kadar demokrasilere de zararı 
,,,.,kl' .... """~ı. rünkü burılarnı 

rrıı"r ·ı: i·•<'i7c ) 

Türkiye siyasetinden Almanlar 
memnun değillermiş ! 

Bir Alman gazetesi Türk hü
kumetini ve Türk 

matbuatını şiddetle tenkit ediyor 
Berne, 1 (A.A.) - Havas: 
Almanya, Türkiyenin siyasetinden gayri memnundur. Bcr

lindc çıkan siyasi ve ekonomik "Sudestcho,, gazetesi, bari= suret. 
tc mülhem bir makalede, Türk zimamdarlarım §iddetle tenkit 
etmektedir. 

"Sudestcho,, gazetesinin bu yazısında ileri sürülen esaslı şi
kayetler şunlatdır: 

Alman siyasetini ve ezcümle B. Von Ribbentropun .Mosko
va seyahatini gayri müsait bir tarzda tefsir etmi~ olduğu için, 
Türk matbuatının yola getirilmesi lazımdır. 

Türkiyenin siyaseti, Alman aleyhtarıdır. 
Nihayet, Almanya, Türkiyenin İngiltere ve Fransa ile olan 

anlaşmalarının manasını anlamamaktadır. Ve Türk resmi mah
fillerinin bu hususta Vt>rdiği izahat, samimiyetten aridir. 

Eden dünkü nutkunda dedi ki: 

1 ehdit siyaseti 
sona erecektir 

Mağlup olmıyacağız çünkü olamayız .. 
Londra, 7 (A.A.) - İngiliz 

nazırlarından Mr. Anthony Eden 
ıdün akşam radyo ile neşredilen 
bir nutuk vermirtir. 
Eden nutkunda" İngiliz impa -
ratorluğu hakkı"'ı" simdive ka -
dar !Jirçok milletlerin kurban 
edildiği kuvvet siyasetine bir 
nihatey vermek için mücade. 
leye azm:tmiş buh•n.:uğunu 
söylemiş ve şunları ilave etmiş. 
tir. 

"Giriştigimir. mücadelenin 
ncti.:<'4li h-:t1<1:mda §Üphc besli. 

yemeyiz . İngiliz imparatorlu_ 
ğunun zengin ve muhtelif men. 
balan bu anda davamıza hiz. 
met için bir araya toplanmış 
bulunuyor. Ba 1.ı.:vvetlerin za. 
feri temin etmemesine imkan 
yoktur. 

"Biz bugün yalnız bir esF 
dünyayı muhafaza için fü~·· 
ayni zamanda yeni bi. dün. 
yar:ltmak için carpışıyonır. 

Ebediyyen silah altın-la ya • 
şıyacak değiliz. Fakat karşıla. 

(Devmm S incide) 
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ili C:özll 
insanlar memleketinde 

1 ııkokullarda çift 
tedrisat kalkacak 

\ 

Kii.ta7ıya ı1ıca mm ta7:asmda Trampa ge7en1er 
Dostluk gibi ııolitikadu da 1 .Sarı toprnklnı ın ortnsından 

şı ınanlık boş bir şeydir. Politi açılmış lılr yol yavaş, yavaş 

kada şişmanlığın faydasını en 
iyi anlatan Herriot'dur. Ona 
göre şişmanlık politikacı iı;iu 

bir kazançtır. Der ki: 
" - Politikada gtisterlşin, 

şişmanlığın da bir yeri ,:ardır: 
GözU doldurur! 

Liyonun belediye reisi siş

mnnlıktan bahsederken şunla
rı anlatmıştı: 

- Muarızlarıma karşı şiş
manlığımın fnydasıııı gördüm. 
KUrsti)'o çıktığım zaman eğer 
muarızlarım gUrültu ediyor. 
Jarsa ben ellerimi göbeğimin 
tistUnde ka'tuşturur; dururum. 
Onlar sustuktan sonra söze 
başlarım.,, 

Politika . 'şmanlığın, şişman
lık politikannı levazımından 
biri halini alnbilir. Ji'aknt şiş_ 
maıılığın flmansız bir düşmanı 
'\ardır: Estetilc. Bu dUşmaııı 
zamanımızda mağlôp etmeye 
imkıl.n yoktur. 

Şişmanlığın bu ezeli düşma
niyle mücadelesini Henri De· 
mnd, "Le :Martyre de l'obesse,, 
adlı cst rinde ne gUzcl anla
tır. (1) 

Henri Bernnd'nun siyasi dü· 
Uncelerlni beğenmem. Fakat 
işmanlık kurbanı, bir tebes
llm le iki damın göz yaşı ara-

sında geçen bir hayatın tA ken
disidir. 

Kendi l>endini, kendi etle
rinden utan.nrak onu gUIUnç 
sayarak kendini mahrumiyete 
veren şişmanın halini bu ynlı
ğa giden şişmandn° görUr .gibi 
oldum. Çünkü o, vücudu bir is
takoz gibi ncaip renkler aldı. 
ğı, ıwfcs alırken balinn)ilf gibi 
suları fı:ıkırtnrnk, bu"Mırlnrı 
bir metre önden bir pişdar gH.ıl 
göndererek bitkin bir hale 
girdiği halde bir tilrlll olu!'.;'Un 
yanından ayrılmıyordu. 

O ayıbının cezasını l!eker
kC'n sanıyorum ıztırnbmı okut
mak için Snrı kızın sırına saç
larını mUtemadt loşluk içinde 
her taraftan sızan suyun göl
gesinde, mavi gözlerini istelak. 
tit ve isteldğmitlerln derinlik
lerinde seyrediyorclu. 

1 Bir tarafı çıplak tepeler, 
karşısı taze meşe \'e çam 

ormanları ile kaplı derenin ke
narında ~adırdayım. Burası 

Sarı kızın bulunduğu banyoya 
bir dakikalık mesafededir. 

Banyodan sonra uykuyu ye
meğe tercih ettim. Gerçi bura_ 
nın usulü yemeğin tercih edil
mesidir. l"aknt itiraf edeyim ki 
slirUlerin taze ku~ulannı kıp
kırmızı bir alevin ortasında 
dumanlı l>ir levha halinde sey
retmekteııse onu otlarken gör_ 
meyi daha ziyade arzu ediyo
rum. 

Pınarlarmdn lıin türlü kim
ya oyunu arıklı olan sular insa
na mUteınndiyen fştjhasının 

hasretlnl uııutturmıyorlar. 
Fakat ben esasen sabah 

kahvaltısına alışık d<'ğilimdir. 
Karyolama uznnıtorum. Çac1ı. 
nn aralığından etrafı seyredi
yorum. Çadırın )anından itiba1 

ren kUme kUme kimi mahruti, 
kimi dört köşe, kimi beyaz, ki
mi sarı, kimi, gri çadırlar uza_ 
nıp gidiyor. 

Tahtadan yapılmış kullibe
Ier; beyaz badanalı alçak ta
'\:anlı salaşları, sadeee çam dal 
farının Ustle>rini brttiiğU çarda
ğımsı "Talvarlar,, takip e<lL 
yor. 

Biraz ilerde hususi markalı 
otomobiller, Klltnhya, BileC'ik.

1 
F.sk!8f'hfr. Bozl)yiik, Tavşanlı. 
"'imaw. pJ1k•i:ırın: hı.şryen oto· 
hu• l• r ~ Çl\~yor. , 

meyillcni) or ve Çamlığa doğ
ru yilkscliyor. Bir aııdo. kendi
nizi BUyüknda veyahut Heybe. 
lide fnrzedcbillrslnlz. 

RUzgllrdaki reçina kokusu 
ve serinlik, denizin yosunlu, 
tuzlu lezzetini hatırlatır. Yol
dan boyuna geçiyorlar. Bu yol 
bir insanı akşama kadar eğlen 
direcek kadar bol çeşjtli mnn
znra in rı ihtinı ediyor. 

Yolun bir kenarında etrafı 
çamlarla çevrilmiş hir banyo 
var. Bu banyo çok sıcak, sısak, 
soğuk suyu ihtiva <'den Uç ırnr
çadan mUrekkl'ptir. Bir havuz. 
dil Uç iklim yanyana yaşamak
tadır. 

Mercan ve Sedef adaları his
sini veren mednrlar denizin
den n~~ağıııızı kaldırarak ılık 
denizlerin rütubetine derhal 
intikal edebilirsiniz. 

Oradan, Şimal denizlerini 
andıran soğuk mıııtakaya yine 
bir adım atmak sure>tiyle g<'ç;e. 
bilirsiniz. 

Bu komprime iklimler ara
sında yerini ancak mevsimden 
mevsime değiştiren balıltlar
dır. Yazın oğuk .. Jcö~yi, kıt;ıın 

ılılc köşeyi tercih, ediyorlar .. 
Açık pH\j manzarası arze

den bu yüzme hanızu bilhas_ 
sa. gençler için bir spor vazife
sini görmektedir. 

Havuzun rıhtımında mayolu 
ve peştemalh adamlar dolaş
makta, bir ellerinde Yalizleri, 
bir ellerlııdo seccadeleri ile bir 
sllrU insan da içeri girmekte
dir. 

Pijama pantnlonu Ustliııc 
ceket giymiş, fötr şnııknsını 

başına geçirmiş ndnm görebL 
ıeceğiniz g ibi entari Ustilne 
p:ıltosunu, başına melon şap
kasını geçirenleri ele seyrede
bilirsiniz. Heybelerin motosik
letlere yllklendiği bu yel'de 
ben bu manzarayı bir etiket 
noksanlığı şeklinde mlita1ea 
etmedim. BiUikls, bu gezinti 
-..·e eğlence yerinde sadece ra. 
hatlığın hlirriyetini sezdim. 

Entarisini giyerek bacakla
rını serinleten, başına fötr şaı>
kasını c1a geçirerek kafasını 
güneşten muhafaza ediyor. 
Yaşlı adamlar, top sakallı kı_ 

ranta veya ak saçlı babacan Ih. 
Uyarlar eski ro U" "n·er neslin 
terkiplerle 1• tmerli .:ı.;;Ulhas 

de.dil;I fakat halkuı onu hafif
leterek hnsas haline koyduğu 
banyonun yanında söğüt ve ka· 
vaklaPın gölgesinde uzanıp gi_ 
den çayırlıkta semaverlerini 
yakıp çayları <lem1iyorlar; sec
cadelerini yayıp cemaatlıca na
mazlarını kılıyorlar. 

Burası eski namazgflh ola· 
cak. Kadmlar ya çadırlarında, 
yahut tarlrıların ,gö lgesinde, 
yahut da lıamamdadırlar. 

nu ayak üstf! yolda pek çolc 
gtize çnrpmazlar. Onları taze 
çam orınunı içinde sarı tiftik 
keçilerini okşaı·ken mutlakn 
görmek mtimkllndlir. 

(Daha var) 

( 1) Bu eser Şukrii l\a)u lararın_ 
dıın "Sisl,o,, :ııl:y!c Tiirk~·c\e lercü_ 
ruc edilnıi)llr. 

Eski ŞU.rayidevlet 
binası 

Eskiden emniyet direktörlü. 
ğünün bulunduğu vilayet yanın 
daki şfıravı devlet binası tstan _ 1

1 

bul adliyesine teslim edilmiştir. 
Çok köhne ve kullanılmaz bir 

halde olan bina. tamir edil(:'C<'k ı 
ve şimdi tnpu dail'('sinde c:atı. 1 
"<in asliv<' hukuk mahkemei(.'ri 
İ'>'J.rava f.Aşmıv-...aktlT 

İ stanbul vilayeti on:. 
müzdeki ders yılı için 
hazırlıklar yapıyor 
llk okulların ~ayısı bugün 

şehrimizde diSrt yUzll geçmiş-
tir. Bu okulların miihim hir 
kısmı şehirde, diğer kısımları 

da köylerde. Bu zümreye öniL 
mUzdeki ders yılı haşmdan iti· 
bal'cn şehirde 11, köyde 50 ol
mnk Uzere Gl olrnl daha karı
şacaktır. 

İstanbul vllfiyeti maarif mU
dUrlüğll ile temn~ ederek önü
müzdeki ders yılı başından itl-
1..ıarcn ~ehir içinde yarım tedri-
satı ilkokullarda kaldırmnya 
kaU surette karar vermiştir. 

Çifte tedrisat yapan tık okul 
talebelerinin kış mevsiminde 
okula yetişmeleri lmkl\nrnı te_ 
min malrnadiyle sabahları ders 
lero biraz dahn geç başlana 
caktır. 

Vali LQtfl Kırdar çifte tedri
sat yapan okulların bu dt>rttcn 
kurtulması için bizzat tetkik
lore başlamıştır. 

Bir çocuk otomo
bil altında kaldı 
Kabahati görülmiyen 

şoför serbest 
bırakıldı 

Dün öğleden sonra Topkapı 
dışında. Maltepe caddesinde bir 
kaza olmu.'.1, beş yaşında bir ço
cuk posta idaresine ait bir oto. 
mobil altında kalarak parçalan· 
mıştır. 

l\laltepe askeri lisesi müdürü 
erkanıharp miralayı Adilin ço. 
cuğu olan .Şener, şoför Eminin 
idaresindeki otomobil geçerken 
caddede oynuyordu. Birdenbire 
elinden kaçan topu yakalamak 
için yolun ortasına koşmuş, ve 
bu sırada otomobilin altına düfi 
müştür. 

Şener, bir müddet sürüklen -
miş, hemen ölmüştür. 

Vakayn. müdde\umumilik el 
koymuş, vaka verinde keşif va. 
pılmış, tahkikat sonunda şofö -
rün h içbir kabahati olmadığı 
anlaşılarak hakkında ademi ta. 
kip kararı verilmiştir. 

Türk - Fransız ticaret 
anlaşması tatbik 

sahasında 
Şehrimizdeki Fransız tica

ret ataşesi müşaviri eltin mın_ 
taka ticaret mUdUrU Mehmet 
Aliyi ziyaret etmiş, yeni Türk -
Fransız ticaret an Jaşmasmın 
tatbik i hakkında görUşmUştUr. 

Ji'ransız ticaret müşaviri Tür 
klycden }t"ransaya i hracatına 
mllsaade edilecek maddeler 
hakkında .da matrımat almış
tır. 

Öğrendiğimize göre Fransa 
hUkftmeti birçok maddelerin 
memleketimizden mubayaa e
dileceği hakkında alAkadarla. 
ra malQmat ı.-ermiş, ayrıca tU
tU n stoklarını coğaltmak için 
de TUrkiyeden kısa bir zaman
da 3 milyon kilo tutun a lacak
larını haber Yermiştir. Hu ha_ 
ber dUn tüccarlara blldirilmiş
tlr. 

--o-

İstanbul müddeiumu
milik kadrosu 

l stanbul adlivesinde bu sene 
kabul edilen geniş teşkilat do -
layısile müddeiumumi muavin. 
leri kadrosuna birkaç muavin 
daha ilavesine lüzum görülmüş
tür. 

Vekalet birim~ etine kadar 
tayin keyfiyetini bildirecektr. 
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ilkokul talebesinin 
Jaha iyi yetişmesi için 

Bahkesirde açıl~ 
panayirler 

Bu sene çok iyi haıı1' 
bıraktı 

Oğretmenler mıntaka müfettişlerin :n 1 

başkanlığında to) lanlılar yapacaklar 1 

Balıkesir, (Hususi} - , . 
vctimizin muhtelif mmtakal 
dn 939 yılı ağustos ve e~1 
ayları içinde nçılıo kaoaJll 
hayvan nan.avırlarmda 5' 
yal)ılao hayvanların miktB 
bejcJleri aşağıda gö.5terilm İlk tedrisat mUfettişleri tef. 

Uş edecekleri okullardan fazla 
randıman alabilmek için önü· 
müıdekl haftadan itibaren öğ
retmenlerle toplantılar yapn· 
caklardır. 

Her lspekter kendi mıntn. 
kasında öğretmenlerle bir haf· 
tadan itibaren çarşamba gUnU 
mesleği toplantılara başlaya
caklardır. 

Burada ilkokul talebesinin 
iyi yetişmesi bakımınc1nn öğ· 
retmenlerln tanzim edecekleri 
yıllık Ye günlük planlar. hu 
pli'ınlarm hazırlanmasında göz 

önünde tutulacak csaslrır. kul. 
!anılar.ak malzeme tcsbit edi· 
ıecektlr. 

ilkokul tal~bcs!nln olrnl oı. I 
şınclaki hnreketıeri, okulda i~· 
tlmai yardım J<olları, öğret. 1 
men toplnntrlnrı, taleot>nln o· 
kuldakl sıhhi ve ruhi halleri
nin tetkiki görllşiilccek mc\'· 
zular meyanındadır. 

Her yıl olduğıı gibi bu yıl cl:
C:OC'Uklar, Şehir Tiyatrosundan 
fiznmt istifade edeceklerdir. 
Çarşamba V<' Cumartesi ı;?;Un 

!eri tale>be toplu olarak Çoeul 
tiyatrosu nn götii r!l lc>C'eklcrdir. 

dir: 
Bu yekunlar tetkik cdilece 

lursa. vilayetimizin hayv~a 
bakımından ehemmiyeti, 
ve yetiştiricinin iktısadi k 
m:ı.sında nanavırların ovn 
mühim roller bariz bir s 
glirıilür. • 
Panu·ırlardan alınan nctJ 

in şunİar<Ur: • 

Hangi mallar harp 
kaçağı addediliyor 

İvrindi panayırmda 36 
muhtelif hayvandan 1335. 
riıçda 413 havvandan 6844 
~uş, Smdırdır.-t nanavırında 
ravvandnn 916 50. Sığırcı f 
v·rında 38:1 hawandan 99 
i\Ianyas n:ınavmnda 452 lı 
vandan 11626. Susığırlık ps 
:vırında 1265 hayvandan 280 
F epsUt panayırında 444 b 
vandan 9794. Dursunbey p 
ymnda 832 havvan satılmlf 
16785 lira 16 kuruş hasılat 
nuştır. 

Bu hususta Hariciyeden mütemminı 
malOmat geldi 

tn~iltere hükumetinin bütün 
bitaraf devletlere ve bu arada 
memleketimire de abloka ilan 
ettiği maH'ımdur. 

Almanyaya bilhassa iptidai 
madde gönderilm~mesi için ya
pılan bu abloka hakkında hari. 
ciye vckaletimize yeni malumat 
gelmiştir. İ ngiliz hükumetinin 
harb kaçağı olarak kabul cltii:'l 
ve Almanyaya gönderilm"mcle
rini istediği maddeler de dün a
lakadarlara. bildirilmiştir. l3u 
maddeler şunlardır: 

a - Her nevi silah, mühim
mat, patlayıcı maddeler. kim. 
yevi müsta.hzarlar, kimya har. 
bin.de kullanılnbil('{'ek maddele· 
ri imale vnravan bütün madde
ler ve makincler, bunların nk. 
samı, 

b - Her nevi mahrukat, ka
ra, hava. den iz veya nclıir yolu 
ile nakliyata yarayan biitün te
sisat ve vasıtalarla bunların 
imal ve tamirin~e kullanılan 
makineler, aksamları ve yine 
bunların istimallerinde kullanı
lacak alat! 

c - l\luhasamntın idamesi i. 
cin lüzumlu veya idamesine ya. 
rıyaca.k bilumum muharebe va· 
sıtaları, alat ve edevat, cihaz
lar, techizn.t, haritalar. kroki. 
ler. kağıtlar, makineler. vesika
lar ve diğer bu gibi lüzumlu 
veya elverişli maddeler. 

d - Meskfıkat, külçe hnlind~ 
altın \"C e-iimüş. tedavi.ilde bu -
lunan paralar, potlçeler ile Jnm 
ların imalı için hizumlu veya 
imalin~ varıyacak maden ve 
maJv;?ınelcr. 

Her nevi gıda maddeleri. er
z.ı.k. hayvan beslemeğe yanya. 
cak maddeler, her nevi giy<'cek 
eşya ve bunlarm istihsalinde 
ku1lanılacak maddeler. 

Yukarıda yazılı olan madde
ler İngiliz don:ınması tarafın
dan gemilerde yapılacak kon
trollarda vakalanır ve bunl::ırın 
gide<!ekleri yer kati olarak bel 
li olmazsa müsadere edilecek. 
lerdir. 

Müsadere edilmemeler i için 
gidecekleri yer ve ı:;ahıslar 
üstlerinde yazılı olmalıdır. 

Halkevleri müfettİ§ 

Erbaada ~ 
Erbaa (Vakıt) - Cumh . 

yet halk nartisi halkevleri 
fettişlerinden Mehmet Ali 
lıca halkcvi muamelatını t 1ll 
etmek üzere buraya gelmi~ ~ 

Mehmet Ali Çamlıca h 
vince konuklanmış ve halke 1l 
!erle samimi bir hasbi halde t 
lunmuş, veni direktifler ve 
tir. itı 

Erbaa Miiddeiumumisi t~ 
Başladı 

'Mersin hakim namzetleri 
Hüseyin Fırat. kauı.mı:: mU 
unnımilif,ine tnvin kılt11mış. 
rayıı gelerek vazifesine b~ 
mıştır. Genç Adlly cfmize 
vazifesinde muvaffakıyet tc 
ni ederiz. j h 
Konyada esnaf tcş~ ı 

külleri ihya e diliyot 
Konya, (Hususi) - Ko 

e3tlaf teşekküllerinin tekrar 
yası kararla "tmlnııştır. 
dcnberi, muhitimi1.ce çok 
miş olan mıntaka ticaret 
diiriimüz Bay Zeki Afşm, C 

liyetleri '"rn.sında da ha · 
kendisinin kurmuş olduğu 
naf teşekküllerinin ihyası 
su~unda calışmaktadır. 

Neşriyat dolandırıcıltğı hadise
sinde yeni safhalar 

Dolandırıcı Saim namına Anadoludan 
1 

gelen havaleler devam ediyor 

Bilhassa son günlerde b\l 
şckltüllcrin yer ve nizam 
!erile yaroım sandıkları c 
l'D !ti faaliyet artmış bulunlJI 
tadır. 

Ak~ehirin planı 
Akşehir, (Hususi) -

hir imar planı avan projesi 
tchassısı tarafından ikmal 
mi~tir. 

Bu projenin mahalli im 
lara uyup uymadığını tetkiJ 
çin Nafia Vekaletinden şdı 

, lik fen heyeti mühendislerifl 

Evvelki gün birinci sulh ce- 1 
za mahkemesi tarafmdan tev
kif edilen, sabıkalı dolandırıcı 
Mahmut Saim hakkında müd
deiumumilik tarafından yapı. 
lan tahkikat ilerlemektedir. 

Dolandırıcı, Saim, "Fener. 
bahçe - Galatasaray,, Unvanlı 
bir takım kağıtlar bastırmış, 
üzerine de evvelce çıkardığı bir 
kitabın telif hakkı numarasını 
koymuştur. Biivük b ir müessese 
zannını vermesi için de vazının 
altına (Yenipostane cadde.sin 
de Fındık Han 7 numara) diye 
uydurma bir yazıhane adresi 
yerleştirmiştir. 

Bundan sonra bunlardan yüz 
lercesini (Galatasaray • Fener
bahc;e neşriyat müdüriyeti say
gılarını sunar . Anadoluda mek
tep kitapları ve sair mallar sn. 
tışını yapacak bir acente arı. 
yoruz. Bu işi becerebilecekseniz 
seraitinizi bildiriniz ve 50 lira 
da teminat akcesi vollavmız.) 
dh·e doldurarak Anadoludaki 
bütün resmi dairelere, tUccarla 
ra, meklenlerc. kaymakamlara. 
notcrliklere, nahiye müdürlük
lere göndermiştir. 
Mahmut Saime bu sekildc bir 

havli kimse elli~cr lira voll-ı
mış. dolandırJ('I t'!vkif edildik. 
ten sonra bunlar sahiplerine ia. 
de olunmu~tur. 

Ancak ellişer liralık havale-

ler müt emadiyen ~eldiğinden 
müddeiumumilik posta idaresi
ne karar çıkararak paraların 
hıfzını istemiştir. Dolandırıcı. 
nın tevkifinden sonra geçen i. 
ki gün zarfında 50 - 60 tan 
fazla 50 şer lira ırönderilmiş
tir. ?\lüddeiumumillk paralar a 
vazivet etmiştir. 

Hurda otomobıl 
kaçakçıhğı 

'l'ophanodekl Ford atclyelc
rlnden aldıkları bir m ilyon par 
çnclan mnrekkep otomobil le
vazımını eski ve hu r da diye 
gl!mrükten geç irerek, az resim 
vermek suretiyle kaçakçı lık 
yaptıkları anlaşılan Uç bU>•Uk 
tüccara alt tahkikat fczlcke lP.· 
rl GiiıntirUk \'C inhisarlar \'C'. 

kflleti tarafından tetkik- olun
muş, dlln gümrüklere gönde
rilmiştir. 

Vekalet kaçakçılığı sabit 
g-brerck, suçlu l arın adliyeye> 
te,·di edilmesini bildirmiştir. 
Bu muamelenin yarın yapı l · 

ması muhtemeldir. 
1'ahkilcat sonıınrla 100 to11 

"c;;yaclan GO tonunun kaçak ol. 
ılııı'!;u nnln~;ılmıstıl'. Kaçakçı. 

lnrd: ı n lıir tan<'si Tllrk UlcC'a 
l'Hlır. 

Celal Ünseli memur edilml, 
Mühendis Ünselinin yak 

tetki klerde bulunmak üwrt 
şehire gelmesi beklenilmek 

• Akşehirde i~a edilın 
olan göçmen evlerinden on 
d ünün kapısı ve pencereleri 
zarlıkla talibine verilmi§tif· 

Gönende yağmurl•' 
Gönen, (Hususi) - Üç. il 

ırtind<'n beri ha valarm fırtı11 
ve vağmurlu ı:dtmesinden 

• zanın muhtelif yerlerini il 
basmış, bu a rada Hasan <{'' 

' şun bahçesine yıldırım dile" 
altı yaşında bir çocuğu ve ' 
bada koşulu olan bir atı olÔ 
müş, yine iki kız çocuğuntı 
ayaklarından afur surette ) 
lam ıştır. 

Sürekli ynfunurlardan 
nen . Balva ve Manvas _ 
yollanndaki faaliyet tatil eÔ 
mi.şt ir. Son J?'i.inlerde ha 
tekrar iyileı:ımiı:ı ve köylülef 
lalarında sonbahar ma.hsull 
ekmc~e bac:lamıı:jlardır. 

Olüm 
l stuıı lııı 1 c):-• rt't ıncnlerl ·)' 

clım ccmiy<'thıdcn : 
1 Cemiyetimiz tiycl<"ritı.d 

Yozgat ,·llfıY<'tl illt tedrisat~ 
fcttişi 0:-man Turınıt'u m•' 
ser aranıııclıııı ebcdıyycn JC~ 
bet tik Kecll"rli ail<' ine ,·c 
:nn arkarlnşlarn. tnziyctıcrl 
zi sunarız. 



~;u~ h~rbi b~şlark_e:~ ~ 
"' Harbin ilk safhası kapaiı; 
sıl 

fakat harp yeni başlıyor - Y AZANı 

' al Du va l 
e) 

paJl Mütekait Fransız GeneraUerinden 

sŞ -r Eylüldenberl. 1939 Av. 
~' l'npa harbi ba.şlanıış bulu

lluyor. Bir ay zarfmda Po-
lonyamn Almanlar ve Rus
la.to tarafından işgali7le bar_ 
hbı ilk safhası kapanmış o
bı7or. Fakat Avnıpa harbi 
bttm.1ş mkllr? .• Buna henüz 
cevap vermek mümkün de
lildir. Bugün iki taraf da. 
harbe devam edeceğini bil

, diriyor. Bu takdil'ICl.e harp 
'1aha wnu.mi bir şekil a1'. 
e&k ve bilhassa garp cephe
Sinde yani Almanya ile Fran 
tıa hududunda şlddetıene
llektlr. Şimdiki halde garp 
cepJıealndeJd harp vazi7eti 
trıahalli bazı hareketlerden 
Uerl19 gitmiş değildir. 
ıYarm burMmm mühim bir 
harbe sahne ola.blleceğbı.i 
dü'1iJıen mütekait Fransız 
lrenerallerind,mı Duval Fn.n· 
lada çıkan 4'.Les deux Mon.. 
Cles,, isimli mecmuada. Av-
l'upada. 1039 ha.rbl başlar· 

it' b n ukeri vaziyetleri şu şe· 

~ 
klıde mütalea etmektedir: 

. llu liarp 191'4 tekinden çok 
• G&ba başka şerait içinde başlr. 

lcr. Bu harp birçok diplomatik 
.t :ııaechuller taşımasına rağmen 
ı~, Det az askeri meçhul arzeder. 
il' Bizim siyasetimiz yirmi se. 

ke tledenberi ideolojiye btıtlin şe
e lfllertyle bağlanmış, hizmet 

c 'ltniş bulunuyor. Hakikatlerin 
lııtıkam .alması da ga. 
~tle normal ibir hQdlst.dlr. 
lcaba. daha tamamen şifa bul
llıa.mıı vaziyette mfylz?ı Bu 
-uhakkak değildir. Biz Rus. 

· )anın almış olduğu vaziyet 
>~ hrşısıpda çok garip ifadeler 
~ arayanları ~ördük. lstihbara-

4 
ttmız noksan nldu~u lçln bir 
hattı hareketl durdurmak n
ıere bazı ihtimaller ileriye sU• 

t receıımtze neden aklı sellmL 
lntze müracaat etmiyellm ?ı 

'.A.tmaııya bir fsWA. harbi ya.ı 
»ıror.ı :ve clleri'ndc serbest ka· 
labilmesi için de Rusyaya htş· 
'1tıtn1 Y&adedi7or. Fakat Ruı .. 
l'a bir sa!ata ıdUşmUş değildir~ 
l!u yUı ktzartıcı ticarette mo

,:tal'ın yerl olmadığını biliyor. 
l'ietekim ~akit kaybetmeden 
kontratlarını hakikat yapmağı 
da ınıumı.u ıcsrmedl mi? .• 

ı.ıu,kUl bir harekete girmiş 
Ola.n :Almanya, bu harekft.tın 
tahminlerinden uzun sUrdUğU· 
:ntt görünce. o da kendi hesabı· 
ıaa J:ılr lstlnat bulmaktan hiç 
de hiddetlenmedl. 

:Vaktimizi maziyi gevele. 
!nekle s;ectrmiyeUm. Vaziyeti 
t•lduğu gibi kabul edelim. Mu-
· laakkak ki, her şey muğla.k ' ' e 
her şey mUmkündUr. 

Ne nikbin olalım, ne de bed· 
biıı! Siyaset ldeoloji.iı;i olmadı 
it Jlbi hissiyatla da. kabill te. 
lif "deilldir. Bizi f}Urada. veya. 
burada eeviı> sevmedikleri gibi 
blr auall kendi .kendimize sor
rııaıttaıı jçtinap edelim. 

.Böyle bir sual bilhassa bu· 
t:UnkU..gibi._bir vaziyette tehli· 
kelidir. DUeman tehlikesini 
hiueden adam ilk uzanan eli 
tutar. )fenfaat en samimi his. 
leriıeüıturur. Harpte yalnızca 
h.1dkaU ve d erhal kabili tat
bik olabilen ttmiller mevcut
tur. Evvelce olanlar hiç bir rol 
ornamaz, olacakların ise rolü 
l>ck azdır. Bitler tam beş sene· 
dcnberi harbi hazırlıyor, bu 
cihetten bizim Uzorioıizde kuv. 
VetU bir avans Yardır. P ek ta
blldir ki bazı kozlar temin et
tniş olacaktır. SoğukkanJılığı
tnızdan ve nefsimize ftımattan 
hic bir,şey kaybetmiyelim. . 

;yalnızca A vrupanın ne vnzı. 
Yet alacağını bilmemiz ıa.zım
dır, Kimler bizimle olacaklar· 
dır? Kimler bize knrşı olacak
lardır? 

Bu husustaki ceYa" üzerine 
çöken katlyetsizllk bizim cok 
ciddi bir askeri hattı haı·ek et 
allJlamızı ve tamamen ihtiyatlı 
Olmamızı icnbettiriyor. Dizim 
de mUmkUn olan bu güzel se r_ 
ttıayemiz vardır. 

« * * 
Hududumuz llzerlnde Maji-

no hattının bulunmasının bize 
Yaratmış olduğu siyasi ve as· 

___ İllill ___ ..... 

kerl vaziyeti işaret etmek lA.· 
zımdır, Hakikatte Majino hat. 
tının bu itadeıl, Zigfrld hattı
nın da olduğu gibi tamam, mli·

1 

kemmel değildir, Ne biri, ne, 
de diğeri 1914 - 1918 cephe· 
sini hatırlatan devamlı kesim 
hatları değtldirler .•• 

Majino hattı mütehavvil a
ralıklar ile ayrılmış omrajlar
dan mUteşckkildir. Her omraj· 
tamamen vazifesine cevap ve
rebilecek şekilde dUşUnUlmUş 
ve inşa edilmiştir. Az çok reg· 
ıemanter bir tipe ve hiç bir ta. 
rafta da birbirine benzemiyen 
lkl omraja. rastlamak mUm
kUn değildir. 

Omrajlar arasında. muhtelif 
teşkllA.tlar vardır. KUc;~k blok, 
havalar mahalll ihtiyaçları 
karşılamaktadır. Mitralyözle 
mUcchbez sığınaklar, mayn 
tarlaları, tahrip mıntakaları 
ayrıca. ehemmiyeti haizdir. En 
ilerde tel 6rgU hatları ve hU· 
cum arabalarını tevklf etme: 
&e mahsus hususi barajlar mev 
cuttur,. 

Tabyaların beton ve zırhlı 
aksamı en kuvvetli topların., 
mermilerine karşı dayanabllc_ 
cek vaziyettedir. 

Zigfrld hattr, Majino hattı· 
na mukabil bulunmaktadır. 

Ren bo~nca iki hattı yal· 
nızca nehrin dört yUz metre ka 
'dar olan genişllği ayırmakta. 
dır. Ren ile Mosel arasında ka
lan mıntaka ise normal olarak 
ekili :ve meskündur. Bu mınta· 
kanın genişliği on ile yirmi ki· 
Jometre arasında mUtehavvil
dir. Bu mıntakada nüfusu yllz 
bin kişi olan SarbrUk şehri bu
lunmaktadır. Bu mıntakadaki 
eehlr Te kasabalar P•lc tabii o· 
ıaraıt '.Almanlar tarafından Sş-
"al edllmektedlr. 

(Deuam ediyor) 

Buğday ve arpa 
piyaıaıı 

Son bir hafta. içinde Trakya 
ve '.Anadoludan şehrimize 2963 
ton buğday gelmiştir. Ges;en 
haftalara nazaran daha az mal 
gelmesi ve Toprak Ofisinin de 
satışlara ara vern:ıesi 1iatle~n 
beş para kadar yUkselmesıne 
sebep olmuştur. 

Harice gCSnderilmesi menedi· 
len arpa. stoku çok fazladır. 
Piyasaya ihtiyaçtan çok fazla 
mal çıkarılrnaaı dolayısiyle fi· 
atıer gittikçe düşmektedir. 

Fakat son ,unıerde hUkCl. 
metle iş yapan. mUteahhltlerin 
piyasadan mal talep etmei~ 
başlamaları bundan sonra_ fı
atlcrln daha ziyade dUşmesıne 
mani olacaktır. 

Susam ihracı için verilen mü· 
saadeler tahdit edildiğinden 
piyasa durgunlaşmıştır. Fiat· 
ıer de dUşmektedir. 

Ay başrndan dUne kad~r 
şehrimizde 1800 balye tiftık 
satılmıştır. Bu malları tnıgiliz. 
ler vo Sovyetler almışlardır. 

italyanın ticari münase· 
betleri ne alemde?, 
Şehrimizdeki aH\kadarlara 

dün gelen haberlere göre ltal· 
ya hUkümeti hariçle olan tica
ri münasebetleri hakkında ye· 
ni kararlar vermiştir. Bu ara. 
da birç;ok maddelerin İtalya
dan harice sevki hükümetin 
mU::;ııadesine tabi tutulmuş; 
hnrir.ten ltalyaya girecek mad
dele; de tahdit edilmiştir. İkin· 
ci t edbir ltalyadan harice faz. 
la döviz çıkmaması Ye dolayı
siyle liretin kıymeti cltişmeme
si için alınmıştır. 

Litvanya Hariciye nazı
rı Moskovada 

Moskova. 7 ( A.A.) - Lit
van va hariciye nazırı Urbsis. 
bugün öğleden sonra tayyare 
ile yeniden buraya ~elmi~tir. 

* * * 
Kaunas, 7 (A.A.) - Öğrenil 

diğine göre. bugün !\Ioskovava 
varmış olan Litvan.ya heyeti. 
bu akşam saat 22 de Sovyet 
delegeleri ile görüşmelerde bu . 
lunacaktır. 

Tren timı 
İZJDirde iki ~imendi.fe~ 
''Ç";if,ı§tı, bir ki§i'öl~fiii 
Jlaıiir, :ı .M\:A. ).F-:'Dilft gece, 

Ödemhşten lmıire gelme'kte O; 
lan 1356 numaralı .marşan<liz 
katarı Develi ile Cumaovası a
rasından geçerken katardan on 
beş vagon koparak yolda kal-

smış ve bu katarı takiben gel. 
lmekte olan l312~num.aralı yol. 
~ cu treni lbu yagOnlara §i&ietle 

~· -~- . "'k iBu ça?1pışma l..lı'C\oıoeeı yu va-
gonlarmm dördü ki.milen hur· 
dahaş olmuş, diğerleri de az 
çok zedelemn4tir, . 

Yolcu trenindeki yolculardan 
bir kini ölmüet;ür. Katar me.. 
murlarmd&n Mustafa oğlu Ce. 
mal, ateşçi MWflaf a, yolcular
'dan sabık Mat.rnaris posta mü
dürünün kIZI 25 yaşlarında 1f. 
tihar da. yaralamnJ§la.rdır. 

Müddeiumumilik tahkiJCata 
vazi·yet etmiştir. Yolun en'kaz. 
dan temizlenmesine ibqlanmt§· 
tır. Bugün 88.8.t 13 e kadar sey 
ı-üsef erin tekrar başlıyacağı 
beklenilmektedir. 

Son yağmurlar lzmirde 
mahsule zararlı oldu 
İzmir, 7 (A.A.) - Son yağ

murların Tirede yaptığı zarar. 
lar hayli mühimdir. Tarlalarda 
henüz toplanmamış olan 223 
ton pamuk kalitesini kaybetti
ği gibi 83 ton kendiri de sular 
sürüklemiştir. 

Ayrıca 100 ton incir ıslana
rak ·hurda haline gelmiştir. Zey 
tin, buğday, arpa ve tütün mah
sullerinde de cüz'j zarar vardır. 
Torbalı ka7..asında pamuk mah. 
sulünün 7..ararı yü7.dc on, inci
rin yüzde otuz, zeytinin yüzde 
ondur. 

Menemende kurutulmakta o -: 
lan incirler biraz zarar gör. 
mü3tür. İzmir mıntakasmda 
bunların aksine olarak yağmu . 
.run faydaları görülmüştür. 

Milasta t ütün 
m ahsulü iyi 

Milas. 7 (A.A.) ..,.. Bu sene 
tütiln istihsaıatmnz bir buc:uk 
milyon kilodur. Milis tütünleri 
nin bu sene Ege mmtakası tü
tünlerinin en nefisi olduğu söy 
lenmektedir . 

Mısir Demokrat 
cephesinde 

Paris, 7 (Hususil - Mısır 
ba!!vekili bugün verdiği bir be. 
yanatta. Mısır devletinin kati
yetle demokratlar cephesinde 
mevki almış olduğunu bildir
mittir. 
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Pdlonya ve Çekosl~- IGörup duşundukc01 
vakya hükOmetlerı Sar;-burn~· 
f ransa · topraklarında kuruluyor 

Londra, 7 7 (A.A.) - Reutcr 
muhabiri, B. Beneş'hı yakın 
mcsat arkadaşlarından birisi
ne, yeni bir Çekoslo'\"ak hUkCl. 
metlnin kurulması projeleri 
hakkında sualler sormuştur. 

B, Bt!neş'in yakın mesat ar
kadaşı bu suallere şu cevabı 
vermiştir: 

,Yeni bir Çekoelovak bükü· 
metinin şimdlden kurulmuş 
bulunduğu hakkındaki bUtUn 
şayialar asılsızdır. Bu mesele 
uzerinde, Londr&ıda, Parlste 
ve diğer bazı devlet merkezle
rinde birkaç haftadanbcri mu. 
zakereler devam etmektedir. 
Fazla acele etmiyoruz. I<"akat 
pek yakında yeni bir Çekoslo· 
vak hUkümctlnln teessUsüntl 
haber vereceğimizi sanıyoruz. 
Çekoslovak hUkumctinin şim· 
dilik merkezinin neresi olaca
ğınt tasrih edecek vaziyette de. 
ğllim. Halen Pariste bulunan 
B. Beneş, yakında Londraya 
dönecektir. 

Reuter Ajansmrn d6didiğine 
göre, resmen teyit edilmemek
le beraber B. Beneş'in yeni te
şekkUlUn başına geçeceği kuY· 
vetle tahmin olunmaktadır. 

Hariciye nazırlığı da B. U. 
suski deruhte edecektir. Kuv· 
vetli ihtimal, hUkilmot mcrke· 
zinin muvakkaten Londra oln
caj!;ı merkezindedir. 

Faris, 7 (A.A.) - Eski Çe
koslovakya Reisicumhuru Be· 
neş Londradan Parisc gelmiş
tir. Kendisine birç ::lc Çekoslo. 
vak ricali refakat ediyor. Bun
ların arasında eski Çekoslo· 
vak ordusu :müfettişi General 
Bies de Yardır. 

POLONYA BAŞVEK1LlN1N 
BEYAXATI 

Faris, 7 (A.A.) - Polonya 
Başvekili General Skorskl, Po-

lonya milletine hitaben bir 
beyanname neşretmiştir. Ge_ 
neral bu beyannamede diyor 
ki: 

"Gerek kendi adıma ıgerek 
arkadaşlarım adına boyan e
derim ki, milll birlik hUkfıme
ti kendilerine ve sizlere Hı.yık 
yani bUyUk ve 'biHHsUsna bU
tUn vatandaşlar için adil bir 
Polonya kurmaktan başka bir 
hedef takip ctmlyecektlr. 

Polonya Cumhuriyeti ve 
milleti ndıno. bUtUn dUnya ö_ 
nünde ı·esmen boyan ederim ki 
Polonya milletinin toprakları· 
na ve en aziz hakkına tecavUz 
olunmuştur. Polonya devleti· 
nln parcaıanmasını aslll. kabul 
ctmiyeceğiz. 

1ngiltcron1n Yarşovn sefiri 
11'ran adak! Polonya hiik1'L 

meti nezdinde çnlışacak 

Lopdı·a, 7 (A.A.) - Varşo
\·adan Londraya dönmüş olan 
Slr Hova11d K ennard, bir haf· 
taya kadar l<'rans aya giderek 
Polonya hükumeti nezdinde 
tngiliz bUylik clçHiği vazifesi
ne yeniden bn'" 1 "''1" :tktır. 

POLONYA HARİCİYE NAZL 
RI LONDHA YA GİDİYOR 

Londra, 7 (A.A.) - Yeni 
Polonya hariciye nazırı August 
Znleski, g elecek hafta Londra
yı ziyaret edecektir. Muma· 
ileyh, birkaç gUn Londrnda 
kalacaktır. Zaleski, Lord Hali
faks ve diğer nazırlarla ,görU
ı.cır>ekUr. 

Lonclra, '1 (A.A.) - 7 E ylül 
ı 93!l tarihli anlaşn: ". ::~ Polon
:raya açılan ve fakat tngiltere· 
de kalan 5 milyon İngiliz lira
lık kredi Pariste yerleşen Po. 
JonYa hUkumeti tarafından 
hnr.p hedeflerinde sa rfoluna
çaktır. 

Sivil Almanlar 
Sovyet dostluğuna itimat etmiyor 

Amsterdam, 7 (A.A.) - Ber zimamdarlarının eline düşne
linden alman haberlere göre, s!nden ~orkul.~ta.dır. Alman 
Alman - Sovyet dostluğu hak- sıya.sctınde gorUlen hayrete şa. 
kmda askeri mahf ellerde besle- yan değiı;iklik şimdi açıkça ten 
nen itimat sivillerde ve bilhas. kit edi_lmekt?<Iir. . • . 
sa yaşlan ilerlemiş olan Al- .Yenı Uı:tbık .edıl~n ıaşe sıste 
mantarda yoktur. mı umumı ~ndı§e~ı . arttırmak -

Bunlar bilakis bu dostluğu en tadır. Bugünden ıtıbaren Al
dişe ile ka~ılamaktadırlar. C- ~nnyada. süt sa.?lmamakta. ve 
çUncU Reich şeflerinin Sovyet çıkolata ımal edılmemektedır. 

Aıker kaçağı Franıız 
komünist partisi katibi 

yakalandı 

Paris, 7 ( A.A.) - Askeri 
makamlar. evvelki gün ukerli
ğini yapmakta olduğu kıt.ada!!, 
firar eden eski komünist parı · 
sinin umumi katibi Mayrice 
Thorezin tevkifini emretmiştir. 

Yeni (amele ve köylü) g"J"upu: 
nun reisi Ramette ve umumı 
katibi Florimond Bonte de fi . 
rar etmiş ve henüz bulunama
mışlardır. 

Demokrasiler Roman
yanın bütün rekoltesini 

satın aldı 

Bükreş. 7 (Hususi) - Bir 
Fransız kumpanyası Romanya · 
nm Astra Romana petrol h"Um
panyasından 14 bin vagon ~"l~n 
memiş petrol mubayaa etmıştır. 

Astra Romana kumpanyası . 
nın İngiliz hissedarları Alman. 
yaya petrol satılmasına muhale
fet etmişlerdir. 

lngiliz, Fransız ve Holanda
h mümessiller müştereken baş. 
ka bir devlete satılmasına ma. 
ni olmak maksadilc Romanya
nın umum buğ'da.y rekoltesini 
satın almışlardır. 

Garp cepheıinde Al
manla r büyük hazırlık- · 

lar yapıyor ! 

Romanya hükumet i Uk
!'anyalılarla anlaştı 

Bükre~. 7 (A.A.) - Rador a
jansı tebliğ ediyor: 

Başvekil Argekoyanu ekalli
yetler nazın hazır olduğu halde 
Romanyadaki ukraynalı ekalliyet 
mümessillerini kabul etmiş ve 
onlarla Ukraynalıların milli kal. 
kırıma cephesine girmeleri husu
sunda bir anlaşma a~etmiştir. 

Rumen tabiiyetinde olan Uk
raynalılar yüksek milli'. mecliste 
4 aza tarafından temsil edilecek. 
!erdir. Ukravnalı meslek teşek

külleri şimdiki kanunda derpiş 
edilen teşkilata iİrcccktir. Har
si, iktisadi ve içtimai hedeflere 
uyan bir teşkilat vücuda getire_ 
bileceklert:iir. 

Rumen hükumeti. bu anlaşma 
ile, bütün ekalliyetlerin milli 
kalkınma cephesine alınması ha
reketini bitirmiş oluyor. 

-o-- -
Bir A lman ,ı;plomatı 

öldü 
Cenevre, 7 (A.A.) - Johann 

1

Hcinrich Von Bernsdorff, dün 
vefat etmiştir. Büyük harp esna
sında Vaşingtonda ve daha son. 
ra lstanbulda Alman sefiri sıfa· 
ti vle bulunmuştu. Mumaileyh, 
kıvmetli bir diplomattı. Birkaç 
c: ftnedcnberi Cenevrcde yaşamak. 
ta idi. 
Alman tica ret heye :i 
Mosko~:aya gidiyor 

Moskova, 7 (A.A.) - Alman 
fr:aret heyeti, bugün Moskova
va gelecektir. Heyeti teskil eden 
13 aza arasmda Dr. Schııurre ile 

veRasattepe 
Dün gece htanbul, kendi lcur

tulutunu l§ıkla kutluladı. Yara. 
dıhşm olanca kuvvetiyle ıüıledi
ği bu büyük şehir, ufuktan gÜ· 
neı çekildikten ıonra, bir pe· 
ri maaahnın ıdekorlan içinde bin 
kere daha 1rüzel göründü. 

Renk ve ıtık sulara bir nur 
tohum gibi düıüyor ve bire yW: 
veriyordu. Kıyıda bir ampul, 

denizde dalgalar, çırpıntılar '8YJ• 
smca çoğalıyor, müvazi aynalar 
araımdan §ahablar geçer gibi o. 
luyordu. 

Her taraf, ıenliği aynı cömert. 
likle brtdamadığı halde, ~hrin , 
aınırlan nurla çiziliyor, yüksd;
liklcr, baıka baıka aydınlık kat· 
lariy1e ıdC>§eniyordu. 

Iııldar kah seyttkleıiyor, kah 
kuluçkalaııyor. Şurada bir renk 
dizisi iken, ötede .,ir parıltı kay-
napnaıı halini alıyordu. ' 

Işık da, renk de bazı ef aaneler 
gibi uzaktan güzel. Yaldaıtıkça, 
tılııırru bozuluyor. En hoıuma 
giden yer Beyazıt kuleıile Topkıl.· 
pı aanymın donanı§ı oldu. Çünkü 
bunlarda göze çarpan, gösteritli 
bir renk cilveıi yoktu. Kuhhe
ler, tırtıllı hisarlar, keskin alem. 
ler donuk bir inci panltısiyle ay. 
dmlanmııtt. 

Koyu ağaçlıktan, ay vunnuı 
bulutlara beınzeten bu gizli ıüa· 
leniıte öyle derin ve olıun bir 
lki'barlık vardı, ki gözüm daldı. 

Geçen yıl, latanbul kurtulu· 
ıunu, kurtancısı ile birlikte kut
lulamııb. Büyük Ata, qıiz Ata, 
o pnlerde artık "Yat" tan Dol
mabahçeye tqınmıı, yatağa ae. 
rilmitti. 
Ko~unç hastalığının day.anıL 

maz ıstırabı içinde bu süıleniıi 
seyrediyordu. 

Bütün yilrekler ona karıı mia· 
netle çarpıyor, yakın !İfalar dile-. 
yordu. 

O, kurtardığı, kurtardııktan 
sonra, istiklalrnin temellerini ar' 
7.m ta merkezine kadar indirdiği, 
sarsılmaz bir hale koyduğu mil· 
letin cotkun sevincine, böyle ay. 
dınlık bir gecede mahzun gözler. 
le bakmııtı. Hüznü, milletin du· 
yacağı "yetimlik'' ten ötürü idi. 

lstan'bul, bu 'yıl kurtuluıunu 
Onsuz karşıladı. Onsuz, yani 
Gövde Ata'sız, çünkü Ruh Ata, 
gönül ve fikirdeki Ata'ya yokluk 
el süremez. 

Bilmem niçin Topkapı sarayı· 
nan o donuk inci aydınlığına bır 
karken, anıızın aklıma Ata geldi. 
Yerden kavnayıp nurdan bir Du· 
ğu gibi yükselen bu eırarh ııı
ğiyle Sa.-ayburnu sanki 1'Raaat. 
tepe" olmuıtu. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Bulgaristan 
Almanya 

Arasında iktııadi müza· 
kereler devam ediyor 
Sofya. 7 (Hususi) - Doktor 

Landver'in r iyasetindeki ve Dr 
Ştalman ile Dr. Aret, Dr. Layb. 
den müteşekkil olan Alman iktı 
sat murahhas heyeti ile Bulgar 
hükumeti arasında başlanan ikti. 
sadi müzakerelere devam olun 
maktadır. Almanlar, cari ticaret 
muahedesinde bazı değişiklikle 
vanılmao;ım ist"l"""1't"'1'r1er. 1 
rac ve ithal maddeleri hakkınd 
başlanan bu müzakerelere Bul 
garistan namına malive. ticare 
ve ziraat nazırları iştirak etmeL 
tedir. Almanyanın Sofya elçiı 
Fon Rihthofen heyet erdin-c bi 
ziyafet vermiştir. 

--....(>-

Almanya . ile Yunaniı 
tan ticari münasebatı 

Atina, 7 (Hususi) - Alman 
ile Yunanistan arasınıdaki ticar 
münasebata devam olunacakt 
Evvelce deni:z:lerden yapıla 
nakliyat karadan yapılacaktır 

Mussolini Mareşal 
Bono'yu kabul etti 

Paris. 7 (Hususi) - İngiliz 
tayvarcleri bıu:-ün yaptıkları is 
tikşaflarda Mo?.Cl müstahkem 
mevkiinin cenubu f"arbisindeki 
sahada Almanlann büviik hazır 
!ıklar yaptıklarını g-önnüşler . 
dir. 

kıymetli eksperler varidır. He. Roma, 7 (A.A.) - Marepl 
"yete Ritter riyaset etmektedir. Bono, Duçe tarafmdan bıbul C 

Bu cephedeki Fransız kıtal~-1 
rı iki gecederberi uyanık hır1 
vaziyette bulunduru~.m~ktad!r·( 
Alman ordularının buyuk bır 
taam.tzU beklenmektedir. 

I Öğrenildiğine ~öre Almanya ldilmiş ve mumailC}'tı ultcri m 
Baltık denizinde SovyetJer hesa- hJyette buı meseleler hakkın 
bına katlandığı fedakarlıkları te. izahat ver:niltir. . 
lifi P.tmek m&lcsadivlf' 5ovyette-r M'UllODna. Marep1e 4!enıı: . .. 
birli~ ite iktisadi hi:- i1bh'lt~ l 1crta1ann mlUetti,liğir.e uvvı 
yap~ak tasavvurundadlr t dildifini bil~~ · 
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şağıdan yukarıya çıkarak bana 
*'eldiğini göreyim. Ben nebatla· 
rın çiçeklerini temaşa edecek yer
de siçeklcri toprak içerisine göm. 
mek, neıbatların köklerini de ha. 
vaya vermek isterim. Hadiseler 
yerine sebepleri, neticeler yerine 
menşeleri görmek isterim. 
. Opratör - Senin gibi bir Ast· 
·onom ağzından bu türlü sözleri 
!inlemek 'biraz bana garip geli
vor. 

Astronom - Astronomlar, u
;ıutmaymız ki, maksatlarına va
ramamrş ibirer şairden başka bir 
şey değildir. Zira onlar keyfiyet
lerin tetkiki ve tahrifi ile uğra. 
sacak yerde kemiyetlerin kat'i 
mahiyette tetkiki işine kendini 
vermişlerdir. Bu maksat üzerin· 
de çırpınıp dururlar ki bu, buda
'ahktiın ibarettir. 

Ermeni güzeli Katalan - Bu
nunla beraber herkes sizin hak
'·ınızda daima yüksek bir hürmet 
besler ... 

Astronom - Evet, zira bizim 
tüyük teleskoplarımız var. Biz 
işlerimizi görürken otuz rakam. 
lı aldetler ile hesap yapıyoruz. 
Sektilyon derecesine çıkan ne. 
ticelere varıyoruz. Kimsenin an· 
layamadığr formüller buluyoruz. 
Fakat hakikatte yıldız arasında
ki mesafeleri ölçmekten ne çı· 
kar? 

Ermeni güzeli - Siz dlclki he
saplarınızda hata edebilirsiniz. 
Fakat hadiselerin tayininde fev. 
kalade isabetleriniz de inkar edL 
lemez." 

Bu sırada içeriye garip tipli 
bir adam girldi. Etrafını mutat 
şekilde selamladıktan sonra yere 
oturdu. Bacakları arasına valizi· 
ni alarak uykuya yatan muhacir
ler (gibi o da bir yastık aldı, ba
cakları arasına !kıstırarak uyku
ya/daldı. 

Ermeni güzeli Katalan - Bu 
da her valdt bö~lc uykuda. 

:Artrk işten çekilmiş kokot -
Bu adam kimdir? 

Ermeni güzeli - Büyük bir 
celik fabrikatörü. 

Tito - Öyle ise bu halde olan 
bir aldam işlerini nasıl idare edi_ 
yor? 

Ermeni güzeli - Onun bir şe
riki var. 

Operatör - Şeriki bu adama 
işinde her halde kazık oynayor, 
demek.. · 

Ermeni güzeli - Hayır, öyle 
~egil. Onun şeriki karısının aşı· 
gıdır. Karısı fabrikayı nezareti 
altında tutuyor. Bu suretle hiç 
olmazsa şerikinin işlerine olsun 
fesat karıştırmamasını temin edi
yor." 

Bu söz üzerine etrafta gülüş· 
meler oldu! Bu sırada uşaklar
dan biri elinde bir tepsi üzerinde 
>'!rmi ka;::lar kadeh ile içeriye gir. 
?ı. Kadehler m,eyvalı şampanya 
ıle dolu idi. K~dehleri birer Vi .. 
rcr misafirlere ikram etti. 

Diğer bir hizmetei avrıca her 
bir misafire birer altın kasık ver· 
di. . 

Pictro Nocera kadeh içindeki 
~panya ve eter icmiş buzlu 
neyvalardan bir çileği ağzor.1 
;ôtürürken Ti toya: 

- Makedonya meyvası ... " 
Diye izahat verdi. 

Derhal eterin sert kokusu sa
lon içinde yayılmıştı; kadehderin 
dış tarafı buzlu bir buğu ile ör 
tülmüştü. 

Bir üçünciı uŞak lıir tarafında 
küçük küsük delikler bulunan 
gümüş bir mahfaza gezdirdi bun
dan misafirlerin ellerindeki ka. 
dehler içerisine beyaz kokain to
zu dağıttı. Dağılan tozlar kadeh 
içinde derh~I criyorılu. 

Sal~nun döşemelerı altından 
gelen kemın sesi ise sanki bir aşk 
suçundan odolayı hapse atılmış 

zavalhnın yanık feryatlarını an. 
dırıyordu. Tavandan inen zayıf 
ve titrek ziya yumuşak halılar, 
zarif yastıklar, giyimli erkekler 
ve kadınlar üzerinde dağılarak 
manzaraya bir nevi seremoni 
mehabeti veriyordu. Bazı erkek
ler de yerde bağdaş kurur vazi· 
yette oturmuş oldukları halde ek
şi ve tatlı meyvalarla karışık al. 
kolü yavaş ya,·aş içerek rahat bir 
sarhoşluk içerisine dalıyorlardı. 

Göze görünmiyen kemandan 
gel<'n feryatlar bir örümceğin gü
neşte ördüğü ipek iplikler üzerin. 
den kayan çiy damlalarını andı· 
rıyordu. 

Tito Arnodi biraz ileride duran 
bir kokain sarhoşunu göstt'rerek: 

- Bu adaıp kim?'' 
Diye sordu. Pietro Nocera ce· 

vap verdi: 
- Bu bir antikacıdır. Bu anti

kacı He vanındaki ölü benizli iki 
kişi bu Ermeni güzeli Katalanın 
eski üç aşıklarıdır. Bunların üçü. 
ne de mumyalar galerisi derler; 
zira Ermeni güzelinin volkana 
benziyen ihtirasi bu adamları işe 
yaramaz bir hale getirmiştir. Bun 
1arda erkeklikten artık eser kal-

f Drıha 1ıar) 

• • Lorel ve Hardy 
Harbe gidiyor 

1rılar tıa seterb<•r oldular n• 

SARAY 'lncma~ındn 
l \'ıızi(r.i a~krriyelcrini :nıııı) or· 

lar. Tiirk~e süzlii olun bıı eın

snlsi.r. filı•ı~ı· lıiiıiın sr.yirl'i lcri 
uglarr.asııı:ı. ~iilclürii~·o rhıı·. 

İlinctcıı. 2 'H~GIU;Y - .MOU~E 
\ r. ı;oKs ,Jl lft:\' ,\L rn c;on diin

y:ı lııl\ nelisi "'rİ. 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzi. 

laflı ınatinrlcr. 

RADYO 
8 - 10 - 939 Paza r 

12.30: Program, \'C memleket sanı 
n.rarı. l:.!.3j: Ajans Ye mrtcoroloJı 
Jıabcrleri. 12.50: TC'RK Mi'ZICI : 

- ----- - ....-

SAR-1-
Kliısik eserler \"C lı:ılk turkiilcri. 
Ankara radyosu küme sc'i Ye az 
he.reli,. İdare eden: Mesut Cemil. 
13.30/ l l.3U: ~liilik (Küı:iik orkcs· Yazan: Pearl Buck, Çeviren : lbrr-J..:-.., Hoyi 
ıra: Şef :\'el'ip ı\5kın). 1 H:ılplı 
Benalzky: Grinziıı~·e hir d::ıh.ı 
(vals) 2 - llciıı1. ~lııııkd: \'cııcdıl, 

hatır:ı-;ı (Seren:ıd) :-! Pucrini: 
La Bohem opcrnsıııdnn hir rı:ır~·rı. 
.1 - Fr:ııız Lt·lııır: \':ıh, 5 J. Slr:ı· 
uss: Viyana ornıanlrırının ers:ıııco;i 
(\':ıh). G - J. Str:ıııss: l'olk:ı. 7 
Hos ini: l\lozrıik, ~o. 1. 18.00: J>ro. 
gram. 18.0j: l\leııılckel ı.:ınt ay:ırı, 

,\j:ıııs 'e meteoroloji Jı.ıhcrkrl. 
ıs.~;.: Miizik (H:ııl~o c:ız orkeslr.ı· 

sı). l!l.00: ı~ocuk S:ı 1ti. l!l.30: Tiirl. 
~lüziği: Çnlaııl:ır: Vccilw, Hıışcıı 
K::ım, Cc,·det Kozan. 1 - Nih:ı\'eııl 

ııcşrc,·i . 2 - l'di llas:ııı Nilıa· 
Ycııt şarkı: (S:ımı lıilıııcııı ki neden) 
:ı - Ahmet l\lcrlımıı - .Nilıavenl 
ş:ırkı: (Bir lıuscııe ermek için). 
4 - Arni Ber - Nih:ı,·cııt şarkı: 
(Issız ~ecede hen ) ıııc lıil'r:ıııı dü
sündüm). 5 - Yesari Asmı - Sul· 
İani)egtılı şarkı: (lli1. lle) lıclidc). 
kı: (ll:ı~:ıli ~nrc <lrğıııc). 3 - Arif 
rız -- }Hizz:ıın Beste: (.\lıl ıııı hay.1-
li perçemin). 2 - Sevki Bey -
llü7.z:ım şarkı: (G:ıın dideleriz s:ıkl 
Oku~ un: i\lu~tafa Çnğl:ır. 1 - H::ı· 

<;un lıuyi dolıı lı:ıde). :~ - Tuksım. 

4 - Hüzz:ıııı lurkü: ((.;zun olur de· 
!erin bıçağı) . .i - 11111.1:1111 tiirkü: 
(Sarın da yaplır:ı~ ım N:ıeiyt•m 

:ıımııı). 20.30: Konu5m:ı. 20.45: 
Türk ~lüziği: ( F:ı-;ıl he) eti). 21 .30: 
~liizik (D:ıns müziği - Pi.) 22.00: 
Memleket s:ı:ıt :ıyarı. \'(' :ıjnns. 22.15 
,\j:ıns spor ser\'İ'il. c ::;;: Müzik: 
(Cazb:ınd - l'I.) 2:ı.23n:i.30: Yn. 
rmld program Ye kcıp:ınış. 

- Yapılacak bir şey var, de. 
di. O da, burada kaldığı müd. 
detçe, keyfi icin kendisine bir 
esir vermektir. Yoksa başka 
yerlere el atacak! .. 

Ve Vang Lung da Tutinin 
fikrini can ve gönülden beğen. 
di. Zira artık evindeki cehen. 
nem azabına daynnamıyacak 
bir hale gelmi~ti. Onun için de 

- Çok iyi bir fikir!.. dedi. 
Ve Tuti'ye, gidip amca oğlu

nu bulmasını, ve hepsini gör. 
düğü hangi esiri beğendiğini 
sormasını emretti. Tuti de cm. 
ri yerine getirdi. Geri gelerek 
efendisine: 

- Hanımefendinin yatağı-
nın Ustun.de yatan küçük soluk 
benizli kızı isterim .. diyor .. de. 
di. 

Bu uçuk benizli esire, armut 
goncası ismi takılmıştı. Vang 
Lun~ onu bir kıllık senesinde. 
daha küc;ük. yarı aç ve acına . 
cak bir halde iken satın almış. 
tı . .Narin bir şey olduğu için de 
ona daima nazla bakmışlar, 
yalnız Tuti'ye yardım etmcğe 
ve Lotus'un az yorucu işlerini. 
nargilesini, doldurmaya r:ıyını 
vermeğc müsaade etmişlerdi. 
işte amca oğulları da onu bu 
suretle görmliştü. 

Armut goncası bunu duyun . 
ca, Lotus'a çay boşaltırken ağ. 
ladı. feryatları kopardı. Zira 
Tuti olup biten her şeyi, c.tur-

, ..,. Senenin en 

SAMIMI 
büyük ve tarihi """ ' 

ANLAŞMA 
Fransız süper filmindeki dekorların azamet ve ihtişamı 

seyircilerin gözlerini kamaştırıyor, zenı;inlik, san'at 
aşk ve güzellik itibariyle her seansta salonu 

baştan başa dolduran 

SUMER Sftnemasaın<dla 
Takdir nazarladyle seyrediliyor ve emsalsiz. bir muy~ffakıyc\ 

kazanıyor. Başrollerde: 

VICTOR FRANCEN - GABt ~ORLA Y - PIE RRE 
Ri CHARD W i LM ve diğer 30 büyük yıldız. ilaveten: 1 

EKLER JURNAJ.'da Avrupa harbi Bugün saat 11 ve 1 de 

••••••••• tenzil~tlı matineler. 

TAKSiM 
Sincma~ında 

Şarkın sc · kraliı:c"i 

ümmü Gülsum·un 
Ümit Şarkısı 

( N e~idei E mel ) 
Türkçe sfü.lü - .Arapça 
şarkılı filmi Anadoluya 
sevkolunacağmdan son 
günlerden istifade ediniz. 
llavcten: Semplon ile en 

son gelen 
ı;ıu,ım ,JURX.\L 

Bu.~n 11 ve 1 de ucuz 
halk matineleri. Seanslar: 

ıı _ 1.- . 2.:.ıo - 4.3o 
6.30 _ 9 da 
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dukları iç avluda ulu orta söy. J 
ledi. Zavallı kız, ibriği elinden p V A K / T • 
düşürdü. !brik param pa.rça ol. 
du. İçindeki çaylar etrafa yayı. 
lıp aktı. Fakat kız yaptığı ka. 
zayı görmedi. Görecek bir hal. 
de olmadı. Lotus'un ayaklarımı 
kapandı. Başını yerdeki çinile· 
re vurarak inledi: 

- Hanımcığım. hanımcığım: 
istemem .. istemem .. Ondan kor. 
kuyorum. Canımdan korkuyo . 
rum ! .. dedi. 

Lotus. kıza sinirlendi ve hır. 
çın bir sesle cevap verdi: 

- O bir erkektir. Bir erkek 
tc bir kızla olur. Hepsi de biri 
birine benzemez. a\·rı ı:ravrıs: 
yoktur. dedi ve Tutiye dön.erelr 
emretti: 

- AI bu esiri ve onn ver!. 

. \ .rlık 
:;n-'lık 
c; il,\ lık 

ı .rıl ııı. 

Memleket 
l('i n<fe 

o:; 
'!HO 

"~ 
''°" 

t.ı w ı ı c kc ı 
ctış111da 

ı :;:; J\.r . ... 
·t-•J .. 
~:::o .. 

1 ()()(J .. 
l ıırılcdcıı B.ılk.ııı llıı lif:ı ıçln 

:ı~ da ulıı7 ıa. nıs dıısulur. l'oc:.to 
lıll J1ğ1111• Ull llll\'\:11 \l'l il'l'l• tı)dll 
'"'""" lıı·,ı ı kuru .. uıınıııc•ılılır. 

'\hont• kı:ı) dını hıltlırcn ıııek· 
ııııı q• tı·lı.:rııl Ul'rl'l1111. ııhonr 
ıı:ır:ı'i111111 ııo"l:ı 'c\lı lıaıık:ı ılr 
'oll:ıııı:ı urn•l ııı ı ıılarc kenti ı Ü7.t'. 
rınt· nlır 

··-:..• ;,."'"'" ,,, •. , ... , .... " tt1-'rkr O zaman genç kız yalvararaJ· 
ellerini birleştirdi, a~lava ağ-. zinrl<' \'.\li IT'n nlııııır yn?'llıt 
laya ve korkudan da ölecek gi
bi oldu. Korkusundan narin vü. 
cudU za_n~r 7.angır titredi. Ağ_ 
lamalnrıle yalvararak ötekinin 
berikinin yüzüne baktı. 

Vang Lun~'un v~ulları. baba. 
!arının karısına karşı ağızları. 
nı acamadılar. kendileri bertaraf 
karıları da kaynanalarına kan?ı 
gcim~iler. i\e de en küçük oğ
lan hır ~ey söyleyebildi. Fakat 
elleri gö~süı~e kenetlenmiş, \'1! 
kaşları sımsıyah ve düzclüz bir 
h~ldc gözlerinin üstüne düşmüf' 
b~r halde genç kıza gözlerini 
dıkerek odada dikildi durdu 
Fakat konuşmadı. Çocuklar ve 
e~i:Ier etrafa bakındılar, sesle. 
rını c;ıkarmadılar. Odada yal. 
nız ~enç kızın müthiş ve kor. 
kusımu belli eden ağlaması du. 
yuldu. 

Fakat Vang LunP' bu haltlen 
haratsız oldu. üzüldü. Lotus'u 
kıuiırmış olmaktan çekinmiye _ 
re~ genç kıza şüphe ile baktı. 
Daıma yumuşak kalbli oldu.Yun. 
dan teessür duydu. Genç 

0

kız, 
Vang Lung"un kalbinden gec;:en. 
leri efıµ,ıdisjnin yüzünde oku _ 

1 du. Koştu. Ellerile Van~ Lun. : 
gun ayaklarını yakaladı. ve ü. 1 
zerlerine başınr eğerek hüng-ür : 
hüng-ür ağlamaya devam etti. 
Van~ Lung da kıza baktı ve o. ı 
muz!nrmm ne kadar dar. küc;iik ' 
olduklarını ve nasıl da titredik
lerini gördü. Sonra, gençliğini 

:.!.") kıırııştıır. 

il.\'\' t'<'HETl.lmf 

l'ırnrı•ı ııtıııl:ırırıın .;ı111ıiın. c;n. 
lırı sonıl:ııı ılıh:ırl'n ılilıı :,:ı\'f:ıl:ı. 
rııııl:ı rn: ı, c;:ıv!ııl:ırtl:ı 50 ku
ru-;: ılorılııncü ı.:ıv!:.Hl:ı 1: ıkıncı 
' 'l' Ckuııcıidı• 2: lıırıncrılc o4: 
h:ı~lık \';)ili kC'i!llC('I' 5 lır:ıılır. 

Bm iik. cok ıtr,•nmlı klısrli 
rcııklı ıl!'ın ''crcrılc•rr A\ rı :ıyrı 
rn<lırnı<'lrr \':ırıılır. ll<''illli ıl:ınla 
rırı s:ıııtinı satırı :ıo kııru~ııır. 

'l'knri '1ıı 1ıh ctt<- Olmıran 

J\ iidi k 1lı1ıı1 n r 

Jlir dl'l:ı 30. ikı delnc;ı 50. tlç 
ılrfn'iı n:;. dür! <ldn'iı 7fı ,.e on 
ılı•f:ısı 11)0 kurııslırr. ('ç aylık 
ilan ''ercıılcrın hır ıl<'r:ı"ı hcdo
'':ıılır. ()fırt s:ııırı ~cçcıı ıt:ııılorın 
r:ızl:ı c;:ılırlrırı lıes kurııst:ın hc
'i:lll <>ılillr. 

\'nkıl h<>rn ılo,:.rnılun doğruya 
kl'ııdı ııl:ırc vcrırıtle. h<>rn An. 
k:ır::ı e:ıdılrsfnde V:ıkıt Yurdu 
altında KEMALEDDiN tnE!' 
JH\n Bürosu eliyle illin knbul 
l'tlcr. (Rıiromın lcleforııı: 2033;iJ 

ruıınııııııınuı ııııu11111ıııııuaı11nııcK!IQ1~.uıııııımutııı11ıııııı11' 

ı ~n ın<ema "7e ı t iift'1/cSl'~troOa ~ j 
_.uıııııııw111111ıı1111111ııillltllı1ıa ııımıı,_...__.. 

çoktan asmış olan amca oğlu _ Al d 8. 
ntm. iri kıyım, hantal ve kaba em ar ıneması 
vücudunu hatırladı ve bu hare. 
kete karsı bir nefret hissile ir
kildi. Yu.muşak bir sesle Tuti. 
ye: 

- Genç kızı böyle hırpalıımak, 
zorlnmak ho§ bir 5ey değil, de
di. 

\'ııng Lung bu sözü, oldukça tal 
lı bir !-ieslc söylemişti. Halbuki 
I...otus hızla bağırdı: 

- Ona emredildiği gibi yap
malı, ve ergcç her kadının basın. 
dan gcçrcek olan böyle ehemmi. 
.retsiz birşcy için de btilün bu ağ
lamıılar, sızlamalar nbes .. 

Fakat Vang- Lun~ işi aşağı
dan almak. uysallık göstermek 
istedi ve Lotusa: 

- Bakalım başka ne çare lm 
luru7 .. Evvela dnu düşünelim .. 

(Dalıa var) 

1 - Lorel, Hardi 
Kodeste 

2 - Genç Kızlar 

Şehir Tiyatrosu 
Tcpclı:ışı Dram kısmı 

Ciindüz l :i.:ıo, gece 20.30 
da: HO)IEO. JOI.YET 

Komedi kısmı 
<~ünılü1. 15.30. Cc<:e: 20.30 do. 

11'1 KEBE 1Kl 
---o--

ll:ılk Operoli 
lluı;:un 16 matine 

lıccc: !I da. . . . . . . ı Bu hesapla yok
tıı). Fi:ıtler: VI 

Yanlış iz 

Jan Lö Mestriye o sabah Val. TUNA KIZI 
iki gün sonra Lö Mestriye ye. 

niden T.unaya çıktı Ye yeniden 50, 35, 25 

Galatz ve Brailadan· geçip, mu· ---o-
azzam konserve tenekelerine ben· 
zeyen petrol tanklarının güneıı ı H,\~11' .HIZA 
altında pırıl pırıl parıldadığı v-_ E. SADİ TEK "' . ~aa, Galatzdan gelen vapurun 

sesiyle uyanmıştı. 

Bu on gün evvel kendisini Val
ova getirmiş olan "Tuna" isim. 
aynı vapur idi.. Fakat ne yazık 

raôan <>n gün geçmiş olduğu 
1ı~e tahkikatı bir adım ,ilerle· 
~ti.. Gerçi Konstantin ile 
ıomnikamn hllralardan geçmiş 

uklan hakkında oldukça ma· 
mat toplayabilmişti, fakat bü
ın araştırmalarına rağmen genç 

r ne Valkovtia. n-c de civarda
kasabalarda bulamamıştı. Son· 
son araştırmalarım müteakıp 

hbcri birdenbire garip bir şe. 
ide kendisini terketmiş idi. İşin 
ribi y ııi bir rehber de bula

zy;ordu. 
LöMestriye çaresiz kaldığın 
m .artık Mösyö Tavereskoyu 
uvaffakryetsizliğinden haber -
r ctme~i ve o civarda tanıdığı 
ı!liyetli 'bir adam veya memur 
lunduğu takdirde vaziyeti kts
n !z:ah ederek yardım is-

neJerinin muvafık olaca~ırı 
rmaft dtlşünüyordu.. Çünkü 
~ vardmı j?6anedikçc bu 

41 
işte muvaffak olacaklarına ümidi 
kalmamıştı. 

Böyle kara düşünceler il7indc 
ümitsizliğe saplandığı bir sırada 
misafir kaldığı otelin hizmetçisi 
kendisine bir mektup getirdi. 

Mektubu küçük Livojen hiz. 
metçinin kırmızı elleri arasında 
görününce Mestriyc bunun Pol 
Tavereskodan geldiğini tahmin · 
etti. Cünkü onun Valkovda hu-

1 

lunduğuntı arkadaşında:ı başl:a 
bilep yoktu. Fakat zarfı:ı üzerin· 
deki yazıyı pek iyi tanıyamamış· 
tı .. 

Derhal mektubu açt1: 
Hayret etti.. Zarfın içinden 

bir kartpostal cıkmış idi. Bir 
plajda mayolu kadınların seyyar 
bir fotoğrafcı tarafından grup 
halinde cekil'Tliş resimleri.. 

Fakat Lö Mestriye hu "'ruıı a. 
rasında Donınikıı.,:n c·a hıılım

clıığunu ~örii.,c~ havreti 11lr 1-at 
d:1'1a arttı. Resim pek net değil 

1 
idi. Fakat bı.:ı sivah kıvırcık saç. ı 
lı, bfiyi.ık gö7.lü kız şayam dikkat ' 

bir şekilde Matmazel Tavercsko
ya benziyordu. 

Evet. evet bu muhakkak ki 
Domnika idi. Bu bakışlar onun 
yumuşak ve sabrt bakışları idi.. 
Fotoğrafta büyi.ik bir neşe ile 
gülmekte olduğu görülüyordu .• 
Şu halde acaba betbaht değil 
miydi? 

Bir an için genç adam bunun 
eski bir resim olmasını temenni 
etti. Fakat böyle bir Eüpheyc dil· 
sülmcsine imkan voktu. Domni
kanın S"n olarak Rcmı:nyavı zi. 
yareti dört senelik bir mesele idi. 
Halbuki resimde görülen en dört 
yaşında bir cocuk değil, vücudu 
teşekkül etmis. dol~ıın kollu, şış· 
kin göğüc;lü bir P'enç kızdı. 

Sonra fot""rafın veni olrl..ı~u 
da acıkca .,.örürüvorclıı. Lö Me~t
riyc hic bir za .... -n Dcrrı'lika-ın 
bu der~-;A kıı,~mJ~·-nı-. nl.,.·•-Iaş· 

mıı:: nJ-lıı u:ıu .,.~--r .. ,..,irordu. 
F:Jh;ıkikı. Bi:ırir'd,.n sonra 

k~disini daima f!iizcl hatlarım j 
?:1en :n<-ktl'p!i kıyafetinde gör· 

müş idi. Bu yaştaki genç kızla
rın vücutları birkaç ay zarfında 
iç gıcıklayıcı kadın manaları ifa
de edecek şekilde tekamül ede
bilir .. 

Kartın arkasını çevirdiği v ... 1dt 
maı<ine ile yazılmış birkaç !!atır 
gözüne çarptı: 

''Emin olun, sizi aHikadar eden 
kadın muhafızlariyle sıkılma. 
yor .. '' 

'J"clbii lıu cümlenin alt.nda im· 
za yoktu. 

Lö Mest;·iye zarfı daha büyük 
bir dikkatle tetkik etti.. Posta 
pulunun üstünde Karmen Sylva 
damgası vardı .. 

Karmen Svlva? Bu isim bir 
krali,...enin edebi mahlası idi .. Lö 
Mestrive hu isimde bir şehir ta· 
nı...,avonhı. 

Fakat Pol Tavt"resl;n bu }ı11-

sus•a her J1ııl,le ı--~n,'ififl~ maltı

r;ıt \'err~ek idi. Vazi••et lırr ne 
r-l•ırs~ <'lsıın bu frvı,.,ı~rı,. h/icli~c:
den derhal kendisini maliımattar 
etmek lazımdı. 

Ploesti'den tren değiştirdikten TlYATHOSU 
sonra Sinaiaya geldi. 9 llirincitcşrin 

l'.ız:ır akş:ıını 
Pol Taveresko daima Palas o- '('skudnr 1-IHlc'de 

telinde idi. Birkaç dakika sonra "('\'EY H \il \'I 
Jan arkadaşının işgal ettiği oda. " 
nın kapısına vuruyordu .. Kapıyı, 
gözleri uykudan şişmiş olan Dan
yel Leje açtı: 

• --~ : n (!.c:r iv,..f: 

- Nasıl. ne yaptınız? Yen1 ha. 1 ~ervetı" fu"nun _ Uyanış 
barleriniz var mı? ı -

Diye sordu .. Jan cevap bile 
vermeden doğruca arkad~sının 
yatağı b1sına koştu ve elind~ fo
toğraftaki kızı göstererek: 

- Bak. dedi. iyi bak .• Fu Don. 
nika değil mi? 

Poliin aı:tzı acık kalmıstı: 
- Evet o.. Resim biraz or 

büyütmüs l!Örünüyor .. Fakat .... 
- Bir de kartın arkasını ok•· 
- Alhh. Allah! 
Da.nv;ı T.'cie de büyük b:r · 

ce~ı;i.ic;Je clnstıınun omı•"'tı i 
zerir rn c;;ilmic; kartı tetkik c( 

yordu, yazıyı okuyunca: 
(Daha var) 

Scrvetifünun • Uvanış mec
n111asının bu haftaki sayısı Ah 
met İhsanın ''Yolculuk notla
rı.. Suad Den·işin "İstikbale 
hanahm .. , Sami Tezişin "Var. 
şo\'amn iiçüncii sukutu .. başlık
lı yazıları, Halikarnas Balıkçı. 

sının hikfıyesi. Ercümend Beh
z1dın şiiri, Zahir Sıtkının gü. 
zel bir karikatürile intişar etti. 

A vrıca, Ma iiııorun Jıayatına 

-·t bir vazı. fiv::.si makaleler. 
f. "rtpa harbine ait resimler, 
\'. s .. 
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Garp cephesinde Alman ha- 1 De ~ 
------------------.-

• iZ har bi 
zır l ıklar ı ilerliyor 

~ (B~ tarafı 1 incide) 
llttj ~n.ginliklcri sarsılacağını 
~ 8llnnüştür. 
~1tan meclisi pn.artcsi günü 
~llnıak üzere dağılmıştır. 
~k z sÖylcmckteki mahareti 
~E!Sçc malum olan Dovnlcyin 
~- içtimam en bellibaşh 
lf . ıni teşkil etmiştir. 

~a~ıp, Amerikalıları mağlur 
~\ ~ıt rniktnrda karaya asker 
~'rılarnıyacağmı isbat etmiş· 

\'. *** 
~~ıngton. 7 (A.A.) - Hit. 
~ nuZ\·elt tarafından tl'klif 
~~k bir mütarekeyi kabul 
~ h ğe hazır ol1ı1nı::ı, Va~inE;ton 
lri~'retle karşılanmıştır. 

t-~ erin bundan evvel Ame· 
~1ı reisicumhuru tarafın.dnn 
~~ ehindc yapılan teşebbüsü 
~ ettiği hntırlatılmaktndır. 

~t\sızlar ''Hitler haki-
le meydan okuyor,, 

diyorlar 
~ ~tiıı 7 (A.A. )- Hitlerin nut. 

~a.rısız efkarı umumiyesince 
Dltı._ 1.\ cı ,.;;.il, f .. kat tecessuslc 

""q\1Yordu ,.ra • 
~ ~ız matbua•ın•n müt .. • ·:ı-
S t.?re bu nutuk Alman mille. 
Sik0rıünde girisilen harekt ti 
~. ;östermeyi istihdaf et-rzk· 
:'tt akat enternasyonal mese. 
~ar)crıi hiç bir un'Sur ilave et· 

~~~eteler Hitlerin nutkunu 
\.. ~ ı bir lisanla tenkit etmek. 
'P ~ "Ynı zamanda bu nutka ce-

tr~1-t d" ~ · . .:-. e ır. 

~ ~-Parasien gazetesi, ''Hit. 
ıJ~· ıkate meydan okuyor'' 
"\ ~ altında yazdığı bir maka. 
~tlY'or ki: 

bcr sarih hiç bir sulh tekli
t• Ulunmuyor. Bütün yaptığı 
tıı~tr konuşulmak istenilıyor. 

Phem bir mütareke tekli· 
~ . ibarettir. Silahların tah. 
t~Ptidai maddelerin taksimi 
tieltıomik teşriki mesai şöyle 
tı1!yor. Öyle ki nereye 
k ıstediği derhal anlaşılı· 
lı.f uhasamatı durdurmak. 

l lıi Alman mitleti hunu lüzum 
't tı~ ~cfaJct ve büyük bir teh. 
ı rak görüyor. 

~1 şöyle yazıyor: 
~.n. eğemeyiz. Eğer Polon
"'\>tzde bulunursak, Maca. 

b' Yugoslavyayı, Romanva
a.rtırnarkavı, fsvicrcyi, Bel. 

...:• liolandayı ve Avrupanın 

.:'Ylllem biitün insanlık cami
t~ "e bizzat kenldimizi ölüme , 

~t "n etmiş oluruz. 
~·t'ft~c gazetesi, diyor ki: 
~tıı~~ın nutkunda sezilen çe. 

t\; 1~ bu~ün içinde bulun -
~ı.l'tıuskül va7.ivete tııTT'amiv. 
"llrıdur. Sarih tekliflerde 
t~ ai{a cesaret edemPmiııtir . 
~ bu tekliflerin rerM!"dile • 
~'~aha evvelden bilivordu. 
~~ Unlara temas etmemez -
~ tdern,.zcH. C"'iinkü mille -

~ :rııı bir taahhüde girişmiş 
'\' Yor. 

ı ı<:Jt Alman mill!'ti ne kadar 
~ı.0111,.11a olsun c.12ha ince mü. 
~,··ı" .. ~itl!'re hatta hizzat ~ .. ". 
'·~ h .. tıne karsı bu,.,.:ı:ın daha 

d lit~,.t ed!'rdi. Nı•tlwn rr. 
~~tı~"'letlrr ÜT.erindeki tesiri-

lı~ 
1
""". bıır11•rı cok fena ola. 

~ .~r lÜohe yoktur. 
, t ı>azetcsi, Alman teklifle· 

~it· ~~tltikinde c'laha ileri v.itme. 
~ l)l olmadr?Tı mütaleasında-
} ~c l . 
icti sıor da söyle vazıyor: 

.~,c ne olurı;a olsun Hitlr. 
I, J,. • • Al • • d O:-f• rıtıın r ..,an mıll,.tın e 

1 ~ ıaı veua ke>r'~u 11uandıraca-
~tın .. divn,.11:ılc ald?""'onı'l'! . 

~~~ ~~da R•tı .... ;., nnr .... ,ınu 
~~ti ır rn:ıüJr•hivet )rır:ıhilir. 
~," t~' 7 f A.A.) - f-abah na. 

~İi • liitlerin n11tk"""' sn;uk 
.... '•eh · · ''ıa~ ı:ıvane hir selri)n,. k:ı.r-

~ '.1i ta ve n1ıtkun metninden 
'\,~ korkt1• ~., anlac:ıldı~·n• 
\.,._:.,,elı:terHrler. 
ı, "1· .. ""'•••esinde Mme. T11 .. 
li.'"or ki: 

.. 1,1~'tlcrin miH,.rerl-"it ;ı.,;ı.~: 
~ ~ tı e.,nisevi t:ımamivle ifa

~~j,,."'1<~ .. .:ı;,. µ;tler. ,.,.n'1· ··: 
~\. h hiJ..ı; ;;; irin ., .... ;ı, tr1r1't. 

~l lılunrr:ı~t:trı erkin,....'"'· f:ı 
~tti~an nıilletine vanttğı v;ı:ı. 
c t e P"'ti!"T!'ek irin b;ı:ı;ı tf'k. 
~ cl.,.,ih ,.t..,ekten k,-nA:": 
~t i"t.ır. HitJ,.r T"iitt!"filrp; .. 

' tın demokr:ı«ilcrr ;orıkca 
~c~tncktcn çekinmiştir. -

ı .... ı,. ,. .. ı ... r: hir i•.-•., ıt 

akdetmek imkanı mevcut olma
dığı için Stalinin Hitlerin böyle 
bir ihtimalden bahsetmesine mü. 
saatle etmediği aşikardrr." 

Beynelmilel ·~·r konferans top· 
!anmasına dair Hitler tarafından 
vaprlan teklifi mevzuu bahseden 
Pertinax, ''Ordre" ~azetesin:ie 
şövle va:ı;maktadrr: 

"Hitler, böyle bir konferansı 

ihtimamla hazırl'1m2k lazımgel. 
diPini söylüyor. Cenıbcrlavn ile 
Dal~dye, bıı konferan!ıın Hitler· 
ciliğin yıkılmıısı surrtivl,. na·nl 
h~7.•rl?nl"""'c:1 JRn .... '7e1 .. rcı:i;,.,i k,.n 
disine röstermeöe ,.,, 7 ırr1·p'<1r, 
HitJ,.rc ccvan v!'r,...,,.ı, irin .. ,,Jh••n 
bu b~shr,a ıı:ıuttnın i"i b;ı'.'l!vckil 
trır::ı'ından tekrar edilmesi kafi. 
d 
... 
ır . 

Ere Nouvelle gazetesi 
ya-ı:ıvor : 

~öyle 

"Bitler. müphem bir H;ıcle ile 
TT'!Üt~~ .. kc i'1· ·'•"1il .... •c;i w-.. ...,un. 
darı b"hset•ikteıı sonra "Alman 
ınilleti harbin lii""""5117. b;r r.efa
let ve korkune tl'"lik,.1•r'' doğu
rac:ı;;,l"'.. k:ıni h••lundı•l'F11 ıçın 

harbe nihıı.,et v•"ilmesi la.mrgel. 
di<~;" i sö•·lih•or," 

Ft:>ooue sövle t'Hvt'r · 
"Bu n"kar'ltr r'füt b!'c: k,. .... din· 

lcdik. Av:ı-a ,,.,:ıhs\ıs olan bu hi
tab,.nin fak1p1it;i ins:ıoıı havrete 
düşürüvor. Alm;ın milleti ne ka· 
dar c;afdH olurs:ı ol""" F;tt,.rden 
kendi milletin• rı .. ı,i bu karlar so. 
ğuk ve kuru :ielill-r P'Öst,.rmek
ten içtinap etse idi cb'lıa akıllıca 
hareket etmiş olurdu ." 

Bitaraf memlektlerde 
Paris, 7 (.\..A.) - Bltarnt 

memleketler<lu Bitlerin uutku 
itimatsızlıkla knrnl:ııımıştır. 

Bu nutukta sulh ı .. ızakere· 
lerine başlamak için makul bir 
temel bulunmadığı söylenmek
tedir. 

Hollanda matbuatı, Hitlerin 
pek knrışık bir lisan kullandı. 
ğını kaydetmektedir. 

1sviçre matbuatı, nutkun ik· 
na e.dici mahiyette olmadığına. 
işaret ediyor Berner Tage· 
'Vach t g'azcteat diyor K'I: 

"Hltlcr bu nutkunda sulhu 
istemekten ziyade Almanyanın 
dünyanın naazrında hareketi
ni haklı göstermeğe çalışıyor,. 

Rumen matbuatı, Bitlerin 
sarih sulh tekliflerinde bulun. 
mndığı kanaatindedir . ., 

Yugoslav matbuatı Alnıan 
tekliflerinin mUttctlkler tara
fından nazarı itibare alınmıya· 
cağını yazıyor. 

Bulgar matbuatı, Bitlerin 
sarih tekliflerde bulunmaması 
dolayısiyle inkisara uğramış
tır. 

J a ponla ra göre 
Tokyo, 7 (A.A.) - Havas: 
Almanyadan sansasyonel 

sulh teklifleri beklemekte olan 
Japon mahfilleri, B. llitlcrin 
tekliflerinin muğlA.k ve karan. 
lık mahiyeti karşısında sUrpriz 
hissetmiştir. Du mahfillerin 
fikrine göre, bu tekliflerin 
:F'ransa ve Jnglltere tarafından 
kabulü imkA.nsızdır. 

Japon mahfilleri bilhassa 
.şurasını alA.ka ile kaydetmek· 
tcdlr ki, B. Bitlerin nutkunda 
Rusyanın askeri yardımda bu· 
lunacağma dair hiç bir sarahat 
mevcut değildir. Japon mahfil. 
Jeri, bu sllkütu. Rusyanrn bita. 
raf kalmakta devam edeceğine 
bir delil gibi teH\kki etmekte• 
dir. 

Y ugosla vyada 
Belgrad, 7 (A.A.) - DUn 

akşam cıkan gazeteler, Hltle· 
rin nutkunu aynen dercetmek
te ve nutkun başlıca kısımla. 
rlyle ecnebi matbuatının tefsir· 
lerini tebarüz ettirmektedir· 
ler. 

i talyanlara göre 
Roma, 7 CA.A.) - Stefani 

ajansı bildiriyor: 
Sabah gazeteleri. başmaka . 

lelcrinde Hitlcrin nutkunu rea· 
list ve yanıcı olarak tavsif et
mekte ve Führer tarafından i · 
leri sürUlen tckli::lerin umumi 
menfaat ve bilhassa A\.TUpa 
medeniveti bakı~mdan ook cid 
di bir surette nazarı itibara a . 
hnması lazım geldiğini kay
dcvlemektedirler. 
Mess~ero l?'azetesi. Fiihre. 

rin umumi l?'Örilsünlin hakika • 
te istinat etUPi :rin kati ve 
muvazC'ncli olduj}ıınıı ve sulh 
lehindeki teşebbüsünün bu se . 
beplc kuvvet ve otorite ifade 

ettiğini yazmaktadır. 
Yeni Polonya, hıUcrin söyle· 

diği gibi m.iilıyetier esa..sına 
m~tenıden tekrar te..c;ekkül ede 
bılır ve ancak bu §eKtlde dwı. 
ya efka.numu.nıiyesınin scmpa. 
tisini kazanabilır. Huaalaca ou 
uzlaşmamazlık göstermek ta. 
raıtarı olanlar nat.alarm<ia ıs · 
rar etmek içın makul bir se. 
hep bulamıyacak.Ja.rı gıbı Al· 
manyayı maglüp etmek haya . 
lini de terket.mek mecl>uriyctın 
de kalacaklardır. Her halde Hit 
ler yeni bir harbin A vrupaya 
ebediyyen yıkılmı; olan Versay 
zamanındaki vaziyete benzer 
vaziyetler getiremiycceğini söy 
lemekte haklıdır. 

İnsanlığın ~i adalete, man· 
tığa. mütekabil anlaşmaya, her 
ferdin ve bütün dünyanın bo. 
zulmaz haklarına dayanan ye
ni bir Avrupa. kurulmasını isti. 
yor. 

Bu gazete, umumi bir kon
ferans toplanması, evsaf bakı. 
mm.dan sila.bların tahdidi, ser
best mübadeleler, iktısadi kal. 
kınma ve ha.kiki işbirliği bak · 
kında.ki Alman tekliflerine ltal 
yanın müzaheret ettiğini yaz. 
makta. ve bu kalkınma planın -
da beynelmilel münasebetler 
hakkındaki faşizm nazariyesi • 
nin esası mündemiç olduğunu · 
ilave eylemektedir. 

N ctice olarak bu gazete me· 
sul makamlarm Hitlerin teklif -
lcrini tetkik ve kabul eyleme -
lcri liizmı geldiğini, çünkli bun 
ların Avrupaya bir refah ve 
sulh devresi açacak mahiyette 
oldu~ınu tasrih eylemektedir. 
Herhalde sulh yollan .. ayni za.. 
manda muhtemel mesuliyet yol 
Jarı çizilın~ iulunuyor. 

Çemberlayn Pazartesi 
günü cevap veercek 
Londra, 7 (A.A.) - B. Çem

berlayn, önUmUzdekl hafta bi. 
dayetinde parlA.mentoda. B. 
Hitı'ı1rin tuıh teklifleri hakkın· 
da ~yanatta bulu:ıacaktır. 

Daşvekllin bu beyanatı ya· 
pacağı tarih henüz katt olarak 
tesbit edilmemiştir. Maamafih 
Çemberlayn'in Pazartesi gUnU 
bazı işaretleri muhtevi kısa 
bir beyanat yapması ve tam 
beyanatını Çarşambaya bırak
ması muhtemeldir. 

Zira, Avam Kamarasının bu 
günlerdeki ruznamesi bu me· 
selenin daha evvel müzakere· 
sini imkt\nsız bir hale koymak· 
tadır. Resmt mahfillerin Ha
vas muhabirine temin ettiğine 
göre bu mUddet zarfında ln. 
giltere hilkfimctl ile Fransa 
hUkümeti arasında B. Çember· 
layn'ln yapacağı beyanatının 
kati metninin tetkiki bahsin· 
de konsUltasyonlar yapılacak
tır. 

İngiltere hilkfimetinin kcn. 
dislnc bıraktığı dUşilncc payı, 
Raylştag nutkunu tetkik endi· 
şeslnden başka mllll'l.zahnlar· 
dan Beri gelmektedir. 

İngiliz hUküroeti itin her 
şeyden en·eı mevzuu bahsola
cak cihet Almanya ile mUzake. 
relerin beyhudeliğine, bazı un· 
surları müttefiklerden daha 
az kani bulunması muhtemel 
olan bitaraflar efk:"ırı umumi· 
yesinc şurasını gösterme l<tcdir 
ki, İngiltere, bu kararını uzun 
uzadıya dlişUnlip müzakere et
tikten ve bugün başka bir hal 
çaresinin mevcut bulunmn.dığı. 
na kanaat getirdikten sonra 
vermiştir. 

Roma, 7 (A.A.) - Hitler ta. 
rafından söylenen nutkun ciddi 
bir tetkikten ge~irilmesi Hizım· 
geldiği ve İngiltere ile Fransa. 
nın Führerin tekliflerini kabul 
edip etmiyeceklcrine dair henüz 
bir sey söylC'nl'miuer•öi ''arı r•s
mi bir notada kaydedilmektedir. 

Burada nutkun nisbeten mute. 
dil olan lisanına isaret edilmek
te ve bu nutkun Hitlerin son sö. 
zü old•ı<!u noktasında ısrar edil
mektedir. 

Alakadar hülti• ..... tlerin J.rı -~r 

vermekte istical pöstermivecek. 
leri, gerginli~i izale ve itinıcı:la 
avdet imkanlarr.,ı ;>ra.,+.racakfarı 
burada ümit edilmektedir. 

Roma, 7 (A.A.) - ''DNB": 
Bütün İtalyan m-;ıtbuatı Hitle. 

rin nutkunun tesiri altındadır. 
Gazeteler nutkun büt;;., r-etnini 
aynen neşrediyorlar. Bu ise ec
nebi bir devlet adamr hususunda 
ilk defadır ki yajılmaktadır. 

Memleketsız bır 
meşru hükOmet 

... • rem ı rncutc) 

basint eseri imit- Bu basiretin 
neticesi olarak bugiin Fransada 
meıru bir Leh hükumeti t~k
kül etmi§ bulunuyor. 

Zira Lehistamn kornıulan ta.. 
rafından paylaşılması felaketi ta· 
rihte ilk defa vuku bulmayor. Bu 
sonuncu, Lehistanm beşinci pay· 
la§ılrnaııdır. Lehistan müessisan 
meclisi vaktile bu noktayı bil· 
diği ve yine bir gün mem· 
leketlerinin ba§Trıl\ aynı felaketin 
L{elebilec:eğini düşündüğü için, 
kanunu e~a•İye bir madde ilave 
etmiştir. Bu madde ile cumhur. 
reisine kendi yerine icabmda eli. 
rr~r ı,:,.. cnmhurreici intihap c•- . 
sn1~ l,ivetini vermiatir. 

Eski cumhurreisi 1şmace Mo
cicki Lehistanın ba§tanbua işgal 
'elı\keti ;lP- karralastığını pnrüncc 
Leh hudntlannc'!~ çıkmalr~m, 
van; bir 1 eh ka•:11ba11 nl"ln Kutv· 
de iken 17 f.uliil t11~l.;,,,:ıc bir 
", .... ~j j,.,..le ;J,. k.-ndi,j ... A,.n son· 
ra FC'anııa.:I" bulunan eııki Len a
yan reisi Raczkiewiez'i cumhur. 
reisi irtihao etmiıtir. Bun.:ınn 
sonra Romanvava geçmis. Ro. 
manya bitaraf bir memleket ol· 
duğundan orada Leh cumhurreİ· 
si sıfatiyle vazife ifa edemiyece· 
j(ini düsünınü,, 30 Eylül tarihin
de vazifesinden istifa ebnit. isti. 
fasını da Fransa.d11 bulunan hale. 
fine bildirmistir. Bunun üzerine 
Raezkiewiez r·r rr:;uefik memle
kd toonğı olan Fransııı,t;. rcs· 
men l.eh cumhurreiıi olarak va· 
zife ifasma bıtıılamrstır. Ve bir 
hükumet teşkil etmiıtir. Meşru 
bir Leh hükumeti bugünkü ah· 
val ve §eraİt icinde ne yapmak 
1nzırnı:a bu hükumet şimdi onu 
yapıyor. 

f§te bütün form3litelcP gözö. 
nüne xetirilin('e Fraıısadaki veni 
Leh hükümetinin öyle giiliinç 
bir oyuncakta., ib."tret o1m,.t1ırn 
ve \§gal altında olan V•h milleti 
namına söz söylemek nlal-;vetini 
haiz olduğu t.akdir edilir. Bunun 
içindir ki lnmltere VP Fran~,.~an 
bafka Amerikalılar da bu büku. 
meli, meını Leh hükUmeti ola
rak tannnıflır. Ve evvelce Varşo· 
vada bulunan Amerika sefiri Pa
rise gitmiş, oradaki Leh hüku. 
melİyle temasa geçmiıtir. 

O halde bir memleket tama· 
men ecnebi istilasına uğradıktan 
sonra meşru bir bük\ımPti olabi
lir mi, diye sorulacak bir suale 
hiç bir kimse artık öyle ~özü ka· 
palı olarak (hayır) cevabını vl'r· 
mekte istical gÖstennernelidir. 
Zira beynelmilel hukuk ilmi sim. 
diye kadar bu suale karır (ha. 
yır) demiş ol" bile bundan ııon· 
ra ( olahilir) dive cevap verecek· 
tir. ihtimal ki bufriin Franuda 
bir mülteci vaziyetinde olan Leh 
cumhurreisi ve Leh hükumeti, 
Lehistan topraklarma dönecek· 
ler, orada t<esmi vazifelerini ifa 
edeceklerdir. 

ASIM US 

Edenin nutku 
(Ba.J tarafı 1 incide) 

şacasımız her !Urlll n. . . kUlAta 
tahammille !u zır buh nuyoruz. 
Belki çok • ..., ranhk gU n: .- c;e· 
çlreceğiz. 1 'irin m .. ı~sadımız 
m uay'""'" •• · - ,.c deği ..... yccek
tir: 'T'ehdit c;Jy ... ,. ... +ı" • ,ı nlhaye. 
t ".l erm ~ ·nı istiyoruz.,, 

Mr. Eden sözlerini: 
....... -· · -. nlmıyPr.., ;ı:. , .. rUuhü 

mağlUp olamayız !,, 

Diye bağırarak bltlrıı:.iştir. 

Yeni Zelanda başveki
linin beyanatı 

Wellington, 7 (A.A.) - Yeni 
Zelandamn başvekil vekili Fra. 
ser, beyanatta bulunarak demiş· 
tir ki: 

- Demokratik zihniyetin dün
yada adaleti ve insanlık prensip. 
lerini ihya edeceğinden eminiz." 

Umumi bir toplantıl~a maliye 
nazırı Naslı, şöyle söylemiştir: 

- İngilizce konusan milletler 
mütemadiyen taarruza uğramak 
tehlikesi altında vasayamazlar. 
Harp, menfi bir netice verdiği 
takdirde bundan ilk zarar göre. 
cek olan biziz." 

Baltık memıeketıeri, bitaraflara 
ait gemilerin batırılmasını Alman
ya nezdinde pro eslo edecekler 

K?!" . hag, 7 (A.A , - HiL· 
zau Ajansının bildlı iğine ;. 
re Oslo grupu de\·Jetlc ri ara. 
sındn ya·:ında cere.r . ~ ~ - . 'c 

•i\zn1rnr 1 ı· d. 1 ltarnf 
·•erin ' · • · ·· nme ·ine kar. 

şı Almanya .ı c-?ninde nıtlştcr~ ·. 

Lir ~ '.bUste buhınulması 
mevzuu bahsolmıyacak, sad""C 
fenni ve adli mahi.) ~tte bazı 
meseleler kik ·· ı '('C'kt!r. 
Bu mlzakereıe,·, sadf'cc ~ :"'n 
ay BrUksc'rle ba~lnyan m il· 
kerelerin devamından ibaret 
olacaktır. 

İKİ ALMAN GEM1ClSl 
l\:AYBOLDU 

Mcksiko, 7 (A.A.) - "C'Qlum· 
bus., ismindeki Alman 'I'rsns
atlantlk gemisinin iki maki· 
nits ustası, iki gUnd .... nbeıi or· 
tadan kaybolmuştur. Bunlar, 
sahil civarında bir Ahnnn tan. 
tclbahirinin diesel motörliııil 
tamir etmekle meşgul idiler. 
Transatlantikten, böyle hır ta. 
mire ihtiyaç görüldüğilnUn ne 
suretle haber alındığı sualP ş:ı· 
yan görülmektedir. ÇUnkll ··co 
lumbus,. Un telsiz cihazı tn:ı.· 
rip "' dilmişti. Gemide portatif 
bir Alet bulunrluğu tahmin e
dilmektedir. 

-ıu haber teeyyüt ettiği tnit. 
dlrde Columhus, bitaraflığı Hı· 
HU eden bir harekette bu"•· n· 
duğu için rı.ı t::aut zarfınJa H
ınanı tcrketmek mecburiyetin. 
de kalacaktır. 

B1H. 1NG1LtZ VAPURU 
BATIRILDI 

Londra, :ı (A.A.) - 870 ton· 
luk Glenfrng smindekl İngiliz 
vapuru, bir Alman tahtelbahl· 
rl tarafından t,..,rolllene rek lıa
tırılmıştır. İstihbarat nezare. 
tt, mtlrcttebr tının kurtarıldı· 
ğını bildirmektedir. Yalnız tay 
falardan biri aldığı yara neti· 
cesindc ölmUştUr. 

Vaşington, 7 ( \..A.) - Hari
ciye nazırı Hull, matbuata yap 
tığı beyanatta, At:.enla ''apu· 
n--ıun · nl11cnmesi hA.dfsesi 
•rafında lıU tun mali.ın: •. tı top. 

lnmak U:;erc tahkikata deYam 
edildiğini bildirmiştir. 

1. henhyı t :_·_ :nc:·en gemi. 
1 Alman olmndığma dair Al· 
manya tarafı:ıdan Amerlkaya 
r-sınen maıi ~t >erilip veril· 
medlı?i sualine cevaben .. ha
yır,, dcwiştlr. 

~·~ 
Vaşington, 7 (A.A.) - Dip. 

bmatik mnhfillerde söylendi
ğine göre Alman deniz ataşesi 
Visamiral v· thöft - Emden, 
''A thcnia .. nın batırıldığı es· 
nada o civarda lliç bir Alman 
tahtclbnhL i bulunmadığına 
dair aldıG"ı bir haberi babriyo 
nezaretine bildirmiştir. 

*** 
Londrıı. 7 (A.A.' -- "lropu-

"'ic;., vapurıınun da "Atbenia,, 
nın i\kıbetini hazırlayan ahval 
ve ŞC'l'ait t·•'• tı,.. ·la batır1lacağ1p 

na dair Berllnden verilen ha· 
bcrlcrin nmirallık r_akamının 
nazarı dikkatini celb :ttiği res· 
mi bir tebliğde ktşdedilmek· 
tedir. 

Atl,cnla'nın faci :.t:an sonra 
sağ kala-ı itim-· şayan bazr 
kimseler tarafından görUlen 
i. · - Alman tnl~ • ~Jabhlı; tara fm. 
d"ln batmldığı tebliğde zikre· 
diJmoktodir. 

Facia rınhalli civarında hat· 
tfl 100 mll11k bir mesafe dahi· 
llnde hiçbir lnıdll o: tnhtelbahip 
rl bulunmama 1· • - idi. 'lropu· 
ois., hakkındaki ihbarın Alman 
hUkCımeti tarafından yapılmış 
olması dolayısiyle bu ,·esile ile 
nazı partisi şeflerinin zihniyeti 
hakkında blr kere daha hO· 
kUm vermek imka.nı hasıl ol
duğu tebliğde tebarUz ctUrU. 
mcktcdir. 

Har p vaziyeti 
(Ba.ş tarafı 1 incide) 

Paris, 7 (A.A. l - Dün ak
şam Vissembourgun garbmdn. 
ileri FransJz mevzilerinden bi. 
rine karşı düşmanm yaptığı 
baskın hareketi bundan evvelki 
teşebbüslerinde de olduğu üze· 
re daha bidayette akim bıraktı. 
rılmıştır. 

Harekatın başmdanbcri Al
man kumandanlıV.~ bu mmtaka 
da bundan evvel de birçok te. 
şe-bhiislerde bulunmuı:ıtur. Vis
sembouımın simal ve garbı or. 
mnnhktır. Bizwt \'issembourg 
şehrinin hirkn<' kilometre gar
bında basJı-.·an kiirük Vosecs. 
lcr ki Lauterin öte tarafında 
Alman topraklarında Fransız 
könrlibırnmı teskil etmektedir. 

O kadar vüksek olmamakla 
beraber kamilen ormanlarla ör
tillU bir dai silsil~idir. Bura
sı Alsas C'enhesi dPnilebileoek 
olan ve Rhin ile Visscmbonısr 
lrasmda imtidat eden kısım i
le Lor:raine cenbesi denilebilc . 
cek olan ve Pirmascnsin r.enu • 
bundRn Moselle'e kadar imti. 
dat eden kısmın arasında muU\ 
\·ns!lıt bir mıııt~ ka tnc:kil eder. 

Alman hududu Franf!ızlar~ 
ait olan Vissembour~ crlnntı
sını goarotan çevirmekte ve 
l\lundat ormanının bir kısmını 
Alman topraklarında bıra.lmıak 
tadır. 

Fakat bu daP.ın 7irvesi Fran 
sız toprni?mnaclır. Ve bi~ok 
sahra istihkamlarile doludur. 
Maiino hattının ileri mevzileri. 
ni teşkil eden buralarda müte· 
adc1it büviik kaleler vardrr. 

Bununlll bPraber. kesif or
manlarla kanlı oları bu mıntn
kada t.arP-.sut ir.:i rok J?ik oldu 
ğundan Almanlar Rrazinin de 
rıkmtılarmdan istifade Pi'\Pr"'< 
bazr hareketlere teşebbüs edi. 
yorlar. 

AT u" 11.f TJ;','PT .f Gt: 
Berlin, 7 (A.A.) - Ordu baş

kumandanlığının te';.)liği: · 
Vistülün sarkmda ve Suvalki 

arazisinde, Alman kıtaları. Rus 
kıtalarivle anlasma halinde Al
man • Rus menfaat hududuna 
kaclar ilerlemişlerdir. 

Garo cephesin-de. düşman ke-
şif kollarınm mahalli teşebbüsle· 
ri peri nüskürtülmüştür. Bunun 
haricinde mahalli imha ateşi ol. 
muştur. 

Diin öğleden sonra diişman ke. 

şif tayyareleri, Donn clvarınaa 
Ren nehri üzerinde uçuşlar yap
mağa teşebbüs etmişlerdir. Fakat 
bu tayyareler, Alman hücum tay
yareleri ve tayyare dafl toplan 
tarafından geri kaçınlmrıttr. 
Düşman tayyarelerinden birili, 
bir hava çarpışmasında Godes
berg civarında imha cdiimi§tir. 
Diğer bir tayyare Euskirchende 
yere inmeğe mecbur olmuştur. 
Bu tayyarenin dört kişilik mil· 
rettebatı, bu arada bir kurmay 
yarbayı esir etdilmiştir. Bizim ta· 
rafımızdan hiç bir kayıp yoktur. 

Vaşinın:011. 7 (A.A.) - Ayan 
mec1isinde bitaraflık kanununun 
tııdili hakkındaki müzakerelerin 
dördüncü e;ününde demokrat 
Thomas. bitaraflık kanununun 
tadili hw:usunda hükumetin ka. 
tiven hakkr o]cfopunu ve bunun 
"'1Unh~c:mın clahili bir mesele teş. 
kil ct•;~;ni söv1emistir. 

fNC";fT,f7. A~KERLERtNİN 
Fl? t. Nı::. A. VA NA l<Lf NE 

DEVAM EDfLİYOR 
Londra. 7 (A.A.) - fn-gitiz 

kıta~ttnın Fransava nakli gece 
e:ün:Hh :ın?a"'''! v,. hadi!'iesiz de· 
vam et..,,l'!ı. ... ~;r. Pu mııa,.zam i
şin tT111vaff:ılcı,,,.ti önümtizdeki 
nersembe v.ünü Cemberlayn tara. 
fınn:ın i'vıını kamaraııında tebarü• 
et•irilt!rl'ltti r. 
FRANSIZ TEBl.İÖİ : 

Paris. 7 (A.A.'ı - 7 Tteırini. 
evv,.l aksam tarihli tebliğ: 

Moze1 ile Sar arasın-da iki tara
fı:t topc:u faaliyeti olmuştur. 
Daux • Ponts'in cenubundaki 
mıntakada karşılıklı keşif kolları 
f<ı:ıliveti kaydedilmiştir. 

Tesrinievvel ayının ilk hafta • 
sı icinde Fransız bahriyesi, Al
manyava p:itmekte olan otuz bin 
ton t'Sva miic:aclere etmistir. 

30/2656 
lstanbul Vrüncü icra Mtmarlu. 

ğundan: 

Mehctrı oJop paraya cevrllmesinı 
kanır Tcriltn 300 adtt sanda1'.,. 
13/10/939 Cuma günü saat 9 dsr 
11 re kador ve muhammen kıymt 
tlniQ yüzde 75 ini bulmadılı tak. 
dirde 17110/939 Salı günii a711i sa· 
:ıtten itih:ırcn Mısırcarşıst Enalc 
:ınlı:ırı caddesi 24 numarada ııcı'k 
oııltırma suretiyle sahlaeııKı iliın o
hıııur. (1393'n 
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Meligolanroa Alman don~nması 

nasıl mağlOp oldu ? 
Yazan : Yekta Ragıp Önen 

Küçük k rüvazörleri harekete 
~etirmek için yapılacak her şey 
keşif kuvvetleri kumandam tara
iından düşünülmüş ve yerine ge. 
tirilmişti. 
· 194 G. muhribi İngiliz deniz-
3ltı hücumunu uzaklaştrrmış, 
i:mndan "Sonra rüyet fenalaşmış, 

iki milden ilerisi görülmez olmuş
tu. Bu muhrip karaycl istika
metinJ::le giderken ansızın mermi 
"ağmuruna tutuldu ve hemen 
Heligoland istikametine kacma. 
~a başladı. Mermiler kendisini 
takip ediyordu. Bir çeyrek saat 
1onra İngiliz gemilerini göv.:bil
li. Bunlar iki kruvazörle dokuz 
-nuhripti. Bu muhrip tam zama_ 
'mda döndüğünden kurtulmaya 
"'!uvaffak old ll. 

Bunun simalin;ie 196 G muh
-ibi vardı .. Bu muhrip. top sesle· 
·ini işitince seslerin istikametine 
:bğru hareket etti. Evvela pus 
vüzünden bir şey göremedi ise de 
sonra birdenbire karşısmda İngi
liz gemilerini e-ördü ve derhal a. 
teş altma girdi. Bu muhrio de 
rotasını Heligolanda cevirdi. Hem 
kac;ıyor, hem arkadaki topla mu
kabele ediyordu. Bu sırada İngL 
liz gemilerinin· karşısına Alman-

/ fann V inci filotillası çıktı. Bu
nun üzerine İngiliz gemileri ateş
lerini iki muhripten ayırıp yeni 
çıkan gemilere tevcih ettiler. An
cak bu filot1lla muharebe va
ziyetini almamıştr. İngiliz gemL 
lerinin karşısına dağınık bir hal
de çrkmrsJardr. Cünkü İngiliz 
kuvvetlerinin ı<Özüktüğüne dair 
rapor bu filotillaya gitmemişti. 
Bu filotilla da harp edemiyeceği
ni <ı:nlrvarak muhriolerin arkasın• 
dan Heligoland istikametini tut
tu. Alman gemileri kacarken krç 
toplariyle mukabele el~iyorlardr. 
Muharebe menzili 50 - 70 hekto. 
metre arasında tehalüf ediyordu. 
'Riraz sonra besinci filotiliadan 
İ 1 ~İ muhrip ta~ sür'atleri.ni mu
hafaza edemiyerek geri kalmıya 
ba ~ ı ;ı dılar. 

VI muhribine İngiliz mermile
.. · ..., ·; essir isabetler yapıyorlardı. 
n~safe 35 hekte>metreve ka<~u 

clü~müstü. Bu muhrip "atışlardan 
kurtuhıaı< icin valnız zikzak sey
redebiliyordu. Geri.kalan 513 nu. 
maralı muhrip henüz hırpalanma. 
mıstr. Bu sırada Stettin yetişti 
ve VI •:iii tamamen tahripten kur
tardı. Filotillanm <'li ğer cüzü tam
ları da Heligolanda sığmabildi-
1er. 

Stettin İngiliz gemileri üzerine 
ateş acmısh. Fakat sürati ancak 
15 mildi. Bütün kazanları fayrap 
edilmişti. lnı!iliz gemileri Stetti
nin ateşi üzerine mesafeyi açtılar. 
Stettin takip vazifesini yanamıya. 
cağım anlayınca bütün kazanla. 
nnr lrızdırmak üzere Heligolanda 
döndü. 

Stettinin dönmesi üzerine sYarp 
tarafta bulı•na.11· mavirı filotillası 
hi,,...avesiz kaldr. Pu filotilla İn
f":ı=-ı: b~skt':'lI"'l hc-ber 2.lamamış

tr .. 
Top s~slerini •du.,mus, fakat 

bun•ı talimlere hamlrtmisti. Ye
rinden avrılrnacl•. Fakat· İngiliz
l""r b,,.,;n~i. filotillrı~an sonra ma
yin f'loti1hsr,..,~n ih:r,..ine bııskm 
yant·t ... ,., Bıı filotill:ırl.,rı B 8 ev. 
veıa ka.-::ırı A1"'1an bec:iT'\ci filotil -
1::\"rnr. art·.,<\•tı'h., t .... ~:ı;o: aemile
rini P'Ör•lü. f..,crifü~ ler hu bota a· 
tes actılar. Bıı bot faik kuvvet
lerle r::ırnı"tr. Re~ j<:::-b,.t aldı. Bir 
mermi kı•rrand::ın könrüc;üne isa. 
bet e-ı~,. ... k \'"' k11.--~-ı-.-1a hirlik. 
te birkac zabiti öldiirtfö. Stimin 
borusuna· P <: tı:relen bir mermi ü
zerine torri •'n botun sürati ta· 
rnamen kesildi. Sonra yedekte 
Helig-olanda çekildi. Diğ"er bot
lar da ateşe tutulmuslardr. En 
fazla hasara uğrayan T. 33 idi .. 
Fracnlcb kruvazörü de zamanın. 
da olarak bu filotillanrn imdadına 
yetişmemiş olsaydı, mavin filotiL 
la~ı tarr2men mahvolacaktr. 

Fraenlob göründüğü zaman T. 
33 batmak üzere bulunuvordu. 

Praenkbun atesi üzerine İn
giliz gemileri cekildiler. T. 33 
sonra askıya alımırak B r.fürolan
::la çekildi. T. 37 rTe rok hırnal"n
"""ıstr. Fr.., 0 rılr '1 İnf"iliz Arc-tho
--ı kruvazörüvle tutt1smusttı. IT at. 
1 cok isabetli atıslar yanmıstr. 
'g-iliz gemileri siiratlc~ini nttı

··n<:a Fraenlcb takilJ ede...,.,edi. 
On rlakik;v'h P .. ,..,, ... ~., "1 'i i .. .,. 

b"" almrs. b ....... ,. ..... ,..,,.T ı .. "~~n 

fı'l.-nten ıskat olunmtı!Otıı. I'rnen
·o0rı 1, h~li hasara uğramrştr. 

Fraenlob muharebesi devam 
ederken birinci filotillanın rehber 
botu olan V 187 düşman kuvvet
lerinin baskınını haber almıştı. 
Poyraza doğru seyrederken sü
ratli iki gemi g-ördü. Bunlar bi· ı 
raz sonra kayboldularsa da çok 
geçme:len iskele tarafından di
ğer İngiliz Remilerin1 gördü. He
ligolanda do~ru kacıyordu. Bu 
sırada ricat hattım kesmeye çalı
san dört İngiliz -ııuhr1bini gör. 
dü. 

Kumandan bu vaziyet üzerine 
Heligolanda gitmekten vazP'eçip 
Y de'ye iltica va karar verdi. Muh. 
rip son sür:ıtle ı;ritmesine rağmen 
İng'İliz muhripleri daha süratli 
olduklarm::l::ın 1Yittikce mesafeyi 
kaoavorlardr. Bir müddet soma 
ilk "örünen iki kruvazör ele ya
mnda muhrinler olduau halde P-Ö

rütı4ül"r ""' hı-men ateş ac-ttlar. 
V 187 de a'.,b0 tini anT.,mrş. 

f;:ık::ıt bun'l raal'T'en t"evmicl::ıne 
dövÜ"Ü"orrl •l. M ııhrin k"rn~t'\l:la
nı hı•rarla bir k::ıru verni: Zavıf 
inailiz kuvvetleri iizerine rota 
revirio b•tn1:tn ynıp gecmek ve 
bu st•retl" H,,1; ... ,.ı ...... ,fa sıi'{ınabil
mı-1< ümidine l<:apıldı. 

Dümen İnaifü: muhrioleri üze
rine çevrildi. Geminin iki topu 
da ates ediyordu. Borda bordaya 
gelinldicri :zaman bir de toroido 
atıldı. F::ıkat bu tornido isabet 
etmedi. MıılıriTJ İncriliz ~emileri. 
ni varmrstr. Fakat bu strada b::ı~· 
kabir İnO'iliz mnhrilJ ı:rrupu !"Ör
dü. Bunlar da c1erh;ıl atPo; actılar. 
Bordalanan rnnhrinler de ates e
diyorlardr. Bu mermi yaiY,.,,uru 
karsısında V 187 ceph::-nesi bitin~ 
ceye kadar r~rmştı. Kumıırl:lan, 
yapılacak iıı kalmad1ğmı anlavm
ca gizli k itaplar denize atıldı. 
Mürettebat da suya atıldrlar. Son_ 
ra da V 187 sulara v.ömüldH. Mü
rettebat suya atlarken inı:riliz p-e
mileri ateş keserek filika indirdi
ler ve denizdekileri topladıla r. 

Bu filotillanm ldii>'er remileri 
ise birlesmisler, ates ya~\flu+u 
altrnda' HeÜgolanda iltica edebil
mislerdi. 

İngiliz 1?emi1 .. ,.; kurtarma isiy
le mes1?tıl oldukl" rr sırana Stet. 
tin rıuharebe verine vetisti. ~tet
tin V 18 7 nin b:ıttıi'T•t-r1an lı'lber
dar bulunmuvordıı ve İnsYiliz P'e
mİ]M"İnİ ~örütı·'.:e reTT"""l ate~ .,.~. 
tı. B11nu., üzn:n,, t~~•ı\z muhrif'. 
le6 rl~'7r1 ... rak k::ıctılar. 

F:>kat İnO'iı; ... ı .. ıi.ı l<: 4 deni?al. 
tıs• """• ,.....,.v~;rı .. d::aı ...... .,tr. ~t .. t· 
tinin att"~ni P'Örünce hücum fr•n 
ha ·nrl::ını1r. fa kat ~tettin rotasmr 
,:ı .. ~i~tirdiğinden bir ~ev yapama
dr. 

B11 dl"ni"J;e1ltr fHik::ıhırda rmln

nan İıv•itizl"'rl~ hir !o 1marı· 7.abitİ· 
ni ve iki neferini alclr. 

( Sonu v ar) 

lzmirde Iik maçlarına 
bu hafta başlandı 

İz.mir, (A.A.) - Yeni sene 
lig maçlarına bugün Alsancak 
stadında ve halk şahasında ve 
b takımları arasınıda. başlan. 
mıştır. 

Birinci maç Ateş.spor ve De. 
mirspor takımları arasında ya. 
pıldı. İlk devre 1 - 1 berabere 
neticelenen bu maçta Ateş De
mirsporun ikinci devrede attığı 
2 gole 4 ~olle mnkabele ederek 
maçı 5 - 3 kazandı. 

Bundan sonra Üçok - Yaman 
lar takımları karşılaştılar. Bu 
müsabaka heyeti umumiyesi i . 
tibarile durgun geçti. neticede 
Üçok 2 - 1 galip geldi. 

Günün en mühim karşılaşma~ 
sr Doğanspor - Altay takımla
rı arasında yapıldı. Bugün i~in 
İzmirin en kuvvetli iki takımı 
olan takımlar taraftarlarınm 
teşvikile çok heyecanlı oldu. 

Rakibine karşı daha ivi anla 
şan Doıfanspor birinci devrede 
2 ve ikinci devrede de bir gol 
yaparak macı 3 - 1 kazandı. 

Altay takimı kalecisinin ha. 
tasr yüzünden vedi~i iki goL 
den sonra bir türlü tutunama
mış ve ancak ikinci devrede bir 
gol vapabilmiştir. 

Halk arasındaki b takımları 
kar~ıla.,rnasmda Ateş . Demir. 
spora hükmen. rrok _ Y::ı.rrıan- 1 lara 5 - O ve Altav da Doğan 
spora hükme·n galip geldiler. 
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ltalyan milli tutbol takımı 

Bu gune 

yaptı ve 

kadar kaç 
hangılerin i 

müsabaka 
kazandı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma _ 
Nevralji, I'" ırıklık ve bütün ağrılarınızı de~ ' 

keser . icabında günde 3 kaşe alınabilir 1 
Roma, (Hususi} - ~talyan 

spor mecmuaları İtalyau milli 
futbol karşılaşmalarmm blan
çosun.u neşrctmektedirler. 

Bu blançoya göre, İtalyan a 
takımı bugüne kadar 150 enter 
nas_vonal maç yapmıştır. Bu. 
nun 83 ü galibiyetle, 35 i bera
berlikle, 32 si mağllıbiyetle ne
ticelenmiştir. 

Karfiıla.ştığı takımlar arasın. 
da Lüksemburı;r. Yunanistan. 
BulP'aristan ve irlarıda gibi mil 
li takımlarda bulunan b milli 
takımı şimdiye kadar 33 maç 
yapmı!;tır. Bunun 25 ni kazan. 
mış, ve bec_ıini beraberlikle bi
tirmi!ş, üçünü de kavbetmiştir. 

!talva a takımı, tsvicre rnilli 
takımile 24 mac vanmıstTr. Bu
nun 14 ünü kazanmış: 3 ünü 
kaybetmis. diğerlerinde berabe. 
re kalmır:tır. 

lsviçreden sonra İtalyan mil. 

li takımının en çok karşıla~tı 
ğı milli lakrm Macar ekibidir. 
Ondan sonra Avusturya milli 
takımı gelmekte(.ir. Avusturva 
milli takımı, İtalyan milli takı
mının adeta ezeli rakibi olmuş
tur. 

İtalyan milli takımı esk. A. 
vusturya milli takımile vaptığı 
17 karşılaşmada yalnız 4 maçı 
kazanmrstır. Beş karı:ıılaf'ma 

beraberlikle, sekizi de mağlCıbi· 
yetle neticelenmiştir. 

Şurası da kavdıı. ı::avandır ki 
İblvan lar ilk P-alibivetlerini te
min edinceve kadar Avusturya 
milli takımına biribiri ark:ısına 
sekiz defa maO-Jfıp olmuştur. 

Hatta Avusturva takımı en 
zayıf ~rklile bile !talvanl<>rrn en 
kuvvetli addettikleri milli ta
kım l:ı rma karı::ı mac;ı kaybet. 
medi"Ti ı:röriilmfü::tür. 

Her yerdo palla kutulan ısrarla isteyiniz... J 
:=:nı::::::::a: :::: :::::ı:::::=-:ı::..~ :::: ::•' 
_ ........... ·- • •• • ••• • ••• . • • •••••• •• •il •• ~ •• -............ .... • ...... ::ı:: .. ~..... .... ! .:::..---: 

1
- Mektep Kitaolarınızı 

Her sene olauğu gibi, bu yıl 

V akıt K itabevin 
den alınız 

Son siyasi hadiseler karşısında 

Alman 
Berlin, (Hususi) - Alman . 

yanın birc;ok spor şubelerinde 
olduğu gibi futbol füeminde de 
tamn.mış sporcuların büyük bir 
kısmı silah altma alınmıştır. 

Mamafih, Alman futbol faa· 

fut holü 
derek tam tertiple sahaya çık
mıştır. 

Jiyeti_ sekteye uğramamıştır. r 
H:- · -·m defa Fudapestede ya-

Bunların içinde cepheden tay 
yare ile g-elen ve tekrar askeri 
hizmetlerini ifa için cepheye 
dönenler bile vardır. Alman 
spor federasyonu, dahili cephe. 
yi sarsmamak ve sn.orun nor. 
mal seyri bozulduğunu hissettir 
memek için büyük bir dikkat 
ve itina ile hareket etmektedir. 

pılan 1.Iacaristan - Almanya 
karşılaşmasma Almanya milli 
takımı muhtelif cep-helerde bu. 
lunan bazı oyuncularını celbe-

At yarışları 
Yanda 

Van, ( A.A.) - Vilayetin ter 
tip ettiği sonbahar at k<;>şuları 
na dün başlanmıştır. Tay koşu. 
sunda 9 tay arasında Yakup A
lanm Ferhunu. teşvik koşusun. 
da 14 at arasmda Timarlı Re
fik Karatekinfrı Mebruku, mu. 
kavemette 12 at arasında Te. 
marlı Süleymanın !\.Jercanı bi
rinci gelmişlerdir. 
Koşu muhitte büyük bir ala

ka uyandırmıştır. 

Antep le 

Netekim, bölgelerde munta
zam bir program dahilinde maç 
larm yapılmasında devam edil
mektedir. Enternasyonal karşı. 
!aşmaların da devam etmesine 
büyük bir ehemmiyet verilmek. 
tedir. 

Bu cümleden olmak üzere 
geqenlerde ı ·'lcar milli takımi
le Buda"J)estedc bir karşılaşma 
yapılmış olduğu gibi önümüz
deki @nlcrde Alman milli takı 
mı Yugoslavya milli takrmilc 
Belg-ratta bir maç yapacaktır. 

Zayi 
Nüfus cüz<lonım z:ıyi olclu. Yeııi

!:iİni :ı!acağım. Eskisi hi.iküııısüzdür. 

~1cliha Crökııil 

(:l0334) çükçckmccc ara~ınılaki seyirleri 9/10/93!) 
l:iğ\-rd ilm i~li ı-. 

Antep, (A.A.) - 1slah ve 
yarış e:ıcümeni tarafırı.dan ter. 
tip c.:!'"en sonbahar at yarışla. 
rı müsait bir havada yapılmış- ı----• -.--• 15 ila 21 BiRiNCiTEŞRiN 193~ 
tır. 

Halis Arap kanından 42 hay v · s b h s • • 
vanın iştirak ettiği bu koşu halk 1 yana on a ar e rg 1 s 1 
tarafından alaka ile takip olun 

muştur · A vrupanın en mühim iktısadi ve sanayi sergiler indendir. 
Diyar bakırda 

Diyarbakır, (A.A.) - Dün 
burada sonıbahar at yarışlarm2. 
başlar.rnıştır. 

3!1/603 
lsta11/Jul Üçiitı<'ii 

iJuııdaıı: 

i cra memul'lu· 

:'ılahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar· verilen bir adet dürt lftıııhtılı 

(JIORXYPHO~) marka radyo, Pcr_ 
pctumm marka gramafon ve yine 
lılr adet ALASTHOM marka, 0,85 
beygir kuvvetinde kaln·c dcğirınr

nını n birinci aç·ık arllırması 

12/10/939 Perşembe günii saat 9 
daıı 11 re kadar ınuhanınıcıı kıyme
tinin yüzde 75 şini bulınndığı lak
dinic ikinci açık arttırması ırn 

14/10/'.)39 Cumartesi günü ayni sa_ 
ailen itibaren Toplı:ınctlc 1\ecali· 
bey catldcsin de 3:18 nuıııarnlı tllik. 
kan öıılinde :rnpı!acağı ilfııı olu· 
nur. ( l39:Ja) 

IJ er türlü izahat için hazır bulunan: Türkiye Umumi mümessili 

K . . A. Müller ve 

Bütün esbabc istirahat, en 
re+ril .. rinin 

mutena ve nefis yemekler en. temiz oteller. Sayın sergi ziY 
".ı:ı,_..;.,+:r. A ı,.,..ıın·,:.va ı:riris 

p _ ........ Kıralık odalar_..,ı 
Ankara Caddesınde denıze ve caddeye nazır 

Muayenehane yapılmağa elverişli kirahk 
Yazıhane , Aileye, 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

a 


