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Dahiliye Vekili şehri

mize geliyor 

Ankara, 20 (Hususi) - Dahi
liye Vekilimiz Faik öztrak bu 
a~şamki ekspresle istanbula h•· 
reket etti. 

Sabaha karst : 

PERŞEMBE 21 EYLOL 1939 l} 
lDARE F.Vt · ~nk:ır:ı r.:ııl. fSTl\:0-:RPI • Trlıır:ı f: Va.KIT• Poc;t:ı kutnc;n: 4ı;• rrlrfnrı 2111~ tVn11ı. 21:li0 ffrfArel -

Alman Baş· 
kumandanı 

Garp cephesindeki 
kıtaatı teftiş etti 
Berlin, 20 (A.A.) -

Alman orduları başku.. 
mandanı general Von 
Brauchitch, 19 eyllllde 
garp cephesine gitmiş, 
garp cephesi genel kur. 
mayı ile J?Örüştükten son
ra ilk hatlarda bazı kıta.. 
lan teftiş etmiş, kuman. 
danlarla görüşmüş, ve u. 
mum! vaziyet hakknıd& 
izahat almıştır. 

r 

111 
Hitler Japon geae

ralini kabul etti 

ve Birçok köprüler, demirgolları 
fabrikalar berhava edildi 

isyan garbi Slovakyaya da _geçti 

Berlin, 20 (A.A.) -
B. Hitler, umumi karar. 
gilımda, halen, B. Fon 
Ribbentropun daveti üze. 
rine Almanyayı ziyaret 
etmekte olan Japon ge. 
nerali Tereuşi'yi kabul et
miştir. 

Büyük Alman sa
nayicisi kaçb 

Zürih, 20 (A.A.) - Ha
vas: 

Almanvadan gelen ba. 
zı haberlere göre, büyük 
Alman endüstriyeli Tis. 
sen ka.çmıştır. 
Franaanın büyük 
elçisi Bükreıte 

Bükreş, 20 (A.A.) -
Fra,nsa:nm Polonya biL 
yük elçisi B. Noel Biikre.. 
şe varmıştır. Muharipler gibi 

bitaraf lar da uzun 
bir harbe hazır

lansınlar 
Yazan: ASIM US 

Hitler'in, Danzig'de söylediği 
nutuktan hiç bir kimse yakın bir 
sulh ibtinwlini beklemiyordu. Ni
tekim öyle oldu. Nutku okuyan
lar -... ...U. iimidiaden zipcle 
tehdit kokusu buldu. O kadar ki 
Mitler arbk yıldmm harbinden 
bile bahsetmiyor: Ka111 tarafta 
üç yıl harbi uzatmak için yapılan 
hazırlıklara karı• AlmanJarm i
cap ederse yedi, sekiz yıl müca
deleye devam edeceklerini, lngi
lizlerin yenilmez deniz harp si
lahlarma kartı Almanyanın ye
nilmez kara harp silahlan bulun· 
dulunu söylüyor. 

lnailizlerin ve Fransızlarm 
harp planlan prp cephesinde ve 
denizlerde senelerce devam ede
cek bir harp ile Almanyayı yıp
ratmak, ildıaadi abloka ile Al
man milletinin mukavemet kabi
liyetini sanmak, bir taraftan ela 
harp bazırlıklannı tamamlamak, 
en nihayet büyük taarruzlara geç
mektir; Almanlara gelince, onlar 
da Lehistandaki hareketlerin tas
fiyesinden sonra bütün mücadele 
kuvvetlerini garp cephesine yığ
mak, timali Fransayı istila ede
rek oradan Britanya adalannı 
tehdit etmek istiyorlar. 

Mitlerin nutkunda sarp ve ce-
nup hudutlarmuz kat'idir diye te
minat vermekle yalnız muhasun
larma kapalı bir sulh teklifi yap
nuı olmayor; aynı zamanda bu
rinkü harp sahuını cenuptan 
Balkanlara doğru genişlebnek 
fikrinde olmadığını da aöstermiş 
oluyor. Hakikat halde Almanla
rın prp cephetinde büvük bir 
muvaffakıyet elde etmedikçe, ar
tık l>u cepheden hiç bir tehlike 
gelmiyecefine kanaat getirmedik
~· hasin bitaraf vaziyette olan 
herhangi bir memleket ile sHihlı 
hir ihtilifa sinmmeleri kendi 
llbenfaatleri iktizuıdır. Bu itibar 
la A'V'l'llpa haninin ., .... " zaman 
haıünkü hudutlan dahiline mÜJıo. 
'"sır kalacağı tahmin olunabilir. 

Almanyanın garp cephesinde 
mücadele ederken ı\facar1stanı 
da tazyik ederek Romanya üzeft.. 
"e yüriimeaini mucip olacak bir 
tnechariyet ancak havali ihtiyaç 
.... addelerini tedarik etmek gave
~Yle olaWJir; halbuk; J.11rbe" 
~Olnanyaya airmek. oradaki pet
t'ol kuyularmm tahribi. ~ aşağı 
~r l>açuk sene bu kuvulvdan is
:!_•de e~ihıı'D"._s; bucrılav ıtok
-....ın da imhası demek olecağı
"- Pöre AlmenvR bu ihtivaC1111 
:;:"tc oıulh v"oııbllın'I il• elde ede
~ Jır. Bu müJAJ.azııda Almanyamn 

(Devamı 5 incide) 

ltalga- Yunanistan! 
Arasında bir dostlUk müşahede 

ve tesbit edildi 
Arnavutluk -Yunan hududundaki 
ltalyan kuvvetleri içeri çekiliyor · 

Yunanistanda denizciler terhis ediliyor 
Roma, 20 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğde İtalya ile Yunanistan a.. 
rasmdaki dostluk münasebetleri 
kaydedilerek Atina ve Roma ara-
sında yapılan noktai nazar teati
sinden sonra Arnavutluk - Yu
nani~tan hududundaki İtalyan 
kıtaatırun dahile çekileceği bildi. 
rilmektedir. 

Atina, 20 (A.A.) - Atina a
jansı bildiriyor: 

Gazeteler, hariciye nezaretinin 
aşağıdaki tebliğini neşrediyorlar: 

Avrupanm bugünkü vaziyetin
de dikkatleri iki memleket ara
sındaki münasebetler üzerine çe
virmeği faydalı gören Yunan ve 

( Devamt 5 incide ) 

Fransız 
Nazırları 

ı 

Harbin nihai zafere kadar 
devam etmesi için ahnan 

Tedbirleri ittifakla 
tasvip ettiler 

Paris, 20 (A.A.) - Nazırlar, 

bu sabah ReJ.Stcumhur Lebrun
Un riyasetinde toplanarak 
harbin nihat zafere kadar de
vam etmesi için alınan askeri, 
iktisadi ve malt tedbirleri itti. 
fakla tasvip etmişleridr. 

Nazırlar, bundan sonra 
"gl1n geçtikçe daha sıkı bir şe
kil alan,, Fransız - İngiliz te
sanüdünü teyit ve "müşterek 
zaferi müteakip mUkA.fatlandı
rılacak olan,. Polonyanın kah
ramanlığından takdirle bab. 
setmişlerdir. 

(Deuamı 5 ıncide) 

Çemberlayn' in avam kamarasındaki nutku 
·-· ---. ··--··-- . 
Hedefimiz, Avrupayı Alman teca-

vüzi tehtidinden kurtarmaktı r ' 
Müttefiklermizin ve kendimizin zafer için 
lüzumlu yardım teşkil edeceğinden emin 
olduğumuz fedakarhktan çekinmiyeceğiz 

(Y azıM 3 fLnci.i.de) .................................................. ı ....... -.1 
Harp tebliğleri 
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F ransı.z tebliği : 
Paris, 20 (A.A.) - 20 Eylül 

sabah tebliği: 

Gece, cephenin heyeti umumi
yesinde sükunetle geçmiştir. 

La Bıes'in Mark mmtakasında 
düşman topçu faaliyetinde bulun
muştur. 

Polonya tebliği: 
Varşova, 2o (A.A.) - Varşo

va müdafaa kuvvetleri kuman
danbi!:ının bir teblii7ine J,!'Öre dü .... 
man 18 • 19 Evlül gecesi şark 
mıntakasında bazı hücumlarda 
bulunmuş ise de tardolutı..,ustur. 

Şimal mıntakasrn<la Polcmva 
kıtaatı şiddetli bir hücum ile mü
him bir terakki kavdetmiş ve mev 
zjl .. r ,.1 .. P'f'r; .. ...,;ctir. 

Bizzat cephede muharebeler 
devam etmektedir. 

A lman tebliği : 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman 
başkumandanlığı tebliğ ediyor: 

Bundan bir hafta kadar evvel 
Kutno yakınında başlayan ve son
raları Bzura ırma~ı istikametin
de şarka doğru inkisaf eden Vi11. 
tül nehri karşısındaki muharebe
nin şimdiye kadar tarihte kayde. 
dilen en büyük imha muharebesi 
olduğu anlaşılmıştır. 

• Dün akşama kadar yalnız 
Bzura üzerinde alınmış olan esir
lerin mikt:m yüz beş bine balii7 
olmustur. Bu mikt;ır mütemadi
ven ;ırtmaktad1r. Buna düşma
nnı ölii ve varalı olarak u~rad1i71 
fr~'-ı.tlaile viikıek zaviatı da ili· 
ve et"""e1< l!zımdır. Elr1e edil,.n 
harn l"vazımr hesansızdrr. Pr. 
lonv;ılrtar ciddi olarak daha yal· 
nız Modlinin içinde ve cenubun-

da ve Varşovada mukavemet edi
yorlar. 

Düşmanı takiben, Stryj -
Lvov • Breıtlitovsk • Bialistok 
hattına kadar ilerlemiş olan la
taatnnız düşmanı tamamiyle im
he ettikten sonra, Alman ve Rus 
hükQmetleri arasında takarrür e
den kat'i hudut hattına çekil· 
mektedir. 

Gdingen civarındaki muhare. 
beler de harı> limanının zaptr ile 
dün bitmiştri. Bu münasebetle 
düsmanr1:1n binlerce esir abn
mıştır. "Schtesvig Holstein" mek 
tep gemisi ite mayin ,:emilerimiz 
bu muharebelere müessir bir 
taP'<fa iştirak etmiştir. 

Hava kuvvetlerimizin f aalive
ti bütün cephede kesif bareket
le,.:.,e inhisar etmiştir. 

r.arp cephesın~f! yalnTıo: keşif 
kollarının mahalli teşebbüsleri 
vukubulmuştur. 

(Yazısı 5 inci 
sayfamızda) 

Avrupada harp 
vaziqeti 

Rus itJıalinden sonra Polonyadaki askeri 
vaziyeti gösterir kroki 

Şarki Prüsya hududundan cenupta Macar hududa.na uza· 
nan kırmızı çizği Rus işgal sahasının garp hududunu p>sterlr. 
Alman işgallnd.eki yerler amftdi hatlarla taranmıştır. Rus ve 
Alman işgal sabalan arasında henüz Polonya mukavemetinin 
devam ettiii saha beyaz bµ-akılmıştır. Askeri mubarr:lrlml
zin mütaleasmı üçüncü sayıfam.ızda okuJ'UllUZ. 

Dövüz kaçakçıhüı yapan üç 
kişi yakalandı 

Emniyet müdürlüğünde 
bir teşkilat kuruldu 

Bazı açıkgözler son vaziyetten 
istifade etmeyi düıünerek Türk 
parası üzerinde oynamaya baıla
mışlardır. Hüldimet bunu nazan 
dikkate alarak İstanbul emniyet 
müdürlüğünde bu gibilerle müca
dele etmek üzere yeni bir teıkilit 
kunnuıtur. 

Yeni emniyet müdüril Muzaf
fer de Türk parasmı koruma ka
rarnamesine muhalif hareketler. 
de bulunanların srkr bir surette 
taböini ebemniyetle gözönüne 

alımı, dün Teoproşos, Filip, Ha
yim isminde üç kiti yakalanmıı
tır . 

Bunların üzerinde 100 kiilur 
İngiliz lirası, 1000 liret, 300 drah 
mi bulunarak müsadere edilmir 
tir. Bunlar piyasadan ecnebi pa
rası mukabilinde Türk puuı ~ 
lamakta idiler. 
Zabıta bundan soma ba aba

da aı.kı takibatına devam edecek
tir. 
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itl~r harp ve sulh 
Yazan: Sadri Ertem 

Almnnyanın klasik usulündendir. Her galip muhare. 
beden sonra sulh teklif eder. Muharebe başhyalı henüz 
üç hafta olduğu halde sulh sözü mütemadiyen tekrar e. 
d:lmektedir. Hitler taraimdan ileri sürülen sulh teklifini 
b r kaç gün evvel Mareşal Göring te tekrarlamıştı. Sulh 
haddızatında her zaman muharebeye tercih edilecek be. 
şcı i bir nimettir. l.t.,akat bu sulh ün insan grupları arasın
da harpten daha fecı. daha korkunç. daha sefil bir şey 
teliikki edilmemesi şartile ! 

Hitlcr tarafından ileri sürülen sulh mahiyeti itibari
le alakalı i~anlarm, yani aralarında harp cepheleri ku. 
rulmuş olan insanların hesabına n.e kadar uygundur. Ger. 
çi zahirde Almanyanın cenup ve garp hudullarma ait bir 
talebi yoktur. Fakat bu sözler silaha sarılmış olan in. 
sanlan tatmin edecek bir mahiyeti haiz midir? Eğer işin 
böyle bir mahiyeti bulun.saydı dünya iç"n zararın nere. 
sinden dönülürse kfır<lır demekte biz de tereddüt etmez. 
dık. 

Harbin facialarını yakında ntanıyan insanlar sıfatilc 
errin derecesini tayinde hiç hayale kapılmıyoruz. Fakat 
aralarında sulh yerin.eJ harp davası hüküm süren kütlele
rin iddiaları sadece hudutların emniyeti işi değildir. HaL 
ta denilebilir ki Alman - İngiliz - Fransız. harbinin se. 
bebi hudutların ötesinde bazı prensiplerin miicadelesidir. 
Hiller nutkunda nnzizmi devam ettirmek istediğini söy. 
lediğine göre beri taraf için yeni bir şey söylemiş dc1{ildir. 

Hatta bu nutukla sulh namı altında harp lehinde 
konuşulmuş demektir. Demokrasilerin ortaya attıkları 

prensip tehdit, ve küçük devletleri ortadan kaldırmayı 
hedef edinen ve hedefine emrivakilerle varmaya çalışan 
nazi zihniyetini ortadan kaldırmaktır. l"azi zihniyeti doy
muş, inkişafını bulmuş, nıüstemlekelerini vaktile elde et. 
miş artık emperyalistleri statik bir mahiyet aldığı için 
tehlikesi ikinci plfuıda görülen demokratik de·ıletlerin 

bugiln amansız anti tezi halini almıştır. 
939 muharebesinin mevzuu ne Danzig, ne de hudut

Inı- meselesidir. Bu iki anti tezin tezatlı manzarasıdır. 
Vakıa bu harp te sonunda hudutla ifade edilecek bir ma. 
hiyet alacaktır. Fakat o zaman muahedenin ruhunu dol. 
duracak olan ha,:a tamamile başka olacaktır. 

Hitlerin bu nutkunda biz sulhu değil, harbi te~ci eden 
unsurları bol bol gördüğiimüzü söylersek hata etmiş oL 

- mayız. 
Dünya efkanumumiyesine sadece bir sulh davası şek. 

liRde arzedilen meseleler Almanya için henüz bir zaaf aıa
ıneti de sayılamaz. Bunu böyle tefsir edecekler belki llu
lı nabılir. Fakat heniiz harbin daha ilk altı ayını bile l?e
çirmedik. Harbin ciddi zararları: ile. sosyal bozgunlarla 
karşılaşmadık. Şimdiden böyle bir hükme varmak fazla 
saflık olur. Bilakis Hitlerin nutku harbin uzayarağmı ih. 
sas etmektedir. 

-- ,~~..... ·!\. - .. ~ i. - ... . • .. -o.-' it- < .... " • ', ..... i - • ' . .. 

Asliye ceza 

mahkemeleri 
Yeni şekilleri ile bugün 

faaliyete geçiyor 

Yeni teşkil edilen ve 15 gün
ôenberi hazırlıkla meşgul olan as-
liye ceza mahkemeleri bugünden 
itibaren işe başlamıs olacaklar
dır. Yeni ağır ceza mahkemesi de 
yarın çalı mağa başlıyacaktır. 

Cürmü meshut vakalarına yal
nız dördüncü asliye ceza mahke-
mesi bakıyordu. Bundan böyle 6, 
7, ve 8 inci asliye cezalar derur .. 
te ed~e'k, asliye 4 üncü ceza 
mahkemesi yalnız saat 'be e ka
dar gelenleri alacaktır. 

Diger taraftan adlive vekii!e· 
tinden gelen bir tamime göre, 
münferit hakimlerin muavinleri 
her ün duruşmaya çıkmıyacak
lardır. Ağır ceza mahkemesi aza-

lhtikarla mücadele 
Yüzde yüz ihtikar yapı

lan maddeler var 
İhtikar komitesine. fivatları 

birdenbire yersiz bir fiekilde ar-
tan mnddeler hakkında bir rol: 
şikavetler yapılmağa başlanmış 

tır. Dün de kaıtıit, marang-oz ta. 
kımları. inşaat malzemesi, ka. 
ğıt ve bütün hırdavat cşvasın • 
da ihtikar olduğu bildirilmi tir. 
Bu mnllarrn fivatlarmdaki ar -
trş nisbeti yüzde yi.izii bulmak. 
tadır. Komit~ bu maddeleri sa
tanlar hakkında tahkikata ba~-
1amıştır. İhtikar yaptıkları sa. 
bit olan müe~seseler raporla vi. 
Ifıyete bildirilecektir. 

larr da icabında hakim muavinle
ri yerine asliye ceza mahkeme:s:. 
ne çıkabilecektir. Asliye ceza 
mahkemeleri aza muavinleri de 
ağır ceza ve ticaret mahkemele
rinde aTalık vaoabilecektir. 

Manisada 105 yavru sevi ndırildi 

M nf •. (Rutıııı"t'I - <"' c •k r.- f tuncıı ""vKi hı• mü.,ıı.c:ebet1e hir 
ı· t'!ıne Kurumu 105 fak·r cocu· l nutuk söv lemi!'\: vavrular ayrı a•·· 
r n .. nnet düğününü Kitaosa- ı rı sevindirilerek kendilerine yeni 
·.yı bin:ı.sın<la yaptırrnıstır. Mek- c:!:ise!er verilmistir. 

Denizyollarında 
kış tarifes ı 

Pazar gününden itiba
ren tatbik ediliyor 

Denizyollan idaı-esı K.araclc· 
niz hattı kı~ tarifesini pazar 
gününden itıl>ııre.u tatbika l>aş
lryacaktır. Yaradenize şehr:. 

nıizden haftada. Uç gün vapu ,· 
hareket etlecektir. Buulardaıı 
Salı ve Perşembe ı•ostaları llo 
paya. pazar postam da Rizeyc 
kadar gidecektir. 

Gerek yolcu ve gerekse yük 
nakliyatının fazlala.._<rtığı nıev· 

sim olduğ'u için sonbahar ayla· 
rında Kara.deniz hattına en 
büyük vapurlnr tahsis edile· 
cektir. 

Bu vaırnrlurın tr.ayvan vc:> 
yük nakliyatı fazla .olacağııı_ 

dan bilhassa havaları:n fenalJ. 
i'i:ı yüzünden anbarda; seyahat 
edecek ve yatacak gti\~erte yol 
cularınm ha~·van ve yüklerden 
müteessir olmaması için va
purlarda yeni bazı tadiUH ya. 
prlmaktadır. 

Belediyed e yapılan 
toplantı 

Belediye !ktısat müdürlü. 
ğünde dün ekmekçilerle değir
mencilerin iştirakiyle bir top· 
Jantı yapılmıştır. Değ·irmeııci· 

ler belediyeye üç nevi un hali
tası vermişlerdir. Bu hali talar_ 
dan ayrı ayrı numune ekmek
ler pişirilecek ve 1Jeğenilecck 
ekmeli: numunesi esas tutula· 
caktır. Yakında bir fırında tec
rübeler yapılaca kt1r. 

--<>--
Yalnız ince kepek ihraç 

edilmiyecek 
Haber almdrğma göre, ihra

cı menolunan kepeğin yalnız 

domuz yemi olaralr kullanılan 
ince kepeğe mtinhL.ı:ır kalması 
muvafık görUlmektedir. 

Bu vaziyetin un fiyatlarının 
d ii:-;mesine mani olacağr cihetle 
ekmeli fiyatlarmm yükselme. 
sine sebep kalm1yacaktır. 

---<>---
Burdur Valisi 

Terfian Burdur valiliğine ta
yin edilmiş olan eski !stanbul 
emniyet ctirektörU Sadri Aka. 
dUn yeni vazifesine hareket 
etmiştir. 

-<>
,,Akşam,, refikimiz 
"Akşam,, refildmiz dlin inti· 

şarınm yirmi ikinci yrl dönU· 
mi.inü ldrll.k etmiştir. Neşriyn. 
tında muyaffakiyetle devamını ı 
dileriz. 

Pamuk fiyatları 
Ecnebi memleketlere ihraç 

edilmeleri menedildikten son. 
ra fiyatları 26 - 27 kuruşa ka
dar düşen pamuklarımız, Zira
at Bankasının mubayaası tlze
rine derhal normal seviyesine 
yükselmiştir. Bugün fiyatlar 
30 - 35 kuruşu bulmuştur. 
Ayni zamanda piyasada istik
rar peyda olmuştur. 

--<>-
Bulgar ista n ve Roman
yadan gelen göçm enler 

Srhbat Vekii.Jetl Bulgaristan_ 
dan ve Romanyadan memleke
timize gelmek Uzere hazrrlan· 
nıış olan· mlhacirlerin biran 
evvel naklcdilmef:i hususunda 
aıa.kadarlar::' emirler vermiş
tir. 

Samsun vapııru dlln Roman
yn<laki muhncirlNi almak tize. 
re Köstenceye hareket etmiş
tir. 
Nazım vapurn da bugünler

cle Bulgariı>t:ına gidecektir. 
Rul#?:aristandH hnzır bulunan 
8000 muhacir gf'ICr.f'k ay orta· 
sına kadar tıımnmt'n nakkdtı· 
miş olaca ktTr. 

--<>-
Hollanda elçisinin zev

cesi vefat etti 
Holandanın Ankara elcisi Vis

serin zevcesinin krsa bir hastalığr 
müteakıp vefat ettiği haber alın
mıstır. 

Univer~i~edeki lisan 
imtih~nları 

Üniverc;itecle lisan imt;hanlarr
"d h11l"iiııderı it:hc:ırt'!n bar:.lanacak
tır. Lis:ı;ı imtilıanlarıncla T"ltıv::ır. 

fak olamrvanlar il(...,...-.1 imtihanla 
rma alınmıyacaklardır. 

Ortaokullara 30 şube ~ 
1 ilave edildi · " · --~ 

ıkinc ı \lersa v kor· 
Liselere 2457talebe yazıldı kusunu kaldırmak 
Yenı hazırlanan pıana qöre tss ve 

ortaokullara 30 şube ılave edıı dı 
Bütün okulLar önümüzdeki pa. l 

zartesi gününden itibaren dersle
re haslıvacaklardır. 

kırköv erkek olmak üzere 12 or· 
ta ve 3 liseye 30 sube ilave edil 
mistir. 

İstanbul orta tedrisat vaziyeti 
etrafında maarif vekalrtine hir r;. 
por ~önderilrniştir. Bu rapora 
göre, hu vıl İstanbul ilk okulla
rından arta okııTlara p-iren talebe 
sa,.ısr ('7 t 1 l "). lisP birinci sınıf

larına P:İren talebe (2457) ve 
muhtelif sınıflara ka"dolanlar da 
(3023) ki~7dir. Lis,.)ere bu arada 
vanlan talebe adedi (865) kişi
dir. 

Bu kaıdar talebeyi okullara ver. 
)estirmek için mevcut okul teş· 

kilatlarında bazr df'i"işmeler vü
cuda getiritmi~tir. Birçok labora
tuvar veısair salonlar sınıf haline 
konmuştur. 

fstanbul erkek ve kız li~e1eri, 
Kadıköy krz orta, Çapa kız, Göz
tepe kız;;. Taksim erkek. Yenika
pr erkek. Beyoğlu erkek, Zeyrek 
('rkek, Karagümrük erkek, Bı:ı .. 

A) Pendik orta ok11luna devam 
edeıı krz talebeler Göztepe orta· 
va, Kadıköy ikinci ortava devam 
ede11ler vi~e ikinci ortava. Üs
küdar 3 üncüve devam eclen kız 
talel1eı,.r p.;,,ci ort:ıva ,,::ıı..:ı,.a;ıe· 

ceklerdir. Bu "'ur,.+te Üskücl~r ;. 
kinci ort::ı okulu krz orta ol{ıthı 
ofar"~ tedrisata devam edebile
ce~tir. 

B) Nisan tas ('rkek. J< astt'"'na!'a 
erkek orta okulları çift tedrisat 
vanacaklarclır. 

fcao etti~i takrtird,. tlskürt:ır ü
~üncii kız orta da cifte tedrisat 
yanacc:ı kfardır. 

D) Ceğaloğlu orta okulu nor
mal tedrisat yapacak ve kan et
ti~i takdirde ufak bir de;;;.,;1.lik
le üst kısrm da kr.z orta okulu r. 
larak açılabilecektir. 

Olgunluk imtihamnda bir ders
ten geçemeyenler 

Bazı talebe velilerinin maarif 
vekaletinden dı lek rer a var 
ÇomukJarı muhtelif mektepler

deki olgunluk imtihanlarında mu
vaffak olaınıyan bazr talebe ve. 
tileri matbaamıza müracaat ede· 
rek bize sunJarı sövlediler: 

Çocuklarımız ol"ıınluk imtiha
nıında valnr7. bir dersten gecemi· 
ye:rek üniversiteve devam etmek 
im·kanını kaybettiler. Bu suret
le çocuklarımızın t->hsilinde koca 
bir sene heba olup ıridecek. ~iz 
talebe velileri olihınluk imtihrı
mnda yalr.rz bir d,.rsten muvcı'. 
fak olamayan çoc•ıkfarımrzm ün1· 
versiteve devam etmeleri husu· 

' 
sunda maarif vekaletinin müna· 
SİJ.ı bir karar a1acağmı ümit ede
riz. Çocuklarımız belki bu bir se
neyi kütüphanelerde ve kendi 
kendilerine çalıc:arak da 11:ecireb:. 
lirler: bu ;;uretle ivi h~7.trlanmı"' 
olurlar. Fakat hir ı::iinlt,. vok ki 
hav;ıtını he!Tlen kazanmak mec· 
buriveti"de ot<>,, buvii,,kü ne~il 
idn b•ı bir v•llrk nı .cın ii.,.erind" 
cl•ı~u)!'"'""'""'" 1 ......... r ~ .... ~:ı .. ~;1 .. cr-~~ 
bir za-an cleöilr•:r. Maar:f ve· 
kaletinin n ... 7-~· ..-1ikkatini celbet· 
menizi rica ederiz. 

ilkokullarda çalışma 
saatleri değiştiriliyor 
Derslere sabahları sekiz

buçukta başlanacak 
Orta tedrisat müesseselerinde 

bu ders yılı başmdan itibaren tat
bik edilecek yeni ders saatleri 
şekli bütün okullara bildirilmiş· 
tir. Orta tedrisat müesseselerinde 
yeni şekil tatbik edildiği gibi ilk 
okullar da kendilerine mahsus 
bir calışma programı hazrrlamış
lardır. İlk oku11arda derslere sa
bah saat 8.30 da başlanacaktır. 

Birinci ders 8.30 - 9.10. ikin. 
ci ders 9.30 - 10.10. ücüncü ders 
ı 0.30 - 11.1 O, dördüncü ders 11. 

Ma arif Müdürü 
A nkaraya gitti 

fstanbul kültür direktörü Bav 
Tevfik Kut sehrimizin okut ve 
öl>retmen vaziveti etrafrncla · maa· 
rif vekaletine izahat vermek ij7e· 
re dün Ankaraya J;!itmiştir. Di
rektJ-· cumartesi günü gelecek
tir. 

----o-
Prenses Nimet Muhtar· 

ın teber ruu 

30 - 12.10, beşinci den 14.20 -
15. 
Öğle paydosundan sonra yanm 

saat talebeye bir serbest çalışma 
verilecek ve bilahare beşinci ders 
yapılacaktır. 

Simdiye kadar ilk okullar öğtr. 
den evvel üç, öğleden sonra iki 
olmak üzere beş saat ders vap
makta idiler. Yeni tekille öğle
den evvel dört, öğleden sonra da 
bir saat ders yapacaklardtr. 

Yeni karar yakmda btitün o
kullara tebli~ edilecektir. 

1 
Mecidiyeköyünde yapı

lacak haetahane 
Mecidiye köyünde vaprlacak 

bin vataklı hastahane proiesinin 
keşif ve sartnameleri mühendis 
Volter tarafından hazrrJantru~tır. 
Bugünlerde şehrimize getirile· 
cektir. 

Y apağ fiyatları 

Yazan: H i.kmet Müni r 

H ·+ı"r Danz;gteki nutkun 
da ezcümle şövlP rledi · 

"Bize bu harbin ::ıon11rula t"P 

vnpmak ;$'teciikl• rinı bilhıoru7. 
Büviik fT"rbirı ı:on11n~"'·inrlan 
daha beter' bir Versav Mu!he
desi kabul ettirmcıfo ralı"'arı:ıl· 
lar... · 

Hltl<:'rin bu sözü. Aln'anları 
uzıın bir harbe hazırlamak için. 
dir. 

Zira bütün Almanları ikin<'İ 
bir Versay endi~si karııısmda 
bir araya ..,,..tirmek \'e Mnuna 
karf..,r r:ırmqtrrmak kahildir. 

Halbuki !nITTltere "Dünvava 
sulh ve nir.anıı iade: milletler a. 
rıuıında adalet ve hlirriyetin te. 
mini İ"in harp ettiğini,. söyle. 
mt>lderlir. 

!n~iltere, kati nivetinin bu ol. 
dufhm::ı biit\in diinva efk:.trı i1" 
birlikte AJman mill~tirti de inıın 
drrrrsa haro cabuk biter ... İnı>"i
liz e!kR.nnm bir kısmı bu mer. 
kez<ledir. 

Kiidilen gazetelere dair 

H et sabah trende hemen 
herkesin elinde bulunıı rı 

gazetelerin, istasyonlara 'ak lacı 
tık<:a dürülüp bükülüp kolavca 
ceplere yerl~tirilehildiğini gö • 
rü:vorum. 

Bu hal. şimdiki Anupa va:>:L 
yetinin - her türlü güçlükler 
hilafına olarak - temin etti~i 
kolavlıkt·r. 

Düşünlin eski hali!... Bır r,a. 
7.ete on altt. hazan ntuz iki ~,_
hife .. Acele bir yere cideı.-e1r. 
siniz: yahut bir istaavonda ine
ceksiniz. Gazetenin yaprakları. 
m armışsanrz. kapavmcava ka. 
dar buram buram terlersiniz .. 
Hele rüzO'arh bir havada. o mu. 
azzam kaı{ıt tomanna hükm@ . 
de-bilmeniz.e imkan voktur. Ce. 
binize sokmaia \'ahşırs1nız: 
girmez. Kolunıızun altma yer
lcştirmı>°'e cabalarsınr1.: sar . 
kar ... :Krnmen atayım dPrsiniz: 
henüz okuyaca~mİz yerler var. 
dır ... Ma baatlerin ha nr,i ss hife. 
de olduiunu kestireır.euiniz. 

O ~aztevi açmak ta ayrıca 
bir dert idi ... 
Şimdi ise onlar yok ... A vruna 

harbinin sebeo olduğu kaiht 
buhram dolavısile iki ile sahi. 
fc:ve inen gareteleri, rilzg'arsız 
bir ha va da saı"?lam bir Remsi ye. 
vi a"tn kanar ıtibi rahaka \'e 
emnivetle elinizde ovnatıvÔr vc
yanrnızdakinin koluna vurma. 
dan okuyup ezberlivorsunu.z ... 

. . . . . . 
Fakat keşke harp olmasavdı 

da. bu "kolayhğa .. ermeseydik .. 

T ünel ücret leri 
Belediye, tünel ücretlerini a

zaltmak istemişse de, alınan para
nın bir kısmı vergi, bir kısmı da 
köprü parası olduğundan buna 
imkan görülememiştir. 

Mevcut bir sermaye ihtilafr do
layısiyle 0 Uaküdar tramvayları" 
nin belediyeye devri de şimdilik 
kabil olamamaktadır. 

---0---

0lümle tehdit 
BüyUkadada. oturan Musta. 

fa adrnda birisi evvelki gece 
sarhoş bir halde civardaki kar
puz sergisine gitmiş, dUkk!ncı 
ile çırağm1 ölümle tehdit et
miştir. 

Mustafa DördUncti Asliye 
Ceza mahkemesi tarafından 
tevkif edilmiştir. 
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Hidiv İsm~il pas;ı kerimesi ve 
Mısrr Kralı Birinci Fuadın halıı~ı 
Prenses Nimet Muhtar, I<adıköv 
Parti bc:ıskanlı:Tr vasrtasivle Hal· 
kevin,. bin ve l(°•nlava avrrr.a b'r 
lira tı>herrii etmis. hu n:ıranm 

Kachköv ftkarasına hasredilmesi· 
ni tavsiye eylemiştir. 

Harice e:ön.derilmeleri menı> 
dilen vanaklarm fivatları dii"' 
me/Te bpc:lc:ımH:ıtr. Son eiin1er~"' 
verli ıniie-ssese ve fnbrikalı:ırrr 
fazla rrıiib:ıv:.:ıata bıı~hınıa..4'ı Ü7P 

rine fiyatlar normı:ıllec;mi~ir 
Bilha~""ıt. ~Hm"r Bıırıl{, fı:ıbrik.., 
larr icin miihim nı;ktı:ırda mi; 

b:wı:ıath hnlunmatrtadrr. ~ı:ırl· ı 
vilav<'tlerinin km) Yl'ıt>aklar· ______ -., _ _.. __ ..._ _ _. 
56--57 kunıştan almmaktadrr. 
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Karadenil ve ~: 5 

Ç ralı. madenleri 
On iki yıl evvel Artvin ha. 

valisinde tetkikat yaparken 
Kuvarshan akır madenine de 
lljramlfbm. O uman bu ma_ 
deni Almanlar ifletiyordu. Fa. 
kat maden l§letmesi masrafı
m korumuyordu. Senede en a.. 
Nı dört yüz bin lira zarar 
kaydediliyordu. Onun için çok 
8tlrmeden madenin işlenmesi 
terkedildi. Bundan sonra on 
eene bu maden muattal bir hal
de kaldı. İşletme tesiatmın 
Jaemen hepsi olduğu yerde ÇÜ. 
rüdil. 

Cumhuriyet hUkWııeti maden 
illerini ı>rogr&mma koyduk. 
tan aonra KuvarShan bakır 
mıdmi de Etibank vuıtuile 
retıiden işlenmeğe başladı. İlk 
hesaplar şöyle idi: 

Maden işletilirse belki klr 
etmeyecektir, belki de biraz 
sarar görtllecektir; fakat ma. 
den muhitinde yqıvan köyler 
için )'mi bir if mevzuu mey
dana gelecektir. En aşağı dört, 
beş yüz amele burada çalışa. 
caktır ve it bulacaktır. Bun. 
dan başka bakır madeni dö. ı 
yiz mukabilinde ihraç edilece. 
fi için memleket iktısaden is. 
tifade etmiı olacaktır. 

Şimdi bir buçuk sene var ki 
bu maden Türk mühendisleri
nin nezareti altmda, TUrk ua. 
talan ile Türk amelesinin el. 
Jeri ile işliyor. Artık maden 
işletmesinden kar mı, zarar mı 
edildiğini gösteren hesaplar 
meydandadır. Devletin Ku. 
varshan bakır madenini işlet. 
mek kararmı vermekle bUyilk 
bir isabet gösterdiii anlqıl. 
mıftır. Zira bu sene sonunda 
yapılan billnço Etibank hesa
bına ihmal edilmiyecek bir kAr 
ile kapanmıştır. tılemnenin 
ilk aylarında görUlen ehemmi. 
yetaiz bir r.arar tamamiJe ka. 
pandıktan sonra artık mües. 
Mee klr devrine girmiş bulun. 
maktadır. Maden muhitindeki 
fakir ve if8iz köylüler bir bu
c;uk sene içinde buradan aldık
ları licretlerle kendilerini top. 
ladıktan ha.ika hayatlarında 
yeni bir refaha nail olmqlar. 
dır. HUkCimet evvelce bu ha.. 
valide ve~lerln ta.Dilinde gör. 
düğü wrluklar da ortadan kalk. 
mııtır. Artvin merkezi de da
hil olduğu halde bütün Çoruh 
villyeti halkı bu vaziyetten 
memnun ve müteşekkirdir. 

Şu kadar var ki Kuvarahan 
madeninin f9lemesi evveL 
ce zannedildiği gibi u. 
zun aeneler devam etmi. 
yecek. Maden idaresinin tah. 
minJerine göre meydanda. olan 
cevher miktarı bugünkü itle-

Y man: ASIM US 
me ile iki buçuk, nihayet Uç se
ne sonra bitmiı olacaktır. On. 
dan sonra maden mevkiindeki 
tesisat iatifadeaiz bir halde ka. 
lacaktll". 

Acal». üç aene aonra Ku. 
varshanda bitecek olan balar 
cevheri yerine yeni bir ifleme 
zemini bulmak mümkün değil 

:..ı:_., 
m~. 

Fikrimi7.ee bu nokta il&erin.. 
de §.imdiden tetkiklere giri11-
mek lazımdır. Zira Çoruh mm. 
takumda Kuvarahan'dan, iki 
eene 80l1!'& itlenmek bere ha.. 
zırlanan Murguldaıı başka bL 
kır madenleri vardır. Bir kere 
Artvinin Ormanlıköy mevkii 
var. Kuvanhanm kartmnda 
ve Coruh nehrinin aolunda o. 
lan bu köyde ltlenmesi yedi, 
sekiz aerıe devam edebilecek 
bakır cevheri bulundufu söyle. 
niyor. Sonra Artvinden ileride 
Sirye nahi,.inde de vaktile 
iglenmiş bakır madeni oldutu 
anl84ılıyor. Arıunraa belki da. 
ha mUsaft yerlerde bakır cev. 
herleri de bulunur. 

Ben Çoruh mmtakumdald 
bakır madenlerin; dUşilndilkQe 
eski Yunanlılarm 'ToillOD d'Or" 
efsanesini hatll"ladmı: VaktL 
le 'nıebea kralmm oflu Frik. 
sos ile kızı Belle memleketi 
kıtlıktan kurtarmak için kur. 
ban edilecekti. Anneleri Frik. 
soe ile Helle'yl bir koça bin. 
dimi. K~ iki cocuiu havadan 
uçarak diyar diyar kaçırdı. 
Nihayet 'Karadenlzin münteha. 
smda Kolfit tukeaine götUr. 
dil. ll'rikılos kendisi He kızkar. 
delini kurtaran bu kocu Zeus 
illhma kurban ~tti. Derisini 
de Kolı!it kralına hedive ver. 
di. Kral bu ı>östekiyi bir me. 
şe aiacma asarak muhatuuı. 
na bir yılanı memur etti. Yu. 
nanlılar anamda (Toieon 
d'Or), yani altm p&lteki diye 
şöhret bulan bu :nukadde9 pöe. 
teJdyi aııtetmek icln Ioıtoe 
kralmm vefeni Pelvu'ı nasıl 
memur ettiği ve Yunanlılann 
~ot adı ile tertip edi:en 
seferde Koleit ülkesine nasıl 
giderek onu elde ettikleri ma. 
lQmdur. 

Fibimizce Yunanhlanıı (Tol. 
son d'Or) adını verdikleri al. 
tm J)Ö8teki hakikatte vaktile 
Koltit ülkelli demlen ıimdilrl 
Çoruh mmta.kUllldaki maden 
lerdir. Dikkatle &f'N'MÜ olur. 
sa bunlarda yalım bakır de. 
ğil, altm. da buhm&bilir. Bu 
madenler uzan aeneler hem 
memleketimiz, hem de Corulı 
mmtakur için ~k 1öymetll 
bir servet kaynağı olabilir. 

~mU8 

A vrupada lı.arp 
vazi,,eti 

Scwyet Jtusyanm, Polonyanm 
prk bımlannı it1alden ortaya 
çıkan liyul vaziyet hakkında 1ıı. 
cilterenin cCSrlifü ve hattıhareke
ti birdereceye kadar anllplmq 
cibidir. tqiltere, bu münuebetle 
de, Polonyayı mfidafaada devam 
edecefini tekrar etmittlr. 1nciliz 
Bat•eldlinin bu nutku, lnciltere
nin harbe dnam hu ... undaki az
minin bir ifadesi A}'llmaktadır. 
a .......... r,t~-
iıtila .......... Run ile aip· 
ıi ............. i kesmeye .. iıi 
daha il..i sötürerek harp ilin et· 
,..7e lradar ileri sötiinnelc ni,..,. 
tiD4le olmMaimı tahmin edelıili· 
riz. Evvelce de IÖylediiimiz ıi
bf, Sovyet Ruıyaıun da böyle bir 
mabat takip ettiii iddia oluna· 
mu. Böyle olsa dahi, Sovyet iıti
llıınm mucip olduiu buhran he
niu devam etmektedir. 

Puar aabahı ileri harekete go. 
çen 8oTyet ordusunun motörlü 
serf ileri kollan iki ıUnde, ti· 
maide, Vilnayr itıal ederek Lit
vanya hududuna, merkezde Bug 
nehri berinde Breat - Litonk 
nıevkiine ve cenupta Dinyestr 
nehrini de geçerek Macarlıtan 
hududuna vanmaJardır. Bu ıu
r•tle. Ruslar, Polonyada alıcak-

ı '"" bütOn ven;~ m"'t=1kayr fiilen 
i•r•l etmifler demektir. 

Cenuptan, Romanya hududu 
""vunca. sarka Macar hududuna 
""'~ru Uerleven bazı Sovyet kuv. 
•••+1,.rinin vanhabkla (?) Roman
• 11 hı•dudundan i~eri, Romanya 
....... r"' P.ma dofru upmak f ateme-

20 E7liilfll939 
Jeri önlenmiftir. Rus İflal ..ııa
u ile Jitomanya TC Jılacaristan ba
dut:Jan aramda huıl olan ftd· 
yet kroldmizde cöaterilmiıtir. 

Polonya Camhurreisl, bafku. 
mandam ve bükOmet ualarmm 
Romanyaya uimmalanndan son· 
ra da Vaqova, Lublin ve bilhnla 
Lembuc etrafında Polonya mu
kavemeti henm dnam etmekte
dir. 

Polonyahlanıı Lembuc ıarbın
da Grodek'de :A.lnwnl•ra brp 
bir muvaffakıyet kuandddan 
bile haber veriliyor. 

Romanyaya geçen Marepl 
Smigli Ridz'in yerine General 
Sotenkonld Polonya orduıunun 
başkumandanhltm deruhte et
mit-

Evvelce Marept Pilıudıki'nin 
erklnıbarbiye reiıi olan bu zat 
1925 de Cenevrede toplanan bey
nelmilel e.Uba ticareti konferan
ıında Polonya bqmurıbh111 idi. 
Kendiıiyle o zaman, Cenevrede 
tan11mıı ve C!ostluk peyda etmlt· 
tim. Herkeıte, vatanperver ve e
nerjik bir zat intibaı bırakmıttt. 
Bu eltm nzlyette. mUabet bir iş 
vapıbilecefi nek Umit olunam11z. 
'Bununla beraber menıun olduiu 
"-dunun bqmdan ayntmama11 
,,~ kendi sahıi emnivet ve mu· 
"'adderatmr memleketinin talihin
den. bu feci vazlvette de. avn 
•81'ft'leme"i vUnek mesivetlerirıe 
kat'i bir delil aavdmabdır. Bu 
vuılanmı bf.llri olruvamıyacal( o
lan yeni Polonya ba~ma,.danı 
hakkında bu suretle olsun hürmet 

1-YAJaT 

Çemberlayn'in avam ljGurop duşo~dokçe 
kamaraStOdakİ O Utku 1 Caniı kanserler 
Londra, 20 (A.A.) - Reuter 

Baş .. ·ekil B. Çemberlayn, bu
gün öğleden sonra Avam Ka· 
maraaında, harp vaziyetirıin ve 
umumi vaziyetin haftalık bl· 
llııçosunu yapa.n beyanatta bu· 
ıunmuştur: 

Başvekil B. Çemberlayn, 
sözlerine fÖ)'le başlamıştır: 

Geçen tıafta içinde vukua. 
gelen bA.dlaeler, o dereee bü
yük ehemmiyeti haiz bulun· 
maktadır ki, bunlann harbin 
mukadderatı ve diler memle
ketlerin hattı hareketi üzerin· 
de 1apablleceii tesirleri ölç. 
meye benUz vakıt bulamadım. 

Başvekil, bundan sonra Po
lonyadaki askeri 't'azlyeU bil· 
dtrmtş ve demiştir ki: 

Geçen bütün hafta zarfında, 
Polonya ordusu üzerine Al· 
man tazyiki ve Polonyalılana 
mukavemeti devam eylemtıttr. 
Ve Polonyaaın birç'>k noktala
rında bilen de devam eylemlt. 
tir. Polonyada bugUn, meaell 
Varşova gibl teslim olmak l8-
temtyen mulravemet adaları 

hlll meycuttur. 
B. Çemberlayn, burada Sov

yet mUdabalestae ltaret etmtş. 
tir. 

Şark cephesindeki harp tıze· 
rlne kati tesirler icra eden hL 
dise, ı 7 EJIUlde vukua gelmiş
tir. Bu bAdtse, Rus lutalannın 
Polonyaya duhulidtr. So't'yet 
bUkQmetinin bu hareketinin 
beklenUmemekte olduğunu söy 
lemtyeceğlm, filhakika Polon
yadaki beyaz Ruslar Ukranya. 
hlar hakkında Sovyet matbu· 
atında neşredilen ve radyo ile 
yayılan deklarasyonlar, Sovyet 
hUkümetinin müdahaleye ha. 
zırlanmakta oldutunu göster
mekte idi. 

Batvekil, Sovyet hüklmeU· 
Din, İngiltere de dahil olmak 
üzere bUtlln yabancı devleUer
le bitaraflık slyaa'9U takip et· 
mekte olduklarını blldlren ve 
bUtUn yabancı mllmesalllerine 
tevdi edilen notasını bahis mev 
zuu eylemiş ve demiştir ki: 

Bu vasiJette .lucillz hUkL 
metl, 18 eylttlde bir deklaras
yon neşrettirmtştir. Bu dekla· 
rasyon, şö1le demekte ldi: 

Polon1anın kahir Alman 
kuvvetleri karşısında bulundu
ğu bir zamanda, kendlstne blr 
ademi tecavoz paktı ne batlı 
bulunan Sovyet hUk6metlnln 

·Polonyaya karşı bu hUcumu, 
ileri ettruıen sebeplerle muhik 
cösterUemez. Bu hldllelerln 
mahiyeti hentız tamamlyle ay
dınlanmı!J değildir. 

:Maamafth. İngiltere hük6. 
meUnln Polonyaya kal'fl olu 
taahhUtlerinl yerine getirmek 
ve bu taahh'1t1er tamamfyle 
yerine gelinceye kadar btıtUn 
enerjlıl ile harbe devam etmek 
azmini '4eliftlrecek• her 4.hangl 

lblr vazlyet'vukua"l'elmifidettı
dlr. 
hlaııim Dlıap Polon7a7a Xal'ŞI 

BaJl'&lllık DaJDluttm' 
Başvekil, sözlerine şöyle de· 

vam etmlft1r: 
Esasen v&hlm ıurette tu

ylk altı~da bulunanıPolonyalı· 
lar usertnde~ lltUAmun 
teairlerı.• tablati7le çok cldcll 
olmuştur. Polonya kıtaları, hL 
lA. cesaretli mukavemetlerine 
devam etmektedir. SOT)'et h"" 
re ketinin sebepleri ve neticeleri 
Uzerlnde her hangi kati bir 

hiıteriml ı&termek~ için 
bir vicdan borcudur. 

Bir Londra telgrafı da, Polon· 
ya arazisinde Kuti'de bir Polonya 
hWdbntinin vazife bapnda oldu
funu haber veriyor. Acaba bu bil· 
k<Unet, Almanlarla bir anlıpna 
yolu anyarak, Alman harekltmı 
durdurmaia mı çalıpcaktır? Bu. 
nu önilmilzdeki birk5Ç gilnün bl
diseleri cöıterecektir. 

Garp ceplıeıinde; hartkit, ka· 
rada ve denizde biraz daha faal 
bir safhaya cirmiıtir. ~çık Clenir 
lerde, Alman nakliye ıemilernin 
seferi tamamiyle durmu~r. Süo
heliz bu hal, "Almanyanm iktua· 
di vaziyetini son CJerece gildeır. 
tirmektedir. Almanlar valnız 
Baltıkta hakimdirler. Diğer ci
hetten Alman denizaltı ıemiJeri· 
nin şimal denizi. M°' ve "Atlaı 
Olrvanusunda. müttefikleri ciddt 
muhafua tedbirleri almalı mec· 
bur eden faalivetleri oldukça tid· 
dr1i ve ıeni,tir. 

Sarktan veni Jnıvvetltr 2etiren 
Almanlar, Saar ••di~ndekf Pran· 
aır taarruzunu' durdurmak için 

hllkUm verebilmek için vakrt, 
henuz erkendir. 

Bu "C1nlque., hücumun bed· 
baht kurbanı için, netice, çok 
feci bir haile olmuştur. Polon. 
ya milletinin bu derece faik 
kuvvetlere karşı nevmidane 
mllcadelesini sempati ve rlk· 
kat hissiyle takip eden bütün 
dünya, hatıl bugUn dahi mağ. 
IQblyetl kabul eylemek iste. 
mlyen bu mllletln bUyUk kıy· 
metine karşı hayranlık duy. 
maktadır. 1 

İngiltere ve .Fra.nm, Polooya : 
ordulannm mağlfıbtyctlne ııı:ı
ni olamadılar, fakat lngilterc 
ve Fransa, Polonyaya ıcm.in ey. 
ledikleri, kendisine kargı olan 
taahhUUerini unutmamışlardır 
ve mücadelede devam azimle • 
rinde zayıflamamışlardır. 
H1TLERtN NUTKUNA VE. 

RILENCEVAP 
B. Çemberlayn, bundan eon. 

ra, Bitlerin nutkundan bahset. 
mit ve demiftir ki: 

Bu memlekette tafrefW'U§luk. 1 
la ve tehditler savmarak ko -
nlJllD&k ldet değildir. Belki 
bundan dolayı, Alman zimam. 
darlan bm anlamakta 2iiçlilk 
çekiyorlar. M•amafih HiUerin 
IOD nutku hakkmdakl mUliha. 
zaJanmı söylerken de. yine au. 
k6ııetle ve temkinli bir surette 
konupnak Adetimizden dışarı 
çıkmıyacafmı. 

HiUerin nutku, karewnda 
bulunduğumuz vaziyeti değiltir 
memektedir. Bitlerin hAdiseleri 
anlatJt tarzı, hakikate tevafuk 
eder gibi kabul olunamaz ve 
sözler.inde, son seneler zarfm • 
da işine geldiği zaman ihli.1 et. 
tiklerine bemer taahhütler var. 
dır. 

MUteaddi• yanl11 beyanatı a
rasmda. İtalyan hUkdmetlnin 
taVU1utnu Fransız hllldmıetl -
nln kabul ederek lnlrfliz bUkQ. 
metinin reddettiği de vardır. 
Bitlerin bu bevanatma verile -
cek cevap. bizzat italyanm res. 
mt ajansmm 4 eylOI tarihinde 
neorettiği tebli~ münderiç bu. 
lunmaktadır. Resmi İtalyan a. 
janamm bu tebliitni, İngiliz ve 
Fransız hilkQmetlerinin hattı 
hareketlerindeki beraberliği sa
rih surette tebarüz ettirmekte. 
dir. 

Hitler, nutkunda, hari>i ya . 
parken kullandığı insant usuller 
den pek çok bahsediyor. Yalnız 
IU kadar söy1emek isterim ki, 
bu usuller. Sırf iD8antdir de • 
melde ineant olamaz. Alman 
tayyarelerinin açık eelıirlere 
yaptığr bombarchmanlann ve 
muhacirler üzerine açtıkları 
mitralyöz at.etlerinin hikiyele
rl, bUtGn dtmyuun fenaama 
gibnlftir. 

Hitlerin nutkunda, tiof yere 
bir tek bllme vaclmı: Sebebi. 
Jet vercliii bu milcade1ede ha. 
yatım ka,.,...,..lf olan CMUr in
MDlarm ve mtJeıin iktidar 
hıraıı tatmin ~dilecelC Ciiye e. 
hediyen aile reislerinden olan 
kadmlanıı ve çocuklarm batı. 
1'U1llI tebcil eden bir kelime. 
Fakat bu kelimeyi, Bitlerin 
nutkunda J;ntamad:an, 
MOCADıaL1ll>m UllUMI RE-

DEFIM:tz MALOMDUR 
B, Qemberlayn. elSderine IÖY 

le devam eanip.ir: 
Bu mUcadeledeJd umumt he. 

defimiz, malOmdurı Bu hedef, 
A vnıpayr, daimi surette ve bi. 
riblri ardına kmdiaini g&lteren 
Alman tecavllzil tehdidinden 

birkaç mukabil taarruz yapmq. 
lana da, her iki taraf tebliilerl
ne ıiire, muvarEak olamamı•lar
dır. FranaızJar, Ren ile llozel r 
rasmdaJd 160 kilometrelik cep
henin birçok yerlerinde bilhaıaa 
Saar vadisinde yirmi kilometre 
kadar Alman arazisiııe girmifler 
ve buralarda yerletmiflerdir. 
Franuzlar, henUz "Alman Sigfrid 
müdafaa liıtemiain uı1 menile
rine taarruza bqlamamıflardır. 

kurtarmak ve Avrupa milletle. 
rine istiklillerini ve hürriyet -
lerini idame imkinlan vermek.. 
tir. Hiç bir tehdit, bizi ve Fran 
sız müttefiklerimizi bu hedef • 
ten çevirmiyecektir. 

İngiliz hükfinıeti, bu harbi a. 
ramış değildir. Netredilmiş o. 
Jan vesikaların da isbat ettiği 
gibi İngiliz hUkQmeti, mllza • 
kere yolu ile sulhçu bir hal su. 
retine varmaya hazır olduiunu 
bir çok defa blldirmi§tir. lngi
Jiz hilkfunetinin buna varmak 
bahsindeki 2'8yretleri netice 
\'ernKımiş ve Almanyanm sebep 
siz bir surette Polonyalı mütte. 
fıklerimize tecavilzil ile Jngilte. 
renin ümitleri kınlmlflır. 

GARP CEPHES1NDEK1 
VAZIYET 

Çemberlayn, bundan IODJ'& 
sözü garp cephesindeki vazi -
vete intikal ettirmiştir. 

Fransızlar, demiştir, metodik 
\"e muvaffakıyetli bir surette 
ilerlemede devam etmiglerdlr. 
Fransızlarm tebliğleri, bu kıy. 
metli stratejik ve taktik hedef. 
lere varıldığını ve kazanılan 
arazinin gitikçe daha ciddi Al
man mukavemeti kartısmda 
muhafaza edildiğini göstermek.. 
tedir 

DENİZ V AZIYE'l't 
İngiliz Ba§Vekili, denU.deki 

vaziyet hakkında da şunları 
.Oylemi§tir: 
DeniAltı gemilerine kar11, hem 

ıece, hem ıündüz hücumlar ya· 
pılmıt ve on bet günlük harpten 
sonra bunlua kartı mücadele. 
deki muvaffakıyetler lnpiz bah· 
riyeıinin geçen umumi harpte 
çok daha uzun devrelerde yaptık. 
larını geçmittir. lnıiliz ticaret 
gemilerine kartı yaptıkları hü
cumlarm cuuını çeken deniz al
tı ıea)Üerinin altı veyahut yedi 
oldufunu söylerken haldJratm 
dununda kaldıiJma eminim. Yine 
ıundan eminim ki, ticaret ıemile
rine harp gemileri refakat ettir
mek sistemi tam olarak tatbik 
edildiği ve denizaltı gemilerine 
kaqı kullanılan gemiler çabuk 
wurette t.blalaftınldıp uman, 
denizaltı gemileri tehdidi aynı 
derece ıüratle azalacaktır. 
Şimdiden burası muhakkaktır 

ki, harp ve ticaret filolan dur
madan yaptıkları gayretlerle, hal. 
kmıua ve endüstrimize lüzumlu 
iptidai maddeleri ve ıidai mad
deleri temin eyleyecektir. 

Harp ticaretinin ve kaçakçıh
ğmın ortadan kaldınlma11, pek 
tabii olarak, bitaraflara bazı za
rarlar verecektir. 

Niyetimiz, bu zararlan aıgari 
hadde indirmektir. İngiliz de
m aatvetinin icrası yüzünden bir 
tek insan ölmemittir ve ~ bir 
bitaraf malı gayri meıru bir tarz· 
da abkonulmamıfttr. 

Buna mukabil, AJmanlann de. 
nizaltt gemileri ve mayn tarlatan 
harp uıulleri, fimcllye kadar bir
çok masum inaanlann ölümüne 
ve birçok bitaraf ma1mın haksız 
yere tahnöine sebebiyet vermit· 
tir. 

Baıvekil hava ve kara vaziyeti 
h1ıkkmda da tunlan söylemiı

K&DSer, bugünkü insanhjau 
en Amansız d~maıılarındaa b 
ridlr. Hl\; bil· alAn.et ~e tcrm 
den, bak.ı)or uııuz, blr SUJ1 
dağ glbı blı· laı.rclı •1111za o,;ul 
nı101·. Hcl'i altınthı küçucW. 
bir beı., o koskoca &u\ de) 
bir dinamit ) ıkıcıvf;> ue girl 
yor. 

Ömründe bir kere nede !»lJ 
olduğunu gormccllğbıla ku 
vetll, atlam ve yüzünd4tD .._.. 
7at fışluran dost, llkbı a&ır, 
ağır, onra dola dlziin bir ru 
varJanısla mezara ınirüklelll
yor. 

Elektrik, radJUJD, f8t ba 
hepsi boşuna. Metastaalar p
çlk.miyor. Amell1at da )'uak. 
ln.sanlar, ölüme mahkiun et
tikleri baJ datlara bile, ancak. 
asılacaklarına J anm saat kala, 
bu ntursuz haberi .-erirler. 

Halbuki karuıere tutulan ~ 
vallınm can verişi aflar silnr. 
Aflarca ohimle )'ÜZ 7üze 7a. 
pr. Hekimlik, onunla k•rtıl•
şmca, titrer. Elinden kltapla
nm, bu;aklannı, ınlknMfkopla
nm düşürür. 

".MlkroskopJ en,, midir! J>.. 
ğiJ midir? Bulaşır ou'! Bulaf
maa mı? Verasetle nesilden 
nesne geçer mi geçmez ıal? 
HAii bu noktalar bile karan 
lıktır. 

e yazık ki, şu talih iz dün 
7ada kanser 7alruz ferdi bir 
butalık halinde de degll. Ba
san bunlann canlıları dl' türe. 
yor. 

Bakıyorsunuz, bir gün me 
sut, dörtbaŞI mamur blr aile 
yuvasında mel'un bir çocuk 
doğuror. ijefkatl dna1etle, eev· 
giJI nefretle kannla1arak ah 
l&ksnlıitn her türlüııtünü J&pl 
yor ye J"IV&nm havasmı zehir. 
Uyor. 8am7ellne uğrama bir 
bllhçe, nasıl harap olarsa b1t 
canlı kansere tutulan )UVa d 
ö7le 7ılulıyor. 

Baun ba fel&ket pek daha 
genlf, çok daha derla bir ba I 
de alqor. .....u, fel&ket canh 
kanserin millet bün7esine eal 
chnşıdır. O zamanki korkunc 
ball artık tehlike sözl1le de -
}atmak kabil olmaz. Bu, bir 
vatanda kıyamet kopması de
mekUr. Binlerce ev birden J1 
kılır, mll7onlarca JUrtt.af, bir. 
den ölür. En fenası ba canlı 
kanserlerin hep kendilerini 
hakh buluşları, herkeaten iri 
gördüklerine lnanışlandır. Cot 
kon ruhlarından hız aldıklan 
nı, Bll'!lamlı antenlerine gök 
lerden "vahiy,, ler geldlilnl 
iddia edfırler. YaptıklU'llUft 
bep yatan &f!lkmdan dotchala 
•• sö7lerler. 

EYet tıpkı, bola ydNlları 
nın, avlarını .. nıa u.n1a, im. 
calda7a kucaklaJ&, ~ 
bua basa ezip parçaJacbk1an 
pbl ••• 

HAKXJ StJBA GJllZG1N 

Bir '('{ usoalavya npu
runda isyan 

Zairep, 20 (A.A.) - Jut&n
jiblst gazetesine göre, Yugos
lavyanın Labud vapuru mlret· 

HAV~ VAZIYET! tebatı Atlas denlzlnde isyan• 
lnı:riltere ve F ..... ..,. ııavacılık derek harp devam ettlll mtld 

tir: 

•· ·- detçe yola de't'amdan imtina. 
ve kara orduıu aahalannda mu- eylemiş ve vapurun emin b 
uzam hanrbklarda bulunmuı- limanda demtrlemeatni late
tur. İngiltere ve Fransanm bu mlştir. 
hazırhklan, en yUbek haddine Ayni gazete, Yuc.a.v 'bot· 
kadar çıkanlacaktır. Bu haftalar sit ihracatının harp bqla4Jlıa. 
zarfında bava bombardımanlanna danberi tamamen felce alracb 
ufnmamq olmamuı, annatan tını ve llmanlarduı bokm 
müdafaa kuvvetlerimizin bir im- yüklü olarak kalkan ve bllllu. 
fını veyahut mühim bir ktammı sa Almanyaya giden npula 
fazla acele ederek daiıtmamız i- rın Cebellttarık'ta k&ldıklann 
c;in bir sebep tetkil etmemelidir. yazıyor. 

B. Çemberlayn, nihayet, do· ----------
minvonlar hakkında da fU beya- mapvirlerimizin tMwlp el ı a
natta bulunmuttur: teri mulleri bba1e an 4 ,_. 

Dominvonlar bük<Unetleri, yap- tız ve mUpTlrlerlmisla. .-,.. 
t• ~·.,,ız büyütr milcadeleye tam filderimizin ve 1ıUat k 9 .._ 
bir ıurette iştiraklerini milmkiln m. safer için uıs.Mıl lılr ,. 
kılacak hazırlıklan çabuldqtır- dun tefldl edec:eliaden ..- oL 
rnı,lardır. Britan~. "Coman- duğumm hiç m fedBldı6:- • 

Fakat Cfediğimiz gibi aaıl milıf ,wealtb" i milletleri, Cieniz, bra hareketten de çeldmal1wlb 
dafaa mevzı1erine taarruz hazırlı• ve bava 1Cuvvetlerimizin himaye- YapmıJacataz- '* fW1 ....,_ • 
ima ım.ımtler ve ileri hatlar «• li altında, kuvvetlerini seferber da pek u auuveffala,et ,.._ ı. 
serfnCte mUhim noktaJ:ıır da eldt! ,.etmekle faal surette meuul olu· lunan, eerwderimbi tcJaBh,.. 
etmi,lerdir. :Bunun ~hemmiyett ~rlır. Deniz, kara ve hava Jruv- koyabilecek oı.. ft aDm saf• 
iıe az delildir. Almanların biç ntlerimiz heveti umumiyesl iti· reciktirilecek müıı!yet rftmıeeı•r 
bir nolrtadı, Fransız topraitna v· b:ıırivle. mazide herhanıi bir har. serrüreıtlere atılmüta-
rememi, olduktan bilhasaa teba· p;., bMavetinde olduğundan Ciaha Strateji, bı-t kuned ht't • 
rüz ettin1mektedir. .,..k vüksektir. manda, bt't nokta,..~ etTr ~ 

Her iki taraf hava faaliyeti. SON SÖZ sanatıdır. H~ldda11nuııım it' 
aıri kara barekitiyle uygun bir fn•iliz Bqvekili sözlerini ıöyle nifliği TC lıa.-tıin en u iç ter.· 
şekilde devam etmektedir. Bunun h;tirmlatir: ıureceğini hesap da~ 1r • 
aebeplerini evvelce izahı çalıştı· Burinkil.IOl'I s8zQm, bir :!1tar yeti, kuwetl~rimirtı:ı aJ?S'hl • 
lnnndan tekrar bu meseleye av. ?Jıcaktır: HilkOmet stfatlyl: bir, t:!ca-mrn YC bft' a• .,......~ 
det etmiyeceJiz. l taıQ Jrusılıkh ve lthn:ıtlı temas 11-'.?u' ~ troy.Mllltınn t - • 

T. BIYIKLIOCLU hal·ııde butundu~.:mu?. ~Ptt natıcır •,.Alkil cvl~~e •· 
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12.30: Program n memleket .saat 
ayarı. 12.35: TCRK l\ICZIGJ: Oku. 
yan: Müzeyyen Senar. Çalanlar: 

SAR.I ... ESiRLE.R 
-7-

ri kapalı bir halde ayrıldı: O za· 
man uyku içinde ıöz kapakları 
hafifçe kaldınlan bir kedinin va
ziyetine benziyordu. Ağzı açık 
olarak kalmııtı. Dudaklar felce 

Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 1 -
l\e,·eser peşre,·i. 2 - Sadettin Kay. 
nak - Ne,·eser şarkı - Hlcranlıı 

harap oldu. 3 - Arif Bey - Nihıı. 

,•ent şarkı - l\le)·ler süzülsün 4 -

Yazan: Pearl "uck. Çeviren: lbralaim Hoyi 

- 83-

dun diğer aksamından daha uğramış gibi kapanmıyordu. Di:-. 
1 ölmek için hazırlanır gibi- leri olmu! bir insanın açıkta ka

; daimi bir ihtilaç içindedir. l tan dişleri gibi sırıtmış bir man· 

Osman Nihat - 1'ih8\·ent şarkı -
Körfezde dalgın SU) a bok. 5 - cı. 

Fakat, etrafmi'R açlık çeken müş para istiyelim ... diye söy.-:·=---=y=-=-A--:::--K-=-=--ı=-ı-==,~·.=ır 
insanlar vardı. Bir keresinde lendiklerini; kadının da: 
önünden geçtiği bilyilk evin ön - Elimize bir daha böyle fır. 

Kokain mahrumiyetinin verd·. zara arzediyordu. 
can AAa - Rast şarkı - Bir acaih 
babı gaflet 6 - Kanuni Rıza Efen. 

kapısında yUkaelen feryatlan aatlar geçmez. Onun amcası. 
hatırladı. Daha hlli kendisinin babasmm kardeşi olmasaydın. 

melankoli içinde daimi bir Kadın biraz iki tarafa sallan
. anu yorgunluğu ile zaman dı, sonra piyano yanandaki tabu 

canlanan gözlerde ölüm ro üzerine yığıldı, kaldı. Bap 
lgesine benzeyen bir hal var- kolları üzerine, kolları da klavye 
• üzerine düştü. Piyanodan akisli 
Burun delikleri ise şurada, bu· sesler çıktı. 

kalan kokain tozlannm •ba- Sandalye üzerine ters oturan 
elerini koklamak ve toplamak genç adam da yerinden kalktı, 

genitler. salon içerisinde birkaç adım at. 

eli - Rast ı;arkı - Bugün hiç bak. 
madın. 7 - Rast .saz semaisi. 13.00: 

Memleket saat ayarı, ajans \"e mele. 
oroloji haberleri. 13.15 - 14: l\liı 

zik: (Karışık program Pi.). 19.00: 
Program ve memleket saat ayarı. 

19.005: Müzik (Sinema sesi Pi.) 
19.30: Türk mibıiıli: (Fasıl heyeti) 
200.15: Konuşma (Ziraat saati) 
20.30: Memleket sııat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 20.SO: 

yiyeceği ve çocuklannı besle • kendisinin çoktan soyulacağı ve 
ye~k kadar erzalu olduğu için yağma edilmiş olacağı, evinir 
ondan iyice nefret eden bir çok. tamtakır edilip bir harabeye 
larmm bulunduğunu biliyordu. döndilrillmiiş bulunacağını, bu
Bundan dolayi da kapılarını ki- nun da kızıl sakallılar çete0 : 

litledi; tanımadığı hiç kimaeyi reisinden sonra senin isminin 
içeriye almadı. Ve yine de şu. okunduğundan ileri geldiğin; 
nu biliyordu ki, eğer amcası ol. pe kiyi biliyor. dediğini duy . 
masaydı, bu hırsızlık ve kanun. du. 

Tito elini kokain kutusuna u. tı. M uvazeneıini bulmaia çalış
tmar.dan evvel kadınlar par- tı. Arkadaşı onun yerine sandalye 

11','ılRXJarmı daldırdılar ve sonra üzerine oturdu. Sonra Titoya 

suzluk zamanlarında, aldıiı bu Orada g-örilnmeden, saklana 
gibi tedbirler kandisini asli. ko. rak duran ve bunları işite" 
ruyamaz. kurtaramudı. Van~ Vang Lung o kadar kızdı ki 
Lung şunu pek iyi anlıyor, tak. vUcudundan sanki ateşler fış • 
dir ediyordu: Amcasının nUfu. kırdı; ama bUyilk bir kuvve• ~tr.u yavaş, adeta c!ındarane bir dönerek dedi ki: TÜRK MOZlGl: Okuyan: Nuri Ha. 

WtQnetle masalarına doğru etra 
fa ~üpheli gözlerle bakarak, iler - Bu kadınlar senin için bir lil Poyraz. Çalanlar: Rp,en Kam, zu olmasa, evindeki kadınla- sarf ederek kendisini ve dili"r · 

çekimlik olsun kokain bırakmadı· Ce,·c.let Kozan, Refik Fersen. 1 - rmdan, parasmdan, ve viyece. tuttu, bu Ucüvle nasıl başa "' 
er. lar. Bunlann kokain ihtiraılarmı Tanburi Ali Efendi - Suzidil peş. ğinc:len dolayı soyulacak: yaf. kabilirim diye plinlar kurdt• 

• B~-kokain müptelasının bu ga tutmak mümkün değil. Size bir revi. 2 - Tanburi Ali Efendi - maya uğrayacaktı. Onun ic;in Ama, yapacaiı şeyi bulamadı 
-'!6~ylaz kt?za 0 kah d~r düşkk~?· parça birtey takdim edemediğim Besle - Yıkıldı darbı sitemle. 3 - de amcasma, ofluna, amcası • Bundan ötüril de ertesi gün am. 
.... 5 0 ur 1.~ edn 

1 
.. aksısd er ~g1? için müteessirim. Fakat çok geç DellAl zade - Suzidil şarkı - GU- nın kanama nezaketle, hürmet- cası jtelerek kendisine: 

Jma
aya, en ıus 

1 
e ısı a dı:ıınk'"ınlc~, mez, topal buraya gelecektir. <'enmiş ol dili gülzar. 4 - Cevdet le muamele etti. Bu Uc;ü evde - Ey benim iyi yeğenim, ba-

1 veya pır antaya Uf un i. Kozan - Ud taksimi. 5 - Şakir A. misafir gibi afırlandılar: baş • na bir avu~ gümüş nara ver ~,.. 
il 0 dereceyi bulamaz. - Topal mı? ita - Suzidil şarkı - SC\·mişim bir kalanndan evvel çav içtiler, ye. kendime bir çubuk. biraz tU 

K t.....:_ •• 1.. .. b - Vay, ıiz onu tanımıyor mu ki rd ·ık ·· ah ı tün al Kanm d lb" OIUIUI mupte asına gore, u kaddı mevzun. 6 - Tan Ali Efen. me e e ı once t ta çata - ayım. m a e ıse. 
lbeyaz toz adeta mukaddes bir sunuz? di - Suzidil şarkı - Her bir bakı- lar1111 kiselere dalıdırdılar. leri pejmürdeleşti. Yeni bir el 

d . Sanki 'bad d Titonun arkada•ı ıöze kant· B il · v L • b'-- · t" dedi.ır.: w fey ır. ona ı et e er. 7 şında neşe buldum. 7 - Hamdi E- u Ç ınsan. ang ung un aoc ıs ıyor.. ır;• zaman a 0 -

~vgiai, muhabbeti o kadar iç- b: fendi - Suzidil Yürük semaisi - kendilerinden korktuğunu apa. zmı açamadı, ve gizliden °izli··~ 
ten gelir. İçinde kokaın tozu bu· - Evet, evet .. Tanıyor. Onun l'şşak ile dolsun der isen. 8 - Meh. çık anladıklarından, kUstah- dişlerini ~cırdattı itıe de. kur 
lunan kutuyu masasır.ın üstüne kendi otelinde oturan adam. met Bey 1 Suzidil saz semaisi. laştıl,u'. Şunu bunu istemeie, iından beş gümüş sikke rıkar., 
kor. En çok sevdiği canlı mah - - Bu adam daima bu saatlere 21.30: Konuşma. 21.45: Müzik (O. yediklerinden, ic;tiklerinden şi • rak ihtiyar adama verdi: es' · 
Jrudar gtbi onu parmaklan ile doğru buraya gelir. Ve saat beş peret seleks)•onları Pi.) 22.00: Mü- ki.yete başladılar. Hele Vang gilnlerde oek az gümüş narr 
okpr. buçuğu ,bulmadan buradan gi·. zik (Küçük orkestra) Şef Necip Aş. Lung'un amcasmm kansı ıi • olduğu zamanlarda bile, bu p .. 

Bu srrada kadınlardan biri kc. mez. Bu topal güneş batınca o - kın. 1 _ Clemens Schalstich _ Kil- kAyette bilh8B88. daha ileri git. ranm böyle nzası olmadan a• 
bin kutusuna ikinci defa elini I telinden sokağa çıkar, sanki hiç· pidon ve Pasişe. Beş kısımlık aşk ti. Zira l~ dairede vediği gtU.el il elinden çıkmadığını hatırla. 
untmak istedi; fakat kutuyu e- bir işi yokmut gibi yavaı, yavaı hikıi)csi. A) Yaklaşıqa. B) A,k val- ye_meklerden mahrum kalmıştı. dı. Aradan daha iki ,;in ırecll'f" 
tinde tutan adam daha evvel duvarlara dayanarak dolapr. san si. C> Başbaşa. D) Geaintl. E> Kav. iti koeaama anlattı: 80IU'I. her den. amcası tekrar görilndl\ 
beyaz tozların bakiyesini parmak ki otomobillerin albnda ezilmek- •acılık ve ban,ma. 2 - Hanı L&hr ilçtl birden Vaııg Lung'a tlkL Yeniden ı>ara istedi. Vang Lunr 
lan ile almıt olduğundan kadın ten korkuyormuı ıibi davranır, - Diljfin martı. 3 - Wlııt Lautenı- yeı~n1;11L!!;~~casmm, rahat da~~ ~~yor. Yoksa 

• in elini ticfdetle yakaladı ve bazı yerlerde ıarip çehr.eli insan eblager - Yıldızlara cloAru (Fan- bırakılsa, şikayetlere falan al- hepimiz yakında açlıktan gebe. 
h eli yüzüne doğru çekerek ko· !arla kartrla§ll'. sonra bır bara tazi). 4 - Rafi - Knatin. 5 - dırmıyacak kadar yaşlandığını, k ·y1z., 
bin tutan parmaklan kokladı, girer, sonra diğer bir kahv~yıe Knudage Riisager - Bir enlermez. tenbelleştiğini ve kayrtsızlandı. ~c:!i gİiİdtt ve umuna 
~oldadı. ~rar, karmakanpk yerlere bır - zo. 6 - Bejıımin Godnrd - Ninni. ğmı, halbuki delikanlı oğlu ile madan, kayıtsızca konuştu: 

Adama gelince, 0 da birdenbi biri ardı. srra girer ve çıkar. Zan 7 - Bernharcl Kutsch - İspanyol karısmm onµ tahrik ettiklerini _iyi bir göğün altmda yaın. 
re elini kadından kurtardı, son- nederıin giren ile çıkan birb'. kaprisi. 8 - Ziehrer - Der Sebat. anladı. Ve bir gün kapıda du. yorsun. Senden daha u ungin 
ra parmaklarmm ucunda kalan rini tanımayan bafka batka iki meister Operetinin valsları. 23.00: rurken bu ikisinin adamı ıeş • insanlar var ki, evlerinin kiriş. 
tos bakiyesini ihtiras içinde •bur adamdır. Son ajans haberleri, Ziraat, esham, vik, ettiklerin.i, kqkırttıklarmı lerinden asılmıı duruyorlar. 
nuna çekti. Tito dedi W: tth ilatt. J"9mt>lyo - nulwt boı:..s,11sı v•: V.aog,J,,'YlC,J>Jll!U. d.}lYJJnÇ! vll 

it bu kadarla k'ltmadı. Kadın - Fakat biraz evvel biz bu· <Flat). 23.20: Mllzlk_ <Cazband Pl.) • - Vang Lun:g:'d!l' Patüı ft f cudbnU sotu1t ·1:er'ıei!'T<a"jjlacli ~ 
adamı bqmdan .. ~tu; .dudaklan raya gelirken bu topal adam da 2:3·55 - 24 : Yarınki progrıam. yiyeceği var. Haydi ondan' gl • bir JteliUıe ~kmı:Meıa adamıP 
kobin ittiya',;ı. 'an titrer bir kapıdan yeni çıkıyordu. RAŞIT RlZA D Ege Tiyatrosu istediği parayı verdi. Böyle<'' 
halde onun üzerine atıldı, üst - Evet, biliyorum. Fakat o " E. SADi TEK Bu Akşam Beşik. evde bUttlıi aile :,t:a e• 
dudaldannı yaladı, sonra dilini zaman yanmda daha kokain yok- , - - TlY A TROSU taş büJük aile koymazken. amcası, am mm 

"fin burun deliklerine sok:-. tu. Kokaini almak için bbbiye ta- , BU GECE Parkında kansı ve oğlu her ltÜD et ye -
nk kenarlannda kalmıt olan ko- lebeıinden birisini görmesi lbım (Yqllköyde) Anaların Günahı meden duramadılar, ve Vanv 
lrain zerrelerini topluyordu. geliyor. Şimdiye kadar mutlika YARIN Piyes: (1) Lun"° pek nadir olarak tiltUnU 

O vakrt adam sandalyenin ar- görmüt ve almıtbr. Çok ıeçmez, Büyükadada Başlan8Jç: (3) Perde :~b=~ =~ d=:~İ 
kahğına sarılarak bağırıyordu: buraya ıelir." SACLARINDAN UTAN Mirra Bella Revllıll - Jaklar dumanını savurdu. 

- Yahu, beni boğuyonun.,. Adamlardan biri bu ıırada ha· Vodvil 4 Perde Varyetesi - Galin Canbuı Vang Lung'un evlilik bayati. 
Diyordu. ber verdi: -----------------------------..:.:.------
Hakikaten adamın hali açma- - İşte! Topal geliyor .. 

cö: bir manzara tetkil ediyor. Dedi. 
du. Boğazınm iki tarafındaki Hakikaten kokain Atıcı11 AİC'ıo 
damarlar tiımiı, holkum kemiği nun ağzmı kapayan kırmızı per
meabuhane hareketler içinde aşa- deyi araladı ve içeriye girdi. Dört 
lı,a, yukanya dofru gidip geli· kadın hep birden yerlerinden 11ç-

=-IAYIS Bu akşam Lil~ Siflemesında 
I' ~~'.:I;·-=~ ' !ıtanbulun en kibar ve en ince zevkli ~ jüri olarak 

rordu, rayarak Topalın etrafını aldı. ·~ davet ecli)"Ol'. 
Bununla beraber, kadın adamı Kudretli un'atk&r: 

Jine bırakmadı. Sanki bir vahti Topal tehdit etti: 
hayvan yakaladıtı avın lezzetini - Rica ed~. reriye pelini%. B ETTE D A VI S Ataba 
daha iyi duymak için bitmezden Yoksa bir zerre kokain ıBremea-
nvel zevk ve lezzetle etini kok- ıiniz. 
luyor gibiydi. Kaclmrn dudaklan Kızlardan biri batırdı: Damgal.1 Kadınlar 
Jaerüin yüzüne, gCSzüne yapır. - Bana bet gram veriniz." 
mq, bir türlü ayrılmak bilmiyor· Diğer bir seı: 
da. - Bana sem gram." 
Nİıayet kadm erkekten gözle ( DaAa tJar} 

Pilminde kuandılr albn ır ' •. yı baketmiı midir. 

tılveten: En son dünya battdiale ri ve Mild. Loca ve numaralı kol tuklarmı:ıı •imdiden alabilininiz 
Telefon: 43595 

' . ; . ' . 
- Aylarca mı? 
- Tabii.. Girittiii lı uzun ça· 

11f1n11lan icap ettiriyw .. 
MO.yö Stefanesko bütün ıey

tanetini ıözlerinde toplayıp genç 
adına bakarak devam etti: 

- Sonra ıunu da ilive edeyim 
ki n:aemlelretimdeki kadınlar fev. 
blade cüzelclirler. Atqlidirler .• 
llCSayB Tavereako cençtir .. Uzun 
mtlddet tahammiil edemez, yal· 
nu1ık camna yeter, her halde ana 
liAnmı ilerletmek için vetandat
lanna biraz daha ıokulmak ister. 

Bu ihtiyar tilki tam can alacak 
lr.:Jl~taııua temu ediyordu. Dani

Jel Pollln zayıf taraflanm çok iyi 
l>ilirdi.. Sevplial kadınlara çdu· 
ca1r mr .. ılp olurdu. 

Yib bin frank teklifinden son· 
ra bu ihtin:aller, artık Danyel Le
je'Din katı bir karar vermesine 
klff reldi •• Sonra bunun için sar. 
ki ne kaybedecekti?.. Gitmek i· 
;in yol masrafı verilecekti .• Ecer 
Pol onu ceri cCSndermek istene, 
bu tak.dlrde yol parasını da temi
ne mecbur olacaktı •• 

- Kabul ediyorum.. dedi .. An
cak timdi llz!n bana bazı kat't te· 
_... oam• lmp ettlfinl nn· 
aedrjNCM.. 

Bu ıeJ.-ftt<' aıılasm2 yapıldıktan 
~ra ".t&tv-3 St:f~r.cı1'o hiC" b:'r 
urf.;kth man:: bl?!Nd~ Dam-
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yel Leje'yi biltiln hldi .. ttan ha. ' lan bir cöneniz ı.. Zavallı kıda· 1 Bilkreıte pek mun müddet ka?.. 
berdar etti. rm batJ.annda ıapblan, Uatlerin· mamıf1ardı. US Mestriye de bu 

Stef anesko itinl biliyordu... de böyle li.ıin ıibi elbi.eleri yok. buS\llta Nikola Taveresko ile hem 
Genç kadını hareklbnda baldı Hattl çıplak ayak ceziyorlar. fıldr olarak Demetr'in emanetini 
ıöstermek için, biltiln hadiseleri Çıplak ayak mı?.. Matmuel Bilkreıte ısaldıyacatrna kanaat 
çok dikkatle izah etmiı ve BUluet Leje mal~P olmuıtu.. Artık a- cetinnif idi. 
muhakemelerinin bilyilk unqi lellde bir ıeldlde para ır.anrmık Bu mUnasebetle genç Franau 
sahibi Tavereıko ile birleterek için delil. fakat bir bale davuı Bilkrqi pek az ıBrmUt oldu, ar
zavalh Morenani'li kiSylUyil ıayri için çarpıpnuı lbım olduluna kadap ona: 
metru bir ıeldlde haklarından karar vermitti: - Burası ldlçilk bir Parlıtlr .. 
mahrum ettiklerini anlatmıftr.. - Ne zaman hareketim lbım? deıııitti. . 

Vakalar Danyell tahrik ediyor- cJiye sordu. Halbuki Jan U Mestriye'nin 
du. Esaıen aılı pek belli delildi.. - Birkaç güne kadar •• Roman· ilk intibaı bu olmadı. Pol ile bir
Daha çocuk yafta iken birçok ha· yadan bir cenp bekliyorum.. likte timal ıanna indikleri za
yat zorluldariyle kal"fllaJmlf, pek • Müteakıp hafta Stefanesko, man vakit gece yansrna yalandı. 
mütküJ bir şekilde hayatını temin Büluqteki bir •rbdapndan Pol Bir müddet bot caddeler, alçak 
etmifti.. Zenginlere karp içinde Tavereskonun Romanyaya var- evler ile çerçivelenmlt sobldar
gizli bir kin vardı .. Stefanesko yi- mıt oldufu haberini almıt oldl0

• da dolaıtııar. Yalnızca Kalea 
ne nazik bir noktaya temaı etmif· fundan. Danyel Lejeyi sark ekı· Viktoriei'da biraz hayat vardı •. 
ti Danyel zendnlere karıı mil· presine bindirerek hedefine dol· Buraa Rumen oaytıhtmın Şan· 
cadele ebneli bir vazife biliyor- ru vola cıkanyordu.. zelizesi oluvordu. 
du .• Fakat: Bu şekilde Matmazel Danyel Kalea Viktoriei'cle (Zafer cac'. 

- Falrat bu ı,te ıavıllı Doır. Leje'nin MötyCS Stefaneako beaa- deai) bentız canlıl•k raze çarpr-
nika kurban oluyor .. dedi. bın• casualuia batladıfı bir m•· ı vordu. Büyü1t terzihaneler. "'oda 

Stebneı1"> ıözünll kesti: da, lpiı Romanyada birkaç ıün· berberleri, siyasi ve edebi klilp-
- Or.!t acıyorıunus da niçin denberi seyahate baılumt bulu· ler. muuzam taraçaaı De aıkerf 

:;cfc:ıler!?ı-e ac:nv}·(\raunuz? On· nuyordu. mahfil. bilvUk tlvatro ve Ne•-

yorktlıkl mu.uaam binalan batır· 
latan telefon untı:,ah hep bu cad· 
de il~f'rine toplanmıı idi. 

Otelin kapmnda Pol tof6re pr. 
ra •erirken Lö Mestrlye iki ka· 
dınm taarruzuna uğradı.. Kucı· 
lmda kirli bir kundak içerisind0r 
kf çocutunu taııyan ild kadın Lö 
'!\f~ıtriye'ye dolru kopıuflar, 
genç adamııt kucafırıı çiçekle 
doldunnutlardı.. La Meıtriye a· 
cımaktan ziyade •tir vaadeden bu 
~ifl mahlOklardan ırelen çiçekle· 
ri reddedenıtmlttl. 

Etli ağulanndan. ~6ntlekler·. 
ni yırtmak iıter pbl ileriye fil"· 
lamış r9iilıleri arasından keskin 
bir sanmsak koeuıu yükseliyor
du. Fakat bütün bunlara ratmen 
erı ~enci bile mükemmel bir ka· 
dındr. Gö::: alan. arzu uyandıra" 
bir kadc ~ Dlsi ma!ılQk yalnı~cıo 
ş6hvet için balkedilmis .• 

- lh:•1lar Rumen detilclirler. 
diye 'Pc 1 variveti izah etti .. Bun 
1ar cineenedir. Hemen her ır 
dım başmJa ~ ıe .. dllf olı•· 
nahilir. Faı.la Vüz •erme~e gel· 
mu. aonra daimi bir çiçdt yal· 
mm·una u~anmız •• 

Ertesi rUn de Polün llyledifi 
aibi lokantanın CSnilnde. b9Pa 
ıenc; kadınlar etrafmı 1arcb1ar •• 

(DtWJ .,.,., 

il emle kel llemlekeı 
lrlnde dlflllff 

Aylık N ıu lb. 
:J aylık 260 ü3 " u aylık 47li ... 

" 1 yıllık 900 ıeoo 
" t farıfeden Balkan Bırlıtı için 

a) da otuz kı.;ru, dü$lllür. Postı 
IJırlıllıne gırmiyen yerlere aydı 
'l'lınıs IJeser kuruş zammedilir. 

f Abone kaydını bıldlren mek
tup ve telgraf ücretini, abonf 

1 parasının po.sla veya bınka lif 
yollama ücretini idare kendi Oze. 
rıne ılır. 

j . "ürkl1enJn her poeta merke. 
zinde V AKIT'a abone 1ambr 

1 
Adres detlştlrme Gcretl 

U kuruştur. • 

' llAA UORmLERI 

l 
fıcaret llAnlarının santim • u. 

tırı sondan itibaren llln uyfıla. 
rında 40; iç sayfalarda 60 ku
ru~: dördüncü sayfada l; lklnc.•ı 
'e üçunl'üde 2; birincide C; 
hnslık yanı kesmece 5 liradır. 

Bü> ük, ço1' devamlı. kli~ll. 
renklı iliin ve~nlere ıyrı ayrı 
ındirmder yapılır. Resmi llAnla 
rın sanlını • satırı 30 kuruştur. 

Tkari Matıi1ette Olml1•• 
Dü1ilk llAnlar 

Bır defa 30. iki driası &O. Gc 
tll'fıısı li5. dört defası 75 •e on 
defası 100 .kuruştur. Uç ·aylak 
ılıin vt>renlerin bir dffısı bem. 
vodır. Dört satın ıe<-en lllnlann 
Cazla salırlan bes kıırustan be
'iBP ec.lillr. 

Vokıt hem dolrudan dolruY• 
kt>ndi idare yrrinde, hem An. 
kara ~addt>sfnde Vakıt Yurdu 
ıllında KEMALEDDIS IREN 
lJAn BOroıw eliyle illn kabul 
eder. <Baronun telefona: 20331) 

lemdar Sineması 
O ç ahbap çQUUflar 

harbe Pliyor 
AraenLopen 

geliyor. 

le sarhoş bir halde bulunan bll. 
yUk oğlu, etrafmda olup biten. 
teri pek nadir olarak görilyor , 
du. Yalmz. kanamı en«ln bii' 
kmkançlıkla amcasmm otıunun 
bak;wlarmdan aaldJYOI", maba • 
!aza ediyordu. Öyle ki iki de. 
likanlı artık dost defil, blribir. 
!erine düşman kesilmlfJerdl. 

u. 

Vang Lung'un oilu, öteki a.; 
danım babuile birı&kte evden 
dıean çıktıklan alrpmlardan 
maada, kanamm odalarmdanl 
dqanya Jmnıldamamna pelt 
1eyrek olarak m61aa~~.!!'°.b 
gündil.zleri ille, onu ~· 
kapalı oturmaya mecbur kili'.,, 
yordu. Fakat delikanlı bu ~ 
akrabasmm babaama yaptlklai 
nm, onu iatedikltrl ldbl O)'lt&&l 
tıklanm ~ce lmıih. Zira ~ 
bucak hiddetlenen bir yaradıblJ 
vardı. ve babuma: 

- Eğer bu üç kaplana, ol "I 

lunla, torunlarmm &DUi oJq 
karısından daha ful& ebemınl,d 
yet veriyor, itibar ediyonu1 
çok prip 18Y dolruau-. 8is -
iyial mi bapnn:m çareıdDe ~ 
kalım, ve kendi evlmisi MeJrtt 
bir yerde Jıuralmı •• eledi. 

O zaman Vang Lunc. kime. 
ye açamadılJ aeyi othm& aN 
açık anlattı: 

- Bu tlçtlnden hayatmadıa 
daha fula nefret ediyorum. Bir 
yolunu bulllam derhal ya~-~ 
fım.. ll'akat amcan vahtl Dil" 
hınız çefwinln bqıdır. Jler 
onu beüer ve kendi wyum ırL 
denıem eellmette kalır& Ve 
hiı: bir ldmMd4J onlara Jıarel 
hiddetlenemez, i8yaiı edane&.ı 
dedi. Btlytlk oibuı bunları lei
tince, g6ılleri evlerİJidlD ulra
ymcaya kaür bl.Mmndan .... 
lerinl ayıramadı. Jl'aJrat mııele.. 
yi bir m8ddet dtlllldnce 1119 .r 
bUtUn babalan tutba, w: 

- Buna ne denin bala&t .. & 
di. Bir geoe, hepalnl 'bb._ aw 
ya yuvarlayalım. Kadm, ..... 
nıan, bmP bmgı1 ve k111 vetals!· 
olduğu için Çanı onu IUJ& ata. 
bilir. Ben de bnmJ ~
fi ic;in mttthlt surette nllret etı 
ti~m yeiEenJm denilen aeubD.. 
byı atanm. Sen c1e ..,..Dl 

~ru-



Bohemga ve Mo
raoyada ihtilô.l 

Lıandra, 20 (A.A..) - Röyter: 
tifihbarat nezareti bildiri -

yor: 
17 Eylfil pazar günü, Bohem

ya. ve Moravyada bir ihtilal 
hareketi çıkmıştır. 

Bu ihtilal hareketine ibir kaç 
gün evvelinden, Pragda amele 
te7.ahürlcri takaddüm etmiştir. 
Bu amele tezahürleri, cumarte. 
si akşamı halk ile Alman ma • 
kamları ve bilhassa S. S. ler 
arasında. ciddi çarpışmalara in
.kılap eylemiş ve iki taraftan da 
sililı kullanılmıştır. Ölü ve ya -
ralılar miktarı miıhimdir. 

17 eylUl ile 19 cylul arasm -
da, Bohemya ve Moravyanm 
bir Ç9k yerlerinde, ezcümle Por. 
dubice, Prinoda, Pilsen, Tabar, 
Pisek ve Brno'di isyanlar çık
mıştır. Brnoda, Çek Alman ce
maatinin bir kısmı da Çeklerle 
müştereken hareket eylemiş . 
tir. 

lsyan hareketi, 19 eylulde 
Garbi Slovakyaya da geçmiş ve 
Puzomberck, Zilma, ve Tren -
"in garn.ir.onları ayaklanmıştır. 

On beş bin kadar asker, silahtan 
tecrit edilmiştir. 

Alman makamları, mevzii 
kalkınmalar değil de munta -
zam bir hareket karşısında bu 
lunduklarını anlar anlamaz, 
derhal çok şiddetli tedbirler al. 
mışlardrr. Binlerce kişi tevkif 
olunmuş, yüzlerce kişi kurşuna 
dizilmiştir. Bu tenkil tedbirleri, 
arzu edilen neticeyi vermemiş 
gibidir. Tiranlığa. karşı mücade
le, karşıdaki kuvvetlerin yük _ 
sckliğine rağmen, az.im ve cesa. 
retle devam etmektedir. Hare • 
ketin geçici bir mahiyet gör • 
termediği, harekete iştirak e _ 
denlerin g-aye ve birliği. inadı 
ve disiplini ile belli olmaktadır. 

İsyan esnamda büyük maddi 
hasar vukua gelmiştir. l\fühim 
demir yolları üzerinde köprüler 
berhava edilmiş, itfaiye kışla _ 
ları tahrip olunmuş, demir yo -
lu malzelesi ve diğer malzeme. 
ler hasara uğ'ra.tılmış, büyük 
fabrikalarda atelyelere bomba • 
Iar atılmış ve makineler kırıl _ 
mıştır. 

110 Sovget fırkası 
Leh topraklarında 

Bcrn, 20 (A.A.) - İsviçre 
Telgraf ajansı bildiriyor: 

Polonya sefareti Mareşal Smig
ly • Rydz'in Romanyaya kaçtığı 
hakkında Alman kaynağından ya
yılan haberi yalanlamaktadır. 

Sefaret, Polonya ordusu ku· 
kandanının kıtaatı arasında bı:· 
lunduğunu teyit ediyor. 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Dola
şan bir habere göre S<>vyet kıta· 
]arı Macar hududuna yaklaşmak
tadır. Yalnız Sovyet pişdarları
nın hududa gelmiş olabilecekleri 
iyi haber alan mahfillerde söylen. 
me~edir. Henüz hiç lbir resmt 
tcnib vukubulmamıştır. 

Moskova, 20 (A.A.) -Tass: 
Kuılotdtinun büyük erkamhar ... 

biye ,heyeti pil diriyor: 
lfl Eylülde Kızılordu kuvvet

lerilLeh kıtalarını tazyike devam 
cdetek akşama doğru şimalde 
garbi Beyaz Rusyada iki saat sü
ren bir muharebeden sonra Bie- ı 
lostokun 50 kilometre şarkında 
Vilno ve Velinaberstevitsa'yr 
Brcst • Litovok'un 40 kilometre 
şimalinde Prujany ve Kobrini, ce
nupta, garbi Ukraynada V1adi
mir,, Volynski, Bug üzerinde ka
in Sokal, Brody, Bobrka, Roga
tin ve Dilina'yr işgal etmişlerdir. 

Sovyet süvarileri ile tankları 
Lvov'un şimali şarki ve cenup 
mahallelerine girmi~lerdir. 

POLONY ADAKİ RUS 
FIRKALARI 

Ccrncıutzi, 20 (A.A.) - Bu SZ• 

bah buraya gelen haberlere göre 
Sovyetler, büyük bir kısmı mo
törleştirilmiş olan 11 O fırka ile 
Sarki Polonyayı işgale başlamış
lardır. 
~vov - Letnbcrg - istikametin. 

de ilerleyen yürüyüş kolu, şehrin 
civarında durmuştur. 

Lvov'un işgali haklanda Sov· 
yetkrle Almanlar arasında müza
kereler cereyan ettiğine dair bir 
haber dolaşmaktadır. Şehrin kc-.. 
ti surette kimin tarafından işgal 
edil~ceği henüz maliım değildir. 

C'ernauti, 20 (A.A.) - H.o
lnatıva makamları Sovyet ma
kamiariyle mutabık olarak 
dun. akşam hududu açmağu 
karar Yermişlerdi. Fakat bu 
abp.h hudut tekrar kapanmış

tır. Zira bircok meseleler he· 
nuz nus makamlar!) le balle 
tnuiitaç bulunmaktadır. 

Ccrnautl, 20 (A.A.) - Bir 
numen mirnla) ınm riyasetin
de askeri bir Huuıcn heyeti 
dUq Zaleczrki'y(' gclnıistir. He· 
~et, Leh - numen hu<'lndunu 
ışgnl cıclC'n f::oV)t t kıtalarlyle 
temasa ı:;cr."'<'CI\ 'e lıııdnrlu sa
tih bir surette tnhdlt cdeccl\
li r. • 

=-'.0' y~t kıtnları hC'niiz Kuty 
~i 1 ~al <.>tmemif:lcrcllr. 

S'l\*Yf' t k., 111~JH1n11111 ın n () 
tnaoynya geçen mUlte<'i Polon
~alıJara mll"kUHlt J!ÖStcrmiye
r·0ı.,'i ü~rcnllmi tir. Sov) et kıta
lnrınrn i~l{ali nıtrnda olan ara
~tdo bile sl\11 mlllteci Polorıya-
lnrın Romanvaya gcc:melcri

tı" ınusaR<lA r ·nmC'ktC'dir. 
POLONYANJN TAI<SlMt 

İŞiNDE ANLAŞMA VAR i\II? 
Londra, 20 (A.A.) - Timcs 

gazetesinin Roterdamdaki mu • 
habirine göre, .Berlinden gelen 
telgraflar Polonya.nrn taksimi 
hakkında Almanya ile Rusya 
arasında önceden anlaşılmış ol
madığını açıkça göstermekte -
clir. 

Yeni hududu tahdit için şim. 
di muhtelit bir Alman - Sov • 
yet komisyonu teşkil edilmiş _ 
tir. Moskovadaki Alman ataşe_ 
militeri ile Berlindeki Rus ata. 
şemileterinin bu komisyona il -
tihakI beklenmektedir. 

Londra, 20 (A.A.) - Havas: 
Haber verildiğine göre Sta -

lin, Alman niyetleri hakkında 
:2erlinden izahat isten'.liş ve a. 
çı..k bir cıwap $la.nıymca Avru.. 
pada hareket serbestisini temin 
ma.ksa.dile derhal J apcmlara mü 
tareke teklif etmiştir . 

Bu mütarekeden sonradık ki 
Moskova hükfuneti Alman ileri 
hareketinin Sovyet hududuna 
kadar dayanmamasmr temin İ-
çin Polonyaya asker sevkine 
karar vermiştir. 

Tahmin edildiğine göre Rus. 
lar Brest Litovsk'a kadar iler. 
Iiyecekler ve orada lbir taamı -
za uğramamak şa.rtile bitaraf 
kalacaklardır. Sovyet kıtalan
nm Polonyaya girmesinden 
maksat, A1rna.n ileri hareketini 
durdurmak ve Ukrayna ile Kara. 
deniz yollarını Alınanyaya ka. _ 
pamaktır. Romanya hududu 
Sovyet kıta.ları tarafından hi _ 
maye edilecektir. 
AL."\fAN BAŞKUMANDANLI _ 

Gn-,"IN EMRİ YEVMIS! 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman 
ordusu başkumandanlığı, neş • 
rettiği bir ordu emri yevm.isin
de, Vistül üzerindeki büyük mu 
harebenin neticelendiğini, Po -
lonya. ordusunun mahvedilmiş 

olduğunu ve bittabi Polonyaya 
karşı yapılan harekatın niha -
yetleruniş bulunduğunu bildir. 
mektedir. 

Çankayşek'in 
beyanatı 

"Çin askerleri iki misli 
artmıştır,, 

Par is, 2 O ( A.A.) - Çin sefa· 
reli, Mareşal Çankanflk'in MiL 
Jet .Meclisiıırle yaptığı ınilhim 

hir beraııntr l>ildlren bir Çung
Kin;; telgrafını neşretmiştir. 

l\l a reşa 1, .ı\ \'1'11 pa har binin 
Japonyaya k~ı·şr olan mUcade~ 
leyi kuv"etlcndirmcsi ve Çinin 
reni hir şekil alan dünyada 
mevkiini alması i<'nbettiğini 
bildirdikten sonra diyor ki: 

Çin askel'i knvvctlcri, muka
vemet harbinin başlangrcrn
danbcri iki misli artmıştır. Ja. 
ııonyaya karşı mil~adelede kul
lanı1ncak vnsıtalar beynelmi
lel ) eni vaziyete göre tetkik C· 

<lilrıcoktir. 

Şimal devletleri 
konferansında 

iz mir Fuarı dün 
gece kapandı 
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Prens Starenberg diyor ~i: 

Tam bır bıtarafhk ta- Kültürpark ve bahçeler Hitlerin anlayabileceği 
yegane şey kuvvettir 

kibine karar verildi açık duracak 
Kopenhag, 20 (A..A.) - Şi. 

mal devletleri konferansı dün 
öğleden sonra nihayet bulmuş
tur. 

Neşredilen tebliğde bilhassa 
mUmessiUerin . memleketlerinin 
kendi aralarında iş birliği ya. 
parak tam bir bitaraflık siyase
ti takibe azmetmiş olduklarını 
bildirdikleri kaydelilmektedir. 
Bütün şimal memlektleri, mu -
haripler de dahil olduru halde 
bütün memleketlerle ananevi 
ticaretlerini yapmak hakkını 
muhafaza etmeğe azmetmiş bu.. 
lunmaktadırlar. 

İngiliz tayyare gemisi 
kumandanı nasıl 

"ld"? o u. 
Londra. 20 (A.A..) - Daily 

Express gazetesi, Courageous 
tayyare gemisinin kumandanı 
kaptan Makeig Jones'tm kah -
ramanca olümü hakkında ma... 
IUmat vermektedir. 

Kaptan. Courageous ya.na 
yatrp battığı esnada güvertede 
yalnız bulunmakta ve bayrağı 
selamlamakta idi. Kaptan, su, 
yüzüne kadar gelmeden kaske. 
tini çıkararak denire atmış, 
sonra gemi battıkça muva.w -
nesini muhafaza. etrneğe çalışa.. 
rak ölümü beklemi,.tir. Suda 
Gırpınan bahriyeliler kuman -
danlarmm bu kahramanca ha -
reketini görünce kollarını veda 
makamında yukarı kaldırmış -
lardır. --
Bulgaristandan Alman-

yaya amele ve çiftçi 
· gönderiliyor 

Sofya, (Hususi) - Alman -
yada muh.tleif sanayi işlerinde 
çalıştınlacak Bulgar ameleler • 
den ikinci kaf ilc de Almanya.ya 
hareket ebniştir. Bunlardan 
başka sanatçılardan mürekkep 
küçük bir grup ta Almanyaya 
hareket etınek üzeredir. 
~ 

Japon limanlarındaki 
Alman gemileri 
sili.hlanmıyacak 

Londra, 20 (A.A.) - tstlh
barat nezareti bildiriyor: 

Japonya limanlarında bulu
nan Alman gemilerinin silA.h
lanmasına musaade cdllmiye
ceği, çünkü bunun .Taponya.nın 
bitaraflığınr ih1U eder mahi
yette bir hareket olacağı Japon 
deniz makamları tarafından 
Tokyodaki tnglltz deniz ataşe
sine bildirilmiştir. 

ingilterenin senelik 
harp masrafı ne 

kadar olacak 
Londra, 20 (A.A.) .- Har. 

bin lngiltereye ka.ça mal ola
cağına dair sorulan suale ce
vap veren Daily Herald gaze
tesinin malt muharriri, 1914: 
ten 1918 senesine ka-dar yapı
lan masrafları tetkik ettikten 
sonra, lngilterenfn bu harpte 
senelik mutat bUtcesi haricin
de a.sgart U milyar Sterling 
Rarfetmek mecburiyetinde ka
lacağını yazmaktadır. 

Dün sabahki zelzele 
İstanbul, 20 (A.A.) - !Kan

dilli rasathanesinden bildiri! • 
miştir: 

Bu sabah saat 2 yi 21 dakika 
15 sa.niye geçe kuvvetlice bir 
ı:elrele kaydedilm.iştjr. 

Merkez üstünüıl. 1.stanbuldan 
1020 kilometre mesafede bulun 
duğu tahmin edilmektedir. 

Fransız nazırları 
( Baştarajı 1 incide) 

Paris, :?O (A.A.) - B. Da
ladye, bugün öğleden sonra 
lng-il'cre harbiye nazırı D. Ho· 
re - Bolisha ile uzun bir gö
riişmcdo bulunmuştur. Bu gö
rlişmeyi mUteakfıl B. Daladye. 
nin nczdirıdc bir konferans 
toplanıuışttr. 

Bu konferırnsa, Fransız u
mumt kuvyetJert genel kur· 
may başkanı general Gamelin
dcn başka. kara orc1uları genel 
kurmay başkam general Col· 
son, hava orduları genel kur. 
n1ay başkan• General Tetu, de
niz kuvvetleri genel kurmay 
başkanı amiral Darlan, harici· 
:re müsleşarr B. Champetier do 
Ribbes ve Fransız hlikumeti 
reisinin hususi kalemi direktö
ı·u bUyük elçi D. Coulndro lştı· 
rl'ı k etmiştir. 

İzmir, 20 (A.A.) - Açılışın
dan bugüne kadar geçen otuz gün 
içinde tuarı ziyaret edenlerin sa
yısı 576.082 kişiye baliğ olmü::ı.• 
tur. 

Fuar bu gece saat yirmide be
lediye reisinin Ada gazinosunda 
vereceği bir ziyafeti ve söyliye
ceği bir nutku müteakıp sabahın 
ikisinde kapanacaktır. 

İzmir, 20 (A.A.) - İzmir be
lediyesi kültür parkın gerek şe
hir, gerek mülhakat ve hatta bü· 
tün memleket için temin ettiği 
istifadeyi nazan dikkate alarak 
bu gece kapanacak olan dokuzun.. 
cu enternasyonal fuardan sonra 
da kültür parktaki müzeleri ti
yatro ve eğlence yerlerinin, bil
hassa çocuklar için büyük bir 
sıhhat ve neşe yuvası olan Luna
parkın. gazinolann ve parkın di
ğer aksamının açık kalmasına ka· 
rar vermiştir. 

Bu suretle fuarın kapanışı dev. 
Jet ve vilayet pavyontariyle diğer 
ticaret pavyonlarına inhisar ede
cek, kültür park, diğer bütün kül
tür ve eğlence yerleri de İzmir 
ballana ve hariçten ziyaretçilere 
açrk kalacaktır. 

Köylerde açılacak 
sanat kursları 

Ankara, 20 (Husust) - Maa
rif Vekaleti Ankara, İzmir, Edir
ne, Konya ve Bursa vilayetlerine 
tabi köylerinin bir kaçında köylü· 
lere d.Prt buçuk aylık demircilik 
ve marangozlok tahsili için kurE• 
lar açmaya başlayor. Bunlardan 
Ankara vilayetindeki kurs Şehit
ali köyünde faaliyete geçmiştir. 
Bu kursların faaliyette bulunduk
larr köylerde dört buçuk ay e-ec· 
tikten sonra diğer merkez köy-
1,erinden birine nakledilecektir. -

l\f oskovaya gidecek 
heyet 

Ankara, 20 (Hususi)" -Ziraat 
Vekilimiz Muhlis Eğmen'in reis
liğinde Ahmet Şükrü Esmer, Sad
ri Ertem, Cevdet Kerim İnceda· 
yı ve Suad Dervişten mürekkep 
heyet Moskavadaki ziraat sergi
sini görmek üzere Sovyet hüku· 
meti tarafından vaki davet üzeri. 
ne bu aym 29 unda hareket ede
ceklerdir. Sevahat1eri 15 gün ka
dar devam edecektir. 

-

Bükreş Elçimiz 
Ankarada 

Ankara, 20 (Hususi)° - Ro
manya büyük elçimiz Hamdullah 
Suphi Tanrıöver bu saıbah şehri
mize geldi ve temaslarına başla
dr. Uç gün sonra Biikreşe hareket 
edecektir. 

o 
Lahey Elçimiz 

Ankara, 20 (Hususi) - U
hey orta elçimiz Yakup Kadri Ka
raosmanoğlu bu akşam eks· 
presle Lahey'e gitmek üzere ı~. 
tanbula hareket etti. 

Paris, 20 (A.A..) - .Slarhem. 
berg, dün Antibes'de kendisile 
görüşen Entransigeant gaute -
sine verdiği beyanatta demiş -
tir ki: 

- Hitlerin elindeki kuvvete 
üstün bir kuvvete sahip olma • 
dıkça onunla müzakereye im _ 
kan yoktur.,, 

Prens, Almanyaya karşı mü
cadele için Fransada bir A vus. 
turya lejyonu tesisi hakkmdaki 
plinma dair malı1mat vermek • 
ten çekinmiş ve bu hususta şun. 
lan söylemiştir: 

- Fransa. hükii.metinin pla _ 
nnnr kabul edeceğini ümit edL 

yorum. Almanyaya karşı mü 
cadele için bir Avusturya lej 
yonu tesisinin Avusturyada ma 
nevi büyük bir tesiri olacaktır. 
Bu teşebbüsümde muvaffak ol 
mazsam, bizzat ecnebi lejyonu. 
na yazılacağım.,, 

Strarhemberg, Avusturyanm 
Almanyaya ilhakmdan evvel o. 
radak.i nazi propaganda.sma 
karşı yaptığı mücadelelerden 
bahsederek demiştir ki: 

- Biz nazi tethişçiliğine kar 
şı gene kendi usullerile müca. 
dele etmekte idik. Hitlerin an.. 
Jıyabileceği yegane şey, kuvvet
tir.,, 

Yugoslavlar Balkanlarda sulh 
bloku teşkilini isteyor 

Serlgrat, (Hususi) - Yugos. 
lav hiikfunetinin organı (Poli. 
tika) gazetesi Avrupa karşılık
lr karşısında Balkanlı milletle. 
rin vaziyetine tahsis ettiği bir 
makalesinde, bütün Balkanlı 
milletlerin Balkanlarda sulhün 
muhaf amsma çalışmnlannı is.. 
t.emektedir. 

Politika diyor ki: 
Balkanlarda bir sulh bloku 

teşkil edilmesi için, Balkanlı 
milletler arasında mütekabil ' 
emniyet ve iyi niyet havası ya
ratmak lazımdır. Yu~oslavya ile 
Bulgaristan anlaşması bu iyi 
niyete istinat etmektedir. Bü. 

tün Balkanlılar bitaraf kalmak 
kararlarında. müttefiktirler. E. 
ğer Sofyada bazı Balkanlı mil 
!etlerin şüphesi var idise Bul"'R 
ristan bitaraf kalacağım temin 
ettikten sonra bu şüphe orta. 
dan kalkıyor demektir. Bina 
enaleyh, bu kadar buhranlı bir 
zamanda bütün Balka.n.lı mil 
Jetlere terettün eden ve ihmal 
götürmez vazifenin Balkanlr 
Iar emniyetini yaratmak oldu 
ğu sarih olarak anlaşılmış de 
ğil midir? Bütün Balkanlılar 
(Sulh ve bitaraflık) bayrağı 
et.rafına toplanmalıdır. 

• 

Amerika şehirleri belediye reisler 1 

Ruzveltten bitaraflığın 
muhafazasını istediler 

Vaşongton. 20 (A.A.) -
nuz'\"'elt., Laguardia'nın riyase
tinde Amerika belediye reisle
rin konferansının bir murah
has heyetini kabul etmiştir. 

Heyet, reisicumhura memle
ketin harpten uzak bulundu. 
rulmasını fstiyen ve bitaraflı
ğın muhafazası için yardım 
vaadeden bir takrir takdim et· 
mlştlr. 

Diğer cihetten söylendiğine 
göre Ruzveıtin kongreye gön
dereceği mesaj kısa olacak ve 

ambargonun kaldırılması tale· 
binden başka bir şey ihtiva et. 
miyecektlr. 

Kongrenin hiç bir bitaraflık 
kanunu mevcut olmamasını ve 
cihan harbinde Reisicumhur 
Vilson zamanında mer'i olan 
beynelmilel kanunun tekrar 
tatbik edilmesini istemesi de 
ihtimalden uzak değildir. 

Müzakerelerin hararetli ve 
uzun oıaca~'l tahmin edilmek
tedir. 

Kanada Avrupaya 
üzere iki fırka 

gönderilmek 
hazırlıyor 

Ncvyork, 20 (A.A.) - Otta
vada.n bildiriliyor: 

Başvekil, Kanadanın askeri 

klben talim görmüş tayyareci
ler gönderllmesi meselesini 
ha.l lodecektlr. 

hazırlıkları hakkında bir be. Avrupa.ya bir sefer ordusu 
yanname neşretmiştir: gönderilmesi, buna ihtiyaç ha.-

1ngiltereye derhal yapılacak sıl olur olmaz yapılacaktır. 

M h • ı •b• en faydalı yardım esaslı mad- Bundan başka bir fırka haro· u arıp er gı 1 delerin satın alınması olacak- kete müheyya. bulundurulacak 

bitaraflar da uzun _tı_r._K_an_a_d_a _hu_k_ii_m_et_i _m_u_te_a--tı_r·-------

bir harbe hazır· lzmirde feci bir cinayet 
lansınlar 

(Baş tara.fı ı lndde) 

harp a.ahaıını garp c:ıepheıindcn 
cenup hudutJarma doğru geniı
lebneıi ıimclilik varid olmadığını 
göıterir. 

Almanların on gün evvel aldık 
diye ilan ettikleri Varıova baı& 
dayanıyor; hem de Leh hükUme· 
tinin Lehistan hudatlanndan Ro
manyaya iltica etmiı olmaırna 
rağmen, Hitlerin Danzig nutkuD"" 
da (yenilmez) tabiri ile tavıiE et· 
tiği Alman kara hRro ııilal.lanna 
karşı da.van1vor. fliitün dünva
nın hayret ve takdirlerini e117'w>· 
den bu ~u'k;tvemet s:tarp ceohe
sinrf,..ki MRİİno J,ıattmm knlavca 
dejFjJ. hatta zorlı•l<la srer;J,..miv~ 
ceğini Şt'Öst,.. • .,, J..:.. delildir; ve 
hı-'""' uzun ~ürecektir. 

Onun icin muharip devletler 
l".İbİ 'buaifnkü lu•m karsısmda bi· 
taraf ol~ !"'mn1,.1r0 •Jeri., de bn 
117un 5ÜrccP1c h~rbi., her türlü 
ikh5edi ve sİvJ\!Iİ .. ,..tİ<:r1crine kar· 
§ı hazırlanmalan lazımdrT. 

ASIM US 

tzmlr, 20 (Hususi) - İki· 
ceşmelikte dokuz senedir sevi
şen yorgancı Mehmetle Hida· 
yet isminde evli bir kadın M .• 
disenin duyulması Uzerino bir
likte ölmeye karar vermişler 
vo gece karşılıklı rakı içmiş· 
Ierdir. 

Mehmet evvela tabanca ile 
kadrna ateş etmiş, fakat vura 
mamış, bunun üzerine bıcağmı 
çekerek kadını on heş yerin 
den yaralayarak öldUrmUşUlr. 
Kendisi de ağır yaralı olarak 
yakalanmıştır. Kadının sekiz 
yaşın-da çocuğu vardrr. 

Yunan ve italyan dostluğu 
(Ba:ştarafı 1 incide) 

İtalyan hükumetleri bu münase. 
betlerin samimi bir surette dosta
ne olduğunu ve karsılrklı tam bir 
itimattan mülhem bulunduğunu 
müşahade ve tesbit etmekle ibah
tiyardır1ar. 

Bu hissiyatın bariz bir delili 
olmak üzere ltafya hükfuneti Yu
nanistan - Arnavutluk l'!ududur. 
daki askeri kuvvetlerini uzaklaş-

Sı\Il!Bt : ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaa,,,. 

tırmağa karar vermiş ve Yunan 
hükumeti de buna benzer tedbir
ler ittihaz etmek üzere balan 
muştur. 

Aynı tebliğ dün akpmki ftaı. 
yan gazetelerinde de intiF t!f 
!emiştir: 

Atina, 20 (A.A.). - 19!7 ku 
ra smı!ma mensup denizciler 25 
eylülde terhis olunaca:Jdardrr. 

Umum Ne,riyıh iıfare eden: 
Refik Ahmet Scveogil 

• 
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Lik maçları fikistürü 
Dün klüp murahhaslarının iştirakile 

ın ıntaka merkezinde hazırland ı 

c:~:.!~~ h~rp~~tl~im~~~.~~ez!!~~~ .. ~1- Müessesesinden: 
de zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bil. 
hassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hem. 
şirelerine yardımcı sıfaüıe çalıştırılmak üzere 1stanbulda 

~ayda kain 

Kızılay Hastabakıci Hemşireler Mektebı 
dahilınde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiştirmek için 

1 Birincitcşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. ~1ecca. 
ni olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

Bugfınkü cihan vaziyeti dolayısile bam madde tedarikinde maruz 
kıılınııbilecck müşkülat ve aynı zamanda memleketin her nevi kilğıt ih· 
ti:rncını kııbil olduğu kadar uzun bir müddet temin edebilmek zaruret 
bizi imalat programlarımızda bazı tadiliıtta bulunmak ve ayni zamand 

• ri~atl:ırıınızı da norıııalize elıııc·k mecburi~lipde bırakmıştır. 
1939 - J9rn senesi İstanbul 

futbol birincisini tayin edecek 
olan lik müsabakalarının bi. 
rınci kiline klupleri arasındaki 
maçlar fikistürü dün bu küme.

1 nin on klubünün murahhası ta. 
rafından mıntaka merkezinde 
akdedilen ve Futbol Ajanının 
riyaset ettiği içtimada hazır. 
landı 

1 teşrinievvelde ba.c:;lıyacak 
olan birinci devre maelarından 
sonra ikinci kısım da 24 kanu. 
nuevvelde yapılacak ve lik mü. 
sabakalan 18 şubatta tamamlan 
mış olacaktır. 

Ajanlığın garip bir kararile 
saha sahibi klüplerin kendi sa
halarında maç yapmamalarının 
verilen karar müstesna fikstü. 
rün tanzimi ve üç büyük klü -
bün kendi aralarındaki maçla -
rm yerleri üzerinde kolayca u. 
yuşma olmuştur. 
Hazırlanan fikstür şunlardır: 

1 Teşrinievvel 
Beşikta.-ı - Topkapı, 
Galatasaray - Fenerbahçe, 
Kasımpaşa - Süleymaniye. 
Beykoz - Vefa, 
Hilal - lstanbulspor 

8 Teşrinievvel 
Galatasaray - Hilal. 
Kasımpaşa - Bevkoz, 
Süleymaniye - Vefa 
Be iktaş - f stanbulspor, 
Topkapı - J..,enerbahçe 

15 Teşrinievvel 
Galatasaray - 1.stanbulspor, 
Be~iktaş - F enerbahçe 
Topkapı - HilaI, 
J{asımpaşa - Vefa 
Süleymaniye - Beykoz 

22 T eşrinievveJ 
Süleymaniye - Fener 
Ifasımpa a - Beykoz 

Türkiye serbest 
güreş birınci likleri 

Türkiye serbest güreş birinci
likleri 27 bölgenin İştirakiyle 
30 eyliıldc Ankarada 19 mayıs 
stadyomunda yapılacaktır. Bu 27 
bölge 6 çruptn toplanmıştır. Bun 
lardan birinci grupu teşkil eden 
Ankara, Çorum, Edime lstabul, 
KastamC71lu bölgeleri birincileri 
doğrudan doğruya müsabakalara 
iştirak edeceklerdir. 

fkinci grup: Samsun, Ordu, 
Trabzon, Amasya bölgeleri Sam
sunda: 

üçüncü grup: Sivas, Yozgat, 
Knyscri, Erzurum, Tokat bölgC"' 
Jcri Sıvasta: 

Dördüncü grup: Kocaeli, Bolu, 
Eskişehir, Bursa bölgeleri lzmit
te: 
Beşinci grup: Konya, Burdur, 
Antalya, Mersin, Afyon bölgeleri 
Konyada; 

Altıncı grup: lzmir, Balıkesir, 
Manisa, Denizli bölgeleri lzmir
de grup birinciliklerini bu hafta 
zarfında yapacaklardır. 

ıVlüs baknlarn her sikfot sını
fından bir müsabık idirak edece
ğine naz."lran Ankarada bu sµret
)c iki yüz küsur güreşçi toplar .. 
mış olacaktır. 

Federasyon; müsabal<nlcırın 
muntazam bir surette cereyanını 
temin için her tiirlü hazırlığını 
bitirmiştir. Güreşler iki minder 
Üzerinde yapılacak ve mümkün 
mertebe vakit kavbcdilmemesine 
çalışacaktır. lsta~buldan tanm· 
mış güres idarecisi ve h kem B. 
Ahmet Fet"eri. Vehbi Emre, Sa
dullah ve Seyfi Ankaraya davet 
edilmişlerdir. 

Derslere başlanıyor 
Şişli Jlnll,<'\ incl<'n: 

Türkçe, Fransı z<'n, lngillz<' r 
Almnncn, ntçki '(' Dild , ÇwC'k. 
~npka, 1\lllzik. Koro' t' Dv lda
r<.' i dC'r~lerinc Birin< il rinclc>ıı 
ililınrC'n ba !anıyor. Der. ler pa 
ı nsızdır. E ki tnlrbC'dt'n ı,nyıt
larmı y:ıptırınn le Ye y ııiclen 

~ azılmnk i ti) enlerin h' r un 
ant 16 dan 20 )O },adar ınii 

t t'aatlert. 

Vefn - Hilal 
lstanbulspor - Topkapı 
Galatasaray - Beşiktaş 

29 Teşrinievvel 
Topkapı - Süleymaniyo 
Kasımpaşa - 1stanbulspor 
!<.,en r - Beykoz 
Galatasaray - Vefa 
Bcşikta§ - Hilfıl 

5 Teşrinisani 
Kasımpaşa - Hilal 
Beykoz - lstanbulspor 
Galatasaray - Topkapı 
Fenerbahçe - Vefa 
Beşiktaş - Süleymaniye 

12 Teşrinisani 
Topkapı - Vefa 
Beşıktaş - Galatasaray 
Fenerbahçe - Kasımpaşa 
Süleymaniye - lstanbulspor 
Beykoz - Hilal 

19 Teşrinisani 
Topkapı - Beykoz 
Beşiktaş - Vefa 
Süleymaniye - Hilal 
Fcnerbahçc - Istanbulspor 
Galatasaray - J{asımpaşn 

26 Teşrinisani 
Galatasaray - Süleymaniye 
Fenerbahçe - Hilal 
Vefa - 1.stanbulspor 
Beşiktaş - Beykoz 
Topkapı - Kasımpaşa 
Müsabakalar bermutat Tak. 

sim, Şeref ve Kadıköy sahala_ 
rında yapılacak ve maçlara ta_ 
yin edilen saatlerde beheme -
hal gaşlanacaktır. Ajarun sa -
ha meselesi bu hafta içinde tek. 
rar görüşülerek en akla yakın 
gelen saha sahibi klüp bir de. 
fa kendi stadında. ikinci defa 
da rakibinin istediği sahada 
maç yapması şeklinin kabul e. 
dilmesi için çalışacaktır. 

Balkan oyunları 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 
2 - 20 ila 45 ya§ arasında bulunmak, 
3 - En az ilk mektep tahsili g6rmüş olmak. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında maliimat almak is. 
tiyenler yukarıda adresi yazılı mcktebimize mürn.caat et- # 

\ melidirler. 
Şefik ruhlu ve hayır sever hemşirclerımizin bu insani f 

hevesle koşacaklarına kaniiz. ' 

\~----------------._,.!) ~...v..LAV~ 

Boşanma davasın
da sulh teşebbüsü 

Ne netice varıyor ? 
Adliye Vekaleti. boşanma da

valarında sulh mahkemelerince 
yapılan sulh tesebbüslerinden ka
çının barışma ile neticelendiği ve 
kaçının teşebbüsün akametiyle 
sona erdiğini tesbite karar ver. 
mis ve cumhuriyet müddeiumu
miİiklerinden bu hm.usta malii
mat istemişti. İstenilen bu ma
llımat gelmiş ve neticesi tesbit 
edilmiştir. Alman netkeye göre 
1936, 1937 ve 939 seneleri zar
fında bilfımum sulh mahkemele. 
rine 21.236 adet sulh teşebbüsü 
davası ikame edilmiştir. Bunlar
dan 20.472 adedi sulh te" ~ hü
sünün akametiyle ve ancak 764 
adedi tarafların barısmalariyle 

neticelenmistir. 
Sulh teşebbüsünün akametine 

karar verilenlerden 9287 si bo
şanma davası ikafe etmiş ve bun
lardan 7771 i boşanma ile nee. 
celenmiştir. Geri kalanlardan 908 
zi reddedilmiş ve 608 de takip e
dilmediğinden müracaata brra-

1 
. 

Yatak, yemek ve çalışmal 
odalariylc ~alon takımları 

velhasıl her nevi mobllyalıı ı 

a\·izeler ve kristal takııııl 

rı BAKER (eski H11 ~·clcn 

mağazalarında teşhir eclı 

rnekte ve her yerden uc1..ı 

fiyat ve mUsait şartları 

satılmaktadır. 

/sfanlıııl \'ilıi11r.fi Gululu Xiifııs 
M eııı11rl11tiı111clmı: 

Tircholtı Ycııikö~· 130 il. 4 Gli dıı 

k:ıyıtlı ve Oıııer \vni ınııhnllc.•<>i 
Be~ tıılın:ılcı sokak 28 • ·o.da ol uran 
\hdııll:ılı kızı l'l'rihıııı şlıııdi .Ncrı. 

ııınn olarak lashihi lsl. ;\sliy<• Tiı-:ı_ 

ret ııı:ıhkcmcsiııiıı !l3!l / 3:lfi - Hi ı 
Xo.Jı 'c 18/ 8/ 939 tarihli il.inındnn 
nnlnşılnıışlır. Kanunu medeninin . 
21i nci nı:ıdclcsine lcdikıııı il.'.in 
ol ıın ur. (:ltl:.!:!:l) 

Atle t kafilemiz Cuma kılmıştır. Sulh teşebbüsü davası 
acanlardan boşanma icin müraca· 

ZA Yt - ... 'üfus tezkerenıl 
zayi ettim. Yenisini alncağııu 

da ıı eskisinin h ilk mil yoktur. 
,\ kı-a ı ·ar l\.ii<:ii k La n~a 
<·nd tl<'"'i t 12 numaralı h a.. 
nede ,\ l'it oğ;lıı Sa lı1hn t t in 

günü Atinaya hareket ..,t edenlerin nisbeti yüzde 43.27 ... 

. : . . . . . 
: . . . . . . . . 
1 . 
! . . 

~lahaza herlırıngi birlhtikfu·a meydan bıır.\kmnmak üzere lüzımgelen 
ll'dhirlcr alınmıştır. 

Bii~ iik toptnncılııra yııpıl::ın iskonto lnı'h·eclildiği gibi lstanbuldıı 
\'emiş iskrle inde açlığımız perakende snlı~depomuzda oş:ığıdn göste
rilen fiyatlarla k:ırlonlarda bir loJl ve kağıll:rrd;; bir balyaya kadar satış 
y:ıpnıakla bulunduğumuzu iliın eılcri1.. 

Perakende sattaş 1Fnatoarı 
c ı.· s ı 

Kr.ırı :ıınlmlilj krıf.:ıclı GO Gr. 
Krıırt aınlıaliij kağıdı 40 'e 50 Gl'. 

Perden de 
Kilo Fiyatı 

31,5 Kuruş 

32.- •• 
31.5 •• 

. . 
\ 
i 
: 

1 
: 
5 . : Bir tarııflı beyıız sellüloz kiığıdı 60 Gr. 

Bir taraflı beyaz sellüloz kiığıdı 
40 ve 50 Gr. 32.- •' '~ 
Bey:ız ~elliiloz iki lnrıırıı renkli 
Selliiloz kfığıılı s;ırı, lururıcu, peıılıe 

ncnkll Scllüloz kiiğıuı mavi yeşil 
Henkli Scllüloz kiiğıdı km1'!Zl 
Açık renkli bir taraflı St'llüloz kağıdı 
Biletlik kfıgıtlar renkli 
Biletlik k1'ığıtlar he:pz 
Jnıilasyon Krarı 00 Gr. 
imitasyon Kraft 80 Gr. 
Sunı::cr kağıdı penbe 
Sungcr klıı'.lıdı beynz 
Sıııııen sünger kırmızı 
Siiınen sünger ~eşil 
Şrenz <Bakkal) kiiğıdı l~ Gr . 
ve yukarısı 
Srcnz (hııkknl) küğıdı 130 Gr • 

37.- •' 
38.- •• 
39.- •• 
32,5 •• 
30.5 " 
28,5 •• 
28,- ,, 
27,- •• 
•? -.. _, 

39,-
4?--. 
3!l,-

"l? -_ ... ,., il 

! cl:ın uşıığısı 23,5 ,, 

~ Kaha heynz mukııvva (i) i ına1)45 !:.·==. 

: nııınaradnıı ilihnren 2.t kiloluk paketi :i95 ,. 
! c:ri ınuknvvn 50 numnradan ili-
: haren 2 ı kilOlık paketi 495 ,. • ..................... ·-·-·-·---················ ............. ....._.. _____ .... _ ...... _ 

Zayi 
:ı;:ın sic.il numaralı nrabacı ehli

~ elimi z:ıyi eltim. Yenisini çıkıırıı. 
cağııııdnıı e kısinin Jıükmü yoktur. 

lsmııil St'LÜN 
(302'.!2) 

1 \1 

Zayi 
Iran Konsolosluiiuııdun aldığım 

p:ı~:ıporlıı z:ı~ i <'ilim. Yenisini :ıla. 

cıığımdaıı c.skisnin lıükıııli )uldıır. 

l\luhıırn•ın Pi ~ :-.; 

( K. 1. '.!57) 

.1S/llı61 

lstaııfıııl i ıincii lcr<ı 111cmurl11_ 
{jııııt/1111: 

Bir horçtnn dolayı para) ıı çcHıf. 
mesine karnr verilen ev eş~ ııları9a 
mütcaJJik mobilyaların 23/ 9/ 9!J9 
tarihine mü ııdif Cuııı:ırtc~i ,::ünü sn
:ıt (10) ıl:ı ve yiizde 7:i şı lııılıııadıilı 

lrıkdirılc iklnd ıırllırınnsı olan 
25/ !l/ 939 tarihine rııiisndif J>aznrtc. 
si giiııü n~ nı sa:ıtte Tophane Kum
Jıaracı yokuşu 4 No.lı Adil Bey Apl. 
nı 5 Xo.l ı dni resin rle snl ı laC'ağıııdnıı 
isteklilerin yönu mezkur lıırih ,.c 
snııtte mııhnllincle hazır bulunacak 
mernurıı mür:ıcaatlıırı iliin olunur. 

C3022Gl ediyor 1 Adliye Vekaleti alınan bu ne-

. i ld tice üz erine lüzumlu kanunların _. - 'ARAÇHANEBAŞINDA HO:tHOR CADDESINDF -------
! 

A
1
tinacla

7 
1 

8 
TTe rı1n Cl\"\'C 

1 
e değistirilmesi etrafında tetkil·- ., 

ı:ı nyıp \ O <'şrnce <<.'- 1 . b 1 t 1 • • erıne aş amıs ır. 
,am Nlile>cek olnıı tiçtiııcu Bal. Kız 
kan oyunlarma gidecek olan r -.., Yahıı 

nU saat 
12 

de. şehrimizden ha- Dr. Ahmet Akkoyunlu Ar.a, ilk orta ve lise ::ıınıflarma talt1'e kaydına başlanmt~tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan :tibarcn baş rcket cılccektır. 
f'ıık<rrn - l'ıı tı nıhane Palus No 4 lcır. Kızların yatılı kı!'mı tamamile avrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletmek için mektebin husus 

nu m Usa bakaya iştirftk ede- Pıı1~·ırclıın m:ı:ıd:ı her ıriin otobüs servisi vardır. Tedrisata 25 Eylülde başlanacaktır. Talebe nin mektebe gelmeleri. 
cek olan sporcular şunlardır: ,:ını ı ~ı rlrn "rınrıı J'pt,.• .... ""'> " Tel: 20530 

SUrnt ko.,,uları için: Fikre t, 
.;\[clih, Nazmi, Yarım mukave
met için: Gören, Gnlip. (Zade) 
F'llruzan. l\hıkn' cmet yarışları 
için: Rıza l\laksut, Mustafa ve 
Muzaff('r. Atlamalar için: Yav_ 
ru, Polnt, Süreyya, Jerfi, ... 'cc-
m<:'ttin , Halit, Arat. Yasfi, Ne
riman, Şevki ve Alidir. 

Kafilenin reisliğini Atle tizm 
Fcd<:'ra yonı· reisi Doktor Ad-
nan yapacak 'f' ('kiple hera
bı>r Semih ve Xaill <le gicl0cel\. 
!erdir. 

nu seneki Balkan oyunları
na Homanya 'c Yugoslavynnın 
cln i li ril.k edip ctnüycccği he
n Uz ınaliıın d<'ğildir. 

Bira sarfiyatı aza l dı 
Ti'iyallar U<'tızlnclıktan scmrn 

ille günl0r hinJ('nbirc nıUthis 

surette artan hira sarfiyatı 

azalım tır. 

Ha\ nları:l gitti!.ce seriıılc
mt'si d<:' hıı yolda ftmil olmal• -
tadır. Buna ra~"1llcn satıslar 
e ki fiyatlar zama.ı:ııclan hir 
mi linc ) ak•u bir ııi~b0ttc faz. 
ladır. 

Bira fiyatlarımn ııcuzlaınası 
rakı s-ırfiyatınn h ç tesir et
memi Ur. P..n kı C' ~ki miktarın-

da 'e hntlfı g-iftil< 
ral< atılm " kt:ıdır. 

fazlalaşa 

Alı'lknclar:a•· ı·'l kı \ ' C lıira 
içt'nl<.'rin a~· ı .. n:ıTı Idu ~ unu 
b·ınn- ""~J ' p ~_ tcrr· <:'I tc>dirle r . 
lnhi arl:ır. ·ı Y<:'ı:l ım ~ l rtdği 
40 dC'r~c<' lik i• ı lrtcsu az rakı
lar ply:w:u!:ı. lı1ç tı:tulm::.:mştır. 

~~~~~~~·--·-.. =--------------------------------------------- ------------------------------~ 

TDrk iye Cumhuriye-t 
AK T t F 

M~rii~z Banka~u 16 I 9 I 1939 
PAS 1 F 

llnsa: 
Altın: Safi Klogram 15500855 
Banknot • 
Ufaklık • . . 

Dahildeki Mu1ıal>irler: 
Altın: Safi Kilogram RiS 111 
Türk Lirası . 

l!ariçtcki MııJıabirler: 
Altın: Safi Kilog-ram 10 oıo 3 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • 
Di~er dövizler ve bcrçlu 
Klirin~ bakiyeleri 

llazinc ta1.villcri: 
Deruhte edilen °vrakı nak. 
dive karşılı~r 
Kanunun ô • 8 maddelerine 
tevfikan Hı:ızine tarafından 
vaki tcdivat 

Scnrdtıf f'iizdaııı: 
Ti<'!> ri senetler . . . . . 

Esham 1·e tnlıvil<if cii:donı: 
} Deruhte edilen evrakı nak. 

6 \ di •enirı ksır<::ılıib esham ve 
tnhvilftt itibari kıvrrıPtle 

Serbest esham ve tahvilat: 
A 1·mı.c~lnr: 

Hazineve kı~a vadeli avans 
altın vf" dnviı üzerine 
Tahvilat iizerine 
Hi ~cıerl.,rlar 

Muhtelif • 
. . . . . . 

21.802.48 .77 
8.849.222,50 
1.471.889.11 

~53.81 6.81 
~~"' ~4~ ıo:t 

H.080.200,14 

5.49-1.55 

3.22 A~O.O~ 

158. 7 48.56:1,-

17 ??R 027.-

184.553.197,62 

47.90!Ul24.97 
7.:1!)9 768.5fi 

8.764.000,-
11. 88.59 

7.8~7.4?.ı .nn 

Yrkıin 

32.123.600,38 

1.289.46·1,94 

17.214.324, 72 

141.520.536,-

184.553.197,62 

55.4ô9.69~,53 

}6,Arn.310.25 
4.500.000,

l 6.44f> 357.98 

Serıııayc 
ihtiyat akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

• • • 

• • • 
• • 1 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 . S maddelerin tev_ 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakivesi • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedaviile nzedilen . 

ıl Reeskont mukabili ilavten te
da. vazed. 

Türk IArnsı J\!c1•duatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kil. 
rina bakiyeleri 
Muhtelif • 1 • • • 

vaziyeti 

4.217.131,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.228.027.-

141.520.536,-

17.000.000,-

121.000.000.-

2.784,24 

38 :-rnS.!'i40.13 

Yekıin 

Lira 
15.000.000,-

10.217.134:,25 

279.520.536,-
29.143.570,30 

38.401.324,37 
97.546.920,50 

469.829.485,42 

l cmmuz 1D38 tarihinden itibaren: Iskonto haddi ~ 4 Altın üzerine 'ö 3 

. ·- . · "./_ . ' ~ 


