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Almanlar yaptıkları muharebeyi kafi görüyorlarsa da 

lngiltere ve Fransa, Polonyayı 
feda ederek sulh yapmıyacak 
E:n salahiyetli lngiliz mahafiline göre: Almanlar, Polonyada işgal ettik
leri yerleri tahliye etmedikçe müzakereye girişilmesine imkan yoktur 

ltalyan bitaraflığı- Kanada, A /manga 
nın Almanyaya ile lıali lıarnte 

hızmelı r 
olduğunu ilin etti Ya.zan: ASIM US 

L· liitJer Alman ordularına Le -
d~~~ana kartı taarruz emrini ver
.;:• zaman Musoliniye gönderdiği 
tL mektupta İtalyanın askeri yar. 
~nuna muhtaç olmadığını bildir _ 
..._ ltalya bitaraf kaldı. Almanya
tlın ltalyan yardımına muhtaç ol
~sı henüz lngiltere ve Fran -
~ harb ilan etmedikleri bir sı· 
·~da izah olunabilirdi. Fakat in • 
fi tere ve Fransa Lehistan tara • 
'Pllda olarak harbe kanştıktan son· 

~
_._. dahi ltalya bitaraflık ta devam 
ıyor. Hatta lngiltereye resmen 
larafJığını da tebliğ etti. Alman
~ tarafından da hiçbir itiraz gö

edi. 

'Jünlendenberi büyük bir mukavemet gösteren Polonyanın eski hü
kUm.et merkezi Vargova .. 

Polonya hükO
meti Lublui'in 

harp sahasına 
intikal edeceğini 
düşünerek hü .. 

kOmet merkezini 

Hariciye Vekili
Moskovaya 
gidiyor 

A~kara, 10 (Hususi) -
Hariciye Vekili Şükrü Sara. 
cojlunun Moakovaya sidece • 
ii haber ~erilmektedir. Yeki.. 
lin aephat tarihi henüz ma • 
hlın *iiJdir. 

Sabaha karsı : 

Varşova 
Büyük bir muvaffa
kiyetle kendini mü

dafaa ediyor 
Londra, 1 O(Hususl) -

Leh tebliği, Varşovanın elin 
müdafaaya devam etmek. 
le beraber uzun sürecek 
bir müdafar.ya da kabili. 
yetli olduğunu bildirmek. 
tedir. 

Londradaki Leh sefa.. 
reti, çıkan şayiaların hila. 
fına olarak, Leh tebliğle

rinin hala Varşova radyo 
istasyonundan neşrediL 
mekte olduğunu ilan eL 
miştir. Lehliler, Varşova. 
nın şimali şarkisinde yeni 
hudutlarını tanzim ve tah 
kim etmi~lerdir. Burada 
hava hücumlarına karşı 
koymak imkanı temin e. 
dilmiş olaca~dır. 

Fransız ordusu 
ilerliyor 

Belgrat, 10 <Hususi) -
Fransız tebliği, Fransız 
ordusunun Karp cephesin. 
de yeni mühim mevkiler 
ele ~e<;irdiğini, fakat bun
ların isimlerinin henüz L 
lan edilmediğini bildir_ 
mektedir. 

ı. ·• 
Sovyet Rusyada 
Bazı sınıflar aili.h 
albna alımyor 

Moskovai 10 (A.A.) - D. N . .B. 
bildiriyor: 

Bu sabah bütün Moskova ga • 

1 
zete.le~inde aşağı.daki tebliğ intişaı> 
etmıştır: 

"Gitgide tehditkar bir mahiyet 
alan Alman • Polonya harbile ala
kadar olmak üzere, hükumet mil. 
li müdafaasmr kuvvetlendirmeğ~ 
ve birçok ihtiyat smrflarından bir 
kısmrru silah altına çağrrmağa ka
rar vermiştir. Bu silih altına da • 
vet Ukranya, beyaz Rusya ile Le
ninera:d, Moskova, Katinin ve O • 

O halde va2İyeti bu noktadan 
.. talaa edelim: Almanya kendi -

aıkaf tııir ittifak ile .aı;; oliıiı8 
yanın bitaraf kalmasına nasıl 
ı oluyor? ltalya bitaraflığını 

Sabık Kay2eT O 
ral askeri mnitakalarında vuku.bu • 

Kre.cmieru:e'ye naklediy r ıac::;;v~ ihtiyatların aevki 

•men ilan etmiı olduğu halde na 
~~ oluyor da bu askeri ittifak bo. 
'"lmuyor? 
~ Demek ki, Almanya ltalvanın 

Hitlere gönderdiği bir 
mesajda 

1918 den daha büyük bir 
felakete sürüklendiğini 

bildirdi 

diln bütün gece devam etmiftir. 1 . d f be ı · k tama 1 a d ~villerin garp mmtakalarına nakli svıçre e se er r 1 m n 1 ::eJ·~;:~0:iJ:!e~~~~!~ü. 
kilnet ve intizamla tahakkuk etti -

riyece müsadere edilmittir • 1 ~be girmesinden ise bitaraf kal. 
't . rnı kendisi için daha merifa -

.. li buluyor. Zira, Almanya bu· 
:lllılı:ü harbin Leh harbi olarak 

Romanya bazı l•btı•yat- ~ıs:~=~n~:::~:;~tiı:~~~r: 
Londra, 10 (A.A.) - "Sun 

day Pietorr 1 ,, ga.,,cı~ s~nin sala.. Litvinof idam 
hiyettar bir menb"da ·ı öğrene. 1 • ı A. h 1 t Id edilmemi§ ~~lnutsını istiyor. Belki Lehistanı 

1 
ıç kll'l"ıldanamaz h:ıle getir~!ikten 

~llra İngiltere ve Frama•·a döne
' k: "Görüyorsunuz ya. Lehistan 
;_•ldarımm altındadır. Kım1ldan· 
~ ıına imkan kalmamıtt:r. Bey • 
.:d! uğra~mayınız. Sulh olalıım. '' 
d'~ltnde bır teklifte bulunmağı 
lışiinüyor. 

._ E
1
sasen harb umumileşecek olur. 
talyanın Almanyaya yardım 

~•ine imkan yoktur; bililı:is 
it lrlanya müttefiki olanık Şimali 
t •lyaya İngiltere ve Fransadan 
• elecek taarruzlarda yardım etme
te mecbur olacaktır. 
ıc_ lialbuki ltalva harbde bitaraf 

1 lınca kendi hudutlan boyunca 
"tiliz ve Fransız taarruzlarına 

et't!ı!-::l olur. 
._Buna mukabil, Al!l'a'nyanın l -
f lyan. b!tsrafl•ğm~a iktısadi men
'-tlerı vardır. Şnnalde İngiliz 
....__ (Devamı 5 incide) 

rek vcrdiğ
1 

bir habere göre arı Si a a 1 na a 1 Moakova, 10 (A.A.) - Tas A-
Kayzer, Doorı . şatosundan Hit- jan11 tebliğ ediyor: 
Iere, kendi yaveri Bar..,n Mölleı Bazı Fransız ga.zetelri ve bilhaa· 
y-.sıtasiyle bir m::::- : ~ ·•ndermb sa Petit Parisien, eski hariciye 
tir. Londra, 10 - Salahiyettar ı kere daha şiddetle yalanlamakta. ~ynı saliJ.ıiye~tar mahfiller, komiseri Litvinofun tevkif edilip 

Bu mesaj, ezcümle şöyle de- 'Tlahfiller, Alman propagandası. ~hr. . . . efkan umumıyeyı zamansız ba. kurıuna dizildiğine dair bir haber 
mektedir: nın ileri sürdüf{ü "sükun ve ya- Satahıyettar Londra mahfıllerı zı nikbinliklere karşı da müte. netretmişlerdir. Tas Ajansı bu ha-

(Devamı 5 incide) tışma savia.larını,. bu sabah bir şöyle demektedir: İngiltere ve vakkız davranmağa davet et. beri manasız ve baştan başa uy • 
Fransa, bu!{iln, uzun ve çetin bir mektedir. BugUnkü harp, belki durma olduğunu beyana mezun • 

ltalganın vaziyeti 
Normal hayalı tamamen avdet e_den 
İtalya hadiseleri dikkatle takıbedivor 

harbin başlangıcındadır. Bu de iki sene sürebilecektir. ÜçUn.. dur. 
harp. ancak Hitlerizmin kati su. cü Rayh'ın çabucak vıkılacağım Londra, 10 (Husust) - Sovyet 
rette A vruoadan sökülüp atılma nazarı dikJiate alm&k tehlikeli Rusyada şimalde Leningrat ve 
sı~a kadar devam edecekti:. Bir )labilir. Ocüncü Rayb;ı silahla cenupta Karadeniz hattında YL 
muta:eke ':eyahut ~arım bır hal ven.mek mücadeleyi cok sıkı bir oılmış olan kısmi seferberlik si. 
csureti, ~at!ven bahıs mev~u O- surette devam ettirmek icap vil hayatta tesirini göstermiştir. 
lamaz. tnırıltere, arzu etti~ son :wlivebilecektir. C-elp mıntakalarmda buınln ön 
dehefe varıncava kadar tam e. Dö . . . 

1 
aldı . kapılara kadar dolu olan tiyatro. 

uerji ile miicadeleye azmetmiş . vızımız şu 0 m 1 r. lar, dün akşam hemen boş gibi 

Dün gece yarısından sonra Ro. 
ma radyosu İtalyanın bugünkü Av 
rupa harbi karsısında vaziyet"n" 
izah etmiştir. Bu nİünasebetl 
spiker şunları şöylemiştir: 

tir. Bu harbin neticesi ancalt (Devamı 5 incide) idi. 
"Avrupanın cenubu şarki hali harbin l""'esullerinin ceza görme- ------------------------

(Devamı 5 incide) si olacaktır. 

Askeri konuşm51-_: 
2-12 1-1 2-JJ 2-2 2-2 111-2 -#W4 

Avrupada harp vaz(ueti Holanda, Belçika ve llalyamn 
Şarkta: 

Vaziyet kat'ı neuceli bir meydaıı 1 

muharebesine doğru gidiyor 
1 

Garpta: 
iki taraf kuvvetleri daha sıkı 

temasa geıoueı 
(Yazısı 3 ünciidc) Almaıı sıiit"arileri b:r Polonua şehrinde 

bltarafhkl&n harp üzerine 
ne tesir yapıyor? 

İngiliz ve Fransız tayyareleri, Alman 
şehirlerine niçin bomba atmıyorlar 

10 Eylül 1939 tıracak değiliz. Bu ayrıca bir te 
Avrupala harb §imdilik yalnız kik zeminidir. Sadece bu hareket 

lört devlet (Polonya, Almanya, )erinin, garp cephesinde husule 
.'l'ransa ve İngiltere) arasında de - getirdiği neticeleri gözden geçire. 
;ram ediyor. İkinci harb haftası • ceğiz. 

:nn sonlarında, muhariplerle kom Bu devletler bitaraf kalmakb 
~u olan Holanda, Belçika, ve ital. beraber m-:nfaatlerini ve toprak 
v• gibi bitarafhklarını ilin etmit . • . • ~ . 
"'lan devletlerin vasiyetlerinde he· larmr müdafaa ıçin .cıc1~ı t 
-ıüz bir değitiklik yoktur Biz bu ler a1mı\1ardır. Yanı musellah 
devletlerin bitaraf kal.'.nala;ının 1 b:taraflık takip etmektedirler. 
siyasi ve askeri sebeplerini araı .1 Devamı 4 üncüdF 
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Politika: 

Niçin bomba yerine 
beyanname atıyorlar? 

Aınwıya ile lngiltere ve F'ransa arasında. harp bqlı. 
yalı bir hafta oldu. Bu blr hafta içinde lııgili& tayyareleri 
AlmaD: topraklarma. tahrip bombalan değil milyonlarca 
beyanname attılar. 

Kağıdı zehirlı gaza, fıkri bombaya tercih sebebi ma.. 
lQmclur. 1ngil1s Bqvekilinin daha ilk dakikalarda. söyle
diği nut~ harbin Alınan milletine değil otarşik esas. 
lara dayanan nazi :rejimine kartıdır. 

Tayyarelerin eabaha kutı Alman eehirhrlni, cadde. 
lerini, sokaklanm kAğıt sağanağma tutrnalan demokrat. 
larm kendi ktğrt1armm ve bu kağıtlara geçen fikirlerinin 
zehirli gazdan. bombadan daha mUesalr olduğuna in.anmış 
olduklarım göstermektedir. Bu inan için ınO.bet. ciddi e
sular bulmunak Ji.zmıdır. 

Ciddi, mUabet esaslar bulunmasaydı bu beyanntJne. 
lerln tesiri aksi surette göriln.Urdü. Milll vahdeti temin e
derdi. Halbuki İngiliz istıhbarat nezaretinin ihtiyatlı bir 
surette ya.ptıfl neşriyat arumda Alman ukerleri &ralDl

da maneviyat bozukluğu mllhim bir mesele teşkil eL 
mektedir. 

Bu haberle, Almany~a beyanname taşıyan tayyare. 
lerln faaliyeti yanyana getirildiği zamnn harbin aldığı bu 
1ekli izah daha kolay olur. 

Almanya tu.erinde propaganda yoluyla tesir yapmak. 
kat! neticeyi elde etmek için daha bazı imkfuı.lann da mev. 
cut balundufmıu yine bir takım hadiselerin dellletile öl
renlyoruz. Açlık, hUrrlyetsizlik, dövizsizlik gibi hidiseleri 
bir tarafa bıraksak bile IOD senelerde Alman coğrafyası. 

nm mllıt çerçeveden çtkmıt olmuı vaziyetini mUfkUllet
tlrmektedir. 

Son iki sene içinde Almanya nüfuauna 21 milyon ka.. 
dar yeni ln8an ve 224.185 kilometre murabbaı toprak ilave 
etti. 

Bugün de bi.la Polonya arazisinin ta ortasında bulun. 
maktadır. Belki de kail neticeleri verecek olan garp cep. 
hesi muharebelerinin devamı ıırasmda 386.643 kilometre 
arazi ve 30 m.llJOll nllfua da hudutlan arasmda buluna. 
calrtır. 

Baddlmtmcia. 63 milyon kadar bir nüfusa eklenmiş o. 
lan llu miktar eğer Polonya da heeaba katılacak olursa Al. 
manya.da bir Alınan vat&Ddqma karlı aeatı yukarı bir 
yabancı ve f(lpheli inaan bulunacak demektir. 

Cephede harp edeJ\ bir ordunun böyle mUtecanla ol
mıyan bir geriye sahip olmuı ialnl kolaylaştırmaz. 

Vakıa emperyalizm hareketine '1ıtil& geçın,lf.. beaap 
lanm ona göre yapmıe olan devletler Alman)'ayı mi&. 
temleke kuvvetleri ile parçalamaya çahştıkları zamanda 
Almanya Avrupada elde ett1fi mUstemlekelerden ancak 
hıyanet görebilir. Cephe geri•iıılıı Jitglde yUsde elll nia. 
betinde gayrimtıtecaniı ktltlelerle dolması hariçten gele. 
cek propagandalara kargı en mUsait sahaların ancak bu. 
ralar olabileceğini ilham edeblllr. Memela Alıııaııyamn ilin. 
distanda wn Hindiçlnlde bir hareket uya~dmnuma im.. 
kin oJmachjı halde A vusturyada, Qekoelovak)'ada cephe. 
de huıl <>lacak en küçük panikte bilyilk hareketler yap. 
mak mUmkUndUr. 

Nitekim Çekler için Polonyada olauıı. Fransada olsun 
bllyük propaganda kıymeti olan teşekkW1er vUcude geti. 
rilmiştlr. Çek Jejyonlan bu hareketin bir mukaddimesidir. 

Avuaturyadan kaça11larm anlattıkları, Alman şehir. 
terinden geçip gelenlerin anlattıktan hldlseler Almanya. 
d.ı harbin propaganda bakımmdan daha enteresan netice. 
ler v-.rebileceff hUkmUnll vermektedir. 

Ahnanyadan yeni gelen bir zat şöyle bir hAdiseden 
baheot.tl: 

Bir gece Berllnde lflklar söndUrüldil. Tayyare hUcu. 
mu tecrUhesi yapıldı. Tehlike geçtikten sonra elektrikler 
açıldı. Bir de ne görUlsUn! 

Duvarlarda nuilik aleyhine yapıştmlmış beyanname. 
ler. Bu m·aaı de bugünkil Alman bünyesinin vaziyetini 
ga.termekt~!r. Tayyareler galiba bunun için bomba ye-. 
rine beyanname taşıyorlar. 

Sadri Ertem 

Maden kömUrU 
fiyatları yükseldi 
Maden k6mürü ve sömikok fl • 

yattan son iki Gç gUn içinde bir· 
denbire fırlamıttır. Belediye tı -
tanbul hudutları içinde ıörriikokun 
19 lira 70 lı:uruftan satılmuı için 
narh koyduğu halde, bazı kömür. 
cUler fatura vermeden depoda 21 
li~ya, ne tnlimde de 24 liraya 
•tıt yapmütadırlar. 

Allkıdarlar. bu vazivet kanı • 
ımda tedbir almıştır. Dlln KadıkiS
yünde bu yilzden müsteri ile kö • 
mürcü ara11nda ihtilaf çıkmış, iş 
kaymakamlıi• aksctmi• ve müşte 
ri narh 6zeriı*ten parasını ade -
mittir. 

Ovey annesinin gözünü 
titirdi 

Dün, üvey annesini döverek ya. 
ralıyan 13 yqmda bir çocuk adlL 
yeye te1lim edilmi!tir. 

Vefada oturan ve hamal Alinin 
oğlu olan tamail, babasının aekiı: 
ay kadar eYVel evlendiği Yani kı· 
zı Fatma adında Rumdan dönme 
üvey annesi ile biç bajdawama · 
makta ve eık 11k kavga etmekte • 
dir. Nihayet dUn akfllll karde9ile 
beraber kahveden getirdifi bir 
dcate iskambille oynamaia baı -
Jıyan tımab. Jfatmanm iskambil 
oynamanın iyi bir fey olma:lığını 
söylemeline hiddetlenmi! ve an. 
nnlnln IOI ıözüne müthit bir 
yumruk aavurmuştur. 

Yumruk Fatmanın ıözünü mo. 
rartmq. •• bir yumurta kadar şl
tlrmittir, Kaçtıktan bir müddet 
10nra ,.Jıral•••n hlnail, ctlrmil • 
111ethut mahkemetlne verilmittir. 

Vinç albnda kalan 
hamal 

Devlet Demiryolları hamalla · 
rından Haydarpqa iıtuyonunda 
çah,an Mustafa dlln, bir mavna • 
dan yük bofaltırlı:en, vinçten kur. 
tulan bir baı,a altmd. 1ralmiftır. 
Muıtafa vücudunun birçok yerle. 
rinden ve . ayağından yarılanmı§, 
NUmune haetanesine kaldırılımt -
tır. 

Y etmiflik bir kadın 
~boiuldu 

Kartalda Cumhuriyet mahalle • 
ıinde Rahmetler me.lı:ünde otu • 
ran Ab:!Ulgafur adında blrlıinin 
19 numarah evinde kiracı olan 
Guhane müaUealn.den Hamdinin 
?O Y•tınckkl anneıi Ay9e, bah • 
cedeki kuyuya dü.,nilş, kurtarı · 
lıncaya kadJr boiulmuı, ölmUttür. 

Tan tilehi geldi 
Cezairde bulunurken ılyaıi va 

aiyetin lı:anpıan Daertne geri çı· 
lınlan "Tan,. tilebl llmanımııa 
1elmi1dr. 

Yalnız "Bakır'' tllebl Akdenbde 
lcalmıftır. 

Ekmek fiyab inecek 
Buğday tlyatları ıon ay zar· 

tında 40 paraya yakın bir dU· 
•UklUk göstermiştir. Fakat. top 
rak mahsulleri ofisi piyasaya 
klfl miktarda bulcla)' çJkardı. 

Bir müddet inkıfaa 
v ugrayan 

Semplon ekspresi dün 
sabah Paristen geldi l Kızılay bayrağı 

alhnda Harp dol:ıyısiyle bir mUddet lel'ı gibi şevklt. askcti vaııfrı. 
inkltaa uğrayan Semplon eke• re 'tN,uyorlar. Bunların da ı. 
preıl ilk defa olara!t dUa saban UbUnılal'tfa vaziCe alanlaı 
Partaten selmltUr. vardır. 

Franıa. tcvtçre n lta17a hu. lngiUz kadınları da ayaı "' 
dutları ac;ılmıış olduğundan eks. ldld~ çalışıyorlar. Artı: buglııı 
pres trenleri artık muntazamen kU askerlikte kadın erkek far 
ışliyebilecektlr. kı mevcut delildir. Bence bu 

Hasta bakıcı 
ordusu 

Semplon ekspre.ınıa şimalde gUakU muharebe, gaz. tanar 
ilk lstaı1onu Kaledir. tnılliz ve tahtelbahir harbidir. narı Yazan: Hikmet Miinir 
yolcuları bu 7oldaa geçerek b\& vasıtalarla nettcelen<llrile 
Semplonla geleblliyorlar. cektlr. Bu ıtibarla vazıyet esk Memleketin her TUİyette ....-

frakın Londra sefareti aske· harplerden çok farklıdır. faatini dütünerek ban.._ 
ri atateıl miralay lUmlt dUn 1&· lnıııtıre Ye 1',ransada ııcrke iç ay ka41ar enel 1Nr. ~ 
babki tren yolcuları araaında· va~iyethı hıkitafını •ol\lkkan .>İr hafta önce de telaıar __. 
dır. lılıkla ve sagJanı blr kuvvel mA ıniyetle tanaa ettiiim llir .....-

Türkçeyi ana dlll gibi konu· uevlye ile takip tcliror ve b"bı. 'Kaıl•Yn ....ı.kia4e ..... _,. 
şan bu ateşe dOlt ve kardeş ~eeBSUr alAmetl görUlcıUyor. :ut bulunan kanaate ulMl971' 
memleketin tanınmış askeri er. ÇUnkU harbin, bak ve adale tatbik sahaaı açnuı IMalunapr a 
kAnındandır. Un saferi7le neUceıenecetuıueı "Kadın buta t.lacı ........ ~ 

HUk6metl1le temu etmek u. tUpbe etmiyorlar. meydana ptlrmelc 1zere. •l(alll.. 
zere buaUDlerde Batdada ıld•· Parla ark ilk dUtman tayya. •Y·· cönüllü kunlvı ..,._~ 
cektlr. Mtraıa,. Hlmlt Nueret, reltruwı hl1cumlarıaa utru~or Diia bir relildriain '"tı.ı~-
Avrupada 1apılnıakta olan harp fakat bunlar neUcealz kalıyor \eıtabakıcı mektelti., ne yapd 
ıer hakkında ıunlan &ö)'ltml.. Halk t4tbUke tlAUlllüa çok muı ~iyaretten •ldrlt ~ ~ intillr 
tir: t&Hm bir •tkUcle- ııtınaklart 1uı da okurken Mnee pek ıisll 

- Polonyalıların ıerl çekil· çekU17or. lıtuyoolarda 191amı ..... ,. bu~ lcıuhnlarımı .ı
melerl muntuam bir plln dahi· 11 mektepli tlOl oocaklar Vl ıa liyik olduiu alakaya ~ 
linde yapıh7or. Bundan mUte. ıea~ klılar &afUD•t •t aiçblı oı:örerelr •~• ..,ij••ı..aı•ı• .,..._: 
eııir olmak dotru cltlllcllr. Bt. Ucnt de aımam .. ıardır. Her sün kafil• lcafile T&rk ... 
l&kl• memnun olmak l&ıımdır. Çlnkll batan ••mallar uke .,.... .............. lcteM miin-..t Jr 
Çl1akll Polonyalıların ltıımanla re alıamııtır... !'9k "Ginüllü haıtahalna., ;,..it' 
carpqacakları nba daralıp; or- DICD 'tOLCULAR hlc1•nwoı qr...iıırC"r•z. 
dulannın ıat •• 801 oeaalaları Bir mdddeııenDe" v ıtıde te •Km.la,. cemiyeti,. 1ııu ~ 
kurtularak mtıatıakil Ml17orl&r. daftde bulunan lınanbu tk:are or~nü.llüleri Y9t'ttim-ek ._,.il 

J'raııaaılar •• tnatllaltr btl· ~ retat M.tat emil de <lU ı nhls bir ta"•ih ıı.t,i twta_. .. 
tlln kuneUert7le A.lmaalana _.. seımııth·. llltllat Nemll 1,övleee kendil..mi h..W. ..,_ 

::::.:~~-:'::::. ı::-:!::~~= :.~=:'.;~.:.bir bald~ ~:h~,~l1Ub.::::~,/*~ 
daha ılyade laUkf&f mahiyetin· Dtla 1&babkl trenin birçok &ir lrültürt. techis .-.....tir. 
dedir. Birçok taamı kıtalar• ae· 1oıculan. tren yolu in Ulama gl Haıtalııalacr melce.iti q.. ..... • 
celerl Franıaya geç,lrUmittlr. rinceye kadar muhtelif iıtasyoıı ,_..,. Fabaa Eren. ya_.... 
Zaten bUtUn harekAt, dUşmao larda beklemeğe mecbur olmu~ reha aöeUllü blilelerilda fjıl 
gözüne görünmemesi i<:in gece. tar ve bu yüzden seyahatleri al. ,,ı.-ı.n tartlar t.aldaada ta ilP 
lerl yapılıyor. tr gllnden fasla sUrmUştUr. hatr veriyorı 

Bu cephede harbin uzun sur. , Memleketimize dönmekte O· _ H91ft!irellj'e talip olaıılarl t-
meıl zaruridir. CllAW öOk .... lan Iraklılardan Bura •UairUk nUma.deJrt tefl'lale.velba -
h lıtlbklmlar vardır. Bunl&rJj. :ınUdUrU A. Ehıı.me, sub&f Ne- cıünU, mektepte bir top)ants,a 
gayet kuvvetli toplar yerle9Uriı catl, !rakın Parla el(,lslnln oğ- vet ettik. GanGDU has:ta11ımıı,... 
mlştir. Umumi harpteki lstJb. lu Adnan da l ura7a aeımtıler- kuralan üç ay aüncekdr. Bu M 
klmlar kum torbaları Ye ılper· dir. Konvaualyonelle 30 Iraklı ıy içinde baftDlar. mehte,te a • 
lerdeıı ibaret oldutu halde biri· 10 TUrk talebe, muharrir Ercll. meli ve nazari olarak eu ~ 
blrlerlııe yakın düşman kuvveL ment lDkrem. HIJldlltaımı tanın cörecelder: :larp yar•lan: X11f 
lerl uzun müddet çarpıtmak mlf profeaörlerlnclen Mecuıt ka- ,un, bomba, şarapnel, lafaç, * 
meoburl7etlnde kalmıtlardı /aletli Penct.ph Taraalng vı 1u.. Haro yaralınnın eh~ 

Tabıau,.1e buaUnkU b'ton ve dört Hladll doktor. Bulgar mek ıebebi.mikroo, n~lırin seldr.,_. 
modem terttbaUı mua11am il- tebl mudnr·t Keterenakl 'HM• nHi, cmfekliven. 
tlbklmlarda l~ daha ziyade u- Qlko• gelmlşlerdlr. ttıı: yar~ll'lar, qıtar. ~ 
sa1acaktır. Fakat neticede har- Bulgar profaöı ıert. Tttrk tetanoe. ıaıli «anrren. ... .... 
bl Almanların kaybe<leceklerl· IJulcar doetJufundaD hararetl( '<mamalar, traumatik tok. lan*'8f 
ne emhılm. Almanyada şimdi· bahıederek memleketlerinin ta ve env11r. butabakıcı. harpte ~ 
den açlık hUkllm ıurn,.or. Bun. ma~lyle sttkOnet içinde ıonun uulacak cerrahi mabeme. ;.ı;..11 
dan başka davalarının haklı ol- kadar bitaraf!ıtını m·thafaza .... terin nevilerine rlJre arar. rrJj. 
mama11 da kuvvet uıAıteTiyele- decetlnl söylemltlerdlr. ...,i.., Stılom ha•tahldar •e ~ 
rı Userlnde mtteulr olacaktır. Yoleulann izahatına ıöre erfhirler ...•• 

Bltaraflardaa itile aklı bat••· harpten en çok telaşa dllfeD bl· Tabii ah••lde aa.mi ....._. .. 
da hiçbir klmıenln Almaalar taraf memleket llvlçredlr. MU ·ukel\tle anl~a ede ...W 1111! 
tarafını t•tmasına lmkln yok· temadlyen beyannameler ne re ~ ... lmd.il•b•• i.lfl 
tur. BUtUn dUnya efkln umu.-ıl· dilerek halkı tesklD lc;ln çalıtılı .. ,_.. 8"ı•A..._1cf,..h~ TüPlı ._,_.,. 
yesl teca•Uzlere kaM)ı blrl.,e. :ror: hudutıardası giren ve çı ""'"" mitfi\s .._. " _.~ 
cektlr. kan ecnebiler ook ıııu kontroh ·-.·ı,; .. ,....,..; .. 1'byla .. , ;Jlt 

Fransız kadınları da. erkek. tlbt tutuluyor. 'erir ..,.ndılt•tacbr. 

ilk lokomotifin El'ZUJ'U. 
ma airiti münaıebetiyle 

Nafıa Vekilinın 
ihtisasları 

ŞilMi ..... hianetİtt 9-iU .. 
ltalyanlana alclıklan 'vn t••"ilatlı t.ir ''T&rk -~ 

maddeler · ••tllWncı C'ftlu•-.. kWI rl ı si 
hmir, 10 (A.A.) ...- Harb li· "cla mncut kll~ ı•lr'b& .... 

ıortaunın yükıelmni ü.ıtrine, ih. '-.~ ...:= . .-. 
ncat malJanımmt ınaliyet fl,at • , •• ,,, 0 ur J& 
lan artnqtır. ttalyadalri alıcılar Ba11ıaa• H•l-....ı, --: ... 
mal talebinden çok ileri kttm•le ~ 14'~ • 
battl keneli iltibaal ettikleri bazı _.,.. u.lril •••Wlir. tından fırıat dUtkUilll muhte- tık lokomotifta Eraanuna slrlti 

kirlerin ftyatlan Jllk1eltmeıln• mUnaatbetilı Uadlallarını Mran 

Ç d 1 . .. k lmkln nrllmeme•tecltr. 1uıtedlerı Nafıa Vekil AU Fu · orum a parazıt 1 ZIDlre ugrayaca Burun b@ledlJe ekmek Vt' at Cel>Hoy tunları IGyltmlftlrı 
vapurlar fr,r. 'a ' .yenldeıı · .. _Bu ayuı ....,.,.. 9e 1Ut 

maddeleri de harl~ten almata bat· 
lamıflardır. 

Kaclm çöpçiller alınacak 
Radyo c!inliyenlerin Be t . bit edecektir. Narhın daba az 1130 da Pos trtnl Braunam lıtu· 

ledive Re:.: .. den bı"r zmır, 10 (A.A.) - Gazetele • olmaaı muhtemeldir. -~ua -'-ı...ı. ~~ .. - IOftra 
, _ rin haber •crdlklcrine cöre, Ame- , •--.-.· ·~ 
ricalan var rilca ve Holanda •apur kumpanya. • bu llattln ..ım,. .......... ola~ 

lariyte ihrıcatcılanmız arasında Hance çıkatılmıyacak pek clll lalmı Jaılar ld. 1* da nı. 

Temizlik ltlerl kadroeunda 
\·ukubulacak mllnhallerln ka· 
dın çöpçülerle doldurulması ka. 
rarlaştllmıştır. 

Çorum ( Huau•i) - Şehrin ihraç maddelerimizin nakli için maddelerin fİyab bayet bu ay .. _. kadar bitecek. 
Ye ı l ne m e Y 4 an ı olan bir anla ma a vanlmı tır Anla _ tir. Blrincltepinla H llftdan ıon- rimizden Erzuruma bel' giln uat 
(Saathane meydanı) nm bır tara· 1 Y bu k ş · 1 'r HUktmet!n harice ıondertı. ra •• Cumbarlyet ba,nmmdln ev 9.3'5 dı ureket ed.- tren pte • 

VAKITa 
abone 
olunu& 

fmda Halkevi, diler taraflan şeh· maya nanrhaanft d d~mpanya ar hı- meılnl menetttll maddelerin Yll n battsa lplma tlrtnlal ya· cıJırtlr. Bu tren, ertttl ~ı .. tı aq.. 
b. . • . manımıza a a ort vapur ta · fl ti dil Q it O• t ılh• a __,. ____ ......... , •-· 

nn mcık oturulacak bahçelı, ha. ılı etmektedir. ya anın t rmı n P • paca~. u 111--.• bu bat mı 18.25 de Erzincana varmakta • ,...---..--------H 
vuzlu ve radyolu kahveıi vardır. ya11ada buı hafeketıer ol•a11 üaırlnde sôtmalrta ~ lnymetll 1 dır. Saatlar, benib kati olarak 
Bu lrahveaen batka hiçbir kahve. bir hücumla kafanıza Mvlet eder. lbtlmall• ka1tı tedbirler t.Jıa ..... diı •• fen ıneamrlanauala tnbit tdl1~tnlt olmakla beraber 
de ide radyo yoktur. Halkevinln Bu meydan aynı zamanda 19hrin mall~r. lgllerlmldn maftffalqyetU ..... •rteıi Jilnl .... t "'' dotru Krıu 
meydana nazır kısmındaki büyük bu&day puan vazifesini görmek - HUtla•t llarte• MYkedllllll ilini llir daha tekrar .cltrla "'Uma ridecektir. Böylelikle, Er -
hoparUSr1e bu kahvenin hoparl&ii te o1dulundan bu araba ve kom • yecell 9&44elerbl ftJ&U~ flmendller ray&arunuan Brıu - .. urumla Ankara ara11, 40 • 42 iL 
~un radyo alamıvan vatandaş - yon sesleri bir rlakika eksilmez. mtıatalil1lj ıarar Ttrml1eoelr nuna kadar dlpnlfttll ft bunu ıte lnecelı:tir. Bu elbete hic; demir 
lann ftıtlvacını karaladıfrnd:tn Hiç olmazsa ajanı nesrivatı de. bir haclc18 t11taealıtn' mGtealdp ilk lok~ Sr. ··oh vaı>ıl"'tdttn Ankara ile Erzu· 
bDJıa•u df.?nya hldlsatt'lm ~ok ger vam etti~ müddetçe, 5 ldakilı:a bu IUrUm lltu,onuna Prfllain 8'11 -um r"'smdaki yolun müsait m"9 
ıin oldu~ ıu s;In1"111f", atanı aa· narazft t'llrUltUvU menetmek im • OtoaaoWI _._...,.b mana• ıadu: Oa ~·on dlSrt •· 'imlerde aH·art Y'lrmi cfinde alın 

,, -> 
~ 
c( 
t-

akıtlar 
atleri ıeblrll ve Jr8v1il yüalerce k nı vok mıtdur? Evinde radyosu w--.. edenleri bOYlll illi 'Irada ":ulın dıjh hatırlatılmaktadır. 
halk bu mevd~nı dnlrln .. -nalttaclır. olan blttabf burrvı jt'elmez, Relen· Fatihte otaran lfelmet H• lı t tbUı nllen _.tenm. •tW · De19iryoıtanmudı 'bu.dil tat • , lısı-
Fak t ~nterd•n~ri d,.~am eden ter lıe mttdent lhtiv1,.1ııınnın tıııt · numatalt lı•ıutl otomobllblt •umliul'UllMUUft ..........., .S11 • bile edilmekte otan flyattllr, kilo • OS•t 
aer bir hakikat ftrdfT 1ı-i, tam a · mfnf lcfn k"ımvnrlu-. R,, be• da - dlln Vt1Dtelterclen lfcl•rlıen. eti. tn mllldla Wffltrlndta lllri- mttteJer arttık~• acurht~ı~dan tttudt ,._ -=•• .to •cıt-n bm,on Jd1cıı1ık mfldahalenln hf~lr v•tııın • karşıdaa kartı)'& 18CJ8D 10 Y•t "' ••111 elmut ~r.,, Euuruma kadar alınacak bilet üc- Aksanı 
1 n611 ..,. 9Mr .,,..,.!ırmPn "" .. rıtf'BT ~fvecelfi mevdan • 1arında tıtepana 01.rpmıt. 7ara Diler taraftan ı..ber aldıiJmın t>etlerl, r<>lc ucuz olaea1rtır. Dev • ,.,. 
mfl~'lc ~ afltt\•n" en ruhlu "•"ır. '9'1!dbfr "''""'•'"" ıı•Tm be· 1amıttır. ""Öre MOnıkallt Vek&lltl 4t l>tY • Jet DemiryotJan bu Jaat berlndfl lmH' 
yerini, 11an1d neunla'T'ıa ıribi atar ledive batkının"'•n rlc'° tderlm. Mehmet yalta1anmt• yaralı 1et D•mlryollanna hattıa ltJetme fiyatların teıblttn•e eua olacak -------;~-:-----
ve kulaktann zannı patlatırcaıına N. KöKDEMIR tedavi altına alınııuttrr. haıırbldarııu yaptırmaktadır. Ş& Amilleri hasırla~. 



A vrupada harp 
vaziqeti 

8ARKTA VAZI YET, kati neticeli bir meydan muharebesine 
~ ~nkişaf etmektedir. VAR.ŞOVA, Almanların, sırf Polonya 
yazıyeti hakkında dünya efkarı üzerine tesir yapmak maksadile 
ışa.a ettikleri gibi henüz düşmemiştir. Fakat, bu şehir, tam mu. 
harebe hattının ürerinde hatta kısmen de ilerisindedir. Çünkü Po. 
lonyalıl&r Vistülün gerisinde bir kati muharebe kabulüne hazırlanı. 
yorlar. Varşovanın büyük bir kısmı ise bu nehrin garbında kalı
yor. Herhalde, Varşova, Vıstül meydan muharebesinin, sağ cena. 
hmda. mühim bir noktası olacaktır. 

Ahn~n en son malumata ve her ıki tarafın tebliğlerine göre 
garptan ılerleyen Alman kuvvetleri Varşova - Deblin hattında, 
~ cephede Vistüle yanaşmışlardır. Şimalde, Alman sol cena. 
hı.ıse Varşovanın hemen şimalinde Narev - Bug nehri hattına 
varml§tır. 

Cenupta, Almanların Vistülün şarkından büyük bir çevirme 
hareketi yapmakta oldukları anlaşılıyor. Bu çevirmeye memur 
kuvvetler Jaroslau'dan daha şarka henüz geçmemişlerdir. Polon. 
y~ıiaı:n Romanya ile irtibatlarım kesmek için LEMBO~U şim. 
diden ışgale teşebbüs edeceklerini zannetmiyorum. 

Fakat Almanların, kuvvetli bir sağ cenahla Sandomerz -
Zamose hattından yeni Polonya merkezi olan Lublin istikametin. 
de ilerliyeceklerinde şüphe yoktur. Bu çevirmeye memur Alman 
k!-1vve~le:,i Vistül Urerinde Sandomerz'i ~arka doğru geçmişler. 
dir. Vıstul meydan muharebesi, bu nehrin önünde yalnız bir cep
he muharebes~ olmıyacaktır. A.lmanlar bu cephe taarruzunu, ay. 
n! zamanda şım~l ve cenuptan kıskaç şeklinde iki cenahtan çe. 
vırme. h~reketlerıle mezcederek bir imha meydan muharebesi yap. 
mak ıstıyeceklerdir. Alman cenup cenahı en kuvvetli olacaktır. 
Polonyanm mukadderatı bu büyük muharebenin neticesine bağ. 
Iı olacaktır. 

GARPTA, iki tarafın kara ve hava kuvvetleri son bir iki 
~n _içinde daha sıkı temasa gelmişlerdir. Ren - Mozel cephesin
dekı muharebeler, Fransızların bPkimiyeti altında ve Alman top. 
ra~ların~ .cereyan etmektedir. F'ransızlar bu yanaşma hareket
l~rınde ılerıde yapacakları taarruzu kolaylaştıracak müsait ara. 
zı parçaları elde e~mişlerdir. Bu taarruzlarda henüz. iki taraf ta. 
büyük kuvvetler kullanmağa imkan bulamamaktadırlar. 

T. Bıyıklıoğlu 

Kanada harbe gidiyor 
Bu karara sebep: Kanadanın büyük 
Brıtanya imparatorluğunun · eczasın 
dan olduğu değil rlitlerizmi ezmenin 

hır zaruret olduğudur 
Ottava, (Kanada) 10 (A.A.) - mükellefiyeti ihdas etmek kara. 

Avam kamarası, kralın iftitahi rım vermiş değildir. Maamafih 
nutkwa verilecek cevabi arir.eyt Hatırada, ~~abıız büyük er+. 
tasvip etmiştir. ta.nya imparatorluğu ecmsmdan 

. olduğu ic;in değil, Hitlerizıni e?.. 
Bu .~svıp, Alm~n:raya karşı menin müstacel bir zaruret oldu. 

harp ılanına muadıldır. Esasen ~ anı v • • • 

bu h ·ı~ fazl t hh"' d ~nu adıgı ıçın harbe gırme. 
~rp 1 anı a ee . ur e e. ıfo karar vermiştir. 

mezdı. Ka.n.adanm vermış oldu • 
~.bu ~arar, dikkate şayan bir Ayandan Meighein şöyle de. 
ıttifak ıle ittihaz edilmiştir. Fil. miştir: 
vaki parlamento, perşembe gü. Hitlerizm cereyanı. Vistül mu. 
nü Tweed _ Muir tarafından te. harebe mevdanlarında durdurul. 
lıiffuz .edilmiş olan nutku, hiç bir mıyacak olursa bir müddet son. 
m~al~ rey vermeksizin tasvip ra Saint • Lauren.t körfezinde 
etmıştır. Bu cevap, aynı zaman. muharebe etmek mecburiyetinde 
da hem nutku, hem de Almanya. kalacaksmız.,, 
va karşı açmış olduğu mücadele. 
de İngiltere ile sıkı bir teşriki 
mesai yapılmasını talep eden Baş 
v~kilin beyanatını tasvip etmiş.. 
tır. 

B. King, bu tasvibin ehemmi • 
vetini öğleden sonraki celsenin 
ba.şJangıcında izah etmiştir. 

Nevyork, 10 (1...A.) - Nev -
vorktan ve şimali atlantik liman 
larmdan Uzak Şarka yapılan nak 
liyat ücretleri 18 eylı'.'ılden itiba. 
ren yüzde 25 nisbetinde arttm -
lacaktır. 

Diğer cihetten büyük Okyanos 
Mumaielyh, hükumetin harp sahillerindeki gemi müstecirle

h_alin.in resmen ilanı için mukte. rinden mürekkep bir grup, kah. 
zı tedbirleri ittihr..z edeceğıni i. ve ve Brezilya cevizleri mUstes. 
live etmiştir. na olmak ilrere şimal istikame. 

tine nakledilecek olan bütün mal 

. Sovyef gemileri 
Muharip taraflarm isle
miyerek yapacakları te
cavüzlerden korunmak 

ıçin kar arlar vardı 
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Mareşal Göring- lngiliz tayyaraleri 
in nutku 

Muhtelif memleketlerde nasıl karşlland ı 

Belçika üzerinden uçan 
tayyarelerden ikisi inme

ğe mecbur edildı 
Moskova, 10 (A.A.). - Tass 

Harb vaziyeti dolayisiyle, Sovyet 
hükfimeti, Sovyet gemilerini mu· 
harib tarafların istemiyerek yapa· 
bilecekleri tecavüzlere karşı konr 
mak için ve sovyet ticaret gemile· 
rinin aidiyetinin anlaşılmasını ko· 
laylaştırmak arzusu ile 5 eylülde 
aşağıdaki kararlan ittihaz etmiş· 
tir 

Amsterd 10 (A.A.) da tefsirlerde bulunan "Teleg- Brüksel, 10 (A.A.) - Uç cc _ 
.\smt"rdam'.. gelen h~ lıerlere raf,, gazetesi, Almanyanın Po- nebi tayyaresinin Belçika uzerin 
göre Mareşal Göring'in nutku, lonyayı himayesine almak için de uçmuş olduğu haber verilmek 
Alman milleti Uzer:n.:. m '!salt hu..:. · tıarını şarka doğru geniş· tedir. Bunlarıdan ikisinin hüviyetı 
bir tesir husule gC"tlrmemiştir. letmesi ihtimali bulunduğunu tayin edilmiştir. Bunlar ingılı 
Bilha:Jsa nutku dinliyenler hal· yazmaktadır. bombardıman tayyareleri olup Be 
kın ec ''i radyolarını dinleme. C:iring'in nutkunun Alman. çika tayyareleri tarafından takip 
mesi için ileri sUrUle:ı sebebi, y:ı. • bıraktığı akislerden bah- edilmiştir. 
pek zayıf 'rnlmuşlardn·. seden Nieuwe Rotterdamsche ı .. 

Diğer cihetten Mareşal, Al- Curan zct.cı>i, Mnc · 11 !tal- ngılız ~an:ar~leri~den biri der 
ı nyanın s -- etlerini saydıı<· yadan bahsetmeyişinin Berlin- hal ye_r~ ınmıştır. ~çınde bulunan 
tan sonra halkı bazı takyidata do bUyUk ndikoduları mucip 5 _inçılı.z tayyarecı lderhal tevkif 
ı'wet etmiştir ki, bu da mem' ·- olduğunu kaydetmektedir. edıl~ıştır. Bu tayyare büyüle çap
ı._ t tıerl hn' · · · · öz· Ztirih, 10 (A.A.) İsviçre ~a hır bombardıman tayyaresi o. 
ler· · , :kr,., km· " i bı. ... ·- radyosu, Mareşal Görlng'in nut· up Almany~da atılacak olan pro. 
mıştır. Mareşalin pP.troldcn, kundaki meseHl "E r elbise paganda kagıtlannı hamil bulun-

1.- Askeri gemiler ile dahiliye 
komiserliğine merbut hudud kıta· 
ları gemileri hariç olmak üzere, 
Sovyetler birliğine ait bütün ge • 
milerin aidiyetinin anlaşılması i· 
çin, bu gemiler, gerek sancak ge· 
rek iskele tarafında güverte uzun· 
luğunca beyaz zemin üzerine Sov
yetler birliği devlet bayrağını bu 
bayrağın altına da siyah harfler 
le U.S.S.R harflerini resmedecek 
lerdir. Güvertenin üzerinde kap 
tan köprüsünün arkasında 3 nu· 
maralı ambarın kapağına da Sov· 
yet devlet bayrağı ve bayrağın al
tına beyaz harflerle U .S.S.R. harf 
!eri çizilecektir. 

Geceleyin, prova direği ucunda 
altalta yeşil. kırmızı, yeşil üç ışık 
yakılacaktır. 

2 - Birinci maddede .zikri geçen 
gemileri işletmekte olan idareler 
ve teşekküller, yukardaki işaretle· 
ri derhal resmettirmeğe mecbur 
edilecektir. 

d 1 d • · madd 1 k · · - maktaydr. ma en er e: ,, J. e <ı- yapma ıçın mr- -!.1- •. t ·mız bu. 
ri arasında miit-'m bir mevkii lu:ımıyacak o1ursa banyo ma- İkinci İngiliz tayyaresi, Belçika
ola.., ya,'."' lan bahsetmeyişi na~::ı.· yo'-ırımızı giyeriz,, yahut: "Sa· lılarınavcı tayyareleri tararından 
rı dikkati r.:elbetnli';;tir. Et me- bnnumuz '-uh ımryacak olur_. , Fransa - Belçika hududuna 6 kilo. 
selesine! 'inl..3yi ileri teselli et· sah•ınlannıaksızın yıkanırız,, gf. metretde kain Maubeuge yakının. 
mek ·--" .. . ,.>tığı bazı n ·· ·11er \.." latife yol111 sözlerini iktibas da yakalanmıştır. 
fena bir tes!r bırakmıştır. Dtin etmek. sureth:JA J.:enrl ' ini. din_li- Bel~i~a tayyareleri, İngiliz tay,, 
akşamdanberi halkın zihninde y~nlerı pek zıyade eğlendırmıs. yaresını yere inmeğe mecbur et• 
iJ·t· · · abltık .. korkusu aı·tm15_ tır. mek için ışık veren obüsler atıruş. 
tır. İsviçreli dinleyiciler, Alman Iardır. 

Diğer cihetten ~- rşonnm milletinden daha zivade afakf 
zaptmın vaktinden evvel ilA.n olarak bu neşriyatı· L.inliyorlar- !ngiliz tayyaresi, taarruza uğra 
edilmjş olmasr, Polonyadaki ilk dı ve Mareşalin ifadesinin pek 0 dıgı~ı zannederek ve tayyuelerin 
muvaffakiyetlerinin manevt te- kadar ikna eder mahiyette ol· Belçıka tayyareleri olduğunun 
slrini azaltmıştır. Esasen Al· wadığına jşaret etmişlerdir. farkı.na varmıyarak ateş açmıs ve 
man radyoları artık hu mesele. Bu sabah ZUrlhte herkes bu- Belçıka tayyarelerinin birini dü -
den bahsetmemektedir. nu söylemektedir. sü~ilştilr. iki Belçikalı pilot, pa 
Almanyanın plA.nlr· hakkın- raşutlerle athyarak kendilerini 

Deniz harbi 
kurtarmışlardır. Bunlaridan birisi 
hafifçe yaralıdır. 

Oçüncü İngiliz tayyaresi, Ma .. 
ubeuge istikametinde gözden kay-

B u" f ui• n ·dd t·ı d d" bolmuştur. Ş 1 e 1 e ev a m e 1 yor• Bu hadise, Belçikada büyük bir 
galeyan tevlit etmiştir. Maamafih 

B• Ok vapurlar batırıldı efkarı umumiye, Belçika hava kuv 1 rç vetlerinin enerjik hareketlerinden 

( A ) i 
"h.ı.. d"" .. f . . . . ve İngiltere hülcumetinin bu yan 

Londra, ı o A. . - stı ...,a - uşman seyruse ~ını!1ın tamamıyle hşlığı ·derhal ve kenldiliğinden ka: 
rat nezaretinin bir tebliğiride kay· kaldırılması faalıyetınc devam e • bul ve tesl' .d k B "'k 1 f' 

sah 
. . . ım e ere ru se se ı. 

dedildiğine göre, Norveç illerin dılmektedır. Esasen açık denızde rini Belrı'ka hu"ku"met' t · 
d 'k' Al ha 1 Al . ·1 • h' k 1 ~ ıne arzıye e ı ı man vapuru tm mı§tır. man tıcaret gemı erı ıç a ~ ve bu nevi hadiselerin istikbald 
Bunlar Baldur ve Vegaaak ticaret mıştır. Bunl~ıidan bazdan, _tngıliz tekerrür etmemesi içi. ı icap eden 
gemileridir. Biri Hamburg, diğeri rarp gemilerı tarafından mUsadere tedbirlerin alınacağına dair temi 
Bremen limanında kayıtlıdır. olunmu•tur ~ · nat itasına memur etr.esinden tdo 

Tebliğlde umumi deniz vaziyeti 1 ı Baltık denizi tarafı milstesna ayı memnundur. ngiliz sefiri B 
ri,ile U.Ş.S.R. mLr~ işareti verile gözden geçirilmekte ve Alman t~ olmak üzere, Almanyanın yaban_ Ro~ert Cliye, Belçikalı tayyareci_ 
cektir telbahirlerinin şimdi daha genıt cı menbalarla olan mu"nasebatı t" lerın yaralanmasmdan dolayı de 

3 - Ririnci maddede yazılı ge· 
milerin kaptanları, kıçtaki hayra· 
ğı denizde gece gündüz muhafa· 
zaya mecbur ettirilecektir. Gecele· 
yin bir harp gemisinin veyahut 
bir tayyarenin yaklaşması takdi· 
rinde projektör ile veyahut el fene· 

· bir ulıada faaliyette bulundukları .._ rln 
4 - Yukadakı' İ"!llretlerı· hamı'} kavdedildikten sonra tn.gilizlerin mamiyle kesilmi1 bulunmaktadır. teessürlerini bildirmiş ve hü -

':i"6 r kumeti namına bütün masarifi t 
olmıyan gemilerin Sovyet limanla· bu denizaltı gemileri.ne ldurmadan Denizleri kontrol eden devlete diye teklifinde bulunmuştur. 

. taarruzda ve mukabil taarruzda k uh • • k • • 
rmdan dışarı çıkması menedılecek" bulundukları ilave olunmaktadır. &r§ı m ~lsa~t~ ı?ki~ra ıçın, ti . * * * 
t
. caret gemı en ıçın ı yol mevcut- • 
ır. Alman tahtelbahirleri tarafın. tur. Bu ticaret gemileri korsan ,Ro~, 10 (~-A.) - Gıornale 

Hariciye halk komiserleri, Sov 
yet ticaret gemilerinin bu işaret· 
lerini yabancı hüktlmetlerin ittı· 

lama arzeylerniştir. 

Portekizde askeri 
hazırlıklar 

Anavataıa filosu 
kuruluyor 

dan batırılan İngiliz vapurları . . . . . ' D İtalıa gazetesı Holanlda toprak 
şunlardır: ~ahiy~t~~e ~ılahtanabili~ller. veya. tarının üzerinden yapılan uçuşla -

5.548 tonluk "Kennobec" vapu· ut te sız e orsan genu erıne ve rın, Esbjerge atılan bombaların 
ru, bu vapurun mürettebatı imdat düş~n deni~~tı gemiler~n~ h~r Belçika topr:1kları üzerinde fngil 
gemileri tarafından kurtarılmıştır. ler gonderebılırler. Her ıkı vazı - tere ve Belçıka tayyareleri arasın.. 

5.SSO tonluk "Tvinkleigh" va • yette ide bitaraf .devletlerin, enter. da yapılan müsademenin münha 
puru. Bu vapurun mürettebatı nasyonal hukuk kaidelerine naza- sıran bir hesap yanlışına atfcdil 
Statendaeu ismindeki Holanda ran. bu gibi j?emileri, kendi kara ~~yeceğini ve .stratejik faydala 
transatlantiği tarafından .kurtarıl • sularında veyahut limanlarında ise ~oster.en baz~. bıtaraf me~leektle -
nuştır. derhal müsadere etmeleri lizım - nn suıtefehhumlerle vazıyetlerini 

20.000 tonluk ''Varvick" vapu · dır. Düşman ticaret gemileri kor • bozmrya da istihdaf eldebileceğinı 
Ca l k 

yazıyor. 

ru. Bu vapur Union st e um - san gemilerinin veyahut düşman 
panyaıma aittir. denizaltı gemilerinin iaşesini te -

Lizbon, ıo (A.A.) - Deniz sa- Bunlardan maada Moss Hut - min için bitaraf limanlar.dan veya 
hasında son senelerde elde edi· chinson kumpanyasına ait "Chlo - kara sularından açıklara da çıka • 
len iyi neticeler Uzerine bahri- ris'' §ilebi, .dün Alman tahtelbahir- bilirler. Bu takdirde ise bu gemi -
ye nezareti AnaYatan için bir leri tarafından ta.kip el:lilmiş ise de ler. İngiliz harp gemileri tarafın · 
filo vl' :ıcla getirmeği k :arlaş· şilep, cesaretle kendini müdafaa dan takip olunacaktır. 

Bulgar hükOmeti 
Milletine beyannameler 

dağıtıldı 

tırmı~tır. ederek kurtulmağa muvaffak ol · Athenia kazaımdan Sofya, (Hususi) - Bulgar hil. 
. muştur. kümeti bütUn Bulgaristanda da_ 

. L".z:. :ı: 10 (A.A.). :- 'rtekız Londra, 10 (A.A.) - istihba - kurtulanlar ~lan bir beyaımame neşretmiş. 
hılkumPtı H llkteşrınde ntha. rat nezareti, tebliğ ediyor: . tir. Bu beyannamede, Bulgaris 

Maamafih B. King. kamarala. Iar için alman ücretlerin yüzde 
r~ tama.mile serbest bırakmak L 50 nisbetinde arttırılacağını bil
çı.n onlardan harp ilan etmeleri. jirmiştir. 
nı talep etmekten çekinmiştir. . . . 

• Cenup ıstıkametınde yapılan 
PB.?:lamentonun karan. yalnız naklivat ücretlerine ne miktar 

iki gun dev.am eden müzakereler. r zam vapılacağı g-elecek hafta i. 
den sonra ıttihaz edilmiştir. Ba. lan edilecektir. 

yet bul_a:-ak olan al~IA.de talim Alman gemilerinin denizlerden Londra, 10 (A.A.) - Athenı~ tanın s\llh ve bitaraflık siyaseti 
dovresını geçirmek üzere 1936 tardı işi devam etmekte olup im- vapuru kazasından kurtulup da sag takip edeceği bildirilmekte Av 
ı>ınıfı ile geçen sene çağırılma- paratorluğun münakalit yollan kalanlardan 237 kiti. Galvaydan rupada başlıyan harbin kuvv 
mış 1935 sınıfının bir krsmını artık ciddi bir tehlikeye maruz Glasgova gelmişlerdir. Bunların harbi olup, uzun süreceği yazıl 
vo ~keza ha~· ihtiy"t sı;..:...'ylarını bulunmaktadır. Açık denize çık. arasında 13 Amerikalı, 29 Kana • dıktan sonra, bütün Bu)garlarm 
silah altma dave tetmışttr. mak cesaretini gösteren A1man dalı ve birçok Polonyalı, Çek ve Kral Borisin etrafında toplamna 

zı muhalifler, kendi şahsi müta.. 
Iealannı söylemişlerse de fırka. 
lan namma idarei kelim etme. 
mişlerdir. 

Bundan başka ı}imali atlantik gemileri nadirdir. Birçok gemile - Alman vardır. Hepsi de bir otele lan istenmektedir. 
~emi müstecirlerinden bir gru. Bulgar gazeteleri sayı- ri zaptettik. Ekseriya Almanlar yerlettirilmişlerdir. Gazeteler, üç Aynı zamanda Bulgar gazete 
oun da nakil ücretlerine zam ya. f 1 ltt 1 gemilerini terketmcden evvel tah· genç Amerikalı kadınla görüşmüş- !erinde basılan bu beyannamed 
l')acaı:rı tahmin edilmektedir. a arını aza 1 ar rip etmektedirler. H.erhangi bir lerdir. Bunlar, Kund Velson tara. Bu_lgar hükumetinin ha.diselerı 

. Avam kamarasının son celse. .ha kkanl l ki k sınde adliye nazırı B. Lapointe. Ayan meclisi ve mebusan mec. Sofya, (Huauai) - Bulttar har Alman ıemiai ttığı z~man_. ~ü - fından kurtarılıp alınmadan evvel sogu ı ı a, orkusu.z, dai 
Fransız Kanadalılar namına söz lisi, kralın açılış nutkuna veri - biye n.-:ızırınm talebi ürerine na. rettebatınm kurtarı)dıgı gorul - altı saat bir tahlisiye san.dalının i- ma s1;1Ih ~~ .hakk~yet üzere b 
söyliyerek heyecanlı bir nutuk lecek cevabın metnini ittüakla zırlar meclisinin kararile, Bul - mektedir. Halihazırda Alman ge - çinde kalmışlarldır. sul,!ı ıstegı ıle takıp etmekte o 
irad etmiş ve Kanada ile İngı'l. tasvin etmistir. O'ar gazetelerinin sahifeleri bu. milerinin ekserisi bitaraf limanla · dugu yazılmakta olup Bulga 

.. d 'tibare azalt ı ktır ra ı'ltı'ca etmı'•lerdı'r Bunlardan birisi !Üiyle demiştir: menfaatlerinin müdafaasına da 
tere arumda mevc•ıt olan huku. Maı'.'ını olduğu ürere, Başve - P.'lln en 1 n 1 aca · ~ · :s'-
kf rabıtaları ileri sürerek Kana. 'dl Mackenzı'e Kı'na'in de söyledi. Sabah gaze_te, ler.i altışar, öğleyin Vigo limanında 54 Alman gemi i- Ben. isin daha berbat oldu~u . ma hazır bulunmak tavsiye edıl 
d 

"'· k k O'CloırAteler nu zannediyordum. Maamafih ka. mektedir. 
dorder sahıfe basılacaktır zadan kurtulmuş olanlardan bazı -a dom.invon.u içiı~ bitaraf kal 

1

-.i q-ibi. bu cevap metninin ka • v~ a şam _uzen çı an ,,,_ si vardır. Japon limanları ile si -
man. m. ımkfulsızhg-mdan bahset 

1 
'Ulü. ht'!m hük:ı.mete itimat hem · · mali ve cenubi Amerika limanla • 

t 
'4 tarının uğramış oldukları felaket 

illi$ ır. ie Kanada ile Ahr.anva arasında rmda da birçok Alman gemileri ':laha zivade ezici olmuştur. Bil - Yugoslavya da 
B. Lapoine, Kanadanın harhf> har~ . halinin mevcudiyetinin Uşak Ticaret odasındaki ~~~ı;:a:::~;~ti~~l~:;!~~~d:uy;i~ lıassa 12 yaşında bir Polonyalı 

""İrmekten başka bir surette ha. tasdıkı .manasını tazammun eyle. 1 kızın. facianın vukuu esnasında Affedilen eski parti 
reket edemı'vece°'ı"nı· _ cu"nku" Ka. -nektedır. . top anlı kalanrp zaptedıleceklerini bilmek. . b b 1 ,... _ Kr 

1 
k t . ~emıde kendisile eraber u unan liderleri 

:adalıl~rın ~e ~em9~ratik miies. 'lİn k~~~l~utt;rl~e~ev~ş:e~~t: Uşak, 10 (A.A.) - Dün Ticaret tedı!'ler. Alman gemileri?in mü · annesinden ve ile erkek kardesin -. 
eselenn hurrıvetının mevznu Odasında kaymakamın riyasetinde sellah o]ması veyahut cıhazlarını den malfifT'at alam::ı-1ıi7ından ldola· Belgrat. (Hususi) - Genç kr 

'--h 1 .. v T{anadanm Almanyaya harp ilan b" .. .. 1 . t' k'l tahtelbahirlere mesa1· aöndermek 
'.1<1 SO nn~nıı sövlemiştir. Ka . · h ı· utun tuccar arımızı11 ış ıra ı e ., vı derin bir bitkinlik irinde oldu. im yıldönümü münasebetı'le umu 
n d bit f ·tınesinin bir saat meselesı a ı- . 

1 
icin kullandıkları taldirde bitaraf ~~ 

1
a• . ara kalacak olursa ~- -ıe e-eldiO.ini bildirmiştir bır top antr yapılmıştır. d 1 b .1 . d 1ı 1 k'f ~u misal olarak zikredi1mektedir. mi bir af ilan edilmiştir. Affed 

nıt erın tı> l.rildltım teshil etM;.. ·- · 1 ev ~t u P.'emı en er a tev 1 
• lenler arasında bir çok Hırv t 

o~acaktır. v""l\dJıhl~rm ekı:ıeri~i. • · Bu toplantıda. ithalat ve ihracat et.,..ek mecburiv .. tirıl:ledir. Baltık Be~lın, 10 (~.A._) - Almanya· liderleri vardır, Hırvatistanda bı 
nın bitarafhıfa aleyhtar olduk İlanıharp beyannamesi tacirlerimizin mütalaalan !dinlene· !müstesna olm'lk iizere Almanva • nın tıcaret gemı~erıne ~arsı kayıt: ihtilal hareketi hazırlamrs olan 
lıırt sövlemektedir. hazırlandı rek hariçten gelen esya fiyatları- nın ia!le mevadınt ve mühimnıatım sız ve şartsız bır .ld~nızalt.ı harbı Ustaşi teşkilatı mensuplarından 

B. La:oointe'm kralicenin K i run yükselmesi ve dahilde yetişen tedarik edebileceP.i m"nabi ile o - vapılmasını emr~ığın~ daır İn!!i- ve bu teşkilatın reisi Doktor An 
nadavı ferkf'rler1'en sövlemis ~ 1 Ottova, 10 (A.A.)- Kanada eşyanın aşağıya dusmesi gibi hu - lan temas bilkuvve katedilmiş bu. li~ isdhbarat nezaretinin verdi~i te Paveliç ile. onun muavini Per
fl~ı~ "0.TJah•hak. Kanadavı tak. ı hiikueti Almanyava ilanı harp be· susların önüne geçilmesi kararlaş. lunmaktadır. . hır habere cevap olarak Alman do. çets vardır. Sırp çiftçi IM!rlisi Iı 
flıs etqiıı" qö7.lerini sövlediği za.. l yannamesinin kati metnini hazır - tırrlmıştır. Londra, 10 (A.A.) - fstıhbarat nanma kumandanlığı Alman harp deri doktor Draga.Iup tvanovı 
rnan "iddetli bir atkı" tufttnt 'kor lı lamıştır. Bu işlerin normal şekilde deva- nezareti teıblii edivor: uemilerinin beynelmilel muahe - ve eski başvekil doktor Stoyadı 
nıııı::tnf'. Umumt nit Lord Tveesmir bu mı için de tlearet odası şimdiden İmparatorluk münakale yollan delere katlyen rtavet ettik1erint noviçi öldUrmeğe teşebbüs ed 
. ~ükumet, muhaliflere de hem. beyannameyi bu akşam imzalıya _ icabeden tedbirleri almış bulun - hiçbir ciddi endişe karşısında bu · ve edeceklerini tebliğ eylemekte · lerle eski Sırp voyvodalarınd 

fıkır olarak, halihazırda askeri caktır. . maktadır. 1unmamakla beraber, denizler.den dir: Tırbiç vardır. 
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Askeri konuşm51-_: - -' '-' · ----
Holanda, Belçika. ve ltalyanın 

bıtarafllklan harp üzerine 
ne tesir yapıyor? 

lngiliz ve Fransız tayyareleri, A lman 
şehirlerine niçin bomba atmıyorlar 

Pazartesi: 11-9-939 

12.30: Proııram. 12.:ı:i: Tiirk ıniı· 
ziği - l'J. 13,00: .Meınlekrt sııat :ı~ J. 

rı, nj:ıns ve meteoroloji tıııbcrlt•rı. 

13.15 - H: Mü7.ik (:ırışık Kprogr:ıııı 

Pi.) l!l.00: Progrnın. 19.n;,: .\liiziJ.. 
(Operet Sekksyunl:ırı l'l.) 19.30: 
Türl.. ıııiiı.ii;i (Fası 1 heyeti). 20. 1 ;, : 
Konuşm:ı. 20.30: i\lcııı lckct s:ı:ı t :ı_ 
y:ırı, ajans ve meteoroloji lı:ılıc>rl::ri. 

20.50: T('HK MOZIGI: Okııy:ınl:ır. 
.\lu~tara Ç:ıjllnr, Sariye Tog:ıy, <;nl.ıı:. 
tar: Hcşnt Erer, Huşcn Kam, Cc\'(h•I 
Kozan, 1 - T:ınhuri Cemil - Fcrrıh· 
fcz:ı pcşrc\'İ. 2 - lsıııoil H:ıkkı Be~ 
- r .. raıırczlt hcstc - (Ç:ığl:ı):tll cıı. 

~ i sirişkile}. 3 - ı~ııı:ıil llnkkı Be' 
ı:enıJırczo ş:ıı kı (Alc>şi :ışkın ile) 

(Baştarafı 1 itıcide) yapmıyorlar'? Neden, Alman kuv- 4 - hlı:ık Varan - F<'rnhfcz:ı şarkı 
Holanda ve Belçika) bu bitaraf- vetlerinin, hiç taciz: olunmadan (St'yrelnıck için). ü - Huşcn Kn:ıı 

hğaıriayet etmeyen muhasım tay - toplanmalarına imkan veriyorlar - Kemençe taksimi. fi - hııı:ı:ı 
)'llrelerin havalarından geçmesine ve neden gerilerde panik çıkar mL Hakkı - .Fcrnhfcz.a şarkı (.'ıkhlaJ,. 
yalnız siyasi teşebbüslerle iktifa yorlar'? Bu suallerin tamamen ye. in güzel olıır.l 7 - .:'\:ısibin Mehnıl'I 
etmiyor, silahla dahi karşı koyu - riııde olduğunu itiraf edelim. - Kürılilihic:ızkiir şarkı. (Dcrdi:ı 
yor. Bizce, her iki tarafın garpta ne ise). 8 - Xasibin Ml·hınct -

Diğer cihetten İtalyanın da ü _ hava kuvvetlerinin kullanılmasın- Hicezk:ir şarkı (Cörnıezsem cğerl. 
mit ve intizar hilafına olarak bita- da ihtiyatlı hareket etmelerinin se 9 - Şemsettin .Ziya - Hicaz şarkı 
raflıgında devamı garpta kara ha- hepleri şudur: (Ol:ılı hen sr.nn hen<lc). 10 - ildik 
rekatı üzerine çok müessir olmuş- 1 - Her iki tarafta hava hü - Fcrsan - Jlieaz şarkı (Geçli riiya 
tur. Bu yÜz:den yani Belçika, Ho. cumları boklenilen neticeyi ver - gibi). 
landa ve ltalyanın bitaraf kalma. tibatı mükemmeldir. Sık hava hü- 21.:ıo: Konuşma (l>oklornn sa'.lti) 
)arından harb saht..-: daralmış ve cumları beklenilen neticeyi vere - 21.45: Miizi:. Ololodilcr). 22.00: Mii 

Fransız: _ İngiliz: orduları Alman- mez. :dk (Küçiik orkcslr:ı) Şd :\'ccip .\5-
yaya taarruz: için rnüıait hareket 2 - Tayyare ve tayyareci yeri_ kın: ı - Emile \':ıhlh'ufcl - l:.:i 
Abası bulaıruyarak en nihayet Ren ne konması müşkül, nazik bir si • kere iki - \'als. 2 - Frnnz J.elı~r 
le Moz:el arasındaki müstahkem ve !ahtır. Hesapsız kullanılamaz. - E\'a Operetinden potpuri. :ı -
yüz altmış kilometre gibi nisbeten 3 - Bir hava hücumu, düşma- Urigo - Arlc>kcniıı milyonları. :"o.4 
dar bir saho:da11 bir cephe hücu • nın aynı 'ekilde bir hava taarru • 4 - Jl:ıns Löhr - .\lcııılekcllen ıııcııı 
nıile seferi açmağa mecbur olmu,- zunu celbeder. lekele. (Mııhlelif meınlckcllerin :\k. 
lardır. Bilhassa son nokta mühimdir. !udileri iiı.eriııe nıpsoıli). 5 - Mi· 

işte, lıaı b, garbd~. bu vaziyet ve Polonya harbi gösteriyor ki, eğer ch<'li - ltalyan şarkıları - Polpuri 
ıart!3r ldalıılinde ce;~ycın etmek • karşı taraf, hava kuvvetleri itiba- 23.()(J: Son ajans haberleri, ziraat, 
tedir. Mesele, dar bir cephede, ve rile zayıfsa ancak o vakıt geriler · cslının, tnh,·iJ:ıt, kambiyo _ nııkuı 
derinliğine tahkim olunmuş bir de hudutsuz hava taarruzları yapı- lıors:ısı (rint). 23.20: .\lüzik (Caz
mevzi harbi şeklini almıştır. Bu labilir. Almanlar, şarkta, istedik - band - J>I.) 23.55 - 2j: Yarınki 
vaziyette ise, dünkü yazımızda i· leri gibi Polonya şehirlerini bom - program. 
zah ettiğimiz gibi, her iki tarafın baladıkları halde bir tek Alman 

"bütün kuvvetlerini kullanmaları şehri hava hücumuna uğrama • Salı : 12-9-939 

SARI 
Vang Lun,g'un ortanca oğlu, 

hiç te ağabeysine benzemezdi. 
Büyük oğlan şima~ erkekleri gi. 
bi U7.Un bovlu, iri kemikli ve kır. 
mızı suratİı idi. Tıpkı annesine 
l,enzc!'di. Ortanca çocuk ise kısa 

........ 
' \ ,,.,,., 11111!•11/11/1111 J.ıı;'lfltl/ 

Pearl Buck 

! . . 
i . . 
i 

boylu, ufak tefek yapılı ve sarı 1c 7 4 
w ,_...,.,,..._,,,.....~··· •• ' derili idi. Çocugun Vang Lung'a. 

babasını hatJrlatan bazı noktala· nır, ağlar; ve oğlunu keııdılcrin- J 
rı vardı. Keskin, alaycı ve hileci den soğutur diye zengin bir ge -
ı;:-özleri, fırsat bulur bulmaz ve im almak taraftarı değildi. Vang 1 
kötülüğe. hıyanete karşı olan te. Lun~ tekrar yerine oturdu ve 
mayülü bunu gösteriyordu. bekledi. 

Vang Lung: Birden şiddetli bir ayak sesi 
- Eh! .. Bu çocuk iyi bir es . işitildi ve yaşha şişman bir a • 

naf, tüccar yeti§ecek, onu mck _ dam odaya girdi. 
tcpten alacak, ve zahire pazarın. Vang Lung ayağa kalktı ve e
da çıraklık etmesine c;alışaca _ ~ildi. Her ikisi de biribirlerine 
ğ'ım. Mahsullerimi sattığım bu c;:-izliden gizliye bakarak karşı • 
nazarda insanın bir oğlunun bu _ ı.engin bir insan olduklarınışlirü j 
lunması faydalıdır. Kantara dik· hklı eğildiler: Ve biribirlerinin 
kat eder, az buçuk benim lehime servet sahibi, zengin bir insan oL 
tartar. dedi. duklarıru anlayıp karşılıklı hür. 

Onun için de günün birinde Tu. met hissi duyarak biribirlerin -
tiye: den hoşlandılar. Sonra oturdu -

- Haydi, kalk büyük oğlu _ tar, ve hizmetçi kadının döktliğü 
mun ni~an.hsının babasına git, ve sıak şaraptan içti:er. ağır ağır 
onunla konuşmak istediğimi söy ııundan bundan, mahsullerden, pi. 
le. Madem ki, onun kanile benim rinçlerden hasat iyi çıkarsa o se
kanım yakında bir çanağa dökü. ne pırincin kaça satılacağından 
lecektir, herhalde bir arada bL konuştular ve nihayet Vang 
rer bardak şarap içmeliyiz .. dedi. Lung: 

Tuti gitti. Sonra dönerek: - Evet .. dedi, bir iş için gel. 
- Ne zaman isterseniz sizinle dim. Maamafih bunu açmamı 

görüşecek. Eğer bugün öğle vak. arzu etmezseniz, b(.şka şeylerden 
ti şarap içmeğe ona giderseniz konuşalım. Fakat büyük pazarı . 1 

memnun kalacak, ve vahut ta di. nızda bir uşağa ihtiyacınız var • 
terseniz 0 buraya gelecekmiş.. sa, ortanca oğlumu söyliyecek -ı 
diye haber getirdi. tim. Zeki bir oğlandır, hani.. Bu. 

nunla beraber oı.a lüzumunuz 
Fakat Vang Lung bir şehirli voksa, başka şeylerden demvura- ı 

tacirin evine gelmesini istemi -
yordu. Zira şunu bunu hazırla - in~ zaman tüccar, engin bir gü. 
mak mecburiyetinde kalacağın . ter yüzlülükle: 

Çevnren 
ıbrah ı m H oyı 
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l ariledeo tiaJkao l:hrlıiı 

ıçıo ayda uıuı kuruş du$ülur 
Posta bırlığıne ıtrmeyeo yerlerr 
a)·da )'etınış be$er kuruş ıam 

nıedılır. 

\bone kayJını bllllireo mek· 
•up ve telaraı ücretını, alJ<>nl' 
"wrnsınıo posta veya banka ıh' 

yollama ücrelınl idare kendi u 
ıerine alır. 

r 

l'ürki11enın her posla mtrktılnut 1 

V M\11-o obonı 11azıl11. ·r 
\ llres dejı$llrıne ucrtıt 

.ıa ~uruşıur 

iLAN CC.:HETLEIU 
l'tcaret llAıılarınıo santim 

~ıııırı sondan ıtıbııreo ilan H) .. 

t:ılarında 40; ıç Hyfalarda W 
ırnruş; dördUncQ sayfada l. 
ıkıncı ve uı;iıncüde 2; bırıncu.lı 
4; başlık yanı kesn·eee 5 lira· 
dır. 

imkanı yoktur. mışttr. 

Kara.da büyük kuvvetlerin, hep İ§te, i\Jmanlann şarkta, Polon· 

dan korktu. Onun için, yıkandı. _Eğer okuması, yazması var. 
İpek elbiselerini giydi. Tarlala - sa böyle keskin, uki bir deli • 

O (• rından. vurarak yola çıktı. Tuti. k 1 12.30: Proıcram. 12.35: T RK M • nin sağlık verdiği gibi ilk önce anıya muhtacım .. dedi. 
l:Jüyük, ~ok devamlı, kllşelı. 

renklı ıliın verenlere ayrı ayrı 

ındlrıııeler yapılır. lteı;ıol ılAnla

rın sanıırn • satırı 30 kuru~tur 
I'ICAHl MAHlv1:.-rrE Ol.MI' A~ 

·r.den kullanılmasını imkansız ya cephesinin gerilerinde çok faal 
kılan bu ahval yanmdt, her iki ta- olmalanmn- sebebi görülüyor ki, 
rafın hava kuvvetlerini, Polonya. Polonya hava kuvvetlerinin kifa· 
da olduğu gibi, tam manasile ha- yetsizliğidir. 

rekete geçirmemesi herkesin, bi - Garpta, Almanlar, İngiliz ve 
akkm, hayret ve taaccübünü Fransızlar, Avrupamn en kuvvet

celbetmekten hali kalmıyor. Hat- 1i hava filolarına maliktirler. Al -
U, Al~anya, Polonya işini bitirin man topraklarındaki mU~terek 
ce İngıltere ve Fransaya sulh tek· İngiliz - Fransız faaliyeti ilstün _ 
lif edecekmiş. İngiltere ve Fransa, lüğün demokrasilerde ollduğunu 
Al~anyanın ~~ teşebbüsünü güç· gösteriyor. Bununla beraber, ara· 
l~ştırmemek ıçı~ ha~a. kuvvetle • daki fark Polonya ile Almanya 
rıyle Alma~ ~ehırlerını bombala - arasında olduğu derecede değildir. 
'ma~tan çekını~ormuş ! Garb cep - lıte bunun içindir ki, aradaki, a -
1ıe11nde, Ren ıle Mozel arasında şağı yukan ırıiıbi hava nnıvazeneıi 
cereyan etmekte olan muharebe - her iki tarafın açık ,ehirlerini ve 
ııin ağır yürümesi de bundanmış! ıerilerini taarnız:a uğramaktan ko
Bu mütalaaların hepsi uydurma, ruyor. Fransız resmi tebliğlerinde 
ve İngilizlerin, Almanya içerlerine "hava kuvvetlerimiz. hareketleri -
beyanname atmalarına karşı uy • ni kara kuvvetlerimize uydurmak
urulmuş Alman propagandasın - tadırlar.,, denilmesinin sebebi bu-

dan başka bir şey !değildir. dur. 

Yukarda da izah ettik, ingilte. Bu noktaya temas eden Mareşal 
re ve Fransa mevcut ve mümkün Göring de şöyle demiştir: 
ol~ sahadan .bütün kara k~vvet- - İngiliz keşü tayyareleri Al • 
lerıle A~manlara taarruz. e.dıyor - manya üzerine beyannameler at -
lar. tngıltere ve Fransa ıçın, Al - makla iktifa ediyorlar. Bir tek 
manya mağlUp edilmedikçe sulh bomba attıkları tald:Jirde derhal 
üş~!lülemez. aynı mukabeleyi göreceklerdir. 

Bö_rl.e olmakla beraber, hak!k~- T. BIYIKLI<XaLU 
ten, ıkı taraf hava kuvvetlerının 
mahdut faaliyeti, üzerinde lduru

cak bir noktadır. lngiliz: ve Fran_ 
ıız tayyareleri, niçin, Polonyada 

lmanlann yaptığı gibi, mütema· 
·yen Alman fİmendifer istasyon

a, fabrikalarına, demiryolu 
köprülerine, hatta Alman ıehir • 

• e bombardnnan taarruzlan 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 
Nurettin Gençdur ve arkadaşları 

11 Eyhll Pazarte i akşamı 
Kasımpaşa Yavuz sinemasında 

KASIRGA 
]aklar Varyetesi 

Cambaz numaralan 

Zlt.t: Okuyan: .Mcfharcı Snıtıı:ık. k"' .. 1 k w . . Ve Vang Lung kabararak ce. 
{• 1 1 c d t K c d 1 (.' _ opru er so agına gıttı ve ora. ···ap verdı· .· ,.n :ın :ır: e\' e o zan, e,· e .nı.ı· d .. · L • 

• ....... . S 1 1 L • a uzerınde iu diye yazılı olan - Ogwullarımın ı·kı'sı· de oku -la, Kemal .,ıynzı . oy ııın. - •l:L b' k ·· -
. tt• k. k <S 1 ır apının onünde durdu. Bunu ınuşturlar ve her bı'rı'sı· yanlış ya-şım Rey - ıcn7. ·ar ş:ır ·ı - c >· d L. · · · w 

1 ) ? R a ıu ısmını okudugundan nasıl zılan bı·r harfı' bı·1ı·r, ve su \•eva 
ı:ıse ıer hen ı:ınıznrım . - - nl:ıın ld w b l w " 

vazı ıgını i diginden yapmadı. odun ko'"klerı·nı'n dog·ru oldug-unu - Hic:ızkür şarkı - Beklecliın tii F k t k t h · 1 k b 1 a a , apıyı a mın eyere u söylerler .. 
fecre k:ııl:ır). 3 - Seınscllin Ziya - du. Ona, köprünün sağ tarafın- Liu: 
::\e\'a şıırkı (:\c sınem ateşe yansın) ~,iki kapı vardır, deotişlerdi. o. , '"i~' .;,; .. .A J.Jı•-ı.u ~d • • a 
.ı __. Ce\'dcl <)ığla - Keman taksim. rad l . - .a a ..• cıe<ll. ;;ıu naı e. ne za. 

K('Ç('K 11.ANLAH 
Hır defw JU, ıkı delası 50, o, 

dclası 65, dorl deluı 75 ve on 
defaı11 100 kuru~tuı. l'ç aylı!. 

• ıli11 vrrenlerıo bır defalJ beda . 
\'IHfır. Dört satırı geçen iliınlarır an geçen erden birınden de ~n ,1s.tPı:;.,se gelsin. , Ayhgwı"'ıı 

1 5 - Jlnhıni Bey - Malııır şarkı kapının üzerindeki 'yazıyı sordu. velince, işi ögr-en.inceye kad~r !azla salırları be~ kuruştan hr· ı 
(Esir eltin lıcni). H - Arif Bey - Harfı'n Lı·u old gw ı d B ., ~ıııı •ılrlır. u unu an a ı. u valnız bogw az toklug-una çalışa • ~ 
H:ısı şarkı (\'usl:ıtııııJıın gnyı·i l'I kapı, basit bir surette tahtadan cak, bir sene sonra işinde mu - Vakıt tıeın doğrudan ftoğru-
çektim). 13.00: Mrınlcket n:ıt oyan, vapılmış, azametli bir kapı idi. vaffak olursa, her ay sonunda )a kenllı ulan: )ı:rııuJe, hc:ıu An-
:ıj:ıns ve meteoroloji halıcrleri. ı:ı. Vang Lun<I' avucı·yle vurdu kara cad<le~ınde \'akıt \'urıhı 

·"b • bir gümüş parçası, üç sene niha- ~ 
:>~.)- H: Müıik (Karışık ı>rogram Kapı derhal açıldı, ve bir ka. vetinde de üç gümüş parçası ay_ altında l\E:O.IAl.EUUIN lflE;\ 

• " . , dın hizmetçi göründü. Kadın hk alacak.. Ondan sonra artık llin llürosu elıyle ilan kabul 
19.00: .. ~r~sram. 19.0a:, ~luzı~< kim olduğunu sorarken, ıslak el. cıraklığı bitmiş olur. Fakat ak - eıler. t/Jıırutııın ıete/011u. ~UJJJ 

!Dans ınıızığı P~.) l~.30: T~.RK ML !erini önlüğüne sildi. Vang" Lung sata işinde kabiliyet gösterdik. 
~IG!: !inik şaırlerınclen _ or~ckler. ismini söyleyince, hizmetçi ona <;e yükselir .. Bu maaştan maada, 
Sallı \ :ı\'cr Ataman. 20.t<>: Konuş- uzun uzun baktı, sonra onu er - alıcıdan, satıcıdan koparacağı ı -
ın:ı. 20.:iO: Menılekcı saat nrarı; a_ keklerin bulunduğu birinci avlu. oara da vardır. Bunu da yaparsa -••••••••••••••ı 
!~ı~s ~e m~ll'oroloji hnberJcri. 20.:;~: va götürdü. Bir odaya çıkardı Ve ailelerimiz birleştiği i<;in de, 
I CHK l\l(~ZJGI: Ank:ıra radyosu ku- oturmasını rica etti. Arkasından bir şey söylemem, göz yumarım. A,emaar Shıcsma ,. 
mc Sl'~ ,.c saz lıeyl'ti idare eılen: ~le. g-elenin evinin kızının nisanlısı - sizden teminat akçesi istiyecek 
sut Cemil, (B<'.~lekAr taııhıır\ Ali E nın babası olduğunu ta"nıyarak değilim. 
rcııcliııiıı lıalırası iı,;in). Nihavend vr tekrar Vang Lung'a baktı ve · e. Vang Lung, pek memnun bir 
suzidil fnsıllarından hcsıe sem:ıi \'C fendisini çağırmak üzere dışa. halde ayağa kalktı. Güldü, ve: 
sarkıl ar. 2 ı.:ıo: Koııuşnın. 21.4:>: .\fü- rıya çıktı 
· · - :-.1adem ki <lost olduk. ortan zik (Solisller}. 22.00: Müzik - HaıL Vang Lung dikkatle ihtimam. 

1 
. 

Bir Kavı..k deVTildi 
I çki kacakçıları 

T rakva M nnevraları 
' ca kızımı a acak bır og~lunuz, yok yo cırkc~ırası - şer: Dr. E. Prnela- la etrafına bakındı. Ayağa kalk. 

riııs. Konser takdimi - Halil Bedri tı. Kapıdaki perdelerin kumaş • mu? .. dedi · vaşına basacak .. Ve güzel bir çi. 
\'öncl"cn. 1 - Mcınimızko - Hull:a !arını yokladı, du"mdUz masanın O zaman, tücrar kahkahalarla 

" ıriildü Zi a · n.d · · be çektir, hani!.. . 
Operasının t),·erıürü, 2 - Haydn - tahtasını muayene etti ve mem. ' · r şışma 1 ve ıyı 8• tkı' adam birlikte gu"ldüler. TUc 

lenmişti. Senfoni COksford). 3 - Glazounov _ nun oldu. Zira, bu sayede, ailenin d . 
D h . 1 d - car sor u . ... 

ln!>lrodııclion et ılaııse de Salomr., a.şırı derecede zengin olmıvan fa- - a a. nıqa~ ama ıgım on ı -Kendimizi çifte bir iple bag. 
23.00: Son :ıj:ıns lınb<'rleri; ziraat, kat iyi ya.şıyan bir aile olduğu. vaşında bır, o.glum var. Kız lıyalım mı, dersiniz?. 
cslıııııı; ıahvirnı, kambiyo - mıı.:ııı nu gösteren deliller elde etmişti. kaç yasında ... dıye sordu. 1 Vang Lung bu teklife karşl 
borsası (Fi:ıt)'. 23.211: Miizik (Caz_ Vang Lung, mağrur, küstah, Vang Lung tekrar güldü, ve 

1 

bir şey söylemedi. Zira. bu iş 
lı:ınıl Pi.} 23.55 - 24: Ynrınki rıro· ve asi olur. şu veya bu elbise ve cevap verdi: vüze vüze bundan fazla münaka
graın. viyecek için mütemadiyen sızla- - Gelecek doğum yılmda on şa edilecek cinsten değildi. Fa • 

Domnika yastığı üzerinlde doğ
Idu. Göğsü ileriye doğru uzan-

1111,tı. Başı yeğeninin başına yak
Jaımıştr. Heyecanlı bir hiddet için. 
de onu seyrediyordu. 

.-.----------------------~.-.---....,... kat ev sahibinin önünde eğilip. 
~4..A.LU, • .14.A.Ll..J.A.LJU.J4..Aı.N..LP W4Y~_. laşırı derecede memnun bir hald~ 

---------------------------------------·, ~~k~. gença~~n ~~ni~~nuzakl~tık~n~nra,bn& takip etti. ,~endisine: 

- Siz delirmişsiniz. Bütün bun
Jan size nakleden kendi babanız· 
dır. O babamla bozuşmuş. Bunu 

iliyorum. Babam hakkında birçok 
ftiralar icat etmiş ... " 

Bunun üzerine Konstantin de 
sini yükseltti: 
- Babam hiç bir şey icat etmiş 

eğildir. Siz bugün zengin iseniz 
bu bizim topraklarımızda keşfe
ilmiş olan petroldendir. 
Bizim topraklarımız, bizim ara

• iz üzerinde... Anlaı:lınız mı? .. 
u petroller yalnız size ait değil, 
epimize ait idi. O petroller sizin 
lduğu kadar bizimdi. Halbuki si
·n babanız onfarı tamamen ken· 
·sine mal etti. Size tekrar ediyr .. 
m: Babanız bir hırsızdır." 
Genç adamın sesinde hep aynı 

araretli samimivetin tesiri vardı. 
Eğer aldanmış ise. her hı.J:le hüs-
1lÜ niyetinden ,şüphe yoktu. 

Bu sırada Domnikamn üzerinde 
attığı yastıktan bir hıçkırık sesi 
eldi. Konstantin sesinin şiddeti· 
• hafifleterek söze başladı: 
- Zannediyor musun ki başka 

turlu olsayj~ı ben böyle bir hare. 

TUNA KIZI * * * - Bu iş olmaz değil.. diye dil. 

15 

Alp dağlarından sonra şimdi şündü. Evine .. g~lince de küçük 
Lombardiva ovaları gelmişti. Dom kızma alıcı gozuyle baktı. ~ıı;.ı 
nika hiç i"stemiyerek bu hiç be~- güzel<!i. Ar:ne~i. de ayaklannı. ır." 
lenmiyen seyahati alaka ile takip ce ba~ladıın ıçı~ de e~d~, küçuk 

----------------------------------• ediyor, eltah merak~ sey~d~o~ vezardavaklartle~un~duru, 
·· · · d vordu. Fakat, Vang Lunl? kıZl.1 kete girişirdim? .. " ranlığa girdi: Yirmi dakika Semr• 

Sonra ilave etti : !on tüneli geçilecekti. 
- Ben yalnız kendime ait olan Tren Dantenin cehennemine bir 

bir hakkı almak için harekete geç· ı nazire olan bu karanlıklar için· 
mcldim. Ben babama yapılmış olan den çıktıkta sora İtalyan hududun· 
hakaretlerin, tecavüzlerin intika- daki İzelle garında tevakkuf etti. 
mını almak istedim. Yirmi yıldan- Burada Konstantin'in sesi tek
beri babamın sefalet içinde kalma- rar duyuldu: 
sı hep babanız yUzündendir... - Domnika. yir111i dört saat var 

* * * ki ağzına bir lokma koymadın. İs· 
Tren yoluna devam ediyor:lu. ter misin, sana Vagon - Restoran 

Süt gibi beyaz köpiikler ile dalı?a· ;an bir şey getirteyim?." 
}anarak ve etrafa çağlayan gürül· On sekiz yaşında bi:- gencin m·. 
tüsü neşrederek akan Ron nehri 'lesi en müşkül hayat mücadele· 
sahili boyunca uzanıp ~idiyordu. •eri arasında bile yine hu:mec'lecek 
En küçük istasyonlarda bile bircok bir şey ister. Domnika bu söz ü· 
seyyahların bol esvaları ile bek}r. ~erine vasttktan başını kaldırdı: 
dikleri l!Örülüvordu. Sonra vadi - Yemeği buraya ~etirtmive 
genişledi Dai'!taf'yerine her. tarafı lim. İkimiz birlikte Vagon - Res· 
bağlık kücük yamaçlar ba!"ladı. I ~orana gidehiliri.,. ~w'\demki senin 

• L- • • d k '1" Günes oldukca havayı ısıtmıstı. Nı· .,.,..na ıtıma ın yo . 
hayet. vadi birdenbire sıkıst;, da· Birkaç saniye için iki genç bi· 
raldı. Uf11k büviik hir dae i1• k:o "ibirine bakıştılar. F;ıı.,.t intirt
nandı. Ad .. ta bir duvar vihi si "'n•iinü aşağı indiren Konıtantin 
mendifer yolu Uzerine dikildi. Bu- oMu. 
rada bir ıslık sesi işitildi. Tren ka· Dornnika s8ze tekrar başladı • 

-Ben soz verıyorum kı kaçmak u. . .. . b" 1 d'kk tle ve yakından 
için bir fırsat aramıyacağım Ya'- Bır de, boyle etrafa bakmak ı· nı 0J ek 1 .~ • akl 
nız şartım var Babama bir f~nalık 

1 

~in kompartımanın kapısında dur· 1 sed yrk.e er len ~f. t~rıÇoc. vanw ayüzrm J 
olmamalı Siz .de bana hürmet ede· ~ak, onu genç adamla konuşmak ı akı va~katra ı ış ı. .':1gunde pek 

· b · · J k d ine uçu u. yaşına gore 
ceksiniz. Bu şartlarla vaadimi tu· mec. urıyetını en urta.rıyor u. asıktı. Ciddi idi. Kızını, küçücük 
tacağım." Bır ar.l\lık Konstantın: 1. d t tarak yanına .-ktl. ve 

· . Domnıka bun.dan sonra artık c ın en u -:.-
Konstantın cevap verdı: . _ sordu: 

D 'k b d ak?ama kadar hıç agzını acmadı. .... ... 1 d kızını' - omnı a, en e namusum V d'k k 11 d • k 1 - .~eye ag a m . 
.. . . d' y 1 ene ı ana arın an geçer en, 1 O ""man kız başını sarkıttı 
uzerıne yemın e ıyorum. a nız T' 1 d Ad · 'k h'l '""' • ' 
b . t d . A t k ıryeste yo un a rıyatı sa ı - ceketı'ndeki bir düg-me ile oyna. 
enım sar ım şu ur. r ı , sana 1 . · k. d k ı 

bu isim "ne hitap edeceğim. Bun- c.~ınıl~~. ıkp e er den, hmanzarlakal rm varak, utangar bir tavırla ve ya. 
d . . . b k 1 guzel ıgı arşısın a ayran ı arı- rı mırıldanarak. 
. an sonra senın ısmın aş a o a· ·r :l d .ı h' b' · 
cak. Şim:li kim olduğunuzu anlı· nı ı a e e en genç a.~am ıç ır - CünkU annem her giln aya. 

k ,, cevap alamayordu. .Yıma yeni bir "Uhayı daha 111kı-yaca sınız. K · b. d f "' · " 
Konstantin elinde tuttuğu bir cns~anbtın 

1 
ırd e ab:' d h ca bdlıyor, ben de geceleri uyu. 

- Bız ura ar an ır a a ge- d d' Rumen pasaportunu genç kın u- . .. . . . . ,, 1 vamıyorum.. e ı. 

B d . . 1 .d.. rı donmek ıçın gec;memı,tık. Vancr LunO" şaşırarak sordu: 
zattı. ura a su ısım yazı ı ı ı. 0 . w d b. ·· k d ,.., ,., 

ıye agzın an ır soz açır ı. _ Peki ama, ben senin ağla. 
FLORI KA PAVE SKO Gururlu. D.omnika bu söze şu ceva dığını hiç duymadım ki.. Kız sa-

On dokuz ya,tnda danıöz. bı vennıştı: ide bir tavırla ::!evap verdi: 
- O halde siz kim oluyors· • - Demek ki buralardan yaptı- - Hayır duymadın. Anr.e""ı 

nuz? Siz ken1iniz de aı:lınızı değiş· ;:;.ınız giı:li~ ıevahat;nde ba.,ka tü ... de. bana sakın vüksek sesle a"!
tirdiniz mi?'' tü seyler t:liişnüyordunuz öyle mi?" 1 hl~a .. dive tenbih etti. Guva, .. <'., 

_ Hayır. Ben yaptığım işten Bu söz de Konstantinc dokun- cok vufka yürekli imi"!'!İn .. J. r•. 
dolayı ne korkuyorum, ne de bir muş. o-Han scnra o da bir daha va dı:ıvanam'"""lltıosın. Oııım ir n 
hicap dııvuvr.rıım. Şimdi beraber afzını açmamıştı. 1

1 de, beni kendi halime bmıkl""' -
~eliniz, Florika." (Daha var) (Daha var) 
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lngiıtere ve Fransa, Polonyayı 
feda ederek sulh yapmıyacak 

Kaunae. 10 <A.A) - Varşova 
daki Janon sefareti erk.;n \'€ 

'Tlemurininden takriben 20 kiı• 
~ovyet Rusya tarikile Japonyava 
·iö!'mek üzuc buradan ge(]rniş _ 
'erdir. 

Filistinde Çekoslovak 
Lejiyonu 

Kudüs. 10 ( A.AJ - Filistin
ie toolanma 1\ta olan Çekoslova 1• 

'eivonuna ~imdiye kadar 150C 
Yılilteci ~·önü!IU vazılmı~tır. 

',1~rarist ndaki Slova:_· 
hr tevki.~ ediliyor 

Budapcste. 10 (A.A.) - Ma -

5-VAKIT tı EYLOL 1939 

ingillere -Japonya 
Müzakerelerine tekrar 

başlanacak mı? 

ltalyan bitaraflığı
nın Armanyaya 

hizmetı 

KM!ıt ,.e t:ıhı nınlzcmesi tedariki husu~undıı uAradığımıı müt· 
dı14t dola~ ıı.irle klığıtlarıınııı iıl3rrli kııllıınmıık nteC'btıriyetindct kal. 
tık. Hıırinılcriınizı kür:üllmck "e ~azıl:ırı ·daha ufıık puntolnrlıı diı_ 

mck gibi lcuhirlcre bıış nırıltık. Bu cümlerleıı olarak şiıncliye kadıır 
10 punto iizt•riıııkn uizilrııekte olan illırıları t5/0/l9:it) tnrihinı..len iti· 
lınren 8 punto ile dizıııese knrnr \-erdik. 

Kıırufııtın kii~iilınesinılen dolayı i!Anlar hiç bir cksi#Hte m 1 uz 
ulınıy:ıcak, )nlnız i~Hıal rtleı:eği yer ,.e hııclm kı5almış olacaktır. 10 

•ıunlo ile 8 punto nrnsınıloki nio;beli ıııuhnfaııı l~in ilAnların beher 
.nntiınindeıı şimdiye karJ:ır ı:ıtbik edilmekte olan ıarlrcucn yılnıı 10 
nıruş fıırlu iil'rrt nlınıır.aktır. 

?\elice itibariyle bir ilıinın 10 punıo liıerinrlcn dlıllmeslle ılın•· 
·:ık iiı'rct, ııynı irnnın 8 punto ile di1ilme~inden ntına~nk ürrcttn ayn ı 
ıl.ır:ıklır. 

Elımizıle Cllmıynn ı.rbrplrrıien ıloln\'l "3ki hıı rk~i.,ikl!Ji ft'l tlf.11' 
·;, ... , •l,.riıı 1 r•ı·ıı 4·ılrriı. 

Ji'j -
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·~~~iJl~s#~ -;4Tthr:51~Y..e -
tş~e~~~f-~ ~ı~~~ .. ~ 

1 

Süleymaniye kulübünün bayramı Galatasaray klübü 
Denizcilerinin atlama 

Dün Şehremini stadyomunda merasimle kutlandı müsa;:;~f<l;1 
dün 

Süleymaniye bırinci takımı Fenere 3 - O, tekaütlerde matbuat 
takımına 5 - 3 yenildi 

Memleket sporunu gerek 
maddi, gerekse manevi sabada 
bUylik hizmetlerde bulunan ve 
zamnmnıızın mUşkUl şartları 

içinde mütevazi bir surette ça· 
çalışarak kendini bUtUn TUrk 
sporcularına sevdiren Sllleyma. 
niye Spor kulUhUmliz 2n uncu 
yıldönUmUnU dUn Şehremhıin
deki sahasında Jrnlnbalık bir 
davetli kUtlesi önUnde kutla· 
mıştır. 

Bu mUnascbetıo öğleden ev 
vel kulUbUn Veznecilerdeki lo. 
kalindo gazeteciler ile Fener· 
bahçe mümessil ve oyuncuları. 
na, SUleymaniyo kulUbUntiıı ile
ri gelenleri şerefine bir ziyafet 
verilmiş ve öğleden sonra da 
sahada muhteliC futbol musaba 
kaları yapılmıştır. 

Saat 3,5 ta )latbuat takımı 

ile SUleymaniye kulUbU tekaüt· 
ler1 arasındn. gayet eğlenceli ve 
enter~n oıan bir m Usa baka 
yaplTmrs, be.nu müteakip Fener. 
hnlıcn _, ~uıeymaniye takımlnrı 
günUn heyecanın. beklenen mll 
sabakasml'. yaptılar vo neticedl 
li'encrliler maçı 3 - O kazan. 
mıştır. 

MATBUAT - TEKAÜTLER 
MAÇI 

GUnUn ilk müsabakasını 
Matbuat takımı ile SUleymnni
ye tckaUtleri yaptılar. Birincı 
devre .)DCŞhur matbuat takımı 
nın hıi.kiıniyetl altında ve kah· 
kahalar içindo geçti. Neticede 
Matbuat takımı devreyi 2 - l 
galip olarak bitirdi. 

İkinci devre birinciden daha 
zevkli ve heyecanlı oldu. BirbL 
rini takip eden goller bir aralık 
.Matbuat takımını mağlup vazi
yete soktu ise de hemen açılan 
meşhur matbuat muhacimleri 
biı·blri arkasına 3 gol atarak o
yunu 5 - 3 galip olarak bitirdi
ler. 

Galip Matbuat takımı şu şe 
ldlde çıkmıştı: Namık - Osman 
Mlinlr, Murat - Ali, Ahmet 
Adem, Tarık - Şazi, Adnan, 
Cehdi, Osman, Desim. 

Ji'ENERBAHÇ.E - SULEY· 
:MANİYE MAÇI 

Oyuna saat tam 5 to hakem 
Adnan .Akının idaresinde baş_ 
)andığı vakit iki taraf ta şu knd 
roları muhafaza ediyorlardı: 

Fenerbahçe: 1 rfan - Şevket. 
Orhan - Faruk, Esat, Hayatl
Semih, :\1chmct lleşat, Melih, 
Fikret, Basri. 

SUleymaniye: Hadi - Ruhi, 
Daniş - Hikmet, Orhan, Meh· 
met - Rauf, lbrahim, Bülent, 
1 brahiın, Nizamottln. 

OYUN 
Oyuna. kısa süren bir mera. 

simden sonra başlandı. SU ley
maniyeliler misafirlerine gtizel 
bir çelenle ve buket, Fenerliler 
de ::iUleymaniyelilerc gtizel blı· 
bayrak hediye ettiler. 

Oyuna. çok sUratli bir şeklldE: 
Fenerliler başladılar. ~Uleyına· 

niye müdafileri arosında kcsL 
len bu akından sonra oyunun 
ilk 15 dakikası iki tarafın kar· 
şılıkh hücumları arasında ga
yet seri bir şekilde oynandı. Bu 
arada iki kale de birçok tehli
keler atlnttılar. Bir defasında 
Fikrctin bomba gibi bir ;;;tıtunu 
kaleci iyi kurtardı. Melihin çok 
uzaktan çektiği nefis bir vole 
de direkleri yalayarak avut ol
du. 25 inci dakikada Fikretln 
sıkı bir C'Cza vuruşunu Hadi iyi 
bloka etti. MUsaYi cereyan etlen 
oyunda l'ener muhaclmlerl su_ 

Dün7rii maçta ... 

Süleymaniye miitcl.:aitleri Ma tbıwt tal:ınıı ilJ lJir ara<la 

Feneruahçc - Siilryma niye birinci c7.:ip7cri 

lcymaniye lrnlcsine daha col• ri başladılar. SUlcyruanlye ka· 
şiit atıyorlarsa da. bunların ba· lesi daha ilk dakikalarda. birbL 
zıları avut, bazıları da bugün ri ardına Uç mUhiın tehlike at· 
güzel bir oyun oynayan kaleci !altı. Bunlardan biri az daha 
tarafından lrnrtarılıyordu. gol oluyorılu. Bu devre rüzgar. 

35 nci dakikadan itibaren Fc- la oyıııyan Fenerliler SUleyına
nerliler oyun Uzerlnde nisbi bir niyeyi adamakıllı sıkıştırryor
ht\kimiyet tesis ettiler vo SUley- lnr. 
maniye kalesine ciddi tehlike· l<.,cnerin bütün hücumları :\le 
ler atıattırdılar. lih ve bilhassa Mehmet Rcşadıu 

Fl\:NERlN lLK GOLÜ bozuk ve başta Slileymaniye 
43 Uncu dakikada Esadııı kalecisi olmak Uzere müdafaa· 

çel\:liği ceza vuruşunu kale <L nın yerinde nıUdahalelcri ile 
nUnde yakalayan Basri yerden netice alınmamasına sebep olu
sıkı bir şutla ilk l"cner goltinll yordu. 
yaptr. Biraz sonra drı. elene Bu devrede SiilGynıaniyeliler 
1 - O l"enerin galibiyetiyle ne· müdafaaya çektlmiş, !azla gol 
tlcelencli. yememek için canla başla kalc-

1K1.NC1 DEVRE lerini mUdnfaa ediyorlardı. 
Bu devreye Fenerliler çok se- Muhacim hattı da ara sırn 

Profesyonel güreşler 
Tekirdağh, Vilh maçı yarıda kardı 

Tekirdağlı ile ·al.'ibiııitı atlat tıl·:ları b;rcr tehlike 

Dün 'faksim staciyomundn 
profesyonel gUreş mllsalıakala
rı yapıldı. İlle olaralt çoculc peh
livanlar güreşti. ı J ·r zaman a 
ğabeylsi ile ülıreşip onu yeııeıı 
Bursnh Selim pehlh nııın karşı· 
sına dUn İstanbullu Hasan ~ı 
lrnrılınıştı. Uç dalcika on saııl 

yede Selim tusl.ı. galip geldi. 
lkiııcl oh ak Çatalcalı He<'cı 

ile Arabacı :Mehmet karşılaştı 
Arabacı l\Iehmedln kilosu G5, 
necebiıı kilosu so i<!i. Bn·elCE 
~lehmet H.eeelıi yenmişti. Dlin
kll rnUsalıakn intikam maçı ına
hiyctimlc idi. Yirmi dakika su. 
ren gil re bera hcrli kJe bitti. 

Çanakkaleli Ahmet, Somalı 
Fethi '!f!rPşti. Fethi iki ılnkika 
dn tuşla galip gC'ldl. 

Dinarlı İsmail - Edirneli Sii 
lcynıan ı!"ii rcştl. 

Diıın rlı 11 i"l i rln kiknda ht l' 
la galip ge>ldl. Bundan sonra sı
ı"t ecııelıi netııtvnııln .. :ı '!r>inıi.,ti 

flk olaruk HabPş Krnam Ta· 
lrnrl ile Molla Mehnıet arasıncln 
ve 1 ~ er claldkadan Uç cle\'l'c U 
zerine idi. 

Habeş ikiuc: 
::\lchıııede fena 
mnğa başladığı 

rıldı. 

de,·redc 1\Iolln 
yumruklar vuı 
ıçın dışarı çıkn 

Dundan sonra Hus J<JskerP 
goıla .MU!fiyim karşılaştılar. 1 
kind devrede Esl<eregof ınldP 

sinden yuınrıık yediğlııi bahan 
ederek gllreşi bıraktı ,.e .:\llilfı 

yiın de galip ilfın edildi. 
Dinarlı l\lehınct ile İ::;kovi 

-ırasındakl glireş çok ze,·k!i ol 
du \ "C 28 iııd daklkada Uinarl 
yanm tayyare oyunu ile hasını ' 
nı yentli. 

Son ıııiisrıhıılrn 'T'ekirdağl 

llhseyin ile Alman \'illi Marl 
aı nsında idi. Bu güreş yarıcl· 
kaldı. Çiinkll ikiıı<'i devrenin il' 
"'aklkalarında Te>kirclağlı ~ll7.P I 
bir kafa lwl kaparak Alnınıı 
\·Prıdi ise ele> hal<Nn hunu J!Ör 
•nf'Cll \ "!' sonra 11 l!sM·in tplo·l'• 
1>ir lıaşka oyun tatbik etti ,., 
h11n<ia orta hakPıni l!allıı diicHI 
~liııli çnldı. Fnkat jilrl hn ~rıH 
bl :ret i im hu ı "t nı c>ıl i. H il sr>)·in et · 
tekrar gllreş tutmadığı için gll 
reş ~arıda lrnldı. 

Galatasaray klübü deniz şube
.sinin senelik atlama müsabaka . 1 

:arı dün klübün Bebekteki !oka _ 1 

ınde muvaffakıyetle yapılmış . 
. ır. Neticeler !)unlardır: 

10 metre kille atla nıası : 

Ankarapalas-izmir 
TELEFON : (3438) 

1 - Suat Erler 136.70 puvan) 
2 - Kemal Kazas (29,48 .. ) 
3 - Kemal Aykeç (28,98 ,. ) 
.~ metre Tramplen atlaması:. ı 

1 - Sadi Demirkaya 39,12 P. 
2 - Mehmet Ekerbiçer 36.25 P. 
3 - Kemal Kazas 32.20 P. 

-- -C•· ---

Anadoluhisar ı klübünün 
senei devriyesi 1 

lzmirın eıı modcrrı, eıı temız ve en muntazam aıle 
'lUYusıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, kalorıferli, müteaddit firışc.rli old~ğ..ı gi
rJı nefis yemekler veren lokantayı, past.ahaneyi, ve kı. 
'"aatl:aneyı ha vıdır. 

Anadolhisar klübünün 26 ncı 
_enci devriyesi münasebetile ter
~ip edilen spor müsabakaları dün 
klübün Hisardaki sahasında bü
yük bir mttvaffakıyetle yapıL 

nıştır. 

: uJgar Milli takım ı 
Belgradın Yugoslavya 
klübünü 1 - O yendi 
Sofya, 10 (Hususi) - Bugün 

.3ofyada lıliyük bir seyirci kala_ 1 
balığı önlinde Bulgar milli fut- 1 

bol ekibi Belgradın Yugoslavya 
klUIJiyle karşılaşmış ve Yugoı:;

la\·ları 1 - O mağllıp etmiştir. 
Not : YuJ.tO!'ll\\")·a kliihii iki ı-;c· 

n e c n ·cl ~<'hrlmizc ıcclmi~ \ c 
Galata. ... arnyla ynptıi:;ı nuıc,;ı o--<> 
l>crnbcr c ncticelemlirmi şti . 

!•,ener kalesi iı;in mllessir olmı
yan hücumlar yapıyordu. Oyun 
bu şekilde 20 inci dakikaya ka· 
dar devam etti. 

20 nci dakikadan itibaren su . 
leymanlyeliler de açıldılar ve 
Fener kalesin ... tehlikeli hUcum
lara başladılar. 

FENERiN 1K1N'C! GOLÜ 

1 

24 Uncll c.aklkada sa~dan bir 
pas alan Fikret Esaaa iyi bir 
ara pası Yerdi. Esat da iyi bir 
vuruşla Fenerin 2 nci gollinli 
yaptı. Oyun bir müddet golsliz 
devam etti. ı 

FENJ<jJllN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 
Oyunun sonlarında hava n-1 

daruakıllı karnrdığıııdan topu 
takip etmek güçleşmişti. Bu ıw 
rada uzaktan atılan bir şut ka. 
lecinin hatası ve to1lU görme
mesi yllzli nden l•'arufu n m Uda. 
halesi ile 3 Uncu defa olarak SU· 
leyıııanlye kalesine girdi. Oyun 
da lJiraz sonra 3 - O Fcn<'rin 
galibiyetiyle bitti. 

NASIL OY.NADI LATI. 
l "<'n c rl>n hçc: 
Kaleciye is dtismedi: ~Iliclafi. 

lcr b·i haf h
0

attı ~iyansızdı. llU- 1 
.ı ' •• 

cum hattında Esat ve I"ikret ıy1 
diğerleri vasat blrer oyun oynu. 
dılar. 

Feııerbahçc bir al:şam evvel· 
ki oyunu oynuyamuclı. Siiley. 
maniyeye gelince: 

Kaleci Hadi çok glizel oyııa
clı, miidafiicrdc:n Hulıi fe\'lrnla
de idi. .Mua,·in hattı vazifesini 
lrnsursuz yaptı. ::\Iuhaclm hattı I 
çok çalışmasıra rağmen oyun 
Uzerinde bir lUrlü mm·affak o
lamadı. 

H .\ YIWT'l't~ Bı\HTOÜ IX ._ ___ ----11 
'c\ oğlun l:ı B.\ KEH ııı. ğaz.ıı.ırı 

"',. . 1 
, ... , ,, \ (' rr.ııı ~17 l;u 

1'111:.ST • 

• OTL \I! ":ah:mlınll·r. Pnllol:ıı . 

ıh ı·lll·r, Spor q• hı •l,.zı kıı<i.. 

ııtl.'r, 1'.ınll' iıll•r, lıl•r ~ ı•rıfrıı 

··~:ııı '>:ı ··llnr ,.,. 11<'111 r;, alla• i l' 

ı ·I :ıklu .lır. Çı•5ıl1C'r fıp7.11J P:ı . 

lan ~\\l'l ıhll\.ıt•ıııı;ı 11 \ l'l.I< 
ııı.ıJ1:ız.ıJıı~ıııı11111 ll'Jlllll l'ılllll'1 --------·· 

' Beyoğlu Tunelbaşı - Yeniyol -• a 
~{~~~~ ALMAM LiSESi veor~1~et 

TAM DEVRELİ LlSE - TİCARET ~IEKTEBI 
Almanca Öğretmek lçin İhzari Sınıflar 

Derslere 15 Eyliıl cuma günü başlanacaktı:-. Kayıt mua
melesi 8 eylülden itibaren her gün saat 9 dr.n 12 yf!. kaör 
(Nüfus veya ikamet tezkeresi, mahalli hükumet doktorluğun
ca tasdikli sıhhat raporu, c:iGek ve tifo aşırı kağıtları, 6 rotoğ 
raf ve mektep tasdiknamesi veya diplomasile) yapılır. Faz-

. la malumat için 49486 ya telefon edilmesi. 
İkmal imtihanları 13 ~ylfıldedir. 

t-.luhammen t>e..ıelı ~v::>uL lıra olan 250 ton karpıt 20--10-
1939 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idap: 
binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek isteyenlerin (li62.50l liralık muvakkat teJ111· 
nat ile kanunun tayin ettiği \'cslkaları ve tekliflerini aynı gU!l 
saat ,..14 e kadar komisyon reisliğine \•ermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde~i 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (~ -Devlet 

Umum 
Denizyollart 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

11 Eylülden 18 Eylüle kadar muhtelif hatlara 
ka lkacak vapurların isi mleri, kalkış gün ve sa

atleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu). Perşembe 12 de (..ı\lt

su), !'azar 16 da (İzmir). Galata rıhtımından. 
Barlın haltına - Salı 18 de (Mersin), Cumartesi 18 de (.Antal

ya). Sirkeci rıhtımından. 
İzmit hattma - Sah, Perşembe, ve Pazar U.30 da <Uğur) Toph 

ne nhbmından. 
i\ ludanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de 

(Sus). Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar 20 d~ 
(~1arakazl. Sah postası. Tophane rıhtımından. dl· 
diğer postalar Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Salı. Çarı;amba ve Cuma S.15 
(~Iarakaz). Ga'ata rıhtımından. Ayrıca Çarşa.rn 
20 de (Antalya) \·e Cumartesi 20 de ~Mersin). 1'0 1'

hane rıhtımından. 
KOT: Salı postaları İzmir I•'uarı münasebetile ilaveten ya 
lacaktır. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma Hl da (Seyyar). Tophane rıhtı· 
mından. 

NOT: \'aziycli hazıra dolayısile lzmir sür'at, MC'rsin, }. 
valık ve İmroz postaları iş'an ahire kadar tatil olunmuştur. 

Buna mukabil İstanbul ile Çaıı-.ı.kkale arasında haftada dÖ 
posta ihdas edilmiştir. Bu postalar lstanbuldan Cumartesi, P 
zartesi, çarşamba ve perşembe günleri saat 18 de Tophane rı 
tımından kalkmakta gidiş ve dönüşte Tekirdağ, ;arköy. Geli 
lu, Lapsekiye uğrayarak Canakkaleyc kadar gitmektedirler. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tUrlü malumat aşağıdl 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar 
Umum Müdürlüğµ binası altında 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı. Mıntaka 
Liman Reisliği binası altında 

~irkeci Acenteliği - Sirkeci, yolcu salonu. 

42362 

40133 
22740 

(7160) ------ -~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,_. _____ .'.3ARAÇHANEEA~ INDA - HO!tHO R CADDESiNDE ______ ., 

l\ız 

Erkek 

• • • 
H \ Y RIYE LiSESi Vahlı Yatı sız 

Ar.a, ilk orta ve lise smıflarına tah.hc kaydına başlan:nı~tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan :tibarcn ba • 

l
ar. Kızların yatılı kıFmı tamamile ayrı bir b!nadadır. Yatısız talebeyi r.akletmck için mektebin busu 

otobüs servisi vardır isti yenlere tı>rifnamc gönderilir. Tel: 20530 

Lise ve Orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 Eylül Cuma günü ve olgunluk 

jmtihanlarına da 9 EylUl Cumartesi günü başlanacaktır. 


