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aynı zamanda birer beyanname 1 
neşrederek başlamış olan bu 

1 rarJnrııu blldlrml•lordlr, 

• 

' 
lngiltere, sefiri vasıtasile Alman askerlerinin geri çekilmesini istedi 

Verilecek cevap menfi olursa lngiltere 
ve Fransa da harbe girecekler 

lngiltere Kralının Birçok Polonya şehri bombardıman edildi 
, Polonyalılar 16 Alman 
1 n ön Üne m es 8J. 1 tagg'!resi_ düşürdüler (l'a"'' 6' .,~ 

Askerı vazıyet: 

lilönüde, Türkiye ile İngilterenin birbirilerine L h · t · · · I 
~ostluk rabıtaları ile kuvvetle bağlı olmala- e ıs an u~er!ne yapı a~. taarruz 
tından çok memnun olduklarını bildirdi nasıl ınkışaf edebılır? 

't l ~nkara, 1 (A .A.) - ~ugün s~- ı 
~ 6 da Reisiccmhur, İngıltere bu-
f.f\ı elçisi Sir Hughe Knatcbu!I 
ti teaaen'i kabul etmişler ve Harı
~e Vekilinin huzurlarile elli daki-

llezdlerinde alıkoymuşlardır· 

>\ile l<abul esnasında İngiltere bü
~tl e~çisi Kral Altıncı G~rg Haz: 
'-l erınin Reisicumhura bır hususı 
~g-J• d" . • ını tev ı etmıştır. 

Ptteaajın meali şudur: 
''Z ı· I\ atı devletlerine hararet ı se-

Juk rabıtalarile birbirlerine kaviy
yen bağlı olduklarını görmekten de
rin mahzuziyet hissettiğimi temin 
ile bahtiyarım.,, 

Reisicumhurumuz İnönü, Kral 
Hazretlerinin dostane mesajların· 
dan çok mütehassis olduklarını ve 
bilmukabele hararetli selamlarının 
Kral Hazretlerine iblağını ve bütün 
dünya için ıztırapl• olan şu zaman
larda Türkiye ve İngilterenin bir
birlerine dostluk rabıtalariyle kuv
vetle bağlı olmalarından kendileri
nin de çok memnun olduklarının 
ilaveten arzını büyük elçiden rica • 
etmişlerdir. 

~,~larırnı iblaga vesile olan bu fır-
1:\ ~all çok memnunum. Memleket
~n bu endişeli anlarda dost-

Cihan harbi /talga hitana.j 
ı-Q~~~I~~.~ us kalıyor va:!~it~d~ci 

..& ,lf a~ b ......... ......................... ft.A.A. •••• "'\ 

''-lrtıa:;:' llŞladı. Zahirde başlı yan l"'-A • • • • • • • • • • • • +t\.~--
lta~ik • Polonya harbi, fakat 

1 

h • • • d • • 
•ııtu~;te büyük dünya harbidir. c u m u r re 1s1 m 1 z u n 
t'ıı~l!tı e ve Fransa Alına?• taar-

~~ ~:~:ı;.~~i·~:;~~ü::r~~ Mareşalle görüştü 
~~ar ll'ı.~rını vcnnıştır. Sonuna 
lertlir. Ucadeleye devam cdccck-

~~:ıar1nda mevcut askeri mu. Vekiller Heyeti iki saat süren 
~ A.ıınucibince !taıya bu harp- bı·r 1·çıı·ma yaptı 
lılecbu ~anyaya yard ım etmek 
tiuıı. ~1Yetindedir. Sakat Hitıer Anka ra 1 (Hususi) - Cumhurreisimiz 
~!taıyYştagda söylediği nutuk. lno··nu·· bugu··n' o··g"'leLen evvel Erk~nıharbiyeye 
1 

l11t: k ayı bu mecburiyetten şim. 
, tıı~rt.arıyor: ''Almanya, ı_ gelerek ~Aareşal Fevzi Çakmak ile görüt-

t ->i b Yardımı olmaksızın bu mfü;tür. • 
~ lJt lçinat aracaktır.,, diyor. Bu- ~Vekiller Heyeti 16,30 da Başvekalet bi-

Demokrasiler için yapılacak ilk iş İtalyantn 
hakiki vaziyetini süratle tayin etmek olacak ,, 

hittı ediy talya da bitaraflığını i- nasındn Maresalin iştirakiyle toplanmıtbr. 
·~~ b~r. Fakat İtalyanın bu -ıtarar kalması Almanya 41 İçtima iki saat kadar sürmüttür. ~lman --Ze1lisi4n ve l.Jeni!tan - Slovakya 1ııiiltdZarı ile Lchis"tM<ıi+ı~ tıfOfJtJtı" t«l -

(Devamı 7 ncidc) ~ w+wvv+ • •• • • •• • • • • •• • • • • • ••• •• • • • • • •• • • • • • • • ••• ..1 nız Jool'lanm gösterir harita... .(fY-azısı ::ı iın udc 



Politika: 

Harp halinde ltal
ganın vaziyeti 

73· köy okulu Cumhuriyet 
bayram nda açılacak 

--Bazı hamiyetli köylü vatandaştar 
okul yapılmak üzere arazilerini 

teberru ettiler 
Köylerde yeni 

okul inşasına. bü
ytlk bir hızla de., 
va.m edilmekte • 
dir. Cumhuriyet 
bayramına. kadar · 
bir çok kazalarda. 
yeni okullar ya.. · 
pılaca.ktır. Bu o. · 
kUllarm 73 nUn 
cumhuriyet bay .. 
rahmda. kntt ola. · 
rak tn.mamlana.
cağt nlfika.dnrlar 
tara.f ından Ma. 
arif Vekilliğine 

bildirilecektir. 
Yeni yapıl~ köy okulltı.rmm 

kazalara göre sayılan şunlar. 

dır: 

Çatalca. 13, Bakırköy 7, Bey. 
koz 6, Silivri 14, /Kartal 1, Sa. 
nyer 2, Yalova 9, Beyoğlu 1, ŞL 
le 30, Eyüp 2 okul yapılacaktır. 

Yukarıda resimde görülen Hal 
kalı köylülerinden Yunus özte -

Uehistnnın Ankara As
k~ri Ataşeliği 

Lchistnnın Ankara elçiliği as. 
ke~nt~eliğine tayin edilen kolo· 
n~ TaduI' cRm. ~ehrimize gclrn~
tir. 

c:une-
0,tte 

lkl udl 

·~ 11•0 
12 ı 1l a ı 
15 rı<J ı o~ 

Şehirde 



~ 3 -,VAKiT 

~erı vaz. yet. -ı Doğu bölgesinin ünlü şehri: 
2 EYLUL 1939 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._. 

!Görüp düşündükçe 1 
·····-... ··-· .... ·····•········ .. ············· .. : 

lehistan üzerine yapılan taarruz Oiyarbakı r J. Artık silahlar 

~· nasıl inkişaf euebilir? BU~~n ~.~~!rb!~~!~ 1~:!'.1~:~; konuşacak t 
ılı.ay t h tıızı·g .e arp tahakkuk etti. Olunca Leh1·st.a11r bı'r .'kı· ay fr.,,in. sevdikleri memleketlerini, gu- 0· k ) h 

llh k · tin Ü öğ e aberleci, "Dan. 

lı:na a edilmekle beraber de işrraı ndeb1·1ı·rı.-r. onun iı:ln rur ye suı·ur içinde böyle teıaL . . Al 
lı ord ı 

0 

" • zıg,. ın manyaya geçlig-ini ve 

itaıı ü u arı dört koldan Le- Lelıistana. taarruz etmekle be- ki ediyorlar. r.

1 

. zerine taarruza geçti. raber İngiltere ve Fransanın Dlyarbakor, diyorlar. şlm ıı Alman • Leh sınırlarında ateş 
1

• tı.gııter ·ı i t· r hht ·kt d. h · ı haşladrgm-ı bildiriyordu. Artık 
"reıerd e ı e yapılan m Uza. yardım etmemesini temine çalı. , ç ıma , sı ' ı rsa ı çe resı e lılin Sebanlaşır gibi görUnme. şacaklardır. fo'akat lnrlllere ve olduğu gibi uınr•n b.akımmdan günler, geceler değil, dakika ve ~,1 e ebi taarruz hareketi- Fransa taahhUtlerinde sadık ol. da }'.epyenl bir şeh•nl ·. Her saniyeler bile gebedir. Her ne. hı:"'•k için müracaat edil. duklrını en kati bir dll ile be. gün ~adan ilerliyoruz. On • fes alııta hiç beklenmedik şey. ~usy.'edbir olduğu anlaşıldı. yan etmiş olduklorından harbin sone ev<el 11;yarbak>ra gelen- ler doğabilir. >.ıııı, .•m sulh cephesinden Alınann ile LohlıtaM mUnha. ler. burada asiİ'lqrın tahrip '- lskajarak boğazının 
"ka sıyıe Almanya Lehista. srr kalmıvacag-ı muhakkaktır. demedi;i surların rc.sanet ve B l k d kapan-

"' • ması, a b enizinin ku•atd. 

•ıni b sesini yli kse ıtm ek ; m. Fakat tngll tor• ,. e F 1• ansa ih tf şam ın dan başka dl k •"'li ca. , '' < uımuştur. Evvel• Dan Lehistan• nasd yardım edebi- !ip bir şey butaınad<ktrnnı ·~ ması Danzigi havasızlığa kur. bı arşı bir b ı h • 

1 

.. 

1 

? BUttin xnesele buı·ad"dır. li'·ebllirlerdi. Fakat, ~.imdi, Di. ~ ban edecek. Çünkü "liman,, lar 
lföru as on azıı-lar ıı er. ... • ...... Di b ... t;; d b. .. .. .. \ k d I . 

' nen Almanya km·•ısın- Bir !tere Ingilte<• Alman iL yarbakınn o metin kalesi, mu. · Y"'. """ an ır gonoııış "".';.';.. ? u gemı anbarları ve 
·<a ~:h'.•tan ınUdafaası~daıı manlal'llla deplzden abloka ko. azasın burçlar" Dlyarbak:rı ı;österınek-tedlr. Burada, yo). c· ı :ıayılaıı Bitlis ve Va.m· Diyarı. 'Y_U u vınçler)e nefes alıp ve-oı,". ••iter e ve Fransayı da yacak ı.r. Fl'8 n•• tarar ın dan ha vza•md • yer ~er yU kse l •n ıektri k, su baZ>r lıkl arı b aşl ~ bak"• bağ l aynea k otan hıı ttın rırler. 
i,,. tını anlaymea durnkla- Zi•Crld hatlı uzerinden Alınan. ınedeniyot eseı·ıerınm karşısıı:. ınıştır. inşaat scp·ini bir mliteohi>lt ve Bu nefessizlig-in 

1

• k · · 
• dalı 

0 

d Tk , si 1 bl · ı k ıb· ş encesını, •< , ' ~•niş tedbirler al. rara taarruz edilmesi !h tim ali a ~ı ı. _:: c ns r '"r 1 g 1 Pek rakmda yeni şehrin ku. , · r . nı Uhondis gibi merak ve en yakın bir 1 kt "D 
h oı·und k ı • k ımıştır' Jı ge ece e, an. 'Ug·· • a ını~tır. zay>rtır. nu arada Jtalyanın va- a , .. ruımasmı kolaylaştmcak olan ze•'>.ıe takip etmektodlrlor. zig,. in kendisi ek k ~ .. : n henıen b U l Un k u n ·et. zlyetin i dem• k rasllere karşı ta. . l n kıl l P. ve tecedd il t TU r kiy !" bu ha zıl'l ı ki arın !kına lin den Dıö le tize rl n do ya pıt an vo ıı. ., . • ç ece • 
'• Aıeferb.r bir hale koymuş ,·ın etmesi ''"ın gelir. ltalyanm sının ınlitemad>ren yarattı,.• sonra Diya=bakırlıtarın Ankara .nuwua.lekt Cumhuriyet Bayra. Hııler., ut orduya beyanna. <ı,,,.1ın ° nyauın evvel A, kati İ.c his tan dan do ıay ı harbe gir. re tah ve medeni yet Ab i dolertn- )ıenze rl be ı <lelerini göreceğim ı z- m ın da ı~ıe m ere •< ıl a cağı söyle. mesi, çağımızın siyui ki ta De 
d, Şarkta Lehistana karşı n'"eceğl ve bitarar kalacağı den Dlrarbakorlıtarm aldığı ;ı. den emin o!Jnak IAzımdır; çün. · nen mua:<\'Om tren ve yaya köp. ıidir. Bana öyle geliyor, ki "La. ıq0~::.•k niyetinde olduğu şeklinue boz• ri<ayetler çıktı. ham ve gayreilcrle biz yurdu. kil ilk hamlede yaptmıınası ta. rUsUnil mı.iınet ve lltihar dUY.- fonter., eğer şimdi sağ olsay. 
<<r;, • · Almanlrnn garptc Bu rh·ayctıer bir harp hilesi o. muzu ş_arkın An karası halın• savvur edilen 70. 75 evden son. guları lcin.ı'" zi)·aret edenler sa. dı methur şiirine kurdla ku t~a,.ıahaıtına d•yanarak nıü- Tabili•·· Haha Alnıanyanın Le- koyncagoz!.. ra burada yapılacak ev çatısı- yısızdır. yerine "Leh' ile "Alm bzu ~ k ı ı B lddl • · çok ku • " an,. •!· 
'" a ma arı ve kuvvet :tislan• işgal •dip buradaki kuv. u a '° ıman •- nın beş, on sene lçlnd• yUzlere Bu köprUd<"1 bana bahseden hğı kordu. 
•ıa,~ <o&uuu Lehistan• ayır. v-tleri serb ' rya '\adar vetli ve derin olduğu kadar varacağı muhakkaktır. bir ihtiyar gö•l;.,.ı yaşararak de- .. • • , 
.\t <ok muhtemeldir. d>D><kraslleri 0yalıyarak ondan cidden yerindedir de.. Şehrin yaptırılmış olan pl~m- dl ki: _. Fuhrerın ıddiası gülün~ ile. ı,,,~;n ·Lehistan hududunun ,c On, on beş sene evyel şebrl nın tasdikinden sonra kale için. - Dicle uzcrın.r... Mardin k>- gıl, bence fecidir. Almanyaya t~,g~ ;•histaıı oı•dusuuu I<u. cak olan A;man kuvveileri ile kuru ve sort bir kol gibi çene. de yeni bina inşosına müsaade pısı 60ıntındc, garı# şarka bağ. Polonyahlarm saldıidığını söy. 
'ile ıusaıt dcJ;ildh·. nu va. bi..Oeşnıesl ve Jlluharip vaziyete leı·lp bağlayan Diyarbakır •ftr_ edilmemesi şehir bele?lyeslnce !ayan bir tek taş köW"UmUz var- !emek, dünyadan ölçü fikrini hıı Almanlar muvnl(ak ot. 

0 

.aman g•çmesi ihtimali var. ları bugün mhen yıkılmış, şe. ehemmiyeti• gözöollnde tutul. dı. Ona bakar bakar il• teselll kaldırmaktan başka nedir ki?. 
•ıı,: :·•b istan o r ,• usunu bi ,. d ". on un için de nı ok rasile r h i r serbest bir ha va içinde geniş makta ol an meıle nl ve sıhhi lh. hlsl e rl duya rdı.k. şıındi yeni, p 1 Ii . 
·• ı enye ıtu1ekten başka mutlaka ltalyanın ~imdiden ha- bir ruh lerahhğiyle açılıp ser. ınuhte,eın her çeşit könrUlerL obonya angı dava, ne mü. e·· ,. • . . . Uyaçlar arasında o!duğunu öğ. ' ' ~ nase et ve n"'"' l b" b 1 Al 
'• • ' a ı•anı azlar. Uah a kati id k ı vaziyetin ı tayin e tmc k isti. ııı lm eye, ı n koşa t '" te klm U 1 e ın izi •6rd u kçe gurur ve\ iltlhar -' ır •• ep e • ,~ etic:e 

1 

renmiş bulunuyorum. man sın 1 h'" d •ı;ır · a mak için bidayetten yeeeklerdir. imkan bulmuştur. ddt 1 içinde kalarak 
0 

bir teUt eski ır arma ucum e ecek? 

t 

eıı ı "i . . . . . şa,·et bu prenilP el o araK Buna · • kA ı '" ııstan ordusunun ku. Zira Lelıistana ne suretle yar. On Uç ytl önce bıle Dıyarbakır . " . . k köprüye teselli verecek s<*z arı- ınanmamn ım anı ne ka-

l 

"'"" ıı . ta k•P ol unu roa yeJ!i. Dıyarb a ı- da k t..,,, I • • . IItı a ıhtiyaç vardır. dım etmek lazım geleceğini an- adı anılınca insanın hayallnde . yoruz ve ona. bir zamanlar\sen r yo sa, r.ıoy e hır şeyı her Cl'in b' 

1 1 

hi 
1 
.. 

1 
. k 

1 
rın çok az zaman ıçinde tamam. k • ·· .. d .. -tı,. • il hassa n g 1 tere ca k ona göre karar ıa ştu·ac n k- ze r ı ) • an " a re p er can. • . . de bl r .,ydln, diyoruz. ve ı>UL esm onun e soylemekten çc •şu.:;.· · . . 

1 
tl d 

1 
.. d - ıanacagrnı muhakkak say.abılı- ' · " k" • . -ıq 1111 ,,,ı sıyasi nola harbinın ıardır. Her halde lnı;ıltere >e anır ı. Ana o u ıçın e en sag_ dU ınmıyenlenn "hac ._,. b" o d . riz · K,, cuye ır-

''• r ulanna ınUsait )'a. Fı·ansa için ilk yapılacak iş Ak- tam ve muntazam kalabılınlş O- · Bu gUlU<te ben ınllll gurur 9ey lanıdıklanna · ı: ., .b V·t· · 

1 
k 

1 
b dl 

1 
i Uth' Şimdiden halkın bu arzuya. _ ' ~ . • manmaK ua 

' •d •"Yelleri <ılınak için denizi kendilerine wbest ve an • e en er n n m " · 1"' sUrurun Dlrarıbakıra mab. o kadar ımkônsıztlır •ı.._ ı:n ıa ,. . . 
1 

h 
1 

· b hi h 11 van teır.ayUlleri ye teşebbüsleri \ • 
-.,,,. • nuuıı l<rnındırına• enıln bir hale getırınektır. AL agu u aşore erı u . şe r a "' • so~ olan ınl•k kc"ulu güllerinin y 11 · 
'Ole ._»1 e Yapı 1 d' ıl m n a rto I< nı an ya J,oh l s tan' ba ,ı an başa n' aoı ğa • te rah a, teeedd Ut " gör Ut me ktedir. Esasen on sene pen be". rengin ı, gonca gU zellL • • ı ~dır' ban!t lrurtannak, ~ıııı;• ı m aımştor. ''" a I el mı ş ol sa btle ne ııee da 1- in k lşa la b ıra kınayan sur lam •""' 1 Y"' metro k ~ 1;•ız v~. •;;- ğlni gö N um. msanbgı harp f eliketinden l<o-
• 

8 

n • Lehistan ve Lehis • .;,. nınunıi b,.·bin sonuna bağlı bekçileri gibiydi. Onlard~n hr k•m•oz bir ~alde u unan A - s. s. nımali için elden gelen Jierıey 
,;,;•Vn!<ya hudutırnnııı va- kalaeaklH'. a .. ·p de»letlori tuımak nasıl kabil olacagını bL P•~ar,. ı bagları şenlenmiş T~ yapddı. Gururu dillere destan 

• a ~ gı;, "' eu k •·o '1ye bal"- • r a l<ta ya 1 d ı' .ça Al m n n , .• nın ton az ve bun !ara 1 nananlar i"' kU çil k, temiz, şık bağ ku lelerı , . olmuş ilevleıler' "Münili e ı., oseıe koudıııı;ınden on. ,arkta etde edece~ı zarerıerin pek uadlrdi. ve köşkleriyle burada yeni bir Akhisard:t '.Jluırmak murahliaslar .... r· d" F'~: 
'' • • y Dt b k bl hayat ye hareket başlamıştır. UfUŞ ur u. aKat 
•l,,. < hiç bir k•ymeti olamaz. Fakat bugün yar a ır r taştı bu feragat ~'"y'"kl"""" ·· (J ·ı• '~ı: ·ra Lchistanm cenup B. o. akrep ve yılan beldesi olmak. d Dağ (Eltızığ) kapıeıd h~~ıcın. AI<>aray - Geceli gUndiizlü mansızhğa v~ ~ork'::L~ :;; ı,, ' 

1

•hiben aıu yüz kilo- tan kurtulmuştur. eki yeni nıuess'8eler e .,ar. devam eden yağmurun neticesin· diler Orad • 'ki · .. • ·~, hu' un 1 u i< unda b ı.· b a"an Şehl r be lediyesl nın birçok b a kırl ıl aı·m cid d 0 n iji\tl ne bile. de şehrimizin ortasından akan • .~ ıç~·ı erı andı uç ~,..a~a sarmaktadır. . B rezily a kahve şirketi yıllardanberl devam eden şld. eeklerl bir durumdad'.r. • Uluırmak taşmıştır. Yağan yağ. •Y. sonra çıgne ı er. •ı, •n .ıerliYcreK l\}man mu~<avelesi y eni· detli mucadel"l Diyll'fbakım Burada Ebed! şerın övdügU mur, bir çok harmat>larr, bostan • ,O~lia 0 

vakitten iıin içinde ı;.11orı, L>his;au Alman l e nmiyor o korkunç mahtüklarını yok et. muhteşem halkevi bin•" he- ve bağları sel altmda bıralanış. ıyı nıyet, güzel ve hayırlı istek. 
'1 /un tl a dü • u ,

0 

n • Le ıı ıs tan Ticar<t ve kiiletinee teftiş edil. m tş tir denilebilir. men hiç b l r 'llAyetiml z m er kC. tır. Bu yüzden çok zarar olduğu ler bulunmadığı aıikirdı, Fa. ,,:'~''. tama~~" ccnnptan mi§ olan Brez8ya kahve ,irkcti: ı;eş. on sene 6nce günlük dnd• eşi bulunmayan bir kültür söylenmektedir. Dağlardan inip kat kavgasız geçen her günü 
U;, Uıı·ıer. nin hüküınetle olan mukavelesı ınal,etinl betediyere yılan ve •bldcsldlr. gelen sel suları içinde bir çol<' kar dünya ve insanhli liesalima bi; 

'dana: Şimeıdcn ~arki Prils- tO§riniev"cl sonunda nihayete er· akr;p •atmakla temin edenler. Orduevi de buna bir eş ola. puz ve meyva akmıştır. Set Pa. kir saydıkları için lioş gönne-
'o 

1

, •lerliyebilecek !Ali AL mektedir. şimdi bu işle bir ö»UniUk ek- rak hnlkeviılin yanındadır. Ge. mucuk nhtımmı dövmüştür. Ya:. ği daha uygun buldular. 

'• ıı"Yvctıeıinin har•keti de • Yapılan teftişler, m~kavele mek paraıarrnı bile çıkaraını. rek halkevlnln ve gerekse ordu- ğan yağmurlar bunaltıcı havayı B • • • " ~1 a,·c ı • "k'' ı · ykırı bazı muame evı'nln kliçlik ve ~ı·riıı bir parkı b' d b' d -· t• • t' ' Av elkı zaman ıçınde Hızır1 , 
"• o un ursa Lehistan hu um enne a - yorlar. ' ır en ıre egış mnış ır. ~gaç • 'b' b' ·ı k ı; iki •ıd," Sarptan olduğu gibi şi- leler yapıldığını gösterdiği cihet. Yaz günleri. bilhassa rue•- andıran bahçeleri halka ve atle. larm tozlan yıkandığı için AK. :a~Jr b~"ı;e ~~ a\. e ~ul 

'I •t~ ve cenuptan sıkı,torıl. le mevcut roukavelenaıue yenilen bur olan karpuz mevsiminde !ere açık, temiz, serin ~lr mesL saray bir ilkbahar ınan?.ar""r al"· "l hİ ır a~ •: ." mucıze ~~ '· miyecelıtir. bir manav dUkk•nma girmek ı. re gibldirlet. utmektedir 1' c. ru kardan Öu ihtıras pençe .. t~ ha H" kA t b ndan sonra kahve Halkın kendi kültüm! har•. · en. SÖ ülüp ablır teselli.ile a • '•·otı .rekct bugün Alman u ·ume u çin kara sinek hücumundan bo. ı d iııı,1 :rınin Slovakyayı işgal idhaliibnı serbest bırakacaktır. ğulacak dereceye gelenler. bu. ket ve taaııyeti il• alAkaları ge- T • ıotorı·"lda ya:ıı;ın vunu uyor u. 
lu. ~ı-ı ·

1 
ı d ı d' B k ~ ~teı-..... 

1 

.• tamamen kendini --~ gün sokaklarda ve otellerde ka. n ' vo er " "· Haliç Fenerinde Sadie kızagınv _ ugün söz, ağıt ve nota-•ıa "'ı t h• "kt d Yine bu seuı tte g ıızel bir . l li • ı.:... •• •ıa, 'ır. Slo<akyanın AL Rusya mü ıın mı ar a ra sinek tacizinden hiç de şiH- . da tamır edilen Gelibolu limanına ann, epsı KoJl ve ateş ıçıne 

~ar ile t:rafından işgali bu iti. • • mal aldı yet etmiyecck bir hal içindedir. memleket hastahanesı vard. As. bağlı 102 tcnluk Tuna motörün- gömüldü. Artık diplomat ve 

h 

keri hastahane de burada ır. d . - d"kt t"' - l d -·ı 
, •no " lstan müdalaasını Rusya bir iki giin içinde mem ıer. . e diln yangın ç•kmı§tır. Motör ı a or agız an egı, top nam 
,;•k .:.• tarsan bir hareket o- ıeketimizden mühim miktarda Sivri•inek, tatamk en titiz Pek az eksiği kald•ll• ".'• ça. kızakta tamir edilirken gaz tim. lulan ve kanlı kılıçlar kon u. 
,ı,, k uı olunmalıdır. Bu ha. ınal almıotır. Bilhassa dün ve ev. ml•alirlere cibinlik aratmaya- hştırılmakta oıan yazlık smeın~ basmdan çıkan alovler olntine kıs ıuyor. 
o,' kuv~Şısında Lehistanın bU. velki gün muhtelif Sovyet vapur- cnk kadar mefkut veya pek •'- ,·e halk bahçesi hakikate• Her'. mıo• tutuşturmu§tur. Bereket et- Hakkı Süha GEZGiN 

1 

>n,,< •Uer!ni serorber bale !arı mal yüklemişlerdir. Gönde- dır. bir zihniyetin canlı •. zevk verlco raftan yetişenler derhal ateşi bas -------------\~! •ı, tan daha tabii bir ha"'- rilen malların mühim kIBmını Bu sebeple şark vll•yetlc rL bir tim sa il sarıl• b '"" tırmağa ı;alışm•şlar ve motöriln Ten is seçm eleri 
t 'lan llıaıdı. Almanyanın Le- yapağı ve oğlak derisi teşkil et. ınizln birçok yerlerindo moruf Yirmi d6rt saat içinde gece ancak bir k"ını yandlklan sonr;ı Beden terbiyesi lsıanhul böl 

"~ttııtu ~ererberliği etratında mektedir. Yalnız Gün 30 bin oğ. olan yıl çıban< da pek ender gö. "' gUndUz hayal< görUlebilccck ateş söndürülmüotür · · 1 " d 'I • ' · gesı aıan ıgm an: 

ı <lata 0Darnıası ve bu tabii lak derisi gönderilmiştir. rUlınektedir. Bu derdin serumo olan bu lnk•IAP eo<Clerini görüp - ?6 ,.,
7 

" 
~ ay

1 

b · . - ve - agustos gtinlcri 
'•u ır harp tehlikesi ve --o--- da bulunmuş olduğundan aruk de, ilk satodal'la tesbıtlne çalış- Almanya d a tale b eleri· dağcılık klübünde sec I .. 

r.IJ. llıe~-hlea~ek.eti gibi göstererek Sarıv. er kazasında Çocu'.: Diyarbakır veya yıl çıbanı ele. tığım, Dlvarbakırlıların sözlerL • k l d 
1 

me eıı "• ·• k · mız a m a ı yap• an turnuvaya istirnkleri 

i~ı ı.. 1·~ kietın üzerine saldı.r. E·ı·raeme Kurumu nllen belA.nrn korkulacak bi• no ,.c iddialarına inanmamak k , 
, "• • ~ Ankara, 1 (Hususi) - Al. mu arrer ecnebi oyuncular son 

'al( " mseyi aldatamaz. Sarıyer ka~.,smda yeni bir ,..
0

• yeri kalxnamıştır denebilir. kabil değildir. d b l b d k'k d b' t 1 fl 
1 

~t at d ,,,.. "" °"' Dl,·nı·bakırlıların ".c,·klcrinı' manya. a u unan .ütün Ti.irk a ı a a .•r .e g.r.a a Jazr ma-

. ı~ h Cdiı'.;imiz gibi bügUn cuk esirgeme teşkilatı yaprlmış - .v..ski .• d. ört kapılı kalenin bil. , ,. 1 1 1 ı~ arll h ı· k k D ğ (EIA tamaınla,·aıı b'ır şey '"•' r: Tren ta ebesı memleketimize dön- zeret e. r ı erı surerck rncmlc-

lt 
· llı·r . a 

1 
taha:,kuk etmiş. tır. Reislig-c ilk tedrisat müfetti- hassa 1 ·ı ·aprsı -:-- a ."'~ " .. k 1 d 1 

, ik mek üzere bügün aynlmıolar. et enn en ayrı amıyacakla. 
' '>a 

1 
g il n .,.,. e I Sovyet §i Muslibittin Okyay, sekreterli. zıll l ,.. Urla kapıl arı - ha"" ,.e is tası 00

••• dır. • nnı bildirmişlerdir. :ı. ı· ll.ııı da L lıi ' · h" ,·ep,·enl, manıur modern b·.·r "Mı'lli ~efı'n o··zıu ··e fe"izlı' e -~i '' >Uz . e stan hududu. ğe Tarabya Jıa~muaJUmı Ta ır, • '. . . ' . . ' ' ' · s l •ıo bın asker tahoid et- h beciliğe Burhan tayine yenı şohlr, bor ınkıt•p Dıı arb•- serıerinln başında telAkki edil. h okn kafil~ . olarak 1 O ki.şi Ankaralı ve lstanbullu oyun i~~ ,, Uğu h " ınu ase - k k ımakt olduıYunu gö3 meğe değ0 ı·l ol"n "ı'mendlfeı· are et etmıştır. Bunlar tren. cular arasında devanı d'l ltı "erhatır akkmdakl haber. dilıni<lerdir. Yeni kurum derhal ırı uru a 
0 

• ' • ' lerlC Yugool y y . e ı en ,, '"ıı ed•lırse Rıısların faaliyete geçmıştır. terınektedıı·. harlknsmm en çok anlaşıldığı av ~ ve unams • turnuvanın dömifinali 2 eylül 
la.,., halini doha •n·•lden - Urla kapısı dışmda, Aliııma. ,·e •c,·ilditli bic yer va"a nıut. tana geçmektedırler. cumartesi günü ve finali de 3 

ı. ~ • ., d. 
01 

tl u k ı arı ı asd i k c•lil ır. Nusre t S ahin baş rı nı eY kil n de yapı lan is,., ,.o u laka Diyar ba kn·d ır, diyen Dl- --<>- eyi ül pazar günii yapılacak-
'': 41'~~UMın olan cihet şu. Esk; koıl°soloslarımu.dan olup ve iş~etme binalarirle ş~bc, tok yarbakorlılar memleketlerini Ankar:ıda p asif k o r un· tır. 
il ~~ nI.nın Lehistan lize ted . . . b ada bulunan Nu• yo çırt !orman bınalaıı, umu. Malatya - Slras • Kayseri yoliy. ma t e crübe l e ri o·· 'fi l k' l }' lltıkı · - avı ıçm ur • . h . . omı na e a an oyu ı aıl b ar1 taarruz ile baş- t Ş h. b ş yolda giderken Ü""- mi murettişhk saraı1 ve eıneo le :urklye baş şehrı Anka~aya Ankara, 1 (Hnsuai) - Onü rın dag"'cılık ncu et-
• u hal'p re a ın a ' b"t k U ol n lise binas- ,. la t h tt • k i d klübündeki snhn l!J·ebı·ı· nasıl bir lnkb;af rine ani bir fena.tık gelml!'ı, Teş. 1 me zere a • ' uag ynn ren n ına a.Şı g · müz eki ~ünler zarfında An- k • · 'ı .,.. ·ı l kb ı e · b"d. ı omıserıne müracaatla ma• 
· tnanı · vikiyede sa.ğlık evine kaldırıl - Diyarbakırın mı s 3 e Y nı 1 ır er. _ . . karada pasif korur.ma tecrü' .. saatlerinı· .. - 1 - · ar ~ ı • • h ·nı lkAr oıaralc Hel U k "' k ı• tl b l ogrcnme crı rıca 
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-
;a nız başlarma mrştır, ~· reeı po< aş • e za · oAr - vı •Ye en e eri yapılacaktır. • lwıw. 
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Mahkemelerde 

Bu genç kadı nı kim 
öldürmek istedi ? 

doğazında bir ustura temasile uya
nan . Leyla vaz~yeti açık anlatamıy~r 
Şehremıninde Uzun Yusuf ma-ıyakalayın!. demiştir. 

hallesinde oturan 22 yaşlarında Ziya hakkında takibata girişiL 
Leyla adında bir genç kadın, bir miş, ancak bir müddet sonra Ley 
kaç ay evvel uykusunda boğazına la tekrar polise müracaat cdercl~: 
soğuk bir şeyin temas ettiğini du- - Beni öldürmek isteyen Ziya 
yarak uyanmış, hemen korkusun değil. ikinci dostum Niyazidir. 
dan bayılmıştır. Diye üade vermiştir. 

Leyla ayılınca boğazına temas Nihayet hem Niyazi hem de 
eden şeyin ustura olduğunu ve Ziya yakalanmışlar, tlt!n de !>i 
boıYazmı keserek öldürmek iste. rinci sulh ceza mahkemesinde mu 

"' diklerini, fakat nedense az bir hakeme edilmişlerdir. 
yara açarak bırakıldığını anla- Niyazi demiştir ki: 
mış ve akabinde bir daha bayı.lmıf.1 - Leyla benimle yaşarken bu 
tır. işi yapanın Ziya olduğun\! söyle-

Leyla ertesi gün polise koşmuş mişti. Ancak Ziya ile barıııınca. 
- Kızlığımı bozan ve şimdi as- suçu benim üzerime yüklcmeğc 

liye üçüncü ceza mahkemesinde çalışıyor. Yalandır. 
muhakeme edilen eski dostum Zi Ziya da inkar etmiş. mahkeme 
ya dün gece beni kesmek istedi, şahid cell:>i için kalmıştır. 

Bir kadının çanta ve 
eşyaları arandı 

Bulunan beş li ra çalındı mı 7 
Kumkapıda oturan Nuvart adın Dün Sultanahmet sulh birir.ci 

la bir kadın polise müracaat e. cezada sorguya çekilen Eliza: 

ierek: -Çantanın cşyalanm arasında 
- Aynı evde oturduğum Elize bulunduğu doğrudur. Ancak ben 

ıdmdaki kadın çantam ile için- çalmadım. Nıvart bana kızgın ol
!eki beş lirayı çaldı, demiş. Eşya duğu için intikam almak maksa
annın araştınlmasını istemiştir. diyle koymuştur. 

Arama sonunda çanta hakika. 
" Il Elizamn dolabında bulunmuş, 
'lcak içinde para olmadığı görül 
üş tür. 

Demiştir. 

Şahid celbi için mahkeme baş. 
ka güne bırakılmıştır. 

iki bir kadinın 
kaptı 

arkadaş 
çantasını 

Samatya. oturan Ziber adında mahkemesine teslim edilmişler. 
ir kadın dti.n yolda giderken, lb dir. 

Sof yada 
Mehmet Celil 
tevkif edı ldi 

Varnada Kitapçı A'>
dullah da öldü 

Sofya, (Hususi) Bulgarintan 
da uzun yıllar vakıflar müdürlü. 
ğünde bulunm~ş olan Mehmed Ce 
lil tevkif olunmuştur. On sene
::lenberi Sofyada gazetecilik eden 
Mehmed Celil tRe~ber) (Yeni 
Gün) gazetelerini çıkarmıştı. Ve 

son defa (Doğru Yol) gazetesini 
çıkarmakta idi. Bay Mehmed Ce
lil Sofyadak; Türk.Bulgar dost· 
luk cemiyetinin ikinci reisi idi. 

SARI 
- Kısa bir sene zarfında bana 

bakıp ta beni görmeyeceğini bil. 
seydim çayhanede kalır, oradan 
ayrılmazdım! .. dedi. Bunu söy . 
lerken de başını öteye çevirdi ve 
gözlerinin ucuyla kocasına bak. 
tı. 

Vang Lung güldü. Lolus'un e. 
lin.i yüzüne götürdü. ve mis gibi 
kokan bu eli 1'okladıktan sonra 
cevap verdi: 

- İyi ama, ins~n daima elbise
sine diktiği mücevheri düşüne _ 
mez. Yalnız bu mücevher kay _ 
bolursa, işte o zaman dayanamaz. 

Bulgaristanda bazı hocalarııı Bugünlerde biiyük oğlumu, şeh. 
lesis ettiği (İslam Müdafileri Ce vetten kanının kaynayışmı düşü. 
miyeti) mensubları ile Melımed nilyor, ve onun evleneceği gibi 
Celilin arası açıktı. Hocaların r~ bir kızı nasıl bulacağımı bilemi. 
kardığı (Medeniyet) ile Mehmeil 1 yorum. Köy çiftçilerinden kızla
Celilin (Doğru Yol) gazetesi bir- nndan biriyle evlenmesini iste _ 
birine hücum ederdi. miyorum: aynı Vang ismini taşı. 

dığımız için de layık görmiiyor, 
münasip te bul!Xluyorum. Böyle 
olmakla beraber de. 

Sofyad::ı Mehmed Celilin tev
'dfinden sonra Varnada da kitab 
'.!l ve muallim Abdullah tevkif o. 
lıınmuştur. Abdullah hapishane
de damarlarını kestiğinden çok 
1rnn zayi ederek ölmüştür. 

Dalgın bir general deniz 
tayy::.resiyle karay=ı . . 

ınıyor . 
Pariste çıkan ~faç mecmuası. 

nın pazdığına göre, Yunanistan
da tayyare müfettişliğine tayin 
olunan genç bir general tayyare 
karargahlarını teftiş etmek üze. 
re bir scyahatt> c;ıkmıştır. Bu se. 
yahatini bir deniz tayyaresile 

yaparken miifcttiş havada tay -
) areyi bizzat ıdarc etmek iste -
mi~tir. Tayyareci dümeni müfet
tişe verdikten s0n.ra her şey in
ti1.amında olarak yola devam o. 
lunur)<en general bir düşünceye 
dalmıştır. Bu dalgınlık esnasın. 
da tayyarenin deniz tayyaresi 
olduğunu unutmuş ve b!r şehir 

üzerinden geçethn karaya indir 
mek istemiştir. Fakat bu esnada 
diğer tayyareci ;şin farkına var. 
mış ve müfetti9i ikaz etmiştir. 

Muhakkak bir ölümden kurtu _ 

- lşte oğlum, işte senin de kı. 
zın ! .. diyebilecek kadar da kasa:. 
bada kimseyi tanımıyorum. Ve 
aptal veya çarpık çurpuk bir kızı 
olan bir adamla. pazarlığa otu -
rur, diye de kılavuzluk eden çöp. 
çatanlara gitmekten nefret edi _ 
yorum. 
Büyüduğü, boylandığını, ve de. 

likan.Iılık çağma bastığı için de 
güzelleştiği için de büyük oğlan. 
dan hoşlanan Lotus, Vang Lun. 
gun anlattığı ı;eylerden zevklen
di ve dü~üne düşüne konuştu: 

- VaktiJe büyiik çayhanedey. 
ken benimle gör:işen bir adam 
vardı. Ekseriya bana kızından 

bahseder, ve "tıpkı sana benzi _ 
yor. O da senin gibi ufak tefek 
yapılıdır. Narindir. Ama daha 
çocuk. .. 

Onun için de, seni severken. 
seninle yatarken bir tuhaf olu . 
yor. Fcnelaşıyorum. Zira sanki 
öz kızımı severmiş gibi oluyorum. 
O kadar ona benziyorsun .. Ben de 
kanunsuz bir şey yapıyorum dL 
ye üzülüyoru·m. verdi. Beni cam 
gibi sevmesine rağmen, nar c:i
c;cği adındaki kızıl sac;lı bir kızı 
alırdı. 

ahim ve Orhan adında iki arka- Orhan suçunu itiraf ederek kcn 
!aş koltuğunda 537 kuruş bu!u- Jisini 11brahimint eşvik ct.tiğini 

1 · k" lan rrıilf ettiR tayyarevi denize in 
an cantasım çekip kaçmışlardı':'. ileri sürmüş, brahim ise ın ar cl-

-lirdiktcn sonr.ı arkadasmı tal
Ziberin bağırması üzerine peş- mştir. 

Varı,~ Lung sordu: 
- Ne bic;im bir adamdı bu?. 

'rine diişcnler ta.rafından yaka- Muhakeme karar için kalmq-
tif clmİ!':tir. - İyi bir adamdı. Gümür, pa-

anan hırc;ı~lar üçüncü sulh ccz!i. tır. ............ 
::::•::w~: -- . 

............. 
:::::::::::; ::::::::ı::: ............ . .......... . 

:!!•····~~=: 

-
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*•m~~~~m 6~ :.~:.:::: .. :~ 
rası da hazıraı. Veresiye iş gör.; 

mez. Parasını ödemeden vaitler. p VA K l f 4 
de bulunmazdı. Hepimiz ondan 
hoşlanırdık. 

Bazı kereler, kızlardan birı yor 
gun olursa, bazılarının yaptığı 
gibi aldatıldım diye bağırıp ça. 
gırmazdı. Aksine. sanki :..:.il bir 

\BU:\ 1:. l'A H wa:::sı 

''" U t'mlr/;tı l/tıtl ,il 
IC'ın<Jt dı,ı 

115 ı!ı; li' 
evdenmiş, veya okumuş bir adam J ıylık 

ij il) lık veyahut ta bir prensmiş gibi ne. 

ıı;o d~ ' 
4 i5 11~U • 

1 1 ) ıllık 
zaketle. kibarca: 1 

llUO J ftUO ' 
~1rl~ 

l ıı.rıtedeo tialkıı.o ...... Ala ... ala ... İşte sana gümüş 
para. Aşkın gonc&.lanıncaya ka • 
dar dinlen ~ocuğum ... derdi Ha
kikaten bu adam bize c:.ok iyi mu. 
amele eder, bizimle efendi efen. 
di konuşurdu. 

Vang Lung karısının eski ha. 
yatını yeniden hatırlamasını iste. 
mediği için, onu daldığı rüyadan 
telaşla uyandırmaya kalkışıncaya 

kadaz: Lotus dalgın kaldı. Vang 
Lung sordu: 

- ,Bütün bu gümüş paraları 

ile bu adamın işi ne idi ? 
Kadın cevap vı::rdi: 
- Vallahi bilmem. Ama, bir 

1 zahire pazarının sahibi olacak .. 
Bir kere de erkekleri ve parala. 
rını pek iyi bilen Tutiye sorayım. 
dedi ve ellerini çırptı. 1 

Burnu, çıkık yanakları ve ateş. 
len kızarmış bir halde mutfaktan 
koşarak geldi. Lotus sordu: 

- Hani birisi vardı. Hem ba
na, hem de Narçiçeğine gelirdi. 
Beni herkesten çok sevdiği hal. 
ı.le küçü'.{ kızma ben?.ediğim için 
!faülcn. uzı..n boylu, levent yapı. 
h iyr k:{l~ıli bir adamdı. J<imdı 
o? .. 

Tuti ck:rlı:ıl cevap verdi: 

~ahirecinin ? .. 
Tuti anlattı : 

- Taş köprü s,okağında ... 
Tuti daha sözünü bitirmeden 

ofd1 
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ARTiST Aştl 

Ş
. k . H • d Vang Lun,g sevinçle ellerini şak. 

1 r etı ayrı ye en tattı ~~;iyi ne iyi dedi Bumı 
Bebek i~kelesile Küçüksu plajı iskelesi arasında diğer va. b~nim buğdaylarımı sattığım yer 1 1.,/ 

Kara K ,,r~0;J 

1 
purlarımJZla tarifede yazılı seferlere kemakan devam edilmek LJ o· N G - R . dır ve · tam da sırasıdır. Eh .. Bu 1 sı Vang Lung'a uğurlıl ' 
üwre yalnız mezkur iki iskele arasında işleyen küçük araba 1 oaş, iŞ 8Zl8 rıp omatızma iş muhakkak olacaktır. İlk defa dü. ıı 1 

j 
vapuru servisine Eylt'.H'ün 4 üncü pazartesi sabatından itibaren ' ' ' , olarak ta evlenme işine ehemmi. Bir iş yapılaC'ak .Jldll ~ıı~ 
nihayet v~rileceği ilan olunur. nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser yet verdi. Alakası arttı. tır farenin do'lyağr k0~ r 

Kendisine buğdaylarını sattığı ması gibi, Tutti de P . eJI' tm----------.. -------·•-••l- icabında günde 3 kaşe alınabilir . ... bir adamın kızını oğ)una alma. ktısunu alırdı. Onun W~,: 
4.;~~;,...i~-~~~.ıııııffı41dlMlllM'4ııl.-~ ...... ~ '""* ~...:_, · ...:.ı._ . ~· ,.. , - .- - - - - - .-. - - ......_. önlüğüne silerek acele 

8 
- . .rl 

Oğul ve baba ikisi de kapa-
ı cümleler, müphem kelimeler 
e konuştular. Fakat babasının 
ran beyhude oldu. Pol, arka. 
aşı Janın sözüni.i tuttu. Dom. 
ika ismini bir defa olsun telaf. 

·uz etmedi. Nihayet karnr ve
'ldi. Derhal si.irat postası ile 
~iyarice gidecekti. 

:(. :(. :(. 

Şimdi iki genç büroda yalmz 
'•aşlarına kaldılar. Le Mestriye 
renlerin hareket cetvelini tet
.ik etti. Saat yirmiyi kırk geçe 
ıir tren hareket ediyordu ki bu 
'iyaric;e ertesi giinü vedıyi otuz 

·:ç geçe varıyordu. Pol: 
- Korkanın ki çok geç kal. 

mış olacağız. Vaktinde yetişe. 
• W a il 

mıyecegız. 

Dedi. 
Pol son derecede fmıbi bir 

haldı• idi. Elleri titreyordu. işsiz 
güçsiiz, e<{Ience i"erisindc gcci. 
rip gitmekte olduğu hayatını ilk 
defa olarak ıpiihim lJir h<ldise 
ihlal ediyordu. F el~.ket karşı. 
ı:nnda kcrdini kuvvetsiz hisse
diyordu. içerisinde hir kuvvC't 
k--n:lisini ıni.itemadiyen tahrik 

~v-.: .. • .. ~. ~~~.w.x..LJl.LY..-X.W..:WV ll~~ 

~--------------------·---------------~ ~~ili~lıı=c.~.~.~· .. ' ~i yemediniz?,, iP 

U 
Bu suale genç k·z şu ceva. Vang Lun,g şüphe1.11:ci T N A K 1 Z 1 'ıı verdi: ediyordu. Kadın~n hl tiııl~ 
- Hayır. Fakat zarar yok! CFıktı. Fakat Lotus~:: J)~(. 

Ri.:a .ederim, hiç bir yerde dur. - Tamam! Tuti gı. fı1ti11 

------~-------------·------------~ m~~ım.,, km~~r.Vezah~-ı~~~ı 6 .Maşesko başını eğdi: iy, tanır. iş de olur ~ ~/ 
ediyordu. Hemen vakıt geçir- nakletsin. Diplomat denilen a- ' Le Mestriye onu teskin etti: - Ben de böyle diişünüyo. 'J uti bu işler! becere ol .. ı 
meksizin bir şeyler yapmak is- :lam hakkında etraflı malumat 1 - Sizin hareketin izde öyle rnm. Yakıt kazanmak irin Pa. z~kidır. Efer r.ıuvaffs1' vetlf" 
tiyordu. Birdenbire otomobile versin. Biz de babanıza bu h u- ı sıkılacak bir cihet yoktur. Sizin :is volundan gitmiyelim . ., kılnvuzlut: paruını ona 
atlayıp hemeP- gitmek istedi. susta tam malumat verebilelim. !yerinize herhangi birimiz olsay. Hunun üzerine bunlar Moi- dedi. Tı,ti <'andarı: ı.ı·~· . d ge . 
Arkadaşı trenle gitmek içinken ihtimal ki bizim vereceğimiz bu ı dık biz de öyle yapardık. İşte ~selles ve Saint • Devis yolımu - C«n ııl:desin en si 
disini büyük zorlukla ikna ede- malfımat ile babanız bu meçhul Matmazel T averesko bile ya. tutacak yerde malcinelcrini Pon i~m .. :it:dı Ve avucuna -ıılY~J 
bildi: adc.mın hüviyetini keşfedecek- 'hancı bir adamı tanımadığı hal- '0İ~a c~virdrler. Otom0bil P'"'n- olan gümüş para~~rırı ği_ııj fJ 

- Vakıa tren akşam hareket tir. de birlikte gitmekte hiç bir te. ·oisi, Saint • Germain'i, Ver- güldü. Belinden gorrıle bil' 
edeı·ektir. Fakat hiç şüphesiz o. Pol ayağa kalktı: reddüt göstermemiş. Eğer ka- -ıailles'ı geçti. . ve iş görmek isteyen 
tomobilden daha evvel Biyariçe - JaT\, sen de benimle bera- za hakikaten vaki olmuş bulun. Burc:ı.rla şoföri.in RPmbovil • tavrile: gide) 
varacaktır." her gel." saydı, eğer mektebe gelen ya. 'et tarı>f•na dönmesi lnzrrıı ge- - Hemen varayı~mesi ~t' 

Dedi. Sonra ilave etti: - Pekala. B~raber gidelim." bancı adamın söyledikleri bir •irdi. Sola revrilrli. Domnika tn Zira et hazır. Bir pı dedi' 
- Pol, otomobille gideceği. :,. :t- :(. t.akikat olsaydı, o zaman sizin -namen di.i~iinc~ler icersine dal Zerzavatı da yıkadıJl'I·· }lf 

d 1 · Jl'lese , 
miz yer simdi Biyariç eği , Şimdi dört kişi. iki arkadaş iüphe göstermen iz bütiin haya. ~·~ bir halde nlduq.undan Cor. Fakat Vang Lun~ jjŞ. t 
Preslestir." · ile beraber mektebin direktri9i tmızda size karşı serzeniş davet! 'ıe;Ji . sn'"1ra Mt"111nu r,ec:tiklcri yıkile tartmış düşun.rıl ç'Jııı! 

- Bir daha mı? Orada ne I ve muavini hep beraber misafir ederdi." ~: ı.., •. k bil .. etmec1i. mış değildi ve bu k~3~ıJP 
yapacağız? Heyhat! Orada od~smda birleşmişlerdi. Şoförün yanmdaki yere otur Bir "'r!'llık rüyadan uyanır gi bir karar veril?mezdı. 
Domnikayı bulamıyac:ağız ... " ı İki kadın hakiki vaziyeti an. muştu. Etli dudaklarında rrenir 'ıi sorrl·ı: rine seslendi: e 

t.ı •tfll •. 
- Evet, hilivorum, onu bu~ layınca fevkalade ~?.~ırmışlardı. bir tebessüm çizgisi vardı. - 1e oldu?,, - Hayır! Daha gı f' 

v•JiJl'I• 
hvnıvar<'ğız. Fakat mektep di- Bayan Lukas kendi kendine fe. Mcı""sko: Jl,..~i. bir karar vermic:: degı tB 

"Cktri~inin muavinirıi P.'Örmf'miz na 'halde sıkılıyordu. Kendinin - Bi7. dedi, Ehartres:. an- l\ı'f,.rn-1 -,., ,.. ........ f. ,.1:•.
1
--•'.., -öz- ~lin a·;,..:heyim de. sCJl 

I.izımdir. Bi~e 0hn biten her ~e- tedbirsizce hnr~kct etmiş oldu. ~ak saat ikide varac?~·•"".. Zan - ~en geçirerek ccVP""' vNdi: j b:Jcliririm. ( [Joh" ııl 
yi en küçük teferrüatına ka&ır ğunu söylüyordu. nederim, siz henüz öğle yeme- ( nnhn 1ınr) 

• 
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Mir gazetesinde 
çıkan makale 

Trakya keli 
rnesinden 

Bulgar 
doslarımız . 

neyi kast 
ediyorlar? 

Günün iktisadi meseleleri: 
--------------------------

Harp ve sulh zama
nında petrol 

5 - V AKIT 2 EYLUL 1939 

Eskihisar köyündB 
üzüm bayramı 

Kaymakamımızın tesvik vt
~irektiflerile boş arsala'rı evler 
' '= dükkanlar doldurmak •a ve 

'>u sahadaki çalışmalar her 
~iin ilerlemektedir. 

Bu kısa zamana sığdırılon 
!&erlerden kayda değer olan. 
'ann başında: . 

Ortaokul binası vardrr. nin ... 
rı.n taş ve kireci temin edilMic: 
'İr. Temeli pek yakmda ntıln. 
~:ıktır. 

Eser, memleketin irfan j l- ·i 
/ ..l.CI hakımmdan göğü:;} 

(Deunmı 6 ııı 
11 



3 

ave 
e b 

b 
t a 
a 

lem 
zam 
dak 
yorl 

es 
ps) 
basa 
elin 
.A 

ratle 
r. 

ô-VAKIT 2 EYLUL 1939 

~lmanya - Polony~ ·harbi dülı başladı L 

Paris, 1 (~.A.) - Parise ~e Muhafızların mukabele etmesi 
len malumata göre, Alman kı- üzerine Almanlar geri çekil. 
talan bu rsabah dört muhtelif mişlerdir. 
istikametten Polonyaya taarru Hududun diğer • kısımlarm-

beraber, boklenmedik hava ve 
kara kuvvetleri hücumu ile, Al. 
manlar, evvelce ilanı harp yap
madaıı, arazimize girmişlerdir. 

Mukabil harp 
hazırlığı 

vahim ahvalde idam ol unacal{. 
Iartlır. 

Ruzvelt sivillerin bom
bardıman edilmemes:. 

istedi 

mck istiyoruz. 
Yaşasın halas dmu~ Danzig. 
Yaşasın büyük :atan.m.z Al

manya, yaşasın eziz führerinl't 
\dolf Hitlerimız.. za ba§lamıılardır. da Polonya arazisine el bomba 

Polonyanın şimalinde Şarki lan ve fişekler atılmıştır. 
Prusya hududundaki taarruz Danzigden bildirildiğine gö -
Malavadzialddovne ve Chonice re kadınlar ve çocuklar "şehri 
istik'a.metinde yapılmaktadır. tahliye ederek şarki Prusyaya 

Polonyanm cenubunda Al • gitmektedirler. 

man taarruzunun hedefi Silez- Varşovanın verdiği ilk 
ya hududundaki kömür havza- h b l 
sı ve bilhassa Czetovda havza- a er er 
eıdır. Varşova, 1 (A.A.) - Evvel 

Gdynia limanı da bu sabah ki akşam Almanlar Polonyaya 
Alman tayyareleri ~arafrndan karşı tecavüz hare~etlerinde 
bombardıman edilmiştir. bulunmaya başlamış!ardır. Bir 

Alman tayyaresi Polonya sa-
Muhaıemat başlıyor hillerini Gdynia civarında kain 
Varşova, 1 (A.A.) - Slo ~ Puck kasabasındaki hava mey

vakya hududu da dahil olmak danını tahrip etmek maksadile 
üzere, bütün Alman - Leh hu. bomba atmış ise de, hiçbir ha. 
dudunda muhasemat bazlamış- sar ika edememiştir. 
tır. Polqnya pomeranyasmda ka -

Saat 6,40 da tayyareler, Ves in Zukov mevkii de bombar -
terplathe ile Puckı bombardı - dıman edilmiş ise de, atılan 
man etmişlerdir. bom~alar bir güna t-..hribat vu-

Radyo, Almanların Chanov, kua getirememiştir. 
Lezno ve Estochova istikame - Nihayet Podiaskada kain Bia 
tinde taarruza geçmiş oldukla- la şehrine karşı da Alman tay. 
nnr tekit etmektedir. yareleri tarafından bir tecavüz 

Alman tayyareleri, Gdynia yapılmıştır. Maksat, bu şehir. 
üzerine üç bomba atmışlardır. de tayyare fabrikasını tahrip 

Varşova, 1 (A.A.) - Leh - etmek idi. Bombalar, hedefle -
~lman ve Leh - Slovak hudut rine isabet etmemiştir. 
larında yeni hadiseler cereyan Gdynia üzerine de üç bom-
etmi§tir. ha atılmıştır. Bombalar denize 

Leh - Slovak hududunda düşmüştür. 
kollarında gamalı haçlı bazu- Alman kıtaatmm Chijanov, 
bentler bulunan 1 00 kişilik bir Cichano ve Mlava şehirlerine 
grup Szacada bir Polonya tre- karşı harekat icra etmekte ol -
nine taarruz ve telefon hattını dukları haber verilmektedir. 
tahrip (' miştir. Şu hale nazaran Almanya -

Leh - Alman hududunda ev. nın Polonyaya karşı taarruzu 
velki gece saat 23 te bir AI- bir emri vakidir. 
man devriyesi Polonya hudut Hava akınları nasıl oldu 
mı hafızlarına taarruz ederek Varşova, 1 (A.A.) 
.,. .,ı~ineli tiifek ateşi açmıştır. Varşova üzerine yapılan hava 

~~!r gazetesinde 
çıkan makale 

(Bruı tarafı 5 incide) 
diplomatik kancılaryalarmda da. 
ha fazla bir idrakle ve daha az 
bir kapıhşla bakmak lazımdır. 

Bu hakikat, A>TUpayı daha fi
dil bir nizam ve daha devamlı bir 
sulha götürüyor. Şüphe yok, ki 
Avrupada yeni nizamın tessüsü 
merhalelerle olacaktır. Birinci 
merhale nihayete ermiştir. Şim. 
kli ikinci merhalenin başlangıcı. 
na giriliyor. Çünkü bu nizam a. 
~l ve reel bir politikaya istinat 
eder. Maksimal bir Postulata de
ğil, ve 1919 senesin4e tatbike ko
nulmak istenen bu Postutatlcrin 
kabili tatbik olmadığını tarih is
bat etmiştir. Maamafih, şayet 
Jjugün, Moskovada bütün olan bi. 
t.enlerden sonra Bcneş gibi dü
lfinen siyasiler varsa, mukakkak. 
ar, ki onlarII\ devletleri, yarın 

~ilse, öbür gün, ikinci bir Mü. 
mhle karşılaşacaktır. 

Bu siyasilerin ise, menfa yo,. 
lmıu tutmaları lazım gelecektir. 
Cllnkü, tarih, dünyayı normalize 
ıetmek ve hakkaniyet üzere yatış. 
tırmak maksadile kendi, gidi§in
Cie insafsızca yiirüınektedir. 

Hadimde yeni 
hamleler atıhyor 

( J; ,; l .. 

zi kabartan bir faaliyet mu
hassalası olacaktır. 

Kızılay binası da kaymaka
mın çalışması ve halkın fedakar 
lığile bitirilmiştir. Gene pek 
yakında askerlik şubesi binası
nın da temeli atılacaktır. 

Şimdiye kadar teessüs etmi
yen pazar meydana gelmiştir. 
Bir otel ve miiteaddit dükkan
lar yaptırılmıştır. 

akınının , hava müdafaa teşki
latı ve avcı tayyarclerinden mii 
rekkep bir filo tarafından tar -
dcdildiğini radyo teyit etmekte 
dir. 

Tayyare defi topları Varşo
vaya 30 kilometrelik mesafe
de bulunan Vockde bir Alman 
bombardıman tayyaresini dü
şürmüştür. 

Diğer cihetten öğledenberi 
Varşovadan yine derinden ge -
len top sesleri işitilmektedir. 

Hava tehlikesine karşı Alert 
anları müstesna olmak üzere 
hükumet merkezinin sokakları 
normal vaziyetlerini muhafaza 
etmek tcdirler. 

Maskeli polislerle hava mü -
dafaa servislerinin memurla -
rı intizamı mükemmel surette 
temin etmektedirler. Hiçbir pa. 
nik vuku bulmamıştır. 

· Varşova, 1 (A.A.) - Al -
man tayyarelerinin Varşovaya 
uçuncü defa yapmış oldukla
rı bombardıman saat 9,40 da 
sona ermiştir. 

Hiçbir hadise olmamıştır. 

Dördünciı bombardıman, saat 
1 O da yapılmıştır. 

Varşovanın bombardı
manı hakkında İngiliz 

sefirinin verdiği 
malumat 

Londra, 1 (Hususi) - Leh -
Alman muharebesinde yapılan 

bombardımanlara dair türlü ha
berler gelmekle beraber, hepsi 
de inanılacak membalara istinat 
etmiyor. Bilhassa Varşovanm a. 
!evler içinde olduğuna dair gc _ 
len bir haber, mezk\ır şehirdeki 
İngiliz sefirinin \'erdiği malü -
mata göre asılsızdır. Şehre hiç 
bir bombardıman yapılmamıştır. 
Bununla beraber bütün Leh şe
hirleri, ansızın harpl~ karşılaş • 
mış bulunuyor. Son dakikaya ka. 
dar hiç bir şey bilmiyorlardı. 

Sabah erken yapılan Alman 
hava faaliyeti şudur: Alman tay 
yare kuvvetleri, Polonya arazi _ 
sinin muhtelif noknlarına muh _ 
telif hücumlar yapmıştır. Alman 
tayyarecileri, Auguslov, Novyd
vOk, Ostrov - :Mazovieka 'l'ezev 
Buck, Jablo, Tomas . M~zovickl 
ve Katoviee mevkilerini bombar. 
dıman etmi§lerdir. Alman hava 
kuvvtlerinin bombardıman ettiği 
şehirlerde, sivil halk arasmda ö. 
lenler ve yaralılar vardır. Kut. 
na civarında sivil halkı tahliye 
eden bir tren, mitralyöz ateı:1ine 
tutulmuş ve bombardıman edil • 
miştir. Grodno'da katolik kilise
si, Bialapodlask'da ortodoks kili 
sesi harap olmuştur. Devam e
den bombardıman!ar hakkında 
raporlar gelmekte berdevamdır. 
Danzig mmtakasında, Gdynia'ya 
bir tayyare hücumu yapılmıştır. 

Bugünkü çahpışmalarda 16 Al 
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Polonyalılar iki tayyare kaybet. 
miştir. 

Karadaki harekat: 
Hava hücumları ile aynı za _ 

manda, Alman kıtalarınm hare. 
katı da başlamış ve bu kıtalar 

hudut mıntakasının bir çok nok. 
tasın.dan Polonya arazisine gir _ 
miştir. Hudut mıntakasmdaki c;ar 
prşmalar devam etmektedir. En 
şiddtli çarpışmalar, Silezyada -
dır. 

Harekatımız esnasında, şimdi

ye kadar topçu ateşi ile bir düş. 
man zırhlı treni tahrip ettik. Bir 
kaç tank hareket etmez bir hale 
konuldu. Bir çok harekat nokta. 
sında esirler aldık. 

Danzigde, Vesterplatte'ye ya. 
ptlan üç Alman hücumu geri püs 
kürtülmüştür. 

Öğleden evvel, Slovak arazi • 
sin.den gelen Alman tayyareleri, 
üç defa Lvov şehrini bombardı -
man etmi§tir. Hasar yoktur. 

Londra, 1 (A.A.) - Kral, 
bugün ordunun ve bütün ha -
va kuvvetlerinin seferberliği 
Pmrini imzalaı.·nştır. 

Müşar:inileyh, bütün donan 
mayr ~eterber ha'ine W\Z eden 
bir beyannameyi de imzalamış 
tır. 

Hü.·ıimdar, 'aziyete müteal 
lik diğer bir takım beyanname
ler daha imzalamıştır. Bu be
yannameler, bu akşnm resmi 
ceridede intişar edecek ve İn -
gilterenin her ' tarafında duvar -
lc>rc:. talik olunacakt:r. 

Bu gece kralın meclisi has -
sının yeni bir içtima aktetmc -
si beklenilmektedir. 

Çörçil ile Ede:? Harp Ka
binesine giriyor 

Londra, 1 (Hususi) - Ku -
rulması mukarrer olan harp ka • binesine, eski bahriye nazın 
Çörçil ile eski hariciye nazırı 
Eden girecektir. 

İngih""'"en~n harp tahsi
satı 500 milyon dolar 
Londra, 1 (Hususi) - lng 

liz parlamentosu harp servisleri 
ıçm 500 milyon lngiliz lirası 
tahsisatı kabul etmiştir. 

İngiliz Kralı Başvekalet 
dairesinde 

Londra, 1 (Hususi) - lngi
li;; kralı altıncı Jorj, Bukin. 
gam sarayından otomobille baş 
vekalet dairesine gelerek baş 
vekilden vaziyete da:r izahat 
almıştır. 

Bu, tarihte ilk d=it vaki n. 

lan bir harekettir. 

İngiliz şehirleri tahliye 
ediliyor 

Londra, 1 (Hususi) - ln. 
giliz kabinesi toplanarak bü • 

Alman tebliği tün kara ve hava kuvvetlerinin 
Bcrlin, 1 (A.A.) - Umumi ka. seferber edilmesi kararını Yer -

rargahın iki numaralı tebliği: dikten sonra derhal harekete 
Silezya, Pomeranya ve şarki geçilmiştir. 

Prusyada yapılan askeri harekat Vazifeye çağmlanlarla bera
esnasında, ilk günün bütün he _ ber bir çok gönüllüler de müra 
deflerine varılruı§tır. caat etmektedir. lngiliz deniz 
Dağlardan ilerliyen cenup kıta kuvveti esasen seferber edil

ları, Neumarkt _ Sucha hattına miş bulunuyordu. 
varmıştır. Machrisch - os. Ayni surette Fransız hüku • 
trau'un cenubW1da, Teschen ci _ meti de umumi sefe:berlik ilnn 
\'arında Olso geçilmiştir. Endüs- etmiştir. Yarın (bugün) f ran
tri mmtakasmm cenubunda, kuv sız mebusan meclisi fevkalade 
vetlerimiz, müfrezeler halinde toplantıya çağırılmıştır. 
Katovice hizasına gelmiştir. Si. Şafaktan itibaren Londradan 
lezyada hareket eden kıtaları • ve diğer başlıca lngiliz şehir 
mız, Tschentochau istikametinde !erinden üç milyondan ziyade 
ve bu şehrin şimalinde ilerlemek çocuğun tahliyesine başlan-
b~dir. Koridorda kıtalarunız, mıştır. 

Brahc'yc yalaşmaktadır ve Na - Çocukların yarısından fazla. 
kel civarın.da Netzc'ye gelmiştir. sı beş yaşından kiiçüktür. Si _ 
Graudcnz'in yanında çarpışma vil müdafaa tedbirler' tamamen 
devam etmektedir. Şarki Prusya nlınmış, hastahanelerin bosaltıl-
da hareket eden kıtalarımız, Po. masına girişilmiştir. ~ 
lonya arazisinin oldukça içeri - Hastalar sahil sehirlerine mık 
sinde harp etmekted~r. • !olunmaktadır. Boşalan yatak _ 

Alman ta~arelcrı, ezcUmle lar, hini hacette ynralılam tah
Babncl, Putzı.g, Grnudenz, Po - sis edilecektir. 
zen, Plock, Lodz, Tomaszon, Ra
dom, Buda, Kattovitz, Krakau, 
Lcmberg, Brcst ve Terespol'da 
tayyare meydan ve karargahları. 
nı 'bombardıman etmiı;: ve askeri 
müesseseleri tahrip eylemi§tir. 

Harp gemileri, ordunW1 iler . 
lcmcsine mahsus bir tarzda yar -
dım etmiştir. 

Bir çok tayyare kuvvetlerinin 
merkezi ve garbi Almanyada bu-
lunmasına rağmen. Alman tay -
~areleri, Polonyn havn.sına hft. 
kimdir. 

İngiliz sefiri Rayiştagda 
yoktu 

Londra, 1 (Hususi) - Jlillc. 
rlıı bu sabah harıı nutkunu söy
lediği Hayiştag içtimnm<la. ec. 
nebi ~fnrct localarında bUtlln 
scfirlcı:. hatU\. Ji'ransız, Japon 
sefirleri görlinllliğll lınlclc lngi. 
liz ı:1cfiri Slr Nevil llenderson 
giitli n nıcm iştir. 

Almanyada ~rabancı 
radyoları dinlemek 

yasak 

Vaşington, ı (A.A.) - Heisi 
.:unıhur H.uz\'clt, Fransn, lngil. 
ere, Alınanva, İtalya ve Polon. 

.ra hükumetlerine biror mejas 
.;önc.lererck sivil halkın ve açık 
şehirleı·in bombaruıman ediL 
memesini ricn eylemiştir. 

Vaşington, 1 (.A.A.) - .Frun. 
sız, hıgiliz ve Polonya htikiımct 
!eri, Reisicumhur Ruz,·eltin bu 
gUııkU mesajı· ~ cevaben, açılı: 

şehirleri e sivil halkı bombar. 
dıman etmlycccklerini b" · ·-·~ ış 

ıer, fakat mukabele bllmisll 
haklarıııı mahfuz tutmuşlardır 

Var~ovaya atılan bom
ba!:n patlama~~ 

Londra, 1 (Hususi) - Harp 
vaziyetine dair Polonyadaıı son 
gelen habarler, Almanların 

muhtelif yerleri bombarclımao 
ederken, bilrassa ha,·a meydan. 
larını istihdaf ettiği yolundadır. 
Varşovaya yapılan haı·" hUcu. 
mu püskürtUlmUştUr. Varşova. 
ya. inen Alıµan boınbalarınfüpı 
bir kısmı patlamamıştır. 

Londra ~ ~ma!arı balon
larla dolu 

Londra, ı (Hususi) - Lonclra 
şehrinin Uzeri baştan başa mli· 
dafaa balonlariylc örtUlmUş bir 
vaziyettedir. Bu balonlar, son 
tecrübelerde yapılan irtifalar. 
dan daha yUkseklerclc görün. 
mcktediı·. 

Siyasi vaziyet 
Danzig, ı (A.A.) - Förster 

tarafından Hitlere gönderilen tel 
gı:afta bilhasse.~yıe~mc~
tedir : 

''Danzigin Alman devletfie bı~ 
leşmesi hakkındaki esas kanunu 
imza ederek tatbik mevkiine koy 
dum. 

1 - Serbest ~ehrin te§kilatı e. 
sasiye kanunu derhal muteber 
olmak üzere lağvedilmiştir. 

2 - Devlet kuvvetile icra kuv. 
veti devlet reisinin elinde top -
lanmıştır. 

3 - Serbest şehir bütün ara. 
zisi ve ahalisile Alınanyanm ec
zayı mütemmim€sindendir. Bu 
hüküm de derhal mer'idir. 

4 - Alman hukukunun führer 
tarafından ithaline kadar hali _ 
hazırdaki teşkilatı esasiye kanu. 
nuna .bağlı kanunlar meriyette 
kalacaktır.,, 

Diğer cihetten telgrafta, Dan. 
zig ve Gdynia lımanlarmın ah • 
luka altına alındığı bildirilmek _ 
tcdir. 

Förster'in Danziglilere 
beyannamesi 

Danzig, 1 (A .. A .. ) - B. Förs • 
ter, Danzig ahalisine hitaben a
şağıdaki beyannameyi neşretmiş 
tir: 

Danzigin erkekleri, kadınları, 

20 sencdenberi arzu etmekte ol. 
duğunuz sa.at geldi. Bugünden i. 
tibaren Danztg, büyük Alman • 
yanın hudutları içine girmiştir. 
Führerimiz bizi kurtarmıştır. 

İlk defa olarak grımah haçlı bay. 
rak Alman bayrağı Danzigin u. 
mumi binaları üzerinde dalgalan. 
mağa başlamıştır. Bugünden iti
baren eski Poion.ya binaları üze. 
rinde ve her tarafta dalgalana -
caktır. 

Derlin, 1 (A.A.) - Milli mU. 

Hitlerin ceval:-ı 
Berlin ,1 (A.A.) - Hit'cr ror 

ter'e aşağıdaki te·grafı gö::der -
miştir: 

Danzigin Alnıanyaya rücuunıı 
ait olan beyannameyi kabul edi· 
yorum. Almanyay ! kar~ı oian sar 
sılmaz sadakatinizden dclayı size 
ve btitün Danzig kadın ve erkel<· 
lerine teşekkür ederim. Danzigiıı 
Almanyaya rüct•u hakkmdııld 
kamın derhal taU:.ik ve icra ed"· 
lecektir. 

Polonya, Li~-- :.nyanın bi· 
fi v • d '· tara ıgın~ rı=ıyet e c:;:; 

Kaunas. 1 (A.A.) - Elta a • 
jansı tebliğ ediyor: 

Polonya hükumeti, Lit.vanYa 
hükumetine Polq:..yanın Litva.Jl· 
yanın bitaraflığır: t riayet edcCC· 
ğinc dair resmi teminat verrnic:· 
tir. 

Moscickinin milletine 
hitabesi 

Paris, 1 (A.A.) - Paristcki po 
lonya sefareti reisicumhur ?JoS· 
cicki tarafından Polonya miJlc • 
tine hitaben ne3redilen beyan · 
namenin metinini tebliğ etmek • 
tedir. Tebliğde şeyle denilmek • 
tedir: 

"Dün gece, asn·lık düş:na:nJ • 
mız, Polonya de\"letine karşı t!l· 
arruz hareketine başlamıştır. J3ıl 
tarihi anda bütür. milletin baş • 
kumandanın ve silahlı kuvvet • 
lcrinin etrafında toplanarak btir 
riyeti, istiklali ve şerefi için çat· 
pışacağmdan ve Leh - Alrna0 

münasebetleri tarihinde bir l<Sç 
kere olduğu gibi mütecavize şc • 
refli bir cevap vereceğine kati • 
yen emin olarak bütU.ı vatan • 
daı;lara fütap ediyorum. , 

fokaddes ve haklı d:ıvası içitl 
Allahm lütfu ile bütün millet bİ'· 
!eşerek sıkı saflar halinde htırbll 
ve tam bir zafere doğru yürUYC· 
cektir. 

Hürriyet için mücadele 
Londra, 1 (Hu.eusi) - µell 

resmi ajansı Lehistanın hUrri • 
yet, istiklal ve şerefini müdafaa 
için sonuna kadar mukavcrncte 
karar vermiş olduğunu bildir • 
miştir. 

lngilterenin : ~Imanyaf8' 
son ihtarı 

Londra, ı (Husı..si) - tngilt.C· 
re hükumeti, Alrr.anyanm ıcca • 
vüz hareketini dcrdurmak uıere 
nazi hükumetine son bir ihtarO~ 
buluıunası, aksi takdirde Be;li!l~ 
terketmesi için sefirine tahJTla 
vermiştir. 

Londradaki Alman sef~· 
rethaneainde gizli -vc5ı· 

• kalar yakıldı 
Londra, 1 (Hususi) - }3ur3 ~ 

daki Alman sefaretinde şaY1111 

dikkat bir faaliyet. göze çnrP • 
maktadır. Gizli vesikaların )'il • 

kıldığı zannedilmektedir.~ 

Parti 
Üç mebusluk için narrı· 

zetlerini ilan etti 11 
Ankara, 1 (A.A.) - TrabZ?1' 

mebusu Süleyman Sırn Ged1 ~ 
Edirne mebusu Şeref Aykut .' 1 • 
Isparta mebusu İbrahim pcJTl • 

Alman deniz kuvvetlerinin bir 
kısmı, Baltık denizini emniyet 
altına almak için Danzig körfezi 
önünde vaziyet almıştır. dafaa komitesi, ecnebi radyo 

FA3ki b<!lcdiye binasının ve mu. 
kaddcs Sainte Maric klisesinin 
kulelerindeki çanlar halas saati
ni çalıyor. Bize, Versay aiktatın
tan kurtulmak kuvveti ve imka. 
mnı bah5ctmiş olan führere et • 
şckkür edelim. 

ralay'ın ölümleriyle boşalan ~ 
rabzon mebusluğuna Edirne l ;0 
H. P. İdare heyeti ve bclcd )

9
• 

reisi Şerif Bilgen, lsparta mcb~l· 
!uğuna Isparta C. H. P. Ve Jl e 
kevi reisi Remzi Ünlü, Edl~e 
mebusluğunR. Trabzon belcdı~cl 
reisi Temel Göksel Parti Gell .. 
başkanlık dıvnnıncn parti nı:ırn • 
zcdiolarak karnrlaştırılIJlJşlar' 

Kasabanın meşhur suyu o
lan (Hamza pınarı) yabancı 
su ile kan§mış olduğundan su 
,..a.. değ;ştin1miı., pınar güzel 
bir hale konmuştur. 

Polonya Genelkurr:::.:·:-

Ncufahrvasser'dc demirli bu - neşriyatının Sl'!itlıly<'tdnrlardnn 
lunan Schlesvig _ Holstcin mck gayrisinin dinlem<'sinl yasak et
tep gemisi, Polonyalıların i~gali mi~tfr. Bllitfındn lrnrC'kct eden. 
altında bulunan Vesterplattc'yi !er ağır hapis <'ezasına mahküm 

Biz Danzigliler, artık Alman 
vatandaşlan olduğumuzudan do. 
layı bahtiyarız. Danzi~liler. bu 
fevkalfide anda miittehit olmak. 
elele vermek ve biivük Alman -
yamız tc;in etimizden getenl va. 
oacaı?ımızı führerimize vaadet • 

dır. bU· 

Kasabadan geçen şose tak
viye edilmiştir. 

nın ilk tebliği 
Varşova, 1 (A.A.) - Ordu baş 

kumandığı genel kurr.ıaymm bir 
numaralı tebliği: 

1 Eylül 1939 sabahı şafakla 

bombardıman etn:iştir. 1 olacaklardır. 
Gdynfa limanı da t.ay:~reler I l~C'ııelJi radyo po~tnlarıııılan 

tarafından bombardıman edil ~ 1 aldıkları haberleri lşno edenler 
miştir. ağır hapis ccznsııııı mnhklım \'C 

s~:rın ikinci müntehiplcre 
dirir ve ilart ederim. ·r 

C. H. P. Genel Başkan vd
01 

Başvekil 

Dr. ltcfik SAYDAM 
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0

~~;u 
Nazırlar Meclisinin içtimaından " nutku. . ''Polonya, şartlarımızı kabul edinceye 

Harbe f~mız vıc- kadar mücadeleye devam edeceğiz 
sonra bir tebl ı•gv neş redif d i danf a giriyor UZ,, Derlfn, 1 (Ad\.) - Bitler, tıı ek istem!yorum. cscl~yı 

Rcichstng'da şunlan söylemiş. emdim halledeceğim. Bltaratıa. 
f.t D Londra, 1 (Hususi) - Bu- Ur: rn riayet edeceğiz. E\·vcltl Dan-

tle r MusoBlnlye telgrafında diyor ki: gür. avam kamarasında yirmi - Aylardanbcrl Versallles'da . .dg mcsclesfn; muslihane bir 
•• bCf dakika süren bi:- nutuk söy lcadodllcn ve bizim ıcın tah nm- ' ilde hnlletmeğe karnr \'Cr. (( uzerı·mı·ze aldıg· ımız vazı'feyı· Almanyanın !iyen 1ngiliz başvekili Çember mül edilmez bir şekil alan bir dim. Polonya, şartlarımızı ka. 

layn, lngiltercde 18 - 41 ya~ meselenin kAbusu altında hepi. bul edinceye kadar mücadele 
,. arasında sağlam olan herkesin mız ıztırap çcl:lyoruz. Danzig \c tmese azmettim. Almanyada 

aSker"ı kuuvetlerı·ıe başar~. ca,nıma emı·nı·m )) silah altına alınacağını bildir- Koridor bundan en-el olduğu bizzat benim de tahammül ede-
' M Y miş ve: gibi şimdi de Almanyaya aittir. miyeceğim bir mahrumiyet yok. 

/ ··- Almanya Polonyaya bil Da.nzigi bizden Ycrsallles ayır. tur . ., 

ta lganın askerı• yardımına ı•htı•gacım fji; taarruz etme!: suretile har. dr. Ve Koridor da Polonya tara Berlln, 1 (A.A.) _ "HaYaS,, 
be sebebiyet vermi§ ve bütün tından ilhak edildi. Fakat bil- Hiller bu sabah orduya hitaben 

l d .... dünya bir tek adamın şahsi ar hassa Alman ekalliyet! en ıztı. 1 bir emrt yevmi neşretmiştir. 
~ 0 m Q l g l n l S Q n l g 0 T Um zrlanna kurban olcrak fela~e rap verici bir şekilde fena mua- Dunda, şöyle deJlllmektedir: 
~. 1 (A.A.) - Ste!ani ca;;,ma eminim. Buna nazaran tebliğde şiivle denilmektedir. te sürüklenmi§, oluyor,, demış mclefere maruz kaldı. Her zn. "Polonya devleti, FUhrcrin 

~.· r. Italyanın askeri yardımına Jhtı- Konsey, şımcliye kadar ahn:ın ı.. . arzu e mus ı anc sureti tes-~o . ) o· . • j •. . f~ man olduğu gibi bu işte do mus. ttfğl l'h . 

''lllt:"er, Ouçe'ye aşağıdaki tel- yacım olmadığını sanıyorum. Du- ve tamamiyle ihtiyati mahiyeti Başvekil Çcmberlayn bugün lfhane bir dcğfşıklik yapılm;sı viyeyi reddederek silll.ha mUra. 
L

1 
tônderm!§tir. re size istikbalde de Faşizm ve haiz bulunup bundan sonra da kü vaziyet hakkındaki karar- icin tekliflerde bulundum.k e· caat etmiştir.,, 

"1111 :.- ' • • • 1 .. ı ·t d · · . nim tekliflerim kadar ncı n .\1 latnanlarda Almanya,·a nasyonal • sosyalızm mUşterek aynı mahıyeti muhafaza edecclc arını şoy e ıra e ctmıştır · 
1 

bl 
1 

D Emri yevmldo şunlar W\ve c_ 

ı:...l?ıanyanın doı?ru haklan~a davasına y&pacaklarınız jçin de olan askeri tedbirleri tamamiylc Almanya, Polonya arazisine mlltevnz
1 

rd~e~.1~ı'1ma~. 1 
u dllmel.'\edir: 

d • • S'": • . . ~ p 1 •· ra seferberlik ve te ış o mu- u e ce ta rikAta nihayet 
6'nız diplomati

0

.k "e polı"tik ~eşekktir ederim. ı tasvip etJniattr. ginni~ olan kıtalannı derhal tekli flcr m re e 1 dh"v0

11 
un n. "B d 11 h 

t an dolavı size samimi RESMI TEBLlG Konsey, mıllete §U cıheti bil- gerı çekmez ve o onya uze • dild" P 
1 

hUk" e vermek Uzore şimdiden kuvvete 
le t k • B .. eli • • ! 1 h . . . d k .. deli l d k t suret kabclc c ı. o onya um • u .... eşe kür ederim. üzerimi Roma, 1 (A.A.) - ugun nr kı tn ya, erhangı bır ns - rın e ı ı a ann nn -~ t t klffl 

1 
i t tkik L kuvvetle mukabele etmekten 

""\Ugırn ı · . . . . k • h k t bb"" .. d b t J )tere ve ti, Alman c er n e e ~ _ız vazifeyi Almanya .
1 
toplanan nazırlar mec ıs~nın ıçt!· ·en are c teşe usun c ulu- Fe vazgeçm_ezseld knl gı mek fmkdnlannı mUtalea etti- başka benim ıcın yapılacak bir 

eıı kuvvetleri ile ba!'!ara- maı nihayetinde ncşredılen bır nmıyacaktır. t.r2:nsa ;ennış ot·rmu ek"lnte gb~ırraann- ğlni dün akşnm bildirdi. Sulha şey kalmamıştır. 
ıy; yenne ge 1 aı.ır· Al d Al ili tf • ... /d k c h bile tereddüt f'tmiyeceklerdir. karşı aşkımın Ye göster oım man or usu man m e -

l ger h Ü,, um e 11 erin a l -. 'han ar b i Çe b ı k .. .. sabnn aıcnklık ml\nasına alın. nln şerefi ve hayati hakları için 
m er ayn nut una, so "' 0 bU Uk bf 1 ı kt ' . eli maması H'lzımdır. Alman ev- Y r az m e carpışaca ır. 

l Q r l Q S k e Tİ f e d hl T' e T P afi a :J 1 z~m kısa olda~~- f5as~;t ~:a Jeti ile şefleri bu hale tahammlll Her askerden bllyUk anane. 
~ soz zamanı egı • ~e edecek olurlarsa ben siyası sa.. den vo ebedi Alman askerlik 
ıııtUkse ı, 1 (A.A.) - Dun ak 1 King bir tebliğ neşrederek, bu ( iJu) _ıajı l ıncide) nıdır •. '. ta~mda başlamıştı.. . had:ın çekilirim. Ta\'assut te. zihniyetinden Jlham alarak so-
&ktedilrın kabine !c timaın sabah top· nan kabinenin par- ıçin büyük bir yardımdır. Zira 1_ • Mutea~ı~n har_p mcsdlı~etı şcbbüslerl suya dUşmUştUr. Den nuna kadar Yazifeslni yapması. 

~ 8onra neşredilen bır tebliğ' JAmentoyu toplamaya ve 1ngll. talya bitaraflık pcrdesı altında nın ken.?ılerın: .. aıt olma ı .. gmı garptc hlc bir şey istemiyorum. nı beklerim. 
btth tere bir harbe -;irdiğl takdirde :t--llte .1 F Lel. tan ve bugun butun bu felake- ıtaı .. ·aya. tcşckkUr ederim. Ec. ------------assa şö~·le dcnllm <> kte. .....~ re ı e r!l.nsanın ııs a . 

1
. . . b. dam ~ 

Kanadanın Jngilterc yanında kareı yapacakları yardım vazife. tm mesu ıyetını.? ır. a m nebilerin yardımına muraca:ıt Aflefızm bl.fl.nCı"lı"g'"'ı· 
~t 
1 
(ltberJiğln "C .. sarhasınfl 

'lb . 

yer alması fçın parlamentodan · 1 1 ktı omuzlarına yukler.mış bulun ------------
mllsaade istemeğe ittifakla ka. sıne enge o aca r. duğunu söylemiş ve Almanya F nsız parla 

esıne karar vcı-ilmlştlr. rnr vermiş olduğunu blldirmiş Garp cephesindt Zigfriyt hat- nm Polonyaya teklii ettiğini i- ra • müsabakaları 
tir. tı arkasında müdafaada kalacak Jeıi sürdüğü 16 maddelik pro f b Ü 

lı İSVf ÇREDE olan Almanya her tar:ıttan bita. gramın hakikatte ~ekJif ?diJ _- men OSU ug n 
~"ııe s b h k raf devletler hudutlarıle mahfuz memiş olduğuna daı vazıyetı 

1 lis ' 
1 

(A.A. l Pederalj a a a arşı; vaziyette bulunar.ağından blitün izde etmiş, Alman hariciyeain top anıyor 
"' • 2 EyHHden itibaren u. 1 f" • 
"'ı !ı:uvvetlerilc Lehistan üzerine de Polonyanm Ber in se ırıne . ) p l"' 

•ral' Seferberlik yapılm:ısmı in~ Bera ve F rap sa sefir- yüklenecektir. Lehistanı orta - karşr takınılan menfi tavırdan Parıs, l (A.A. - ara-

Beden terbiyesi İstanbul böl 
gesi atletizm federasyonundan: 

llltına aı.mrı,tır. ferı·nı·n son teşei>bUsleri dan katrurdıttan sonra difer cep bahseylemiştir. mento yarın ısaat ıs te top ana 
" h 1 d"" kti V k t- ı b k·ı· ·· ·· J caktır ~ A ... , 1 ı·ADA e ere onece r. e en uvve ngiliz aqve ı 1 sozu, n- ·. C ll5 IS 

"'""' MAR \. (S ha' k h ~ p 1 (A A ) N lar umartcsi saa.t , müsa. 1{0 Londra, 1 a . ?. arşı, u ıi bir ihtimal olarak Balkanlar. gilterenin bugünkü hazırlığına a_n_s, · ·. - azır 
llenhag, 1 (A.A.) - Bugün .m~i) - Al:nan kuvvetlerinin dn genişleme hareketlerine girL ttetirerek demiştir ki: "'Bugün mec~ısı, _B. _Daladıer tara.?nda~ bakalann açılma töreni. 

2 ve 3 eylül günlerinde sa
at 15,30 da Fener stadmda ya 
pılacak Türkiye atletizm l>irin
ciliği programı berveçhi ati : 

r ~~ııır 8il4b altına cağırılmış. 1:.ıal ettikleri Leh toprddarını 70ccktir. Şimdi bitaraflık ilin e. 1914 tekinden daha iyi bir va- tevdı edılmış. ola~ aşag_ı~ 15,30 100 metr.e seçme, 
~t llrın da Ut sınıf casırıla ı.hliye etmeleri talebini, Al- den lalya da o vakrt Almanya ile ziyette bulunuyoruz. Sivil mü karamarnelen tasvıp ctmı§tır. 15,45 800 metre, 15,50 Yunan 

ıı-. mm hükumetine l ildirmesi i. birlikte harekete geçmekte ve bi. dafaa tertibatımız geniş bir teş ı _ Bütün Fransız arazisi diski, 16, 1 O 11 O m. mania, 
PORTEKtZDB Berlindeki lngili; sefirine taraflık maskesini atarak muha. kilata sahiptir . ., ile Cezayirde, Fransız rnüs.. 16,20 100 metre final, 16,30 

tı verilen talimat yerin.. getiril- rip kıyafetile meydana çıkmak. B , k"I çemberhyn nut. tc.mlekeJerinde ve diğer arazide uzun atlama, 16,40 cirit atma, 
'ac ıboc, l (A.A.) - 1935 "e "lliş sefir Henderson vaziyeti ta mahzur görmiyecektir. kun:'bil~assa İtalyan başveki umumi seferberlik :-apılmasmı 17 5000 metre, 17,tO 4x400 
b lllıırnınarının fhtiyatıarı si. Alman hariciye nazı . Fon Rib Şimdiki halde ufukta görülen linin hizmetini tebarüz . etti.·- cır.reden ~ .. ~ı:nam~, .. milli takun seçmeti. 

tına alınmıştır. 'Jcntropa bı'ldirmı· .. tı·r. M ı· · h Sef rbe 1 Jk 2 Kı tak eaı· Şe k t ır ma.nura budur. rerek: "Sinyor uso ınının ı e r ıgın ı gunu, ey.. nnm mı ıp, v e , 

0 KAN'ADADA Fon Ribbcntrop, bu talebi Demokrasi devletlerinin de o- tilafa bir hal sureti bulmak i. lüldür. Gören (1. S. T.) Nuri (Ank). 
lta,. '-litlere bildireceğini söylemi§ - na göre bir hattı hareket tutma- çin elinden gelen yardımı gös- 2 - 89 Fransız departma- Bcvaz takım Zar• Fürüzan, r.ıı a, 1 (A.A.) - Bugiln ·" .... 

.. a tir. ları tabii görUJUr. termesinden memnunum., de- ımda, Belford arazisinde ve Recep, Melih (lıt.) • erı ha:-, tedbirleri knnunu C · · · d da ·· 
~et 3 .. rJ:ııdcki Fransız sefirinin HuiiEla her hangi cepheden ba. miştir. ezayınn uç epartmanm or Pazar saat 15,30 200 met. 

btt ttıevkilne solculmuştur de k:~ bir zaman i inde ayni kılırsa şu kanaate l'arıhr: Al. Müteakiben Alman halkı fi idareyi tesis eden karama. re, 15,30 yüksek atlama, 15,45 

l~ .. er taraftan l\lackenzir talepte bulunacağı ö~renilmiş- .:nanya ile Lehistan arumda baş.. ile bir kavgaları olmadığını söy me, "'ile atma ) S 45 1l500 metre, 
1 ~ tir. lıyan harp çok uzun silrccek bir liyerek töhmeti, sevk ve ida- 3 - Ayan ve mebusan mcc F6 smk n: a~a 16, I o 400 
Otff ar kamara S 1 Bu son talepten avam ka- dUnya harbi oiacaktır. Milyon. resine tabi bulundukları nazi iislerini yann için içtimaa da. metre 16 30 diak ~tma. 16,30 

m&rasmda bahseden lngiliz larca masum insan Bitlerin şah- hükumetinde gösterip ezcümle vet eden kararname. Meclisler 400 ~ani~ 16 30 3 adım atla 
kararı başvekili Çember)ayn §Unu si mesuliyeti altında ilAn ettiği şöyle demiştir: saat 15 te toplanacaktır. ma, 16,40 i O.oOO metre, 17,20 

L londr söylemişti: bu harbe kurban gidecektir. Har- "Bütün Britanya imparator.. Paris, 1 (A.A.) - Bonnet, 4xl00 milli takım seçmesi. 
·~uı.., a, 1 (A.A.) - Lord "'Alman·vadan alacagıw mız ce bin sonunda bizzat Alman milleti Iuğu ve dünyanın büyük bir ltalya sefiri Guarigliayı kabul K kını Mel"h M f 
t. '"iti Lo J zaff Is b'I b'"yUk • "b. ·ı . . ıı." ·ı h fi rrmm ta ı ' uza 
\'l ('_ rdlar kamarasında vap müsait olmsdığı ta_kdirde, mu er o a ı e u zarar. kısmının manevı tasvı ı ı e ebnıştır. mumaı ey , se re f N . c·· (I ) lhti 
ta ... ~be L lar görecektir. harbe temiz bir vicdanla giri .. dün ltalya hükumeti tarafın.. er, N?Zh mı, (Esorek nŞ )st. C :

1 . ,IJ\.J_ rıaynin avam kama- sefirimize pasapo.rtunu ısteme- dan lan t kJ"f yat ı at . . emı 
tı.·t~ .Yaptığı beyanata mü. si talimatını vcrdım. O zaman Almanyanm filhreri i3 ba§ma yoruz... F yapı .... tav~'3_U te ı me (fzm.). 
ı ''tıı b· b 1 w geldiği gilndenbcrl memleketi har ransa hukumetinın cevabını 
~t. ır ~Yanatta bu)unmu§- harbe hazır 0 acagız... be hazırlıyordu. Fakat Hitler ge. tevdi etmi§tir. . Beyaz takım: Haluk, Neri .. 

Lo Leh ve A'man S9firleri ne 1914 harbini en feci sahneleri Tu .. rk - ınoı·ıı·z Paris, 1 (A.A.) - Nazırlar man, ~i?at, lrcfin){l~:>· ı(~ti-
l\ifo tdlar bu toplantıya askc.·i memleketlerine döndü er içinde yaşanuş olduğu için ins&n. meclisinin içtimaıru müteakip yat : tineos st. ' ıya ur 
llı~!~~rr.ıı labis olarak gel lan ve milletini yeni bir dünya Daladier, harbiye nezaretinde sa). 17,30 mükafat tevrzii. 
'k: ~ ~. r. l.ordlar kamarası bil Londra, 1 (Gece yarısından harbine sürükleyebileceğine, ta. paktı general Gamelini kabul etmiş. 2 ve 3 eylül günleri yapıla .. 
."~ L· sonra, hususi) - Varşo,·adakl ed'l l k k d k · k T·· 1-· 1 · bi · .li ... il\ ... : .. ı'l.· tnuhalı"f tefı"nı·n hükü savvur ı em yece a ar an. tir. ca urıuye at ebzm rıncı gı 
"~.. Alman elçisi geri çağırılmı~tır. ı olacağt muhakkak olan bir .. da · • 1 • 1 ha 

fiı ,._ •ıyasetine tarramiJe mü- ı m u .. zakerelerı• Paris, 1 (A.A.) - Hariciye ne apgı ısım erı yazı ı • ~"''"et d Berlindekl Leh elcisi de aynı su. harbin mesullyetini göze alabile. nazın Bonnet, bu sabah Polon kemler davet olunur: 
.~ı· e en beya....a.tJarmı bil retle geri cağırılmış, her iki ta- cegwine kimse iı:anmak istemi- fi S d" y Sk· _ı_· H'km 
~- t v ..._ r blitUn erkAnlyle memlekeL d M ı---& bUtli b "kb' ya se "ri Lukasieviç ile ayan u ı, · ınans, ı et, 
"'Vj" e. avarn kamarasından ra yor u. aa t:ııuı. n u nı ı. b )" J • • h Feridun Taha Nahit Hilm" 
~ "' edil ıerlnc dönmüşlerdir. nane ümitler bop. çıkmıştır. Dün sabahki posta ile gelen ':e. me us~ m) ~ ı~ ennı?I ~- Garbı·· 'ç n-~-- A' dil Giı, f~ erek gelen umumi b" ur ti . Leh. t 29 Ağustos tarJhll Dafly Tc. rıcıye encumen erının reıs en .... · .uagcuan, • 
~t~Jtı rlik ile askeri kredi in ııltere ve F ransanm Har m mı:s. ıye. nı . .~5 ana legraph gazateslnin siyası nıu- Henry Berenger ve Mistleri ray, i)r. Adnan Hün, Naili Mo-
'"iı> eyı ~i kanun projesini tas seferberH <:eri tamam yUkiet:m~k ıçm Hıtlerın muraca.. hablri :> zıyor: Jtalya sefiri Guaraglia, Ame- ran, Bürhanettin Felek, Semih 

C?ıııttir. at ettıği -m;ıı:.k o~an ~~~ TUrki:>e hükCtmetfyle yapıl. rika sefiri Bullitt ve İngiltere Türkdoğan, Sezai, I. Şahin-p 
1 

-o-- Londra, 1 (Gece yarısındtn men beyhu e ır. man eve mış olan anlaşmanın tabii neti- Eefiri Phippsi kabul etmiftir. baş, Cemal Venç, Rauf, Meh -

O sonra saat 3) - Fransa ve 
0

- reJsi Alman ordularma verdiği cesl olacak ingilfz _Türk paktı. p · J (AA) _ u · met Ali, Suat Ali Rıza lhsan on yanın kabul gllter~ bütün seferberlik hazır · taarruz emrile bu mesuliyeti keıı.. nın buglln yabut yarın Londra- . karı;· d . . Al ~u1?1ı Belor Turgut' Ostufan • ibra 
~ıt Jıkları tam mAnasfyle tamamla. di milletınin omuzlarına yükle- da fmzala~ması beklenmekte 

11' · ~n e .<·~~yonu manlhı§Çı - him Sevin Yusuf Bo1 z "I .. 
Q ıg~,. k 0 ..+·r • erınrn vıcc:nnına ve su ar. • og u, v ararname mışlardır. mı!l .. ı . AasmUS ldlr. zusuna hitap eden bir beyan. Mufahham Elme.n, Mitat Gül-

~'- ~a. 1 (A.A) - Na. ParlamentoJar davamh Bu anlaşmanın şartlarını şJm- name neşretmiştir. tekin, Cevdet Kcrman, Necdet 
~it\ • • • d . . dl bur dn müzakere etmekte 0- Beyann..ımede Avrupadakj Akkan, Rebii Taras, Vamık 

~ll~ ,.eı:fbi bugün toplana. ıç!ıma halın 8 hnlindc bulunmaktadır. 1ngılız lan Tü k heyeti flza~arı, Türk ır.uht.emc: haksrzlıklann bir Gezen, Bahaettin Avar, AC§Bt 
~~n-ıyeıle alakaöar birçok J.,ondra, 1 (Hususi) - \"ar o. pnrldme>ntosu pazar sunu yeni-, mnı::Jah atg- ı zarı Tevrık Rıznnrn su;h Jaava~ı icind-; • beynelmi. Erte, Hakkı Erte, Jskender Son 
't:\ı ~;:;der kabul etmi}tir. ,·adan gC'lcn hnbt>rlere gör len toplana ak \C sonra h ftn r f~k tinde dlin _Hariciye nt>zn.,Je! r-erbe~t miizakerel rle ta. gur, Mufahham Alkupan, Ha. 

tı ~ . nanıelcr reisicumhu- fe\·knlAdc 'n iyct dolayısiyle i~lnde hirk Un t kr t plan, \(' 1 ı bir zıyar tte bulun-(ıır edilebi!cceğ= kayc."edilmek- luk Hekımoğlu, R. Scmerciyan 
Vıbine arzolunacaktır. Leh parnm nto ı almi ictlma nın r muht ld . uı ı 1 rdır. teJır. R. Mamburi, Fethi. 
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1 

( Çocuklir, ihtiyarlar 
, . . . - • • ...... 4:.···1~5 .,..,...,. r-... .... - . v~--

lngil 
del 

ve Hastalıktan yeni kalkanlar için g1da : 
ıııaşlarınd:ın mamul TREXC - k 
KOTLAR, Gabardinler, Paltolar, a z 
l'üYeller, Spor ,.e fa!llezi kos.. 

iiıııler, Parde·ülcr, her ·yerden 

müsait ş:ırtl:ır ve ucuz fiy:ıl!:ırlrı 

<;,ı'ılı:ırıktaılır. Çeşitler Jıozıılıııa. 
Vitamin ve. Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar··--~-

dan en-el ilıtiy:ıcınııı Bı\KER 
nıağazalarındrın lemin ediniz . 

. da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz . . Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, 
kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. ............ -...... 

Zayi 

Eyiip l\Iolın iilliirlüğünden aldığını 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu- Kanzuk lr~ik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

maaş cüz<lanımı zayi ettim. Yenisini Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 
alacağımtlan eskisinin hükmü yokıTır iN 1 ız Umumi Depo: G L • KANZUK Eczanesi, Beyoğlu. lstanbul Perakende Satış Yeri : Bahçekapı Zaman ltrıyat Deposu. -..--

Topkapı /lamam odaları .\'o: 
12 &•••••••••••••••••••• İstanbul, lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU Jleccp KURT "11111 

--· 
Hastabakıcı hemşireler 

Okulu Direktör lüğünden: 

Yeni ders yılma hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parası; 

dır. Okul, genç Bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire ye. 

tiştirerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü

esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hu. 

susi doktor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. Istek. 

lilerin iyi ahlak~ \re sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş ol 

malan şarttır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat !stanbulda Aksarayda Haseki caddesinde okul 

direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

!- -J~tanbul · Belediyesi ilanları 

Üsküdar - Şile yolunun Şile kasabası içerisine rastlayan 4.44 
metre tulündeki kısmının esaslı tamira.tı açık eksiltmeye konul
muştur. !hale 18-9- 939 pazartesi günü saat 14 de daimi encü_ 
mende yapılacaktır. Muhammen bedeli 10-15 lira 17 kuruş ve ilk 
teminatı 78 lira 39 kuruştur. Şartname Zabıt ve l\Iuamelat mü.. 
dfulüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 939 yılma ait ticaret O

dasr ve buna ben?..er en az 800 liralık iş yaptıklarına dair ihale
den 8 gün evvel Nafıa Müdürlügünden alacakları ehliyet vesika. 
ları ve ilk, teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü mu
ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (6911) 

A.nkarapalas- İzmir 
TELEFON : (3438) 

!zmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra 'Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firişerli olduğu gL 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı
raathaneyi havidir. 

V~D<OT ' Kölf'A~~\#D , 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

1 1 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

1\ umara Ktıruş 29 Kapitalizm bu!.ıran ı 5Cı 

21 Hükümdar millet 50 30 Slambo 125 
22 Yeni ilmi zihniyet 75 6ıe 
23 Mevcudu kalmadı Bu serinin füıtı 6.15 kuruştur • 24 Gtinün iktısadi işleri 60 Hepsini alanlara % 20 iskontc 
25 Qimhuriyet 50 yap.ılı#. Kalan 4.92 kuruşun 1.9!? 

• l\?selbnenfll Nil ıoo kuruşu peşin alınar:ık mütebaki-
27 Değişişler 75 si ayda birer lira ödenmek üzere 
28 T.aokon 30 Uç taksite bai;1amr. 

tlan 
93913108 

btmıbul Dördüncü i cra Mcmurlu_ 
/ıııulan: 

P:ı raya r;evrilı.ıcsine karar verilen 
1rnııe eşyasının !Jiı inci ar:ık artırma_ 
ının 4 Eylül 93!J tarihine tesadüf 

:!tlen Pazartesi günü saat 9 bur:uktıı 

leyoğlunda Kurtuluşta Babadağı l!J 
nuın,ır:ıda yapılacak ve kıymetleri. 
nin ;dizele yelmiş beşi bulmadığı su. 
relle ikinci açık arlınnıı.smı.n !J Ey. 
l(ı ı !J39 tarihine tesntliif eden Cu. 
ıııarlesi günü aynı mahal ve saatte 
nıpıl:ıcuğı ilan olunur. (K. 1. 233) 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 

No. 31-40 4 cü seri Kr. 
. 31 Rasin killliyat? IV 60 

32 Metafizik -!() 

33 !skender 60 
34 Kadın ve eosyallmı 100 
35 Demokrlt 2~ 

36 Dinler tarihl 125 
37 Filozofi ve eanat 40 
38 Etika 100 
39 Heraklit 2fı 

40 Ruh! mucizeler- 7?1 
I 

ilan 
93913"'10 

lstanbul Dördüncü i cra Mcmıırlu. 
ifıuıdan: 

Bir horr:lıı.n dolayı paraya çcvriL 
rncsine kurar verilen ev eşyasına 
müteallik eşyaların Kurtuluş Feriköy 
B:ırullıane caddesinde 145 No.lı evde 
4 E.rlCıl !)3!J tarihrıfo miisnclif Pazar. 
lesi günü sant 15 te ''e ylizde yetmiş 
beşi bulmadığı takdirde G Eyllıl 93!1 
tarih ve Çar.~..ımba giinü saat 15 le 
ar:ık artırma ile satılacağınclnn is. 
tcklilcrin mdrnllinde hazır lıuluna. 

cak memura ıniiracualları ilan olu. 
nur . (K. l. 233) 
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Zayi 
Aparlımanımın yandığı esnada ıi. 

raa uğrayan \'C Ileyoi{Ju rntı.lmüdiir. 

Jüğiiııdcn almakla olduğum 720 kaza 
sıra numaralı cüıdanımın yenisini 
alacağımdan eskisiniıı hükmü yok

yatılı 

1 
Nişantruımda eski Feyzi ye ~ak e 

Yatısız şık Lisesi E~~:k ~~, 
Eski Diiuunuumıımiye tclmiidü Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları \"ardır. Kaydiçin ııer .~e h 

Dimilri P.1.SDAZIDIS gün mektebe müracaat edilebiliı. tstiyenlere mektep tarif namesi gönderilir. Telefon: 44039 il liy 

tur. 

-~~~~~~~(~K:.1~·:23:2:J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~ 'hd~Utt - ~ en b 

irü ütEil iiti!I!Dltill!t~ı td .· ~~ Pendik Belediyesi Tahsilat Komisyonundan: 
Belediyemize merakibi bahriye resmin.den 314 lira 23 ku. 

rus borçlu Mürüvvetin Boran ve H. Benbasat borçlarını şimdiye 
kadar tediye etmediklerinden mezkur borçları ile beraber bu bap
ta yapılan masrafların t ahsili için tahsili emval kanununun hü. 
kümlerine tevfiı&n Mürüvvettin Boranın mutasarnf bulunduğu 
(Pendikte - Karye civarı mevkiinde - şarkan Hürmüz bostanı 
garban - Değirmenciyan tarlası, şimalen tarik ve cenubcn -
kbbi derya ile mahdut 1838 metre murabbaındaki) tarla 367 -
lira 60 - kuruş muhammen bedel üzerinden ve 18--8-939 tari. 
hinden itibaren açık arttırma usulile satılacağından müzayedei 
cvveliyesi 21 gün yani 8-9-939 cuma günü saat 16 da ve bedeli 
k:ırar son müzayedesi on gün sonra yani 18-9-939 pazartesi 
günü saat 16 da ihalei katiyesi ocra edileceği ve kati ihaleyi mü. 
teakip bedeli ihale üç gün içinde makbuz mukabilinde belediye 
sandığına yalırılmak lazımgeldiğinden talip olar.lar 'Jr 7.5 temi
ı~a tı muvakkate akçesilc birlikte mezkur gün ve saatlerde Pen. 
di!c belediyesinde müteşekkil tahsilat komisyonuna ve fazla ma!Cı. 
mat almak isteyenler her gün belediye riyasetine müracaat et. 
meleri ilan olunur. (6502) 

SAH!Bl : ASIM US 
Basıldığı yer : V AKIT Matbaası 

Umum Neşriyatı idare eden: 
hakkı lar~k us 

,·ııP' ~itler 
I - Keşif. şartname ve planı mucibi!1ce Kastamonu~:ı · ıı~' ~e~er 

rılacak idare binası inşaatına 7-VIII-939 tarıhiı.de talıP 1 l'ııı~e/ 
etmediğinden yeniden pazarlıkla eksiltme~ kt·:ı:nu~tur. ,,,,[i.. ~d ın 

il - Keşıf bedeli 23692.45 lira muvakkat teminatı l' 1 

k ltaı~ 
liradır. . ııı; ~ ()tı a 

III - Pazarlık 5-IX- 939 salı günü saat 14 de I{ııı'l9 pı 1tıı-. 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yıı Ş~l>b 
caktır. · ır:· ~ı h e 

I~ - Keşıf, şa.rtname ve p!~nlar her gün Lcvazı.:U ;1~0 li11~tek 
veznesınden ve İzmır, Ankara. h.astamonu Ba~müdürluklc ltıllk dtn 
118 kuruş mukabilinde alınabilir. .. 11 ~i l'~ d 

V - Münakasaya girecekler pazarlık i~in ta~rin edilen ~)-ev ~, k en 
saatte yiizde 7.5 güvenme paralariy1e birlikte mezltur ı-or111= ~~e ~l!l 
gelmeleri. (6625) ~~lrra 1 

. d~tı· g 
°"'l t~de 
~ ı Y<>n 
tansıı 1939 RESiMLi HAFl Abd 

Her nilsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıka0 'i 
·dt 

haftalı!{ mecmua Türkiyenin yegane rakip~iz gazetesı 


