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Fınlandiyada silah iERYERDE 
altına alınanlar 

KU UŞ 
Sabaha kanı : 

Varşova kah
ramanca mu
daf aa edılıyor 

Helsinski, 12 (A.A.) - Fin
landiya matbuatının neşriyatı. 
na gBre, geçenlerde terhis edi
ll'n kara Ye haYa kun·etıcrl 
tekrar silah altınrı. çağırılmış
tır. Bundan başka diğer bir 
takım ihtiyatlar da filonun hu
sust talimlerinde bulunmak U. 
zere davet edilmiştir. ÇARŞAMBA 13 EYLOL 1939 * YIL: 22 * SAYI: 7786 

Londrn, 12 (Husu
si) - Varşovanın mu
hasarasının dördUncU 
ı;UnU olmasına rağmen 

henUz şehir zaptcdil
miş değildir. Moskova. 
dan gelen bir habere 
göre Lehler, yeniden 
Alman hticumlannı 

defetmiş, iki Alman 
tankı iğtinam edilmiş
tir. 

lDı\RE E\'f: ~nkııra Cart . 1ST.~1'Btll.• T<'lıırııt: V,\ fOT• Posta t;ulıı~ıı ili" '"rlPlorı :ıın:ı ı,11111 ~ ı:ı~rı ı lıl:ırel 

c;er11berlayn dün bir tay
yare ile Fransaya gitti 
Daladye- Gamelin'in işlirakile Parisle 

Aımaniarın zayiatı 
15000 i buldu 
Londra, 12 (Huau

si) - Lehistanda Al
man cepheleri gerisin_ 
de bulunan bir muha
birin bildirdiğine göre, 
harbin başladığı gUn
dcnberl Almanların 
Leh hudutlarında. ver
diği zayiatın 12 bin ile 
15 bin arasında oldu. 
ğu tahmin edilmekte
dir. 

yüksek konse J ~oplanlısı lJapıldı 
Parti Meclis grubunda 
--~------------------------------------------------------
Hariciye Vekilimiz _ 

uzun izahatta bulundu 
Umumi heyet hükümetın sıyasi ted. 
bırlerini memnunıyete şayan gördü 

~arp ve 
tasarruf 

Yazan: ASIM U~ 

Ankara, 12 (A.A.) - Bu 
günkU Gurup lçtimaının bildi
riği: 

L!uınburiyet Halk Partis. 
BUytik 1\Iillet .Meclisi Uuruııu 
bugün 12 - 9 • ı 93 9 öğleden 
sonra. reis vekili Hasan ::5aka· 
ııın reisliğinde toplandı. 

. Eski büyük harbin ilk günle· 
'iııj hatırlayoruz. O zaman Al- · 
~ nya, Avusturya ve Macaristan 
e Fransa, Rusya ve lngiltere a· 
'\ıında harp batlayınca hemen 
~~kes bu mücadelenin iki aydan 
~ sürmiyeceğini tahmin e! .. 
~İ§li. Tarih bu tahminlerin ne ka
~r yanlıı olduğunu gösterdi. 
.. •rp iki ay değil, tam dört sene 
•tıı-dü. 1914 de ba§layan harbin 

l!k söz alan Hariciye Vcklli 
ŞUkrU Saraçoğlu .l\lecllsin ta
til mcbdcinclenlıcri cereyan e. 
den siyasi nlırnl Ye vukıalnr U
zcrindo ve bugtlııkli siyasi mc
sailln her safhası hakkında 

uzun izahat ve beyanatta bu
lundu. Birçok hatipler aynı 
mevzular tizcrinde fikir ve 
mütalcn beyan etmişler ve hU • 
kCımetten bir çok noktalar 
hakkında sualler sormuşlar

dır. 
~tarekesi ancak 1918 de imza 
tdildi. 
İngiliz hükumeti bu defaki Av

~Pa harbinin üç sene süreceği-
-· t-L • • •• h ~ cuımrn etmı~ ve ona gore a-
1tlrklarda bulunmak Üzere icap 
d~crılere emirler vermi§. Almanlar 
' ıenelerdenberi propagandasını 
~Ptıklan yıldırım harbinden ar
/k bahsetmiyorlar. Senelerce sÜ· 
i~tek bir dünya harbini tevekkül 

.. karşılamağa karar vermiş gö· 
liinüyorlar. 
.. Cöring'in son defa radyo ile 
:Y)ediği nutuktaki sulh ümidi 
tlc :zayıftır; Alman devlet ada
~ Alman milletini daha ziyade 
ıı_ Un ıürecek bir Avrupa harbine 
~ ~ırlamak için yalnız süsten ve 
İlıa~fordan değil, en hayati gıda 
"lıyaçlarınclan bile tasarrufa da· 
tt ebniştir. 
~ Almanya esasen çoktanberi sı· 
~ bir tasarruf rejimi altında ya-
" Yordu. Yine bizzat Göring'in 
d 1~n milletine hitap ederek ilk 
.,tfa. "sabahlan tereyağ yemekten 
~•~geçeceğiz, onun yerine top ıdö· 
~teğiz., dediği günden bugüne 
,. dar en a~ğı üç sene geçti. Son 

1 .~1 İçinde ise Almanyada her tür-
~ rıda maddelerinin sah§ı vesi· 
a... l.ısulüne bağlandı. Şu halde e· 
-en yıllardanberi Almanyada 
~\'cut sıkı tasarruf rejimi de ka
~ rörülmeyor, bundan sonra bu 
~ 'ttnlekette belki de bizim için 
~ t.ıayvuru mümkün olmıyan mah
)' trı.iyet usulleri tatbikine gidili-
aı- demektir. 

d A!rnanya Sovyet Rusya ile a
' ~ı tecavüz mukavelesi yapmak, 
b~kerj müttefiki ltalyayı harpte 
t •~raf bırakmak suretiyle bir de .. 
~Ce kadar kara hudutları!1da 
~ hsur bir vaziyete düşmekten 
d 11'1ulckı; fakat kara hudutların· 
ı:" ""'-tlııtelif bitaraf memleketler
~ temasta bulunması oralardan 
t~ t.ürlü iJıtiyaçlannr serbestçe 
~~l"Jlc edmileceği manasma gel· 

blrl\Vrupada harp patlar patlamaz 
~~ok tnemleketler htyati ihtiyaç 
tir ~İn ihracını menetmiş-
~i • '!>iğer taraftan Almımyanrn 
ttı':;ldıve kadar rlrl••r•• giH :-·•nrrı 
ti;Oadele usulü ile bu türlü ih-

•çlarını tedarik ebneıi imkanı 
(Devamı 5 incide) 

Bu suallere Hariciye Vekili 
ve diğer alAkadar vekillerimiz 
ceYap vermişlerdir. Umumi he· 
yet memleketin mlldafaa ve 
emniyeti için olan kararları ve 
siyasi tedbirleri memnuniyete 
şayan görmUc: ve htikOmetlc 
gurup arasında. tam bir tesa
nüt olduğu bir daha tezahür 
etmiştir. Htiküınctin izahatı 
müttefikan Gurupçn tasvip o· 
luncluktan sonra saat 18,45 tc 
celseye nihayet verilmiştir. 

Alman gençhğinden 
lngiliz gençliğine . 

mesa1 
"Bütün Alman genç
liği Hitleri düşürmeğe 

çalışacaktır,. · 
Londra, 12 (A.A.) - İngiliz 

sulh gençler birliğine serbest 
Alman gençliğinden gelen bir mc. 
sajda şimdiki harpten Hitler ve 
Naziler mesul tutulmakta ve Po. 
lonyamn uğradığı tecavüz takbih 
edilmektedir. 

i'.\.1esajda bu !ıarbin Alman mil. 
!etinin arzusuna·:~ menfaatlerine 
muhalif olduğu ve Alman mille. 
tinin buna muhalefet edeceği 
kaydolunmaktadır. 

Bundan başka Almanyadaki 
serbest ve siyasi teşekküllerin 
uğradığı takibat ve binlercesi te
cemmü kamplarında hapsedilen 
veya kurşuna dizilen azaya yapı. 
lari zulüm kaydedildikten sonra 
bütün serbest Alman ~ençliğinin 
Hitleri ve Naziliği düşürmek ve 
hakiki Almanvaıım mevcudiyeti 
ve Avrupa sulhu lehinde lng'ilte. 
renin yanında çalışarak öleceği 
ılavo olunmaktadır. 

Kapurtala Mihracesi
nin çocukları 

l.ondra, 12 (Hususi) - Hin. 
distanın Kapurtnla mihracesi i. 
ki oğlunu da İngiliz ordusunda 
askeri hizmete vermiştir. 

İngiltere ve .Fransa istilaya muka
vemet eden Polonyaya bütün 
yardımları ya.pmağa azmettiler 
Alnıanya garptaki bütün 
şehlrleri tahliye ediyor 

9400 tonluk bır lngiliz 
gemisi de bahrıldı 

Londra, 12 (A.A.)
lstihbarat nezareti bi1 
diriyor: 

94 65 tonluk lnver
liffey vapuru kurtarıl
nl!ştır. 

Dört İngiliz ticaret 
Yapuru, denizaltıların 

hücumuna uğrnd1kla
rrnr, fakat kurtulma
ğa muvaffak oldukla· 
rını hikaye ctmel•t" 
dirler. 

Daıdg<le 70 Po1-01ıya7ınııı qiınlcr cc miıarıfaa ettikleri Vcstcrplat 
nıiUitalıkcm mevkii 11in fıç resmi 

............................ ~ 
Gazetemizde merakla takip 

edeceğiniz 
. 

yenı bir roman: 

Kokain 
şaganz 

müptelalarznzn 
dikkat hayatı 

insan kokaine nasıl müptela olur? .. 
Kokain nedir?. Kokain kullanan adam ne
ler düşünür? Nasıl yaşar Dünyayı nasıl gö
rür? .. Kokain insanları nerelere sürükler? .. 
Kokain müptelası kadın ve erkekler nasıl 
aşık olur, nasıl ayrılır? Kokain müptelala
rının cemiyetleri; aralarındaki münasebet
ler ve diğer bütün hususiyetleri. 

Bir kokain müptelasının ortaya vurduğu 
bütün bu tezahürat güzel ve realist bir ka
lemle sürükleyici ve fevkalade meraklı b~r 
roman şeklinde anlatıl maktadır. 

Perşembe gilnD başhyor 
............................ , 

Bir Slovak alayı 
Almanlara isyan etti • 

(l'aztsı 5 incide) 

Avrupa da harp vaziyeti 

ŞarklH: 

Vıstül bayunda meydan muhare 
besı ne şekilde cereyan edecek 

()arpta: 
Almanlar Sar nehrinin şarkında 

yeni bir taarruz yaptılar 

11 

Sulh teşebbüsleri 
verebilir 

müıbet bir netice 
mi? 

,,.,,, lılftl• ~ 

- ' 

Eyliıl 1939 da Polonyada iki tarafın 
vaziyetini gösterir kroki 

Pol.onyada, Almanlar, Po'lonya ordusuna ii.ç istikametten ta
atruza hazır1.amyorlar. Merkezde, bir kısım Alman kuvvetleri, 
garptan, Var şova uc cemtlnma cephcdc~ı Vistiılc dofjrn ilerlerke1 
ditier Alnımı l:ıwuctıeri de Polonyalıları şimal ve cenuptan çevir. 
meye çalışıyorlar. 

Şimalden ilcrliycıı Alman ortlıtsu Bııg nchl'inc clofiru yilrii .. 
'Mcktedir. Yukarı Yistülil geçen diğer bir Alman nrdu.ttı, Jaros 
ltıv - Sandomier:: hattından cenuptan Polonya1ılan 'kıı§tıtmtığcr 
ue Romanya. ile irtibatlan kcsmm;e ıtğra.'}lyor. Po'ltmya orduau, 
Rdg ile Vi.'ıtill amsrntlcı 1>ir 1>ati muharebe 1:abu7 etleuk ~? h.
bul cdccclc olursa 11cticcsi 11c olacaktır? Bıı mc::;eleye dair _<M;km 
muharririmizin makalesini üÇüncü sahif cmi::dc ok"Uyunu::. 
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işaretler: 
.............. s._::: - 2-' .. 

B. M. Meclisi faa-
liyete baş larken 
İld aylık tatil devresinden sonra Büyük Millet Mec

lisi yeniden faaliyete ba.'.jladı. Ba§vekil Refık Saydamın 

geçen iki aylık vaziyet hakkında verdiği izahat yeni faali. 
yetin hedefini tebarüz ettirdiği gibi, devletin iç ve dış 
politikasmın ana hatlarını bir kere daha ortaya koydu. 

Başvekilin izahatı hem iç politika bakımından, hem 
dUJ miln.ascbetler bakımından milletimizi memnun ede
cek, emniyetle istikbale götilrecek bir mahiyettedir. 

Meclisin kapalı bulunduğu zaman dünyada öyle ha. 
diseler cereyan etti ki, bu hadiselerin inlti~afı önünde Tür. 
kiyenin ittihaz edeceği kararları dünyanın merakla bekle. 
memesi mümkün değildi. 

Nitekim Türkiyen.in müstesna mevkii tir çok yaban
cı muhitlerde bir hayli spekUlasyonlar yapılmasma sebep 
oldu. TUrkiyenin chemmiytli vaziyeti dolayısile ileri sü
rülen mütalealar gUnlerce mübahase mevzuu oldu. Bu • 
şekildeki tefekkürün membaı Türkiyenin ittihaz edeceği 
kararın mahiyetini bilmemek değildi. Onur. nasıl bir ka. 
rar ittihaz. edeceğini herkes biliyordu. Cumhuriyet Tür. 
kiycslnin şa.şmıyan politıka prensiplerinin hürriyet ve is. 
tikliil davası etrafında tekasüf etmiş oldu•';unda sUphe 
edecek tek hadiseyi cihan tarihi kaydetmemiştir. 

Ancak Ti.lrkiyenin vaziyeti etrafında propaganda ma.. 
hiyetinde sondajlar yaparak başka memleketler ÜT.erinde 
tesir yapılmaya çalışılmıştır. 

Ba.~vekilin BUyük Millet Meclisindeki izahatı bu son 
teH\kkiyi de köktinden yıkacak vaziyettedir. 

''Türkiye, İngiltere ve Fransa ile kendisini alakadar 
eden meseleler Uzerinde mü1.a.kere halindedir. Almanya ile 
doğrudan doğruya siya.st hiç bir ihtilaf ı.1evzuu yoktur. 
Polonya ile münasebetimiz dostanedir. Sovyet Rusya ile 
dostuz ve dost kalacağız.,, 

Türkiyeyi saran. dış mlinasebetleri çerçeveleyen u. 
fuk bundan ibarettir. Bu ufuk içinde harbin patlamış ol. 
masına, sulhtln konınn.mamı~ olma.<Jma teessüften bı~ka 
ya.pıla.cnk en ameli ça.rç memleketin Kemalist prensipler 
dahilinde ateşten uzak kalmasına çalrşma.ktır. Hükümetin 
harfcl siyaset hakkında verdiği izahat aklı selimin haki
ki icaplarına tevafuk etmektedir. 

Başvekilin iç politika hakkında verdiği izahat ta bizi 
memnun edecek mahiyettedir. fktısadf hamlelerin adım, 
adnn inkişafını kaydeden satırlar Cumhuriyet Tiirkiyc. 
sinin sulh ve inkişaf yolundaki faaliyetini tebarüz ettir -
mektedir. 

Sadri Erteuı 
.:;:~ .. ~ .. , ... _ .. _,._,. ... •·''~.-·~ ..... · 

Dünkü Semplon Ekspresiyle 

Milletler Cemiyeti müzaheret 
konferansına giden murah

haslarımız döndü 
Mura 

4

ı haslarımız italyada sem patı 
ile k a rşdandıklarını söylüyorlar 

1:-1 ahlıcmelerd e: 

Bir tatili uzuv davası 
görülüyor 

Kaba11at kimde1 
Ortaköyde oturan üsnıar. is. 

minde birisi, bir gün :~o kuru.: a 
lacağl olan Mehmet Ali admda. 
ki adamın evine gitmiş, kapıyı 
calmıştır. 

1 Bu sırada banyoda çıplak bu. 

llunan Mehmet Alinin karısı Sa 
fadil, kocasının evde olmadığını 

1 
az sonra gelme...,iıu söylemiş. fa 
kat Osman dinlcmıvcrrk knp 

1 
aralamış, i<;criy~ dalmı;:tır 

l 
Çırılçıplak olan Saf adil "ığlıj? 

basmış ve helada bulunan kocar 
dışarı f trhvarak Oı:;manrn ii7C~r 
ne yürümüş: 

- Vay, benim karımı cıpltı 
~örmek için zorla iceriye giri 
vorsun hn? ciiverek eline gcqir 
diği bir demirle sağ '!'ÖZÜnr \'ll' 

muş, kör etmiştir. 
Dün. ağır ceza nıalıkemcsiııu, 

"tatili uzu'" .. sucur.<lan muhaki> • 
me edilen kan kocanın her ikisi 
de inkar etmişler, ~lehmct Ali 
evde bulunmadu~ını. Safadil de 
banyoda yıkanırken Osmanın ic:;e
riye zorla girdi~ini, korkup ça. 
<rırmağa başladı~nı \'e gelen 
komşuların kendisini kurtardık -
tarım söylemiş. Osmanın, iftira 
ettiğini ileri sürmüştür. 

i\Iuhakeme. şa!1it celbi için 
başka bir eiine bıraktlmuıtır. 

Bir oda hizmetçisi ö lü 
bulundu 

Harbiye meyda."lında doktor. 
luk yapan Allahverdi, diin sa -
bah muayenehanesine gelip kapı. 
vı açtığı zaman. hizmetçisi Siru.. 
ni adındaki kadının ölü olduğu
nu görmüştür. Alldhvcrdi işi he. 
men zabıtaya haber vermiştir. 

Kadmm ne suretle öldUğil hak 
kında tahkikata başlanılmıştır. 

iskeleden di.~ .. tü 
Küçük Çamlıcada bir köşkü 

boyayan KAmil iskeleden düş. 
müş ve kolundan yaralanmıştır. 
Nümune hastanesine kaldmlmış 
trr. 

Et nakliye İ§İ 
Belediye et nakliye işini ka

saplar şirketinden alarak bir 
müteahhide verecektir. Kasap
lar şirketi bu vaziyet karşısın. 
da tasfiye edileceğinden şirke
tin vasıtaları belediyece Antın 
alınacak ve yeniden nakliye 
kamyonları sipariş edilecoktir. 

Karacabeyde hayvan . . 
aergıaı 

ÖnUmUzdekl Cumartesi gti
nti Çatalcada Karacabey nahi
yesinde bir hay\·an sergisi açı
lacaktır. 

Eminönü meydanı 
F..ıninönil meydanının beton as 

falt yapılması yakın bir zaman. 
da münakasaya çıkanlacakttr. 

Piyango 
Dilnkij Scmploıı 1-:!kspresl, 

ls,içrenin muhariplere hudut
larını kapattıl. gtinucnlıcrl ilk 
defa olarak bu menılekctc de 
uğrayarak gehniştfr. 

Tayyare piyangosu keşldesi 
Her tanıfla iyi muamele gör. dün bitirilmiştir. Bakırköyde 
dUk. Bllh: :ı ltalyada nezn- ııakin Bayan Naciyeye elli bi n 
::et vc sempati ile karşılandık. lira çıkmıştır. Ii1yUpte fişek 
Dunu memnuniyetle ifade et- fabrikasında muhasebeci Ab· 
mek isterim. ltalynıılar, TUrk dUlkadire on iki bin lira, Sir· 
dostluğuna !:'. ehemmiyet ver kecide Şenizmfr anbarında ha
diklerini sBylUyorlar. ttalyan- mal Mehmet Aliye on bin lira, 
lar harbe girmek istemiyorlar. Binbaşı fsmctc on bin lira çık. 

Böylece 1plou ekspresi 
normal bir şekli almış olu)'or. 

Çek mültecileri 
şehrimizde 

Fransaya giderek Çek lejyonunc 
gönüllü yaz ıla cak.ar 

Almnııya, Polon.raya knı şı !ardır. iluıılarıa beraber eski 
hnrıı aı;ı.ıktan sonra binlerce birçok rnuilnnplcr \'e kuman-
Çck genci Çekoslo\ak;adan danlar <la AlııHı.nyadan cıkmn· 
kaçarak n.omanya, Yugoslav ı;a ıuu\'atfuk 0J111uşıarrhr. 
yay~ Yunanıstaıın ilti<·a etmiş· Bunların hepsı dilı;ınıana 
lercllr. karşı ko; nınk ıçııı göııuıltl ) a· 

Son gllnlcrdt. bu firarlar pek zılarnk toşkıJatınndırıJacuıuar 
c;:oğalmış, ı 00.000 i ~cçmiştir. dır. Neticede Çekoslo\ akyanm 

Bu gençlerden 13 kişilik bir istıkUUıni kurtaraeağıınıza i · 
kafile kumandanlariyle bir- manıınız ,·ardır. Diğe.· kn~nıı 

likte dUnkü kon\'ansiyonel tre lar da yakında blıc iltihak e· 
niyle Yugoslavyadan şehrimi. dcı1cklerd:r ... 
zo gelmiştir. Şchrinıizc gelen Çekler 

Kafile henüz bakaloryasıuı Fransa iı;in \"ize edilmiş ınun
vcrmemiş !)ek genç lise mezun taznm pasaıwrtla seyahat edL 
ları ile ünh·ersltelilerden mü- yorlar. Buradan transit ola
rekkeptir. Hepsi sivil giyinmiş- rak geçmektedirler. 
terdir. Omuzlarında. yiyecek Buı;Unlorde Suriye yoluyla 
çantaları vardır. Kumandanla- Fransa)·a gitmeleri ihtimali 
rı izci kıynfetlidlr. Bu gençler Yaruır. 
kendileriyle görüşen bir mu- Almnnyauan firarları çok 
harrirJmize şunları söylemi~- mUşkUI şartını· altında olına
lerdir: sına, yollarda fevknH\de gUç-

- Harp başla'diktali" son1 a lUk, lieycait, rt'ı\~ct"'·e fzti'flııp 
Almanların tazyikleri ta.ham- cckmeJ.e.r.hJ..G. • rnğmr,n :rorgı.ın
muı edilmez bir şeklf alnııştir. luklarını bastıran so{'ukknnlı. 
Böyle esaret ve açlık altında ltklarını muhafaza ediyorlar 
kalmaktansa vatanımız ıcın ve göntillU yazılmak imkft.nmı 
çarpışarak ölmeğe karnr ver- buldukları için memnun gö
dlk. Başımızda bulunan ku- rUnUyorlar. 
mandana Fransn.daki Çek leji- Çek gönülllllerl, beraberle
yonuna gönUllU olarak kabu l rinde milli sazlarını da gettr· 
edilmekllğimlz için mUracant mişlerdlr. Vatan havalarını tc
ettlk. Buradan Fransaya gide- rennHm ederek Fransız konso. 
ccğiz. Fakat ne zaman ve han- losluğundan hnrckct emrini 
gl yoldan gideceğimiz henüz bekllyorlnr. 
belli değildir. Trenle yolumu- Diğer GeJenlcr 
za deYama imkl'ın yoktur. ÇUn· Frnıısn hUkfımot bankaı-ın-
kU ltalyndan geçmek istemi- da staj ı:ören Cumhuriyet Mer 
yoruz. kez BanknıH şeflerinden nltı 

Almanya dahillndo yollarda kişilik bir heyet hugUnkli kon· 
çalıştırılmak için suruıenler. , ,·nnslyonellc memleketimiz<' 
den binlerce Çek genci kaçmış- dönnıUştUr. 

Yabancı ve azhk okullarına 
öğretmen tayiôi 

Evvela açıkta kalan öğretmenler 
edilecek tayin 

Bu knnant gUntlen gtinc kııv. mıştır. 
\'etleniyor. - en de ltnlynnla- Tu'"rk _ Fransız tı'caret Hususi Türk, &Zlık ve yaban. 
r.n. kendi ı H'n faatlrri lca bı o- cı okullarındaki öğretmen.1erin 

etme.ie karar verdiği yanm gün 
tedrisatı etrafında. görüşmek \'C 

14 yaşında bir 
yankesici 

Japon ticaret katibinin 
400 lirasını çaldıktan 

sonra yakalandı 
Son senelerde 

bir c:ok ince yan. 
, kesicilik vapa -
ra1{ b:r kar sabı
ka ı:.ahibi olan 14 
va.,ında Kadıköy 

lU Necati evvel -
.i ;'Ün işlediği ye. 
ni Jir suçtan do.. 
layı yakalanmış. 
tır. 

Necatinln son kurbanı Perapa.. 
ıs otelinde oturan JaPOnya elçi· 
ği ticaret k1itibı Nisi Yama. 
arn'dır. 
Bu zat evvelki ~un LUksenburg 

ilardo salonunda oilardo oynar
·cn. ceketini çıkarıp duvara as
"lTŞ fakat, gideceği sırada para 
·ermek üzere elini cebine atınca, 
"inde dört yiiz lira bulunan cüz. 
lamnın ruıınldıiYını anlamış. ztı. 
>ıtaya haber vermiştir. Kısa bir 
~kikat neticesinde hırsızlığı 
vapanın 'ecati oldu~u anlı -
van oolis. izini kaybetmek ü1.erc 
otomobile atııyan çocuğu bir hn.Y 
li ko\'aladıktan sonra. Sirkecide 
rPrıe bin<'rken vakalamıştır. 
Necati dün adliyeye teslim e-

1ilmiştir. 

Lise ve orf a 
okullc.rJa 

lViatematik dersleri et· 
rafında ye i kararlar 

ahnc.!ı 
Maarif \·ekllliğ: tcfüş heyeti 

tarafmdan teftiş edilen matemn-
ik derslerinin bir çoıhında bUSU· 

si alaka ve c;alısrr.aları bulunan 
bir kaç taJebeder. ma.adas~ 
muntazam ,·azif e defterıerinın 
mevcut olmadığı. olanlann da 
öı?retmenlcr tarnf:nda.n t.aşbib c. 
dilmediği g-örülmüştür. Bundıın 
maada dersin yalnız tahta va ka!
kan talebe ile S?~ti~i diğerlert· 
le meşgul olunmadığı da anJaşıl
mıştır. 

Pedagojik ve m&todlk bakımın 
dan ehemmiyetli olan bu nokt:8 
üzerinde öi!retmenlerin ehemmı
vetle durması kin bütün okulla
ra Vekillik tarafından tebliğat 
vapılm ıştır. 

istanbul llk tedrisat 
müfettişli ği 

Açık buluııa.Jl 
İstanbul ilk ted
risat müfettişlilc 
lerinden birine 
Cazi Terbiye En!! 
titiisü mezunla · 
nndan Bay :&. 
tem Salamangil 
tayin edilmiştir. 

Öi!retme~.lik 
va.ptıktan sonra. 
müfettisliıfo ts -

vin edilen Bay Etem değerli ~a
ıırif çileri m izdendir. Yeni vazı : 
fesinde de muvaffakıyetler dt .. 
leriz. 

->-

Hayd a rpafa önlerinde 
bir d eniz kazası 

Cen ·n .lde toplanacak Mil
letler CcmiyeUııc nıUzahnret 
birliği kongresine iştirCik için 
bir müddet evvel A..-ruıınya gi
tl u Ordu r- '"Su ·" hmet Jb. 
ı:mıı ve Bil ~cık mebusu Gene
nıl Besim Omer bu tı·cnle 
memleketimi . dönmUşlcrdir. 

:Mcbuşlnrımızın iznhatuın gr;. 
re, harbin başlaması ilzcrlnc 
memlekete dönmek istemişler, 
fakat 1talya yolunu o vakit 
l"WL'yetll uulnıat" .!arı içiH 
vaziyetin nydmlanınasını bek
Jemeğe karar vermişlerdir. Fn
kat bu sırada lsviçrcrıln huıluL 
ları kapanmış, mebuslar bir 
hafta kadar orada kalnınğa 

mecbur olnı uşiar, nihayet, h ıı
dutlnr açılınca yola c;:ıkıııışlnr
dır. 

larak sonuna ka:lnr hnrıı et· anlaşması tayin işlerinde takip edilecek şe. 
mi:·,..ceklernl umuyorum. Bir EyJQldfl mcriyete giren kil etrafında Maarif Vekilliği ye-

!svicre, hudutlarmın her · TUrk - Fran~t7. anlaşmasının ni bazı kararlar vermiştir. 
hangi bir t t'Pımdan bir toca. metul hcnü;t; gümrliklor~ ve Bu okullarda öğret.men tayini 
vllz ihtimaline karşı fioıı rlerc· \!::_"-er a!Akndnrlnrn bildirilme- ~i doğrudan doğruya Maarif 
cc mUleynkkız hiı· ,·n1i~·rtledir. miştir. müdürlüklerine aittir. İlk kıstm 
Ne Fransa. ne Almanya hu- Ynlnız dlin gUınrüklnc bir 5ğretmcnliı{ine inha edilenlerin. 
c • ·nm iJP,csiııe imkA.n emir gelmiş ve !!1700n nunıa- derslerin açık kalmaması ic;in işe 
bırnkmıyııc~k mtithiı;; tertlhat mir kararname mucibince bn. başlatılması uy~n görUlmüştUr. 
alınmıştır. 21 maddelerin Fram;adan kli· inha keyfiyeti için resmi okul. 

şehrimizdeki orta okul ve lisele. Evvelki gece saat üçte Hap • 
rin u:.a.k. :ıemtrer~e olanlnnnın darpa.şa önlerinde bir deniz kS· 
han~:lerının hangı saatte b~şh - zası olmuştur. Karhtepc isminde 
v~cat"ını .kar~ı.~~ıM?,lak ~ze~c bi rmotör Haydnmara açığındB 
dün Maarıf !!lud~rlilğ_ü~de \ eka- j demirli bulunnn 1126 numatnlf 
let. unı~. J?.üfet~şl~rın~n ,.~ nuı. Hiidaverdi ,•elkenıisinin kıç is • 
s.nf mudurunün ı,ştira.kıle bır top kele ambarına rarpmış, parça. • 
Jantı vapılmıştır. lnmrştır. Ambnr sularla dolmuş: 

fakat tayfnlarrn ga.vretile yel · 
kenti bntrnakan kurttınlarak bSl· 
tankara edilmiştir. Liman reis • 
liği tahkikat yaomaktadrr. 

Ahmet Ihsan ınuharririml
ze şunları söylemiştir: 

" - l\fille~ler Cı>nılyctinc 

muzaheret birliği kongresi 
merkez heyeti nlıı ka rarlyle. 
bugUnkü şnr~· · altında top· 
]anması munfık rl\rtıı nl\·p 
rek t~hir edllmlşt.lr. Zaten hnr
hc giren nıfll('tlerln nııırıılıhıts 
l:ırı ela ~el·'lı>mic:l"'r 11. 
llemleked m.tse rWnerken roL 

l a.rd a hlrtakım g-ilçlllkl0rl' 
kan;ıla~a("11ı "ırı1 ızı sanı~·ord u k 
IIalbu'kt ıuth ımnınııındnkln 

d"n clnha iyi şcltilrlf' grldlk 

KöprUlcr, şimendifer yolla- ring yotiyJc ithnline mtisaude tarda kanunen öğretmen olabil • 
rı, ve dlğeı· geçitlerin altına edllebilec~ği bllılirilmlştir. mek vasfını haiz bulunmak esa~ 
yapılan beton mah~cnlere di. tır. Mecburi hizmet borcu olan. 
ıınnıit konulmuştur. Bir dliş- tayyarelerle Almnııynya attık- larm bu okullarda. inha edilmesi 
111 un tecnvtizU olursa hıı dinn- larr beyanııamf'lı•ri, bilhassa ancak Vekilli~in muvafakatile o. 
mitler ateşlenerek biitlin geçit Alman milletinin bugUııkU va. labilcoektir. Öğretmenlik acıldığı 
yerleri Uç saat içinde berhava ziyetten mesut olmadığı yolun- jvakit te herkesteı:ı: ?.nce okul ve 
edilecektir. İsviçre katt suret· dakl sözlıwln Almnnlar ilzeri- ı cıınıf k~.~anması vuzunde.n ac;ı~ta 
te bitararıığ nı muhafazaya ne m üessir olacağına şüphe et· kalan ~~retm.-.nler tayın ~ıle. 
karar vermiştir. mfyoruın. 1 ceklerdır. Haftalık ders vekunu 

Kanaat. Polom_·n ezilse de Avruı1anın her tarafında ol- 24 5.~at olacaktır. · r • Dıeer taraftan bu okulların neticede harbt sulh cephesinin duğu gıbl s' i<'recle de 'T'llrkı- 1 . . .. ~ t 1 . d 
1 nınıı ogre men erı e avnı ı:ıc -

't:tzan!lcağı merkezlndPdir. ye hakkında bi.iyUk sevg te- :Cilde maarif mildürlfüfü tarafın. 
Benim kanaatime göre, zahlirlerinc sahil oldum. Hu- 'lan inha ediler('k ise bar.lnttırı -

harp ya üc ayda biteı·ek, ya. j nun <in ı:wn drliıt lıı7.im 11:1,·l~- ''lcmk. va1ift'si tasdik f'dilnv•k il. 
but ekonomik bir şekil alarak redf' bul ınduğıımuz sırada hk ".ere ("\'rnk 1 faarif VekilHğine 
senelerce sllreccktir. bir tes'rimlz olmadan do";ru- ,.Cinderilecektir. 

Şimdilik bizim harbe girme- rlan rtn··rurıı. tsdcre ı:1anatkar· Orta okullarda. y eni 
'Tlizl lcabcttlrccek blı· yaziyct lRr ve ta"~P. rJıı r et ıniyrtl tarA.· 
,·oktur. Avrupadaki trma la- fmdan '.l'ilrklyeye dair tert p dera ~,,.n.t1e•i 
rımda bUtUn milletleri harbe ohınan mt\hhn lılr konrerrın.:;. Yeni orta tedrisat müe~,e!>e}c. 
all'rhtnr görd1im. 1n<rili.,.1r '" ' rinin b• ı ~'tldRn itibaren tatbik 

ilk okullarda yeni ders 
yılı hazırlıkları 

İlk okulların talebe, bina ve 
smrf vaziyetlerini görüı:;mek ü1..e. 
re Maarif memurları dün ö~le -
den sonra. mnarif müdürlüğünde 
toplanmışlardır! Bu toplant1da 
okulların veni talebe kavdı iize. 
rinde bazı esaslar görülrrİiiş, ders 
vıh hazırlıklarının tesbltile meş 
<Y\tl olunmuştur. 

Maarif Cemiyeti E ya 
Piyangosu 

Türk Maarif O!mivetinin her 
vıl t~rtip ettiği esya piyangosu 
bu yıl da tertip edilmhrt.!T. Piyan. 
"'Onun talihlilı.>re dağrtılmak UT.e
re 15.600 liralık ikTnmh·e \'e a. 
nortisi me,·cuttur. Keşide 5 tes. 
iniP-v\'elde Ankarada çekilecek -

tir . 

........... 
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( 1 11 ' 911 t 1 
0~1:c ı~ l in 1~ ~I l'ı A6 
ltltıd ll'ı 4 '" • ~ ,, 
A\:carr 18 ~~ ıs 21 12 00 
Yat<• 1u r- 19 16 ı sS 
1m al • • 11 ıJ P A ------_____ _,,,,_ 



3-VAKIT . .. 

Avrupada harp 
vaziqeti 

lnôiiiz .. dônliriJoril8i riazm . Edeniri nutku 
13 EYLOL 1939 

!Görüp duşttndokçel ...... ..--.......................... --............ -.......... ~ ............... , __ ,. _______ ,.. ____ _ 
" Alman milleti ile kavgamız yoktur. Nazi 

rejimi yeryüzünden sürülmedikçe 
devamlı bir sulh vücut bulmıyacaktır ,, 

= ···---··--------·---· . : 

Harbin d ışıAda 
Türkiye 

Doğu ve batıda cephcloı· ku. 
rulup, ~uurlar 1utu~llbeıi, hi
zim dc,·let atlnmlaı-unızclan hic; 
biri kouu~nıa.llll~, fikiı· t.öylc
mcnıi~ti • 

lngiliz rrzilleti çok uzun 
bir harbe hazırdır 

.Dün, ilk defa olarak Ba~, e
kilin ağ'L.Illdan, harbin dışında 
oldui,'Ullluzu öğrondik. 31 A.. 
ğustostanbel'i herkes birbirine: 

Garp cephesinde muharebe sahaaım 
gösterir kroki 

Garptc, cn·ela, Fransızlar Saar havzasında Forbach civarında taar· 
ruza geçtiler. Sigfrid hattının bazı ileri kısımlan ve Saarbouh civarın_ 
da Saar 'adisine hakim Warnata ormanı Fransızların eline geçti. Fran· 
ı.ızların taarruz ettikleri saha şimale çevrilmiş iki okla gösterHmiştir. 
,\Jmanlar da, cltthn garptc, Lüksenburg hududuna daha yakın olarak 
~lozel vadisinde bir muk:ıbil taarruz yaptılar. Fransız tebliğine göre, 
bu Alman taarruzu, Fransız toprağında Sicrk istikametinde yapılmıştır. 
Alman taarruz ı~tikanıeti, ucu cenuba çevirik bir okla gösterilmiştir. 

Şimdiye kadar, garpte, muharebe, Ren ile Mozel arasındaki y~z 
altmış kilometrelik cephenin ancak iki noktasında cercyaıı ctmektedır. 
Fransız taarruz sahası, elli kilometrelik bir genişliktedir. 

12 Eylul 1939 
Şarkta, beklenilen kati meydan muharebesi, takriben 350 

kilometrelik geniş bir cephe üzerinde başlamıştır. Muharebe, Al. 
manların adetçe üstünlüğüne ra~en pek çetin olacaktır. Polon
yalıla.rm son nefere ve son fişeğe kadar dövüşecekleri muhak-
kaktır. Hitler de şark cephesindedir. Gih otomobil, gi.h tayyare 
ile cephenin muhtelif noktalarına giderek ha.rekatı ya.kından ta. 
kip etmektedir. Almanların, bir an evvel, şarkta bir neticeye var-
mağa çalıştıkları anla.şılryor. Fakat, bu iş kolay olmıyacaktır. 

Alman haberlere nazaran, Vmtül meydan muharebesinin 
başlamış olduğunu kabul etmek lazundır: 

Bu meYilan muharebesi, takriben 350 kilometrelik bir cep
he üzeı-inde, şimalde, Ma.zovieck'den ba.şlrya.rak m erkeirle Varşo. 
va, Radom'dan geçen ve cenupta, San nehri ilurinde Jaroslav'da 
nihayet bulan bir hat boyunca, cereyan etmektedir. 

Şimalde, Alınanlar, Marovik - Ostrov - Modlin hattmdan 
Bug ceph~ine doğru taarruz etmektedirler. 

Merkezdeki :muharebeler hen.üz tama.men Vistül nehrinin 
garbında cereyan etmektedir. Bu mıntakada., en şiddetli muha. 
rebeler, Varşovarun etrafında ve Radom mmtaka.smda. devam 
etmektedir. 

Daha cenupta, Alnian sağ cenahı henüz San boylarında çar. 
pı~aktadır. Polonşaltlar, San 'boylarından ~kilmeyc mecbur o. 
lurlarsa daha şimalde, nisbeten kuvvetli bir cephe ile Lublin ce. 
nubunda Bug ile Vistül arasında cenuba karşı cephe alarak mu. 
harebeye devam edeceklerdir. Bu takdirde Polonyalılar şimalde, 
Bug gerisinde, merkezde Vistül şarkında ve cenupta Lublin ile. 
ri.;inde olmak üzere müdafaa.da bulunabilirler. Muharebe cephe. 
sinin bu suretle bir at nalı şeklini alması pek te Polonyalıların 
lehine sayılamaz. • ' ' 

Her halde Polonyalılar ile Almanlar ara.smdıı Bug, Vistül ve 
San boylarında devam eden büyül{ meydan muharebesi. bir çok 
ileri geri hareketlerle ve heyecanlı safhalarla tarihin sayılı mu. 
harebelerinden biri olacaktır. 

. . Muh~rebenin cereyanını daha iyi anlayabilmek için krokiyi 
ıyıce tetkık etmeyi tavsiye ederiz. 

GARPTA, Fra.nsızlar, Sar nehrinin şarkında, yirmi kilomeL 
relik bir cephede ikinci bir taarruz yapnıl§lardır. Daha evvel, bu 
nehrin garbında yaptıkları muvaffakıyetli taarruzlarla Warndt 
ormanını elde etmişlerdi. 

Almanlar da, daha garpta Mozel şarkmde mukabil taarruza 
geçmişlerdi. Bu suretle, garpta, muharebe, Ren ile Mozel arasın
daki cephenin üç noktasında şiddetle devam etmektedir. 

Şarkta ve garpta muharebe vaziyeti bu şekilde iken !talya. 
nın harekatı durdurmak ve sulh müzakerelerine yol açmak için 
yaptığı söylenilen teşebbiistin müsbet bir netice vereceği pek ü. 
mit olunamaz. 

T. B1yıklt0ğlu 

Londra, 12 (A.A.) - Domin. 
vonlar na.zirt B. Eden, dün ak • 
şa.m radyoda şu nutku söyle -
miştir; 

Bir hafta oluyor ki İngiltere, 
Almanyadaki nazi rejimi ile 
harp halindedir. Ve bugün biz.. 
!er, tarihimizin hiç bir devrinde 
olmadığı kadar bir:ibirimire sıkı 
ve içten bağlı, müttehit bir mil. 
!etiz. Bugün lnı?ilizler, bundan 
yirmi beş sene evvel bir tek kalp 
ve bir tek vücut halinde bugün. 
küne müşabih bir dava için dö. 
vüşme kararını aldığımız gün. 
den, eğer kabilse, daha ziyade 
müttehidiz. Azmimiz ise, muhak 
kak ki bundan yirmi beş .sene ev
velkinden daha zayıf değildir. 

Büyiik Britanya.nın bu vahde
tini, evvela tem.iz vicdanına 
medyunuz. Hatırlardadır ki har. 
be takaddüm eden aylar zarfın.. 
da, İngiliz hüktimeti, hattı hare. 
ketini, her han~ bir yanlı.ş tef. 
sire yol açmryacak derecede sa
rih bir surette bildirmek için her 
şeyi va.pmıştır. Ne bugünkü Al
ınan hüktimeti, ne de istikbalde 
kurulacak herhangi diğer bir AL 
man hükii.meti, bizim takip ede. 
ceğimiz hattı harekette herhan.. 
<?İ bir şüpheli nokta kalmış ol. 
duğunu iddia eyliyemez. 

İngilterenin vaziyeti, Alınan 
hükfunetinin müthiş bir harp 
hakeminin kararma. tevdi etme. 
sinden çok evvel bütün dünya. ö
nünde tesbit olunmuştur. 

Hitleri sulhperver mti.za.kere -
ler yollllla çevirmek için ne yap
mak mümkün ise yapıldı. Polon. 
va. hükOmeti, bu müzakere pren
sibini kabul etti. Fakat Bitler, 
bile bile isteye isteye, bu müza.. 
kereler i imkansız bir hale soktu. 
Hitler, bwıun yerine, açık bir 
tecavUz harbini tercih etti. Bu.. 
nun üzerine, İngiltere ve Fran
sa. da, geçen nisan ayında bütün 
dünya huzurunda açık bir suret. 
te Polonyaya karşı almış olduk. 
ları taahhütleri yerine getirdi _ 
Ier. 

Alman şansöliyesi, Cynisme'i 
ve iki yüzlülüğü o derece ileriye 
C?"ötürdü ki, Polonya, Alman ~ü
kUm.etinden hiç bir zaman alına. 
dığı sulh tekliflerini kabul etme
di diye, nihayet Polonyayı isti. 
la etti. Enternasyonal hüsnüni. 
vet ile bu derece açık bir suret. 
te hiç bir zaman alay edilme. 
mişt.ir. 

KUVVE!' TEHDİDİ ORTADAN 
KALKMALI 

ı Bizim arzumuz, daima, gerek 
bizim gerek herkesin ya.şa.mamız 
olmuştur. Bizim fikrimiı.e göre, 
kuvvet tehdidi ortadan kalktı. 
~ takdirde, sulh yolu ile halle
dilemiyecek bir ihtilaf mevcut 
olmadığıdır. Bu noktai nazara 
diğer memleketler de tamamile 
iştirak etmekte bulunmuştur. 

Bir sene evvel Çekoslovakya 
nasıl görüşmeye mütemayil gö
rünmüş ise, Polonya da bu sene 
daima müzakereye amade bulW1~ 
muştur. Fakat Hitler, bu tercL 
hinin cezasını çekecektir. 

Bize gelince, geriye dönecek 
değiliz. Alman milleti ile kavga. 
mız yoktur. Fakat nazi rejimi, 
iJııtiva ettiği bütün tazyik, zu -
Iüm ve ihanetler ;ıe yer yüztin
den sürülmedikçe, devamlı bir 
sulh vücut bulamaz. Bu. üı.erin. 
de uyuşma kabul edilmiyen bir 
meseledir. 

Evvela vicdanımız müsterih . Kaymakamlar arasında tayinler 
tir. Saniyen, hafızamız da sağ. 

şehi_r kaymakamlığına, Şibinka· lamdır. Hitler, yegane hedefinin, Ankara, 12 (Hususi) - Of 
kaymakamı Kamil İnkaya ' Çar
şambaya, Çarşamba kaymakamı 
Halil Demirbağ Şibinkarahisara, 
Patnos kaymakamı Muzaffer Gü· 
ven Çorluya, Ahlat kaymakamı 
Maılum Yegut Termeye, Karğı 
kaymakamı Süleyman Saqrud O
fa, Mut kaymakamı Cemil Bin· 
~öl Oımaneline. Babaeski kay
makamı Halit Kutlay Devre~e. 
Nusavbın kaymakamı Hamdi ('. 
nat Ma.dene. Şemdinli kavm~ka
mı Şakir Canal Ercişe. Vekatet 
hukuk müşavirliP.i muhakemat 
müdür muavini Ekrem Vardarlı 
~•reflikoçhisar kaymakamlr~ına. 
~Yet mtidllrlerlnden Sekip 
Vımfakul Niksar kaymakamh2'ı
'"'~. mahalli idareler ıube müdür
lerinden Esat Kayaayman Nev-

rahısar kaymakamı Nuri i:Üve- Versay muahedesinin haksızlık
nen Gercüşe, memurlar sicil ve !arını tamir etmek olduğunu söy 
muamelat umum müdürlüğü şef- lemişti. 
!erin.den Feyzi Tugay Mecit~zü Hitlere göre, bütün fenalıkla
kaymakamlığına, mahalli idare· rm kaynağı, bu Versailles mua
ler şube müdür muavini Kemal hedesi olmuştur. Hitler, bize 
Başkal Mut kaymakamlrğma, Ay- dediklerine göre, hepsi Versar. 
dm mektupçusu Rifat Erdal Ko- les muahedesi sebebiyle, muaz· 
zan kavmakamlığına, Siyasal bil zam silahlanmasını ycıpmağa, as· 
l!iler okulu mezunlarında" Neiad kerlerini Avusturyaya sokmağa, 
Ertur Çivril kaymakamhğın:ı.. Sey il bu memleket şansöliyesini hap· 
han mektupcusu Mithat Silifke setmeğe ve Avusturyayı Alman 
kaymakamhjbna. Kastamonu mek Rayhi icine almağa mecbur kd· 
tupcusu Tevfik Esmeli isoartaya, mıştır. Söylendiğine göre, Hitle
Bur~dur mektupçusu Hakkr Tun· ri İngiliz ve Fransız hükumetle
cel Kastamonuva. Ovacık kav- rine karşı sözünü tutmamağa ve 
makamı Aglh Y üce Seyhana, Af- 'fU.tlarma. nfmen ~ekoslovak • 
yon e5ki mektupçusu Aziz t.ts· yayı istila etmesine ve rameyle. -
ok Maraşa tayin edilmitlerdir. meye ıoevkeden ide yine Versaıl· 

les muahedesi olmuştur. 

Yine temin olunduğuna göre, 
Hitlere, bundan beş sene evvel 
on sene müddetle bir ademi t«:a
vüz vesikasr imzaladığı Polonya· 
nın üzerine saldırmaktan başka 
bir çare bırakmıyan da yine Ver· 
sailles muahe!d.esi olmu§tur. 
BU HARP MİSLİ GöRtlLME
MiŞ ŞERAİT ALTINDA 

BA§LADI 
Bu harp, misli görülmemiş şe

rait altında başlamıştır. Hitlcr, ~· 
zici faikiyctte bir kara ve hava 
kuvvetiyle Polonyayı istila eder· 
ken garpta müdafaada kalıyor. 
Bu usuller nazi şeflerini bir ta· 
kım hayallere sevketmektedir. 
Derhal bu hayalleri ortadan kal
dırmak iyi olur. 

Hiç kimse aldanmasın. Harbi 
sonuna kadar götürmek kararı· 
rnız sarsılmadan 'duruyor. Nazi 
şefJerine ve eğer yapabilirsek Al
man milletine açıkça anlatmalıyız 
ki, başvekilimizin de dediği gibi, 
biz harbe ecnebi bir toprakta u
zak bir şehrin mukadderatr için 
girmiş değiliz.. Taarruzun 
hiç bir fay.da temin etmiyeceğini 
göstermek için harp ediyoruz. 

Şurası daha şidiiden muhalr .. 
kak ki, nazi hükOmeti daha sim· 
diden milleti aldatmak istiyor. 
Polcmyada süratle elde edilecek 
bir zaferin garp devletlerini ka· 
yıtsızhğa sevkedeceğine inanidır
mağa çalı§ryor. 

SONUNA KADAR 
DA Y ANACAÖtZ 

Bu doğru değildir. İngiliz mil· 
leti çok uzun bir harbi idameye 
hazırdır. 

Eden, dominyonlarla Hindis
tan ve İngiliz müstemlekelerinin 
aldığı vaziyeti hatırlatarak şöyle 
demiştir: 

Bir kere daha büyük Britanya 
silaha sarılarak ayağa kalkmıştır. 
Kardeş milletlerin ortasında a
zimle duruyor. Nazilik boş bir 
cümledir. Kuvvete dayanan bütün 
sistemler gibi o da devam e.dr. 
mez. Istırap fazla olacaktır. Fa· 
kat, mühim olan şev ıstırabı ta· 
kip edecek vaziyettir. 

Acaba bu sefer ·daha iyi bir şey 
yapabilecek miyiz. Avrupayı mez
heplerden, itikatlardan kurtarabi
lecek miyiz? Hudutlar ve itikat
lar. diller ve ticaret milletleri bi
ribirinden ayırmak değil, birler. 
tirmeğe yardım edecek midir? 
Avrupada hakiki bir birlik kura· 
bilecekmiyiz? Avrupaya müşterek 
hürrivet müsamaha ve mürüvvet 
iıdeaUeri asıla ya bilecek miyiz?. 
İşte bunlar hep yapılmalıdır. 

Nazi sistemi ve onun bütün i· 
cabatı ortadan kalkmalıdır. Bu
nun için sonuna kadar ne kadar 
uzun sürerse sürsün mücadele e· 
deceğiz." 

Anavatan etrafında toplanan 
lngiliz müçtemi milletleri 

I?iinkil pasta ile ~e_len İngilizce ! Ekseriyetle ihtili.f hallerine 
Daıly Maıl gazetesının 'başmaka.. ıtfüştilğümüz memleketlerin vazi
le~nden: . . . 1 veti. de aynı suretle şayanı dik-

Şu na.zık saatte, Bntanya un. kattır. Mısır bizimle beraber. 
naratorluğunwı bir kısmını teş. Maverayı Erdün bizimle bera. 
kil eden hür milletlerin anavata. ber. O Maverayı Erdün ki, ek. 
na karşı derhal gösterdikleri seriyetle biu karşı vaziyetler aL 
kuvvetli müzaheretten daha ce- mıştır .. İngiliz idaresine isyan. 
saret verici bir hal tasavvur o. kar olan ve bugüne kadar Filis
lunamaz. O hür milletler ki, se. tinde biribirlerile çarpışan Arap
nelerdir tam bir muhtariyet Ü- larla Yahudiler, İngiliz bayrağı 
zere yaşamakta ve yüksek siya. altında hizmete gönüllü olarak 
set meselelerinin hepsinde ken. talip oluyorlar. 
di kararlarmr kendileri vermek Bu hal, İngiliz karakterinde, 
hakkına. sahiptir. beşeriyetin diğer ırklanna cazip 

Avustralya, Yeni Zeland ve ~örünen bir hususiyete işaret 
Kanada kati olarak kararlarını etmiyor mu? Evet, biz bazı ha. 
vermiş ·bulunuyorlar. Irki hava- talar işledik. Birinin hatırı için 
sı, yalnız kısmen !ngiliz olan Ce- ötekine karşı şiddetli davran. 
nubi Afrika dahi Almanya He dık. Fakat hakkaniyetle hareket 
münasebetlerini l~esmiştir. Hint etmek fikrinin indimizde elin 
oreruıleri, bize tam müzaheretle. sağlam bir kıymet ve mevkii ol. 
rini göstermektedir. Nepal hü- duğuna dünyaca bir kanaat hu. 
kumeti sekiz bin asker vermeği sule geldiğine inanıyoruz. Bu 
teklif ediyor. böylece müzahir. hal, kağıt parçalarına yazılan 
!er listesi gittikçe uzayor, uza.. vaitlere nisbetle altın bir mi-
vor. vardır.,, 

Eski Japon 
Başvekili 

Genel Kurmay reis l iğ i ne 
getirildi 

Tokyo, 12 (A.A.) - Eski 
harbiye nazırı General ttakaki 
genelkurmay reisliğine. Gene· 
ral Nfşiu Çlndeki umum Japon 
kuYvctleri kumnndaıılığma. 
General Jidat şimali Çin lrn
mandaııhğına tayin cdllmi5, 
General Jama da Merkezi Çin 
ve General Ando da Cenubi 
Çin kumandanlıklarmda iblı:a 
edilmişlerdir. 

ingiltereye ithal 
edilecek mallar 
Hakkında t icat et 
Vekal e tın i n tebl iği 
Ankara, 12 (A.A.) - Tica

ret Vekaletinden: 
1 - Bundan böyle Fransa 

Ye Polonra hariç olmak llzere 
her hangi bir Avrupa memle
ketinden tngiltereye scvkccli. 
len eşya, lngiliz konsolosluğu 
makamları tarafmC:an ·«nile· 
cek bir "menşe ve menfaat ~a
hadetnamesi., ni haiz bulun
madıkça tngiltere~·e ithal edL 
lemiyece~i aHl.kadar maknm· 

Limanımıza gelen hal- lar tarafından bildlrilmiştir. 
yan v purları 2 - tugiltereye mal gönder· 

mek isliyen ihracatçıların ken-

- Biz ne ola<:ağız ! 
- Bizim vaziyetimiz ne? 
- Türkiye nereye gidiı·or? 
Diye soruyorlal'dı. 
Bugüıı artık kimsenin. kafa

sında karanlık bir tek nokta 
yok tut·. Düşürunesbıi bllenler, 
bu ac;ık wı mert beya.nat kar~ı
smchı istikballıı aydrnlandığm.ı 
görecckleı•dir. 

'.l"üı·kiye devletine. ıriiJ.'lk 
milletine tercüman olarak ko-
n u~an, Uaşvekil: ... 

- Iliz, harbin dışnıdaJl'l'
Dcdi. Gerçekten de öyledir. 

Harp, ya, başka ülkelerin. fet. 
hl, yahuı gaspedilnıiş hakla.roı 
alınması iç.in yapılır. Biz, kim
senin toprağında gözümiiz ot. 
madığını sö7liyeli, epe;\' '~
mo.n va.r. B alkan ittifnı;:11• •n 
OfnMlt~ımıı; b üyük rol, bu !tu. 
· ıı-ıta ne kadar sam.imi okiu,,;ıı· 
muzun şahididir. O Balkaııtaı·, 
ki her karr~ toprağında hiı· 
eserimiz, her t.epeıdndo hi ı· 
bayı· ak direğimiz, her ovası n
<la bir izimiz hAIA yaşıyor. 
Büyle iken, biz geçmişi hftfı. 
znlardan silmiş, yeni gün, ;ıt·eni 
dc,·let., yeni ufka \'aı·ınak için 
ıındiçnıi<;;tik. 

Bu~iin bunlara eklenecek 
yeni hiç bir şey yoktur. 

AsırlarC'a bakımsız kalmış, 
bir ,·atan i~inde onun saadeti 
uğrunda çalışıyoruz. 

Artık billyonız ki, ,·atanla. 
ı·ın üstü kılıçla. nltı zeka ve 
mndeu lrn;rulariyle fethe<Ulit·. 

Biz, işte bu miibarek tet ih· 
leıin peşinde, bu n~rln ba;\. 
Nıklann nltmda çahşı~·oru1.. 

"Ilat•p., n. doydn k a1i1k. :1 i<; 
bir ihtlı•n_<; bize kılıç çektlrmı. 
yec•ok. Yıı.ş.ıulıi::nuıı: topraklnıa 

göz dikilmedikçe, ~ili\ha ~nl'ıl. 
ma;rız. Yntnnım17.1 tl'hlikcd<
görmcdik~e klm<><>nin b°"';;-azına 
atılmay!z. Fakat biç bir rn:ı 
bakı7a dn tnhnmmiil eckmcyiz. 
Atalarnuızm dedikleri ~iui: 
"Giin n;rdm ht>..,np belli!., 

HAKKI St'HA <rnzc; ı ~ 

Pazar günü yapılacak 
profesyonel güreşler 

rlabeşli Mülayımle 
karşı laşacak 

Önümüzdeki pazar günü Tak
sim stadyomunda yine heyecanlı 
profesyônel güreş müsabakaları 
olacaktır. Alman güreşçi, Tekir
dağlı Hüseyinin kendisini kati
yen yenmediğini, orta hakemin 
haksızlık yaptığım iddia etmiş
tir. Pazar günü intikam maçı ye:. 
pılacaktır. 

Bundan başka Karadağlı İs
koviç Molla Mehmetle güreşece· 
ği gibi Habeşli Tafarinin kar§tsı· 
na da Mülayim çıkarılacaktır. 
Hab:şli geçen pazar kavgacılığı 
ytizüDden oyun harici edilmişti. 
Mülayim de sert güreşi ve kav· 
gacıhğı ile meşhur olduğund;
bu ikisinin güreşi çok cetin ola· 
caktır. 

Bundan sonra biitün gilreşlerdc:: 
orta hakemliğini Cemal pehlivan 
yapacaktır. Parmaklıklar önUııc 

konan sandalyalara gecen pazar 
müsa•:ie e.dilmemişti. Bu yüzden 
tribünlerin önü hayli kalabalık o'. 
muştu. Zabıta daha evvelki ha' .. 
talarda inzibatı mükemmelen te
min et:ni~ bulunuyordu. izdiha· 
mı önlemek icin sahaya sandalya 
konmasma mfü•aade edilirse iyi 
oiur kanaatindeyiz. - Y. Diğer taraftan Akdeniz liman- dilerine bu :;ı.ahadetnanıe siste_ 

!arı arasındaki vapur seferleri - mi hakkında etraflı malümet 
nin durması üzerine inkıtaa uğ. yerecek olan en yakın İngiliz 
rayan ltalva ile ticari münasc . konsoloRluibına mUrncaat et· Bir Y~.ş küçük ve iki yaş 
betimiz tekrar bs.şlamı~tır. meleri taYsiyc olunur. büyük çocuklar 

Trenle dün ilk defa olarak ~h Okullara kabul edilecek tale. 
rimize İtalvadan muhtelif tica - B~lye düştü, yaralandı benin ya.Rlarr etrafında ~erek ilk. 
ret eşyası ~cldi~i eibi İtalva va- j o-erekse orta tedrisat talimatna -
nurlan da limanımızla sefere Tophanede hacının hanında o. mesinin tesbit ettiği kayıtlara i. 
başlamışlardır. Dün Karadeniz •. turan deniz amele8inden İsmail la ve olarak veniden bazı madde. 
den İtalyan bandıralı FcnçE>ya Türk bayraklı Habe.ş vapurundan ler konmust~r. 
vapuru gelmiş ve Akdenize git. tütün tahliye ederken sapandan Bu maddelere göre. yer kaldı _ 
mişttr. Aym 1S mde de İtalva. kurluları bir balya arkasml\ düş ~ takdird~ almacak yaştan bir 
dan Vesta şileoi gelecektir, Bu. mü~ belinden ve bacağından va. ı va& kli('.iik ve iki yaş hüvük o. 
g'Ün de yine Akdenizden Kapo. ralanm1ş, Beyoğlu hastanesine 1 ı~n talebeler de kabul edilecek. 
arma vapuru beklenmektedir. kaldırılmıştır. !erdir. 
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24857 24938 24963 249721 
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35420 35441 35508 35824 
36055 36101 36289 36710 
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birikmişti. Yaşlı doktor bun
ları görebilmek için başım sal_ 
ladı. Bir maymun eli kup. 
kuru ve sapsat ı elini uzatarak 
kadının nabznıı tuttu. Uzun 
bir müddet bu halde kaldık_ 
tan sonra. başını yine ciddi bir 
tavırla sallıyarak: 

- Dalak büyümüş. KaracL 
ğcr iltihap yc:ı.pmış, karnında 
da bir insan başı büyüklüğün,. 
de bir kaya vn-r. i\lide ise da. 
ğılmış. sarkmış, kalp pek be
lirsiz bir surette atıyor. !cin_ 
de kurt olduğa muhakkak .. de. 
di. 

Bu sözler, Vang Lung'un kaL 
bini durduracak gibi oldu. 
Korktu ve hiddetle bağırdı: 

- 1laç versene! .. ne duru. 
yorsun?. 

Vang Lung konuşurken, O
lan gözlerini ac;tı. Acıdan, ız.. 
tıraotan uykulu. sersem bir 
halele anlamıyarak onlara bak. 
tı. Yaşlı doktor yine konuştu: 

- Bu, ~ayet mühim ve güç 
bir vakadır. E~cr benden has
tanın iyileşmcsı teminatını is. 
teme7.seniz, on l!iimüş sikke üc. 
ret alır ve otlard:ı.n, kendi için. 
de kurumuş bir kanlan kalbin
den ve bir köpek dişinden mü. 
rekkep bir reçete yazarım. 
Bunları kaynatır, ve suyunu 
hastaya icirirsiniz .. Yok eğer 
hastanın tamamilc iyileRmesL 
ni ve bunu temin etmemi isti. 
yor~aruz, o zaman beş yüz gü. 
miiş alırım. 

O.lan, "Beş vüz gümüş alı
rım! ... ,, sözünü duyar duymaz. 
birden dalgmlı~ından uyandı, 
baygın ve halsiz bir sesle: 

-Hayır •• istemem. Benim 
canım, hayatım bu kadar et
mez. Bu para ile epcyC'e bir top 
rak satın alınabilir .. dedi. 

Vang Lung karısının bu göz.. 
!erini işitince. bütün o eski 
vic<lan azaplarını yeniden duy. 
du ve şiddetle ona cevap ver_ 
di: 

- Evimde ölüm istemem. 
Sonra bu parayı verebilecek 
bir vaziyetteyim .. 

...a.:.--~---~-~--._.. .................................... ·-·-----·· TAKSIM Sineması 
15 Eylül cuma gününden iti· 

baren yeni sinema sezonuna 
başlıyor. 

ı\ltın sesli Abdülvehabm 
oynadığı 

Yaşa sın A·şk . 

1 Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 1 
film .................... 
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Pearl Buck 

Yaşlı dotkor, Vang Lung'un 
bu parayı verebilirim!.. dedi
ğini işitince ac gözlülükle göz.. 
leri parladı, :ıma sözünü tuta. 
maz da kadın ölürse, kanunun 
vereceği ce1.ayı pek iyi bildL 
ğinden. kederle söze karıştı: 

- Hayır.. dedi. Gözlerinin 
akının rengine bakınca yanıL 
dığımı anladım. Hastayı tama. 
mile, iyı etmeği kabul edecek 
olursam, o ?.aman bef' bin gü_ 
mfüı isterim. 

: . . . . . . 
i 
: 

O zaman Vang- Lung. konuş. 
madan, ve vaziyeti acı acı an
layarak doktora baktı. Diinya. 
da. bu kadar giimüsU voktu. 
Topraklarını satsa belki. bu 
paravı temin edecekti. Fakat 1 
bunu yapmış olsa. bile yine de I 
fayda vermiyeceğini. zira dok
t?~n düncdüz: :'Ka~~ ?lccek- 1 
tır ..... demek ıstedıg-ını anla. 
mıştı. Binaenaleyh doktorla be
raber dışarıya C'ıktı ve on gü- 1 
müş sikke ücretini eline sıkı:;. 
tırdı. Doktor g-idince de, O. 
lan'ın ekser :r.aman ömrüniin 
geçtiği artık orada olamıvaca_ 
ğı için. kimsenin kendisini gö. 
remiyeceği mutfağa girdi .. Yii. 
zür.ü kararmış duvara çevirdi. 
ve ağladı. 

-26-
Fakat 0-lan'ın vücudundan 

hayat pek kolaylıkla ve çabuk 
çekilmedi. O-lan orta yaşını a. 
şalı henüz olmuştu. Onun için 
de canı ook kolaylıkla çıkma_ 
dı. ve bir c;ok aylar can c:eki. 
şcrck yatakta kaldı. Uzun kış 
ayları müddetin,('c öliimle pcn_ 
cclec::erek vattI. Ve birinci de. 
fa olarak "ta. Van~ Lung- ile 
çocukları, bu kadının evdeki 
kıymetini anladılar. O ana kn
dar onların nasıl rahatlarım 
temin etmiş olciufiunu~ ve bun
dan nasıl 7.errece haberleri bu. 
lunmad1ğmı kavradılan 

Sa.nki evde hiç kimse, otu 
tutuşturun. ocakta yanar bir 
halde bırakmasını; tencerede, 
bir balığı parçalamadan. bir 
tarafı henüz pişmemiş iken. ö. 
hür tarafını yakıp karartma. 
dan çe,•irmcsini beceremiyor: 
ı::u veya bu zeruı.vatı kızartmak 
için susam veva fasulye vağı 
mı kullanmak lazım geldiğini 
bilmiyordu. 

Ekmek kırıntıları, yere ma _ 
sanın altına düşmfü; olan 'C-

r .............................. --•--•ı• 
Yarın Akşa'l1dan itibaren 1 

LA LE -~ 
SINEMASINDA 

Dünyanın her tarafında çılgınca alkışlanan, ner gösterildiği 
memleketi kahkaha ile yerinden oynatan: 

l ·ese kra.lı FERNA.NDEL'in eşsiz filmi 

~e~ ~lUl:ru..ııso~ <dl eıvw~A~~ınn ............................... , ..... 
_ ....... .,,... . . ... . ~.-...-., .. .,...-----~ .. ea-~ .~ .. ,~ ... ...,....J ·-~· 'l""9'..., ~~ - ""'... ._v ,.... 

Roma.nya arazisinden trenin 
geçmesi butün gün süroü. iki genç 
daha Bükreşe varmadan ekspres
ten ayrıldılar. Bir otomobile bin
diler. Fakat bu, Mentenon kolleji· 
ne gelen otomobil kadar rahat de
gildi. 

Konstantin: 
- Bun.dan sonra artık hiç fran .. 

ıızca konuşmıyacaksın." 
Dedi. Domnika bu tavsiyeye i

taat etti. Esasen o anadiline ka· 
vuşmaktan ıdQ]ayı bir zevk bile du· 
yuyordu. Bu dil ona annesini, o
nun şefkatini hatırlatıyordu. Ker .. 
disini henüz çocuk iken annesinin 
ona öğrettiği şarkıları hatırlatı
yordu. Bu şarkılardan birini köy ço 
cukların.dan mürekkep bir grup o· 
kur' .., ı-=~ ..ı t" ~ ı"-· tt. 

Bir aralık Konstantin: 
- Florıka ' 
Diye seslendi. Fakat Domnika 

hiç cevap vermediği için genç a
dam yavaş fo le devam etti: 

- Domnika, beni, trendeki hr
reketimden dolayı affet .. , 

Genç kıza, bu düsmanın elinden 
kurtulmak için bir kacmak vasıta
sı bulmak limitleri P"eliyordu. 
Jrmrstantfnfn tuttu l!ı-t etini geri 
çekmedi. 

•• * 
Demetre T averccko onları Pza· 

hova vadisinin üstünde başka bir 

TUNA KIZ I 
17 

köyde bekliyordu. Bura.da yalnız kcn ile dar ve beyaz bir potur var
birkaç fakir köy evi görünüyordu. dı. Ayaklarında Romanyalıların 
Konstantin gece karanlıkları için· (Opinıi) dedikleri bir nevi sandal 
tle Domnikayı buraya getirdi ve bulunuyordu. 
bu köy evlerinin en küçüğüne ve ı Genç kız bu köylü elbiselerini 
en fakirine girdi. bir defa erkek kadeşi ( Pol) ün 

Burada Demetre ile beraber ka- ı üzerinde kostümlü bir baloda gör
rısı ve Konstantinin kızkardeşleri müştü. O zamarıdanberi hiç gör
de vardı. Domnika bunları ilk d•. mcljiği bu elbiselerin isimlerini 
fa olarak görüyordu. Demetre ka· • de §İmdi burada hayretler içiı. 
ba bir sesle: de öğreniyordu. 

- Sen niçin buraya geldin, bi- Bütün kadınların ayaklan çıp-
liyor musun?" lak idi. Domnikanın gözleri hiç 

Dedi. farkına varmaksızın kendi ayak· 
Genç kız bu sözü söyleyen alda· lanndaki ipek çoraplara gitmiş

ma derin bir ıstırap içinde bakr- ti. Mentcnon kollejin.den ayrı~ lık
yordu. Domnika, bu adamın yi'. tan sonra üzerinde kalan şeyler 
"ti.in.de babasının çeh resini goru· yalnız iÇ çama§ırları ile bu ipek 
yordu. Onun hiddetli zamanların- çoraplardan ibaretti. 
daki sesini ve b3kışını görüyorl:iu. Demetre genç kızın çorapları
Kıyafetlerinin fakir ve sefaleti i· na baktığına dikkat etti, Kaba 
t:inden kaba tavırları daha zivade bir tarzda gülerek şöyle dedi: 
kabalaşan bu garip mah!Ukla- - Bizi çok fena giyinmiş bu
ra karşı biraz da merhamet .duyı·. luyo~un, degil mi? Sen de şimdi 
yordu. ı bizim gibi olacaktım. Ta ki b • 

Demetre•ntn üzerinde Romanva 1 ~n bize yeni elbise.ter ;iyl:iirin 
köylülerinin (Suba) dd:iikleri çeb· cıye ka.c1.ar. Bunu bir gun evvel 

yapmalıdır. Bu oluncaya kadar 
sen benim oğlumla beraber bu
radan uzak bir yerd~ birlikte ya· 
şıyacaksrn. Öyle bir yerde ki ge· 
lip seni kolayca arayıp bulam1-
sınlar. Sen rahat oturmalısın. 
Rahat oturdukça sana hiç bir fe
nalık olmayacak... Gideceğin 
köy öyle bir yerdir ki Konst:ı· . 
tini de orar:ia kimse tanımaz. 
Siz ikiniz orada hayatlarını ka· 
zanmak için çalışan bir aile ola· 
rak yaşıyacaksınız. Esasen haki· 
kat de bundan başka bir şey ol
mıyacak. Bizim paramız yok. Ben 
elimde son kalan parayı seni bu
raya getirmek için sarfettim. 
Sen öyle bir seyahat yaptın ki 
hayatımda hiç bir zaman ben, 
kendim yapmadım." 

Demetre bu sırada hid::lctle 
yumruğunu masa üzerine vurdu. 
Dehşet için.de kalan kadınlar 
gözlerini yere eğmişlerdi. Bütün 
bu nutuklardan Domnikanın ha
tırınAa kalan şey. yalnız: bir cüı-. 
le idi : O, Konstantin ile birlik· 

te uzak bir köye gidecek, ora:la 
onunla karı koca hayatı geçire· 
cekti. Demek ki yeğeni kendisi· 
ne volda yalan söylemişti. 

"J ınun icin ona dönerek tit· 
rek bir sesle dedi ki: 

- Konstantin, ben sana iti
mat ederek buraya geldim. Bili
yorsun ki namusun üzerine r . 
min etmi!i olmaslydın beni bura· 
ya ha vatta iken getiremezdin.'' 

Genç ~:lam ~'"redclüt icinde idi. 
Görüliivor:lıı ki bal:asından kor
kuvordu. O. babasına itaat et· 
mek itiyadrnd'l idi. Bununla be· 
raber ~-ne; kır. il~ aral:ırın-la 
~c'"t"'1 macerayı clduğıı gibi nak
letti: 

- Ben yeğenirııe vaadrttim: 
Nikola bizim sartları'1'lı"ı kabul 
ettiği takAiıHd kendieiri veri,..
.c1eıı ;ılınciıPı gibi tertemiz kene''· 
ı;in~ iade erl-: .. ;ı;i.,. neclim." 

Deııı,.t .. e bu söz üzerine istihza 
ile güldü: 

- Sen onun temiz olduğunu 
sınr1orsun ! Şehir kızı! Sö-:le 
kır.!" 

Bu so:ı silz Konstantinin yü· 
züne canki bir kırbar darb"si ı:!İ· 
bi inmisti. Bilhassa kendisini ih· 
timal ki bir şafdil yerine kovan 
bu k•Trn karsı..:m~a bu "Ö7. ona 
pek dokunmuştu. Treııde gelir 

( Daha var) 
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rnek artıkları olduğu gibi ka
lıyor, ve hiç kimse de süpür
müyordu. 1 ihayet, Bu artık! 
larm kokusuna davanamıya.n 
Van~ Lung, ya avludan bir 
köpek çağırarak. bunları ya
lattı. ve vahut ta toplayıp. dı. 
şarıya atması için küçük kızı
na bağırdı. En küçük oğlan da, 
annesinin yerini tutmaya ça. 
lışarak artık küçük bir çocuk 
haline gelmiş nclteleşmiş olan 
büyük babasına baktı. Vang 
Lung ise bir türlü yaşlı baba
sına anlatnmndı ki. artık O.lan 
kendisıne çay veya sıcak su 
gctircmiyccek, yatıp kalkar
ken kendisine yardım edemi. 
yecektir. Bun"inn dolayı da ih
tiyar adam, O.lan'ı çağırdı, 
durdu. Kadın gelmeyince, huy. 
suz bir çocuk gibi, çay k3.M!si
ni yere attı. 

Nihayet Vang Lung, babası. 
nı. O.lan'ın odasına götürdü. 
kadının yattığı yatağı göster. 
di. İhtiyar adam perdeli ve 
yarı kör gözlcrile u1un 
uzun bnktı. ve işin içinde bir 
felaket olduğunu aıtlıyarak bir 
scvler mırıldandı ve anladı. 

Yalnız znvallı budala kızın 
hic bir şevden haberi yoktu, 
yalnız gülümseyor, elindeki 
paçavravı burarak gUIUmse. 
yordu. Buna rağmen, birisi o. 
nunla mc"gul olması. onu ge. 
celeri yatmavn getirmesi. bes
lemesi, giindiızleri günc~e çı. 
karması. ya~mur vağdıe-ı za. 
manlardn da içerive alması 
ican edcrdı. Bütün bunları iç.. 
!erinden biri in n hatırlaması 
lazımdı. Fak t V ng Lung bi. 
le bunu unuttu, \'e bır keresin
de budala kızı bütün bir gece 
dı.r:arıda bıraktılar. 

Ertesi gün ce, sıı.bahm ala
ca karanlığında zavallı mah
lUkun titreyerek ağladığı du 
yulrlu. Vang Lung, kızdı, ' 
kız kardeşleri olan zavallı bu 
dala k1zı dışarıda unuttukları 
için oğluna ve kızına küfürleri 
yağdırdı. Fakat, onların anne
lerinin yerirıi tutmaya çalışan 
çocuklar olduğunu. ve kardes. 

(Daha var) 
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emberlay~ düu 
ile Fransaya 

· ıAtmanlarla Slovak-
l 8 y yare ların arası açııdl 

Alman 
tahfelbahirleri 

gitti BratisJaya, ı2 (A.A.) Amerika gemilerine de 
Harp başladıktan sonra. Al- alet arAcak 
manıarla sıovaKlur arasıuda :r-•· ı k h"dl 1 t·ı. Nevyork 12 (A.A.) - "Wa. 

Muhacir 
vatandaşlar 

Galata rıhtımında,1 bir 
an evvel sevkedilmele

rini bekliyorlar 
Paris, 12 (A.A.) - Ba§Velı:a· 
n tebliğ edilmiştir: 

Su~ün .1'ransız toprağında bir 
ıek konsey toplar.tısı vuku· 

nutindedir. Çcmberlayn ın nut- sıK sıK çı an o se er gıt ı .... te k' 'k. i 
ku "Beyaz kitap" halinde neşr .. ço artmaıitadır. l:Ju hılaıseler nl';1an.. ump~nya.smm 1 mc 

. . • 1 relsı kaptan Nıcolson geçen cu-V h d dilecektir. d .... 1,1.'-'J .ı.ı.n :> aptıı:,ı . ıstııa. ',e ı martcsi günü "Wacosta .. vapu. 
arşovaya ücum e'" en lsveçin bitaraflığı uu ............ ıı tıaııne fı;LHaud c · runun L·ı.· nda sı.!ıilleri içinde 

Polonya tebliğleri: 

!t
~uştur. Bu toplantıya İngil· 

c namına B. Çemberlayn ile 
i müdafaa telif ve tanzim na- 1 

lıiı B. Chatfie~:l ve Fransa~dma 
~ :S. Daladyc ve Gamelin iştirak 

Alman tayyarelerinin Berlin. 12 (Hususi) _ İsveç accebuh.: zarar gvrdu1;uue U\jJJI bir .\lman dc·ni;-altı gemisi ta. 
yüzde yirmisi Başvekili Hanson beyanatta bulu- acıdedıtıneKledir. rafu:dan tevkif edildiğini bildir. 

düttürüldü narak bugUnkü harp vaziyetinde 4 .rı.)"ıuıde ~e.ı.ı~eye i gönder~- miı,tir. 
:s- tsveçin bitaraftıg·ını tasvip husu· len Lır :;!ova. a ayı syan c . Glaskovdan Nevyorka giden 

Bu~aristan ve Romanyadan 
~elen bir çok muhacir aileleri 
giinlcrdenbe.ri Galata nhtımı ti. 
7eTinde b'lknıısız ka.mıştır. Bir 
vere ~öndcrilmiven bu yurttaş • 
lar nhtım üurinde açıkta yat.. 
maktadırlar. Bir çok koyun ve 
diğer hayvanları ile eşyalan da 
bir kenarda yığılıp kalmıştır. 
Alakadarlara mUracaat edilerek 
bir an evvel yurttaşlarımızın 
C?önderilecekleri yerlere şevk • 
leri istenmiştir. 

'şlcr4ir. 
~ 1'fansa ile İngilterenin bütün 
~et ve kaynaklarını kendi) a 

liııe empoze edilen harbi karşıla· 
~ğa hasrutahsis etmeleri husu· 
trıdaki kat'i karar ve azimlerini 

~
oplantı teyit eykmiştir. İki 

. lcket, topraklarının istilasma 
ı fevkalade bir kahramanlık

lcr ukavemet eden Polcmyaya el· 
den gelen bntün yardımı yap· 

~a azmetmiş bulur maktadır. 
~ıondra, 12 (A.A.) - Mütte
r r yüksek konseyinin bugün 
tlnsız toprağın..:a toplanması 

l
krnda İngiliz istihbarat nez • 

1 
de Pariste neşredilen teblig 

~ rıind.; bir tebliğ neşreylemiş· 

~ tihbarat nezareti. B. Çember 
. n ve Chatfie]d'in Fransaya 

askeri tayyare iJe gittiklerini 
•t .. ğleden sonra dörtlüklerini 

ih e:•bmektedir. 1 
iğ:r taraftan sa15hiyettnr 

~ fill:r. konseyin iki memleket 
1 fır.:lan müştereken alınacak 
~·~ııl>irler hakkında mııtabı'< kal-
ı arını bildirmektecirler. 

ransız akşam tebliği 
aris. 12 (A.A.) - 12/ 9 ak· 

4 
ttbliği: 

ün akşamki tebliğı:le tasrih e· 
;ı n cephede ileri h<ıreketi de
~ ctmckte-Jir. Düşman n b'. 
~ssa topçu kuvvetleri şiddetle 
~ka;,eıcde bulunmaktadır. 
.li'arıs, 12 (A.A.) - Havas teb· 
gediyor: 
~ün gece Fransız kıtaatı Al· 

' topraklarınJja işgal ettikleri 
0~aklara yerleşmekle iktifa et-

l erdir. 
ide edilen neticelerin ehemmi· 
ne rağmen mevzuubahis olan 

rekat feridir. Bunun en ba· 
vufr şarkta geniı bir cephe 

erinde gayet sarih bir terakki 
~Ydedilmiş olmasıdır. Maama. 
ih bu harekatta mezk\ır mmt .. 

tahaşşüt etmiş bulunan kı
n heyeti umumiyesi iştirak 

emiştir. Harekatı piyctie ön· 
~liıerinin takviye ettiği keşif müf-
tıcleri yapmaktadır. 
J.tev:ı:uubahis olan harekat mü· 
~ bir endüstri merkezi olan 
"Ct_rebruck'ün hafifçe şarkında 
~cyan etmektedir ki. bu suretle 
l'jJ rnıntaka sağından hafifçe çev· 
ıniş oluyor. 

.... ~ğer taraftan Sierc mıntaka
~·~ MoeeUe boyunca cephenin 
~ müntehaamda Almanlarm 
~tcrdiklcri taarruz hareketi tr .. 
~di ctmemiJtir. Bu hareket u· 
~.bir çarprpnal:lan ibaret kalmış-

t ~ransrz öncülerinin Sarre ile 
~·Uçük Vosgesler arasında cephe· 

1~rı nttrkezinde yaptıkları hareket 
mukayese edilemez. 

C.rpteki Alman tehir-
leri botalblıyor 

ı • .\materdam, 12 (A.A.) - Ho· 
""lda gazetesi Massbode, batı Al
~yası şehir ve köylerinin ta'. 
1rtsi hakkında şu satırları yazr 
>'or: 
\' Almanlar Sarrebrück'ü ve Tre
b,·.~ boşilttılar. Aachen ve 
~t~n civar bölge de aynı ~kıb:ti 
t lchyor. Buraların tahliyesı muh· 
,..ttrıeJ olarak çarşamba günü ya· 
"'l:tcaktır. 

Varşova, 12 ( A.A. l - Polon. nıış, ala) ın zabıtan ve eıradı bu gemide yapılan al"a:.tj,mnalar 
ya ajansı, sa.at 23 de telsizle sunda bütün İsveç partilerinin ı•uıonyaıııara karşı harp et. Uç saat sünnuş" tUr. 
\ ' d d k • müttefik okiuklarını ifade etlJL • arşova ra yo.~un an as en va. hıeltton imtina etmışlerdlr. Denizaltının Kaptanı dur em _ 
ziyet hakkında aşağıdaki mü. tir. Bu uıayın s'ilAhları alınmış rine itaat etmiycn Amerikan va. 
tcmmim mallımatı vermiştir: İsveç. her iki muharip taraftan ve t.iratısıava kışıasnıda hapse- nurlarına bundan sonra ateş a-

Alman kuvvetlerinin Narev da bitarafhğına hürmet eı:lileceği dilmiştir. çılacağını bildirmiştir. 
ve Bug üzerindeki Polonya mü- hakkında teminat almış bulun· Geço"n pazar gUnU Slovakya· Wa.tennan kumpanyası deniz 
dafaa hatlannı yarmak için bU maktadır. nııı ııu"uınet merkezine baglı komisyonuna ve bahriye nezare. 

--~---tün teşebbüsleri kırılmış ve a. Varıovada bir İngiliz bulunan Adracıs kasabasında tine bu hususta bir rapor gön. 

kim kalmıştır. kadmı öldü cıduı KarışıklıKlar olmuş ve dcrnıi~tir. Akdenı·z seferlerı· 
Varşova müdafaası kuman - kl 

darJığmm verdiği ma.Jümata gö. Londra, 12 (Hususi) - Var- ::;ıova a.r: 
re, hükumet merkezine yapılan şovadaki İngiliz sefirinin bildire" · .. 

1 
.. Almanlar ve onların_.FUh-

AlmaJı hava hücumlan esnasın. ğine göre, şehrin Almanlar tara· rerlerı ıçın harbctmeklJgı nıize 
da. düşman tayya.re1crinin yüz. frndan bombardımanı esnasında hıç bir sebep yoktur .. dıye ba_ 
de yirmi karlan düşürülmiiş _ İngiltere sefareti pasaport kon- gın~ışlnrdır. 
C trol memurunun karısı Cey Şelly Nut!la) ı .çılcr Alman beledf. 
u~:ublin, 12 (A.A.) _ Polon. ölmüştür. ye dalre::;in:n önUndon bağıra· 

ya radyosunun gece, askeri ha. Sefaretin diğer erkanına bir .r~k gcçmcge dev,anı ctmlşlor
rekat hakkında verdiği mütem. sey olmamı§tır. Sefaret erkanı dır. Bu hddıı;cyi müteakip bir 
mim mahimata göre, Luck ~eh. Varşovayı terketmiş bulunuyor. baskın yapılmış ve Alman ?1 ~
ri. 11 eylülde saat 5.30, 6, 16 ve Var§ovadaki diğer fn;:;iliz tebe· kan~ları birçok klşllerı t<nkı! 
18 de olmak üzere dört kere ası Romanyaya geçmiştir ctmışlcrdlr. 
bombardıman edilmiştir. 1 •ıt d ki • · Biı· hıl.dlse, Ynziyeti ve ha-

Alman hava Jcuvvetlcri, Lııb. ngı ere e tıyatro kiki mahiyetini tenvir etmek-
lindc dddi hasarlara sebebivet temsilleri tcdir: 
vermiştir. Tariht kule ile diğer Londra. 12 (Hususi) - 1ngil. Alman topçularının Sloyak 
meşhur bazı bina:ar yıkılmıştır. terede tiyatro temsilleri harp c. tayyarelerin! dUşman zanııe. 
Alman tayyareleri. Brzesc. Ko- 3ası Ü?.erine organi7.e edilmiştir. derck yanılıp Uzerlerine ateş 
veo, Zamo..qe ve Siedloo gibi hiç ''Milli temsil teşkilatı,. na yüz. edebl1et'ckleri bnhanaslylc Slo
bir askeri mahh·eti \'e ehemmi. !erce aktör. aktris, müzisyen Yak askeri tayyarecilerinin uı;· 
veli olmıvan şehir ve kuaba.la. kaydolunmuştur. Bunlar ordu i- ması menedilmiştir. Hakikatte n da bombardıman etmiştir. "'İn müsamere, konser, varyete ise bu tedbir birçok Slovak 

Mülteci sivil halkı taşıyan ve tiva~ro temsilleri tertip ede. tayyarecilerinin uçuşlardan ıs. 
trenler de bombardımana tabi ooklerdır. Ufade ederek kaçtıkları için 
tutulmuştur. Cenubi Afrikadaki ittihaz edilmiştir. 

Bir çok Alman tayyareleri • . 
mürettebatmm esir edilmesi va. Fransız seferberliği Slonık askert tayyare teşkı-
kalannda tcsbit edildiği gibi. Roma, 12 (Hususi) - Cenu - !Atının şefi Miralay Ambrus. 
tayyareciler, henüz l i yaşını bi Afrikadaki Fransız askeri isti fa edercık gizlice Slo\·akya· 
gecmemiş genç çocuklardır. kuwetleri tamamen seferber e. _cı_a_n_ç_ık_m_ı_şt_ı_r. ______ _ 

Alman hava kuvvetlerinin bU dilmiştir. 
tün tahribatına rağmen. ordu - Finlandiyada yapıla· 
nun ve sivil halkın maneviyatı cak toplantı 
çok yüksektir. Polonya, yalnız 
muzaffer olmavı ve vatanı ye_ I...ondra, 12 (Hususi) - Dani. 
r,iden imar etmeyi düşünmekte. marka hariciye na.z.rn, !sveç. 
dir. .Norveç Fmla.ndiya ve Danimar-
Var.ıtovada kurulan kaBaş~ekili ve hariciye nazırı~ 

ı~ " . ...... ~"· ' • ' .•• ' ı .. rmmKoyenhazda toplanarak hı. 
bankaalar taraflık meaelelerini müzakere 

:$8.Je, 12 (.A:.:A.'f<-!. 'İUgı&.dlttı edecMrlerini bildirmektedir. 

B:as~e: .Nachrichten gazetesine fn~ı-lferedek bıldırılıyor: 1 
Varşovada sjvil halk eski 

tramvay ara.balan. şimendifer iman rar 
vagonları ve bombardımanlar -
dan yıkılan binaıann tuğlaları Ki.milen tevkif edilmiş 
\'C diğer erı,1cazdan barikatlar 
tcsisile meşguldür. değildir 

Lodz'un 200 bin sakinile Av. Londra, 12 (Hususi) - !ngiL 
rupanm en büyük gettosunu teş tere Dahiliye Nezareti istihba. 
kil eden Yahudi ' mahallesinde rat nezareti vasıta.sile neşretti. 
hakiki bir panik hüküm sürmek. s!i beyanatında Almanların id. 
tedir. Burada asaviş hizmeti diası hilafına olarak İngiltere. 
Lodz'un Alman ekalliveti tara- deki Almanların kiımilen tevkif 
fmdnn temin edilmektedir. olunmadğmı bildirmektedir. An. 
Sivil halk.\ bombardı- cak bir kaç yüzünün bir cmni-

İzmir limanındaki 
vapurlar 

İzmir, 12 (A.A.) - Limanı
mızda bulunmakta olan tngl· 
llz, Hollanda ve ltaJyan ,·apur
ları dış memleketler jçln mah. 
sul Yı9klemektcdirler. 

Dtin İtalyan bandıralı Dos
tor vapuru Rodoaıau .. ılimanh 
mıza gelmiştir. Bu npur Tri
yeste için mahsul yüklemekte. 
dlr. 

--<>---
Amerikalılar 16 milyon 

kilo tütün alacaklar 
İzmir, 12 (A.A.) - Ycnlasır 

gazetesinin yazdığına göre. A
merika firmaları vasntt bir 
hcsapln Tllrkiyeden 16 milyon 
kilo tutun satın alncnklardır. 
Y.'rnnsız rcjislntn de ihtirncını 
memleketimizden temin et· 
mck arzusunda olduğu bildt
rilmcktf'dir. 

man edl·ıı·yor vet tedbiri olarak tutulduğunu. 
bunlann da kurulacak hususi H f 

Varşova.. 12 (A.A.) - Polon. mahkemelerde ken1ilerini mü. arp ve tasarru 
ya ger..el kurmavnmm telsizle 11 dafaa imkanına malik oldukla. 
cyllıl saat 22,20 de neşrettiği 11 rmı ilave etmektedir. ı Başt(l'Tafı J incide) 
numaralı tebliğ: Dahiliye ne1.areti. Almanların · 

nn .. man hava kU\"•etlerı· faa- t da kalmamıştır. Esasen dövız ~...,,, • ngiltcredeki emhtkinin mü.sade. 
Uyetlne devam ederek krtaları, ed. d. -· . yokluğundan son derecelerde re ıl ıgı şayınsını da tekzip bu 
münakale hatlannı. ~ehirleri ve etmektedir. muztarip olan Almanyanın 
yollar üzerindeki sivil halkı bom ı yüzden çektiği sıkıntı kolayca 
bardıman etmiştir. 45 bin F ıli st n tahmin olunabilir. Şayet Alı:nanya 

Suvalki mıntaka ında vaziyet_ eline döviz geçirebilirse, yahut 
te deği§iklik yoktur. Narev'de. Yahudısı· rMI mukabilinde hariçle mal mi: .. 
Lomza mıntakasmd:ı ,.e Bug badelesine imkan bulabilirse bu· 
ü~rin~e. krtaları~ız:. çok mü. İngiliz ordusuna gönül- J nu, anca.k kömü~, b:-;n~in ve. ~t-

Fransaya çıkarılan 
ingiilz askerlerı 
Londra, 12 (A.A.) - İngiliz 

istihbarat nezareti, İngiliz kı· 
taatının Fransız topraklarına 
çıkarılmış olı\uğunu resmen 
bildirmekte ve fakat bu kıta. 
atın henüz cepheye girmemiş 
olduğunu ilave eylemekt.edlr. 

Londra, 12 (A.A.) - İngiliz 
kıtaatının Fransnya muyasald
tlni mevzuu bahseden ''Eve· 
ning NcYs., gazetesi İngiliz 
kuYvctlerlnln 1914 senesinde 
oynadığı ro!U hatırlattıktan 

sonra diyor ki: 
Bu sefer de öyle olacaktır. 

BugUn Saar ile Moseıe arasın
da Fransızların yanında bulu
nan bu lngiliz kıtaatı bUtUn 
hesapları görmeye azmetmiş 

bulunan Jngiliz milletinin ön. 
cUleridir. 

-0--

Göring cephede 
Londra, 12 (A.A.) - Alman 

istihbarat bUrosunn atfen Ber
Iinden bildirildiğine göre Ma· 
reşal Görlng ı ıUdatan meclisi
ne riyaset. ettikten sonra şo!I 
bulunduğ~ hava ordusu erkA. 
nı harbiyesine mülaki olmak 
üzere hareket etmiştir. 

Polenya bankasmm altm 
mevcudu nakledildi 

Amsterdam, 12 (A.A.) 
Buraya gelen habArlere göre, 
Polonj·a ban!:ı:.nının a~· m :: .·
c·:Au no'l.H.nyn hududunda kA· 
in Sı ... . • ..... : ı · · ı ..... 11ırrıı.,•·r. 

Polonya hUkumct merkezinin 
de oraya gittiği zannedlllyor. 

-o()--o 

İngilterede hükiimet 
servislerinden naklo .. 

Junanlar 
Londra, 12 (A.A.) - Res· 

men bildirildiğine göre, kabi
ne ~zası Londrada kalmakla 
beraber hUkiımet sen·lslerin_ 
den bir kısmı memleketin muh 
tflltr noktalarına nakledilmiş
tir. Bıı suretle nakledilen mo· 
murlarm adı-di 7, 8 bini bul
maktndır. 

Şimdilik nezaretıerdcn ve 
başlıca idarelerden hiç birinin 
ı.ondrndnn ayrılması mevzuu. 
bahs dcğlJdlr. 

. --6--

Bulgariatandaki 
Almanlar hım mıkn.rda mctorlu ve zırhlı ı·· k d d"I" rol, demır ve çelık gibı harbi ıda· 

kuvvetler kullanan düı;manla 1 U ay e ı ıyor meye yarayac'lk ihtiyailara tahsis 
şiddetli <'.ArpLŞm:ılar uanmakta.. Lor..dra. 12 (Hususi) - Filis. edecektir. Kendi yağı ile kav· Sofya, 12 (A.A.) - Bulga. .; ı rlstanda ikamet eden Alman-dır. ::'<.1odlin önünde vaziyet ay. tinden kırk beş bin Yahudi gö. ruhr.ağa çare bulamayan Al"nanya 
nıdır. ".lüllü olarak İngiliz ordusuna ıonurda silahını terketmeğe mec- lar Almanya tarafından silAh 
Varşova civar!rdaki rarpış -1 rn.ydedilmektedir. Bunlar ara. bur kalır. altına ça~ırılınnınıştır. Bi!Akfs 

BuJriinden itibaren Akden.izin 
bazı iskelelerile limanımız ara • 
smdaki yolcu seferleri açılmak _ 
tadır. Bugün ilk olarak Bartın 
vapuru Ayvalığa hareket edecek. 
Ur. Pazar ~ü de lmroza Tay. 
var ve lzmire Kadeş vapurlan 
kalkacaktır. Şimdilik Tzmire ka
dar olan hatlar acılmaktadrr. 
Mersin hattr idn bir müddet 
sonra karar verilecektir. hmlre 
kadar şilenlerimizin de işleme • 
sine rnilsaade verilmiştir. 

Vindsor Dükü 
lngllterede 

Londra, 12 (Hususi) - Oç 
seneye yakın bir zamandanbcri 
Franaada ikamet etmekte olan 
sabık İngiltere Kralı Edvard; 
(şimdiki Vindsör Dükü) eşi Vind· 
sor Düşesi ile birlikte :tngiltereye 
gclmi§lerdir. 

+ 4 ..,. 

Dük, memleketinden ayrılırken 
söylediği bir veda nutkunda, her
hangi bir vaziyette vatanına bi' .. 
fiil hizmete hazır olduğunu beyan 
etmİ§tİ. Harp do!ayısiyle de bu 
arzuyu izhar eylemiş, Kral tara· 
tından tasvip edilmesi üzerine 
kendisine verilecek vazifeyi al· 
mak üzere anavatana dönmüş bu· 
lunuyor. 

Bir Fin:andya var uru 
to• pıfe çarparak bafiı 
Londra, 12 (A.A.) - Kopcn· 

hag'dnn Royter Ajansına bil
diriliyor: 

Finlandiyanın 2795 tonluk 
AllYebank Yapuru bugUn yU· 
zen bir torpile çarparak bat· 
mıştır. Mtirc>tt<'batmı teşkil 
eden 21 kişiden yalnız i si 
kurtarılabilmiştir. 

Garp cephesinde 3 
Fransız tayyaresi 

düşürüldü 
Roma. 12 (Hususi) - Alman 

tebliği garp cephesiııde 3 Fran
sız tayyaresinir. düşürUldüğünü 
ve bir Fransız yüzbaşısının e • 
sir edildiğini bildirmektedir. 

Batırılan İngiliz gemi-
lerinin tonajı 

Roma. 12 (Hususi) - Harbin 
ilk haftası il}inde batırılan !ngL 
liz e"emilerlnin yekünu 70.000 
tonu bulmuştur. 

Mısır sulanndaki 
İngiliz gemileri 

Roma, 12 (Hususi) - İngiliz 
Akdeniz donanmasınm bir kı8. 
mı Mısrr sulaıında manevra yap 
maktadır. 

malarda, hüki'ırı•Pt merkezinin :nnda , ·aktilc Avusturya. Al- tngiltere ve Fransa Almanya Bulgarlstnndakl Alman mek· 
kahraman mUd:-fi!~ri. dü-ma - ;nanya. Çekoslovak ordularında gibi ha:·pte mahsur, yahut yan teplcrinde çalışan ve mezııocıı 
nın hücumJarn~ı kırm1!"lı:ır ve vazife görmüş subaylar \"ardır. mahaur vaziyette değildir; ı,..... Almnnyacla bulunan profesör-
geri pilskUrtm''tlt?rd;r. _ Kt.ıtrr Alman tebliği nunla ~raber t~ilizler" Fran· ler vazifeleri başınn dönmüş. 
r.untakasında, nrkıı. do"rU ıler- Hcrlin, 1::? (A.A.) - Alman sızlar da daha ilk günden itiba· !erdir. 
ıyen fırkalar. k2nlı rrnr---mn - başkumandaıılı•-;.ınm tebliği: ren taaam-:! tedbirleri almağa Almanyada gönüllü 

lar vapm ı t · ,., l tt ·· 0 

. at aeı·r. · r-ı Hl ı u. l'olonyada ecreyan c>tmektc bııılamıılardır. lnsilterede tetkil 1 ... 1 1 

Fransa parlamentosun
daki komünist mebus

lar çıkarıldı 
zerınde d~ çaıp:çr,·a,:-r dc\·am olan btlyUk meydan muhare· edilen iktıaadi harp nezaretinin yazı mıya çagrı an ar 

~az.ete bu malumatı verdikten j 
) .ra bu tahliyenin trajik mahi
~ıni tavsif etmekte ve Yil"a ,.·_ 
) lcrin - ki adedi binleri bulu· 
~r - 15 kilogramlık bir torba 
lıı kledebildiklerini, çünkü bavu
... rı Yasak olduğunu bildirmekte· 
'llt, 

etmektedır. beı;I, \'istül°liıı garbında neti- bir vazifesi Atmanyayı iktıaadi Amsterdanı, 12 ( A.A.) -

l·ng·ı,· '" ~ celc>ıımek üzeredir. ve mali vaaıtalarla tazyik etmek Nazi rejiminin kendi polisleri 1 z P2 r va nen ~o Cenupta hnrekAtta. bulunan ise ikinci vazifesi memle~ette harp olan kah\·erengi göm l<'kllleriıı 
Alınan kıtaatı San nehrinin ö· devrine mahı11ı bir milli iktısat alelllcele tnkviyc edildiği gö

SU bunun İQil:anıvar tcsinde şark istiknnıctlnde sU- •i•temi tatbik etmek olacaktır. rUlmektcdlr. Bu haber Ams-

Roma, 12 (Hususi) - Y."ran. 
sız parlamentosu hariciye encü. 
menindeki komünist aza çıka • 
rılmıştır. Yeni teşekkUi eden 
tfüi komisyonda hi(' bir komü. 
nist a7.aya yer verilmemif}tir. ~ Sarrebrück'lubra gelince: ga· 

t'.tc~~n istihbanna göre bunlar üç 
~:n uç geye elbiselerini çıkarma· 

rı Yürümüşlerdir. 
\'e A~~en'e birçok yaralı gelmiş 
ıc.1 •ıvııtere yalnız bir tek hastane 

tnJştır. 

tıa~c~enhag, 12 (A.A.) - Natir .. 
"'1 Tıdencle S?azetesinin Bertin 

lılıabiri bi~irivor: 
~ l>önen bazı şavialara inanmak 
'i .. ,nı r 
~~d ~e ırse. Kolonvadan birçok 
"'..: •e cocuk tahlive edilmiştir. 
~ n~qnm Almanlar Xolonvıt· 
liı 'llÜhım bir askeri faaliyete in
'l'ti.a; .. ~tm~ktedirler. 

rı tJ Occdö 1. Tmct 

:t r6 ı·atle ilerlemektedir. Fransız pzıetelerinin harbin da· terdamrta enıi:ı blr moııbafao 
Dağcı mtırrezelerlmlz Prze· ha ilanı günü dönler sayfa olarak öğrc>nllmlştlr. fırka te~kil ediyor 

Frl!t.nsadaki Çekler iki 
Londra, 1Z (Hususi) - ingil· 

tere parllmentosu yarın (bugün) 
toplanacaktır. Başvekil Çembcr
layn harp vaziyeti hakkınca be
yanatta bulunacaktır. 

Bevl'?' Ki•-., 
ne§redilecek 

Roma. 12 (Hususi) - Başv .. 
kil Çemberlayn bugi!n avam ka· 
marasında İngilterenin niçin harp 
ettiğini anlatacak ve bu suretle 
İngiliz siyasetinin 1ayesini biklir· 
miş olacaktır. tn~iltere hüki'ıme 
ti, bu noktanın iıah edilmesi ka· 

mysl'in cenubunda Chyrov'a çdcmağa karrr venneleri orada B.ltlln gazcıtclcrde 1 i ile 23 1 Londra. 12 (Hususf) - Patis. 
varmıştır. da taaarnıf iıbe ne derecelerde yaşında olanları gönUJIU yazıl., teki Cekler. Fransız ordusile bir 

Berlin. 12 ( A.A.) -- Ordu 

1 

ehenwniyet verildiğini gösterir. mağa davet eden ilAnlar çık· likte çalışacak iki fırka vücude 
başkumandanlığı tebliğ edl- Harp içindeki memleketlerde mıştır. 1 n-etirmektcdirler. Bunlar arasm. 
yor: görülen bu ,iddetli tasamıf hı&· Bu yaştaki dellkaıdıların u- da gecen mart avında ~koslc>-

Alman kıtaatı, Pozen ve reketleri ve tedbirleri henüz attı! muml niz:ım ,·e ahlakı temine ,·akynd~n firar eden Cek subay. 
garhi Prusya vllfıyetJeı inde a· hatb haricinde duran memleket· memur edilmeleri halkta endi- ları da bulunmaktadır. 
şağıdakJ şehirleri lı:ıgal etmiş- teri derin derin düıündürecek bir şe uyandırmıştır. Daha bUyUk 0

- -----

tir: Pozen, Thorn. Gnosen, ibret levhasıdır; zira bugün ıı11h yaşta olanlar Ye bilhassa eski Zehiı-H gaz 
Hoheıısalz. cesnJr mnhaller.. 1 içince olan memlelc~t ve min'!tleri muharıı,ıer harhln ne olduğ'tL kurslan 

Bu mıntakadaki <'ski .\iman h.,,, tehlikeı•ne hl"!' aigorta .. na blldiklert itin gerilerde t ... 
arazisi hemen hemen lc:°ımllen den hiç bir teminat mevcut <le· na bir t .,s•r h 11mıl0 2'Ptir!rlnr 
lf'krnr Almanların Pline geç· ğildir. 1 korkusu ile CC'phcrc sc,·kedıl-
mh; bulunu~ oı-. ' ASIM US mişlerdir. 

nirin"ltcsrln bnş111tınn tt!ha. 
N'n halk için zehirli gaz kurs 
lnrı aı:ılncaktır. 

• 
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Bu sene otuz dört 
klübün gireceği 

Lik maçtan 

Gece maçları 
Bu akşam Fener - Şişli 

karşıla§ıyor 

Uç kümeye taksim 
edilecek 

Taksim sta.dyomunda yapılan 

projeksiyon tertibatı sayesiDde 
Galatasaray, Fener, Pera ve Şi~· 

iıtanbul mıntakası futbol ajan- li klüplerinin beyninde tertip e· 
lığı bu eeneki futbol lik müsab;-. dilen gece müsabakaları. gi~tikçe 
kalan için hazırlıklara başlamı§· ı daha ziyade rağbet görmektedir. 

tır. ilk gecenin noksanlarını gideren 
Şimdiye kadar iki küme ara· organizatörler bu geceki Şişli • 

sında yapılan maçlar 939 - 940 Fenerbahçe maçı için yeniden 
mevsiminde üç küme beyninde o· 
1 Cakt B . ..ı... b _ı.. k dört lamba ilave etmişler ki böy-a ır. una Sa.ıçp azı s-..ı .. 
gayri fclderelerin tetkilata alın- lece Fener • Pera musabakasın-
maları hakkında verilmi§ olan ka· j dan sonra artan lambaların ade· 
rardır. Bu karardan sonra ekse. ~i on bire baliğ olmu!:tur. 
riai ekalliyet klüpleri olmak üze· B k' ş· ı· F .ı.-h 

bi kl .. f d . u gece 1 ış 1 • ene.uwı çe re on r up e ere edılmi~ 
bulunmaktadır ki bu suretle İs· maçından sonra yarın akşam 1a 
tanbul klüpleri otuz dörde balif Galatasaray ile Pera karşılaşacak 
olmuştur. cumartesi gecesi de ezeli iki ra· 

Yaptığımız tahkikata göre, İs· kip Şişli ve Pera gece müsabaka· 
tanbul mrntakasmın bu i le ala· )arının sonuncu maçını oynıya
kalr erkanı çok yerinde verdikleri caklardır. 
bir kararla; birinci küme: Gala-
tasaray, Beşiktaş, Fener, Vefa, 
Beykoz, Hilil, Süleymaniye, Top· 
kapt, Kasımpaşa ve lstanbulspor 
klüpleri, ikinci küme de ge· 
çen seneki ikinci küme takımlann· 
dan teşekkül edecektir. üçüncü 
küme ise bu sene yeniden te9Cil 

tebcası bulunan bu klüpler bu 
gibi elemanlarını lik müs.abakala· 
rına ithal edemiyecelcleri için kuv· 
vetlerinden bir hayli kaybetmit 
olmakta.dır. 

• edilen taknnlardan mürekkep 
olacaktır. Esasen Şişli ve Pera 
gibi kuvvetli olan, fakat bir kı· 
snn oyuncuları ba ka klüplerde 
kayıtlı ve bir kısmı ise ecnebi 

Bu vaziyette lik maçlarının, 
klüplerin üç kümeye ayrılması ve 
bu taksim işinin de büyük isabet
le yapılmış oHuğu muhakkak
tır. 

................................. -.. .... ~ 
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Hasan Deposu 
Müdüriyetinden. 

Bazı ticarethanelerde ve 
piyasada badema Hasan 
Glüten mamulitının ve Ha
san özlü unlarının diğer bir 
müesseseye satıldığını ve bu 
sebeple badema i,bu müs
tahzaratın çıkmıyacağına 
dair rakiplerimiz tarafından 
kasdi olarak itae edilen tez .. 
viratın ve yalanların aaıl ve 
esası olmadığını, bütün Ha .. 
aan müatahzaratının cihan
"ümul olan söhretile müte· 
nasip bir su~ette kemaken 
gayet nefis olarak izhar edil .. 
mesine devam edileceğini ve 
buhranı hazır sebebiyle fiat
larında da bir zam ve deği
şiklik yapılmadığı veya ya
pılmıyacağını Hasan müa
tahzaratını seven ve meftun 
olan sevgili müşterilerine 
ilan olunur. 
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-----------------------·----' -------- -
P. 'f. T. Umum · müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 120.000 metre talik teli k11palt zarf_ 
la eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (!)300 ı muvakkat teminat (720) lira 
olup ekailtmesi 1 lkınciteşrin 939 çarşamba günü saat (161 da 
Ankarada P. T. T. Umum müdürlük binasındaki satın alma ko_ 
ra~yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka temi. 
nat mektubile kanuni \'esaiki \'C teldifi havi kapalı zarflarını o 
gün saat (15) e kadar meı.kür komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler An karada P. T. T. levazım lst:tnbulda P.T.T. 
le\'a1.ım ayniyat şubesi müdürlüklerinden b~dclsiz olarak \'erile. 
cektir. (4433) (i251) 

Oniverıite Rektörlü ğünden: 
Asıı.tllı: ~rsleri imtihanları 21 eylfılde bc..~lıyaca~< ve 15 

11kteşrlnde bitecektir. Alakadarların üniversite talim taburu Jco. 
muta.ıılJjııl\& mün.ca.a.tlıı.n. (7231) 

!I Yatak, yemek \"e çalışuı·: 1 
odalarlle salon takımı· .. ı 
\·elhasıl her nevi mobilyalar: 
BAKER (ESKl JIA YDE:"') 

mağazalarında teşhir edil 

nekte ve her yerden ucuz fi. 
at Ye mtisald şartlarla sa
.ılmaktadır. 

Zayi 
327 lloğuınhı) uın. Bcşil.:taş nüru. 

undıı kayıtlıyıın. .:\"üfus tezkeremi 
ı.:a) hellim ve yenisini .aldım. Eski. 
.ııinin hükmü :yoktur. 

lJeşiJ.:taş Uuma/i rıwlıulksiııılc 
//ılıırııur cadclui S2 rııwıcırudıı 

Sılılıiye Jlerııııru //alil Brısri 
Dl:RKSOY 

İlin 
Brııııiuet Suwlıyı .Wiiıliirliiıiilrıdw: 

EK u 
Daima önde!. .. Daima birinci ... 

Dün Çekilen Beşinci K eşidede 
3 Büyük ikramiye Birden • 

• 

1 - Teşhir arzu etmi yen Büyükderede sayın müşterimiz bir bayan 
20431 No. biletle 

S0,000 Lira 
2 - Şanlı Mecidiye Camisi ikinci Bölük Subay ve Eratlarının 

müştereken aldıkları 32557 No. biletle 

12,000 Lira 
Eyiip Otııkçılar ~o. 19 da oturan 

Ziilıtii J.:ızı llııyıın Hai!lc Bendeı"e 
'.!:!/!l/!138 tarihinde Sandığınııza bı· 

ral.tığı par:ı i,.in verilen 39025 nu. 
ııııırnlt honoyu kaybettiğini sö~le. 

miştir. Yenisi verileceğinden eski· 
.:.İllin hükmü olınıyacağı ilıin olunur. 

(K. l. 2-U> 

3 - Cihangirde Kumrulu Cami sokak 10 No. da Bayan Nilüfer dört 
aydır aldığı 22092 No. bileti bu ay almadı. 10.000 lira kaybetti. 

Zayi 
31/1 ii5 sayılı ikamet te1keremi 

zayi eltim. Yenisini çıkarı1cağımdan 
esJ.:i~iııin lıiikrnii kalmamıştır. 

YtniJ.:öyclt! oturun /,,pany11 
ltbeasınclan YU\'AN 

Zayi 
1723 sicil numaralı ~orör ehliyet. 

nanıcıni zayi ettim. Yenisini çıkara_ 
cağımdan eskisinin hül.:mü :yoktur. 

Surtlfin Böcu 
( 1\. /. !!f6) 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; ak~ar.. 

ları J7 den sonra LAieii Tayyart 
.4.p. Daire 2: No. 17 de hastalarını 
kalıul eder. (Tdef on: 23953) 
............... 11111 .. -

Bu bileti son dakika da Alyanak Hanında Bay isak aldı ve 

10,000 Lira 
Kazandı ve hepsi de paralarını tamaınen aldı 

K Dl K 
D8vamh bilet alamayanlara son zeng.n altıncı keşide 
Bileti S liradan satılır • 

Taşra siparişleri çok seri ve muntazam gönderilir. . 
Adres: lstanbul - Eminönü No. 27 TEK KOLLU CEMAL Gı· 

SAHtBI : AS/Jl US 
Buıldığı yer: -VAKiT- Mt.l.bUsı 

Umum Ne§riyatr idare eden: 
hakkı tank us 

şesı sahibi Malul Gazi Subaylardan CEMAL GÜVEN 
Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

1. .1 
I ~. . ' . -

-~~~~~·ı~ 
Türk Maarif Cemiyeti 

' ) ~ 

Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına. başlanmıştır. 

ücretler a§ağıda gösterilmi3tir. Fazla mal:imat al. 
mak istiyenlerin okul direktörlüklerine başvurma

lar:. 

Ankara Kız ve er kek kollejleri 
tik Orta Lise 

Gündüz 60 100 120 lira 
Yatılı 225 260 285 .. 

Bursa Kız lisesi 
lık Orta Lil!le 

Gündüz 40 50 lira 
Yatılı 185 185 ,, 

lzmir Eğe Lisesi 

Gündüz 
Ya.tılı 

llk 
50 
160 

Orta 
60 
200 

Li~e 

75 lira 
200 •• 

Asll ma.aşı 55 liraya kadar olan memur ve tekaüt 
çocuklıı.rından ve kardeşlerden yüzde on tenzilat 
yapılır. (6~95) 

• • 
................................... . 

esmı Uiureıerin Nazan UıKKatıne: • 
Kağıt ,.c tahı malzemesi tedariki hıı,usunıla ıığnıılığıı~ız ıııü';' 

.uhit clolııyl'İ) le L;:'iğıtlıırıııı11.1 iıl.ırcli l..ııllıınrıınk nıecLıırı) etiııılc kal 
lık. ll:ıcıııılerİllllll J,;iiçtiltıııek \C ~11z1l11r1 cfalııı ufıık fllllllofıırla dıı:_ 
ııck gilıi tecllıirlcre ha~ ,·unluk. Bu ciiıııleclcn ohırak şiıııı.lı~ c kııd.ıı 
u punto üurincleıı ılmlıııckle oları iliınları ı:ı ı!J/1939 larihiııılcrı itı· 
ıırcıı 8 punto ile t.lirnıc~e karar ,·enlik. 

. Kıırııratın küçıilınc~inılcn ılol:ı~ ı ıliınlar hiç lıir ckMğl F.c nı ı 11 

.ılıııı~ıırıık, ~:ılnıı işıı:ıl ccll'l'cği )L'r \C Iı.ıt·ıııı kıs:ılrnı olacaktır. ili 
uıılo ile X p1111to ııraı;ınılaki ııislıeti ınuh;ıfnla iı;iıı ilfıııl:ırın hclwr 
.ıııtııııınılı•ıı ~inıılıye katlar tnthik rılilııırklc ıılHıı t:ırircılcn ~:ılııız Jıı 

•ıı ·ıı .. rıı1l:ı iierel :ılıırncaklır. 
~clıl'C ılılıari~ le lıir Wının t ııunıo İİ7.l'rıııılcn tlizılıııc"ılc ıılımı · 

ık ikr~ı. :t) 111 il.inın 8 punto ile dizilnı:.,inll"n :ılınar:ıL; ikrc!İn ııyıı 
ıl;ıc:ıktır. 

Eliıııi1ık olnın:ın o;rlırplc-r•lrn ıloln\'ı \":'\'·l hıı ı1C''ti•;kı;;ı; ın•ı7.ıı' 

'" ~ :-· ·u ı u•.ı l'ıl.:ı ız ......................... , ......... =--. 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

ızmirın en modern, en temiz \'e en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor. temızlik. ucuzluk noktasından Anka· 
ra l'alasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firıştrlı old .. ğl? gi. 
bi nefis yemekler \'eren lokantayı... pastahaneyi, ve kt. 
raathaneyi havidir. 

: 1 • ' • ! ~ .. • 

Resmi dairelerın nazarı dıkkatıne 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri bürosundan; 

füiğıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısilc 15 Eylul 
den ıtibaren ılanlı gazetelerden beher ilan için nııcak iki.. 
şer tane \'criJeceği Ga7etc ldarehan.clcrinden bildirilmiş ol .. 
makla alıikadarlara arzolunur. 

rt 

s111~·~==-m· ... •ı ............ aa11111•2•1'~ -· ~ • •• • • ... • • JI ~- ı ... t". 

·------..... --.-ı ............. . 

ist(k~aı Lisesi Direktör !üğünden: 
ı - Bütün bmıflar için yatılı ve yatısız, kız ve rrk 1' 

talebe kaydına devam 0lunmaktadır. 
2 - İsteyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gö~ 

drr ilir. 
/.dres: $clızadcba~ı polis karakolu nrknsı relefon: 22534 


