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3Eylul1939 
İngiltere ve Fr:ııısanııı taaı·-ı rwYclii ltnlyn, sonra da Sovaet 

nızun dnnıldıırulması \.(' Poloıı. 1 Rusya ile ciddi ola rak Istişgre 

ya t .,•waklarıııın nilıa~ et diiııkii mecburiyetinde idi. Bitaraflığı. 

Pııznr gllnii saat on bir lı11ı;11ğ:ııl ııı hisscttir011 İtalya, mUşterek 
kadar hoşaltılınası iı;iıı, Alınaıı- IJir fııg-iliz - l<'l'ans ı z t aarruzu 
ya hükiımctine verdikleri ultL karşısıııda ela m li tt efiki Alman.. 
nıatuma ('('\'!1]1 alııınl'lntl.•tıl'. rayı ynlııız ınr bırakacaktır? 

Bunun iizcriııC' Jııgiltcre \'l' So\ ~·et Husyanın bugünkU vazL 
Fraıı8,L Almanyaya karsı hali yeli dcv2.m edecek midir? Bun. 
ha r pte olıluk l nrın ı ilfrn ettiler. lar, vaziyetin aydınlanması için 

Almanya, lnı:dli:t. ve Frnnsı1 unlaşılıııası irnbede n mUhim 

J11gili::: Balıriscfit filosundan bir parça 11uıııwraumuı ... 
ultiınatomunu alclıklaıı sonra noktalardır. (Davam ı S üncüde) 



.. - V AKIT 4 EYLUL 1939 

r i~'!.r!!ler 
Dünyanın gnrunuşu ~ . 

Bir pzete büyük serlevha -1 Avrupa trenlerı 
,.,~~:.:.:; ~=i buaün ıCenup yolile geliyor 
vaktinde pldi,,. 1 Avrupa trenleri, cenup yo -

Sw& I• .&apn.inin vaktin-,lundan iatifade etmek suretile 
de ııllllıil pzeteDin ed mute • ıef !rlerine <Hvam edebiliyor -
na y.tade lllDcinün kot:aman lar. 
haıifletlt altterilecek bir tef· Sabahki Semplon ekspresi 
midir? saat sekizde gelmittir. 

Z-n n •, aiintine ıöre en Bu trenin yokuları arasın -
küçük IMe blriDti pllm it • da bulunan lsviçrenin İstanbul 
gal ed..... ltonsoJoeu M. Martig vaziyetin 

CiM ~ J..a.DD'ı ııb - kanımaaı Üzerine memleketi • 
.ıatini, el9eaaniyetlrii, kudretini nin umumi seferberlik ilan et • 
tayin eclm bu harikulide andır. tiö hakkındaki haberleri te -
l~ nefe ~eder? Şüp - yit edere~ demiştir ki: 1 
hem bir lllpek hir fOCblU 111- - İ•vıçreye mezunen 3itmiı 
nna .WIM W. mHtle deriz. tim. Sefirin daveti üzerine ge}
Fabt bir çocuk bir köpeil w- dim. 
111'1& barikulidelik ve bic:lise - İaviçre ordusundaki usule 
dİn ehemmiyeti ortaya çıkar. ıöre tehlikeli bir vaziyet olun • 

Semplon ebpreainin ftktin. ca derhal hudutlara 100.000 
de SDkeci iltuyonuna plmesi asker gönderilir. Bu defa da 
~Wlpeii Dll'IDUI sibi ·böyle oldu. Hudutlara bu 
fnbladellder .._.. alrdill kadar uker yığıldı ve umumi 
içindir ki pzetede çift sütun seferberlik ilan edildi. Bu tah • 
bir yeri ifcal ecliJOr. intizam • tidat ihtiyati bir t~dbirdir. Dö
SJllria eskidenberi ............ niifte eon okuduğum lta)yan 
Şehirde bir IObk AfD1 iki yer- gazeteleri, İtalyanın bitaraflığa 
deki uat.,....... ayu ayftbjJ doğru meylettiğini yazıyor. 
her zaman hiç olmana bir kaç lardr. Bunclan ba§ka ma16ma .. 
kol derecesi farladır. Ani ha,.. tım yoktur . ., 
reti -.cip olma bu deiilclr. Av· Kon10I01U 1'arıılayan lıviç • 
~ relen -...ın ve ona renin Ankara elçiıl M. Raldi 
layu edilecek lnitiiD itlerin D&o de muhanirimize tunları .öyle
sd bir baph,J9•'1ıiak icinde pi- mittir: 
1--.1..~- • olma _.ı.- •• I · " --. .... manmtfmızmr. - svıçrenın urr umi sefer-

Biitün bMI .... A....,.mn bertik yapma1tla devletlere lcar
IODIUZ bir tGebslilt ipnde pJ. fi ftZİyetl değİfecek değildir. 
bnclrlmı. bunun fikirden, fel • Her zaman olduğu gibi bitaraf
aefeclen ~ IUt ayarla• biımm eonuna kadar muhafa -
rma ve ımseıdf .. aiaa hareket za ec1eceiiz. Herhangi bir dev. 
vakitlerine kadar airayet ettiii· lete mütemayil davranmamız 
ni ~. varid olamu:.,_ 

itte ... ban içinde çanc...n Şehrimizdeki lniçrelilerden 
Awrupıba P1- S-,.._ Wr ukerlik ~ bulunanlar 
ırün valdindct iatuyona gelive • lcıtalarındaki vazifelerini yap • 
rİtM ......... hir ıUrpria ma. mak üzere memleketlerine çağı 
ZU'lll ....,.... nldıkJarmdan ilk vantayJa ha • 

.. 

• 

Oniversiteye girecek talebelere 
eleme imtiham tatbik ediliyor 

lsmail Hakkı 9altacı oğlu üniver· 
site profesör kadrosuna atanıyor 

Orta Tedrisat kadrolan hazırlanmaia batladı. 
Yeni 300 öiretmen kadroya giriyor 

Maatil Vekilliği lise "e orta o· 
kullarda tatbik edilmekte olan 
imtihan talimatnamesi Uzerinde 
esaslı değişmeler yaparak önü. 
müzdeki ders .1ılı başından itiba· 
ren meriyet mevkiine koyacağı 
yazılmıştı. imtihan tı..limatname
sinin en mühim t:ıraf ı liseleri ta
mamhyan talebenin yüksek tah. 
ııile devam etmeleri için aynca 
bir imtihan geçirmeleri keyfiye. 
tidir. Şimdiye kadar tatbik edilen 
talimatnamede bu vaziyet olgun
luk imtihanı ile karşılanıyordu. 
Yeni talimatnamede talebe lise 

lımail Tlakkı 1Ja1tacıoğlu mezunu olduktan sonra ayrıca ü-

niversitede, üniveraite profesörleri tarafından bir eleme imti. 
hanı geçirmelerı kaydı ili.ve edilmiştir. 

Talimatnamenin bu yıl tatbik edilmeai dolayıaile eleme 
imtihanının da ba yıl tatbik edilip edilmiyeceğl meaeleai nz.e. 
rinde Universite idaresi Vekaletle temasta bulunmaktadır. Bu 
yıl yeni şekil tatbik edllditi takdirde Univeniteye girecek ta
lebeler imtihan eclilmefe be.şlayacaklanbr. 

Orta okuldan liaeye ge<JeCek talebenin aynca bir eleme 
fmtihanı geçirecekleri haberi doğru defildJr. Talebeler yalnız 
Univrsiteye alınırlarken imtihan edilecektir. Yeni imtihan ta
limatnamesinde hariçten lise bitirme imthanma girecekler için 
de bazı kayıtlar konmuştur. 

lsmail Hakkı Baltacıoilu 
Mülga darUltUnun profesörlerinden Bay tsrrıail Hakkı Bal-

tacıoğlunun edebiyat fakültesi trebiye profesörlüğüne geti· 
rilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Üniversite kadrosuna bu yıl yeniden doçent ve 
1~ ~ .al~qr. Yalnnda imtihanlara bat:a~ .eçlm 
yapı1ae&kttr. 

Orta tedrisat kadroları Maarit Vekilliği tah.fmdalı teeb1t 
eclilmeğe batlanmıştır. Kadroya yeniden 300 öğretmen dahli 
olmaktadır. Bu öğretmenler yeni açılan mUnhaUere tayin edi. 
lecektir. ~ .......... iri f;u peritanLk reket için hazırhklara ba,lamtt

etld Wr mldmifetin artık .,. lardır. Diler lsviçreliler timdi. 
..... ars=nc1a.., amyet ra- lik burada 1ca1aca1c1arc1ır... H 
...._. maWUa ecllmediğini nıcm GELENLER eroin parası koparmak için 

~ ;!.inr..eı~ A!:ıan:e,:ı:k~ıf:~n~:rt:~ Saldırma ı'le evdekı· babas na 
~-- ...-,.. çan tekiz yahudi transit o1arak 

Uniyedn hıhiWi ele böyle o- ekspresle gelmi§lerdir. ld k 1 
lur. fallata hararet clereceai a- Buradan Filistine gidecekler- sa 1 r ara . yara ad 1 
....... ...._ kaybolunca hu- dir. Bir kaç gün evvel gelen 
ta ........ haller 19Prlr. Bulpriıtanlı yahudiler henüz Şehremininde Karabaş cad- muş, sokak kapısında karşı kar 

BVIGa Am.,ıcla &J'DI lial • qyalannı getiremediklerinden desinde Tiryaki ıokağında 9 nu· ı ;ıya gelmişlerdir. 
leıi ....,._. Filmle alımiyoa buradan gidememiılerdir. marada oturan Ali Rıza, Uny 
elf1MJ#alk ........ pcıltik ih • Sümer Bankın Hereke men- oğlu Şaban tarafından yaralan. Şaban elindeki bUyUk saldır-

• ._. IL!J ..1 ,.2 .._ ma ile ihtiyan öldtirınck Uzere 
t1J115 DDllUidlb NWeaiJOr. Bu aucat fabrikan için davet ettili mış, vaka adliyeye intikal et. 1 rl ld H•dt 
...u.nı ~ IPade sal • İngiliz mütehuna Vayt bu sa. mittir. Bu muhakemeye cUrmU ze ne tıa ırmıştır. A ser 
lciwıtz Atn .. n . n Wr-"- -- bah eL--Je gelmıt" ti"r. methutla bltmlt ola asli h yetişenler ihtiyarı ve Şabanı •-~ -ııra....,. · n ye ma · akalaya"ak karakola götUr 
vN:d iM ..... W.. .. ,_ve- Vaziyete raimen eoiukkan. kemeıl tarafından bıkılmıştır. Uşlerdir. 
n;.. At1111*""' ba nwan,... bhimı muhafaza eden lngiliz, Ali Rızanın lddlaaına göre. 
~ .,.. pek U JW • bu aralık naaıl yola çıktığını suçlu Uvey cğlu Şaban, eroin 
cleD lllJlw Dit olarak mu,a • eoranlara gülerek bavulundaki kullanmaktadır. üvey bnbaaı 
hMe ......... g&'! mukesini gÖltermekle ik- 70 1'atında Ali Rızayı para ko. 

Y..ı TGrldfe tue Wr aUnet, tifa etmiftir. parmak bahanesiyle sık sık teh 
18111 Wr ruh, ,..,.,. hir mi). lnai)tereden ayrılan bütün dit etmektedir. 
let, ..... lmSet lwlinde bu • yolculara birer ıaz maakesi ve- Evvelki gece ihtiyarın otur· 
aünldl .r.m,.,. oldalu px teJ• rilmektedir. dulu eve girerek muhtelif O\ 

reclebili,_. et:raaını çalı .ala teşebbUs et-
Sac:lri ERTEM Bisiklet çarptı mtş, çaldıtı et:ralarla giderken 

Kule dibinde Yazıcı aokağm • çıkarmıı oUutu gUrtlltU7U du. 

Mahkemede suçlu clindeı. 

UyUk kamaLin ihtiyara alt ol 
ulunu iddia etmiştir. 

Şabanın eve hırsızlık maksa. 
dylle gir .!iği 'l ihtiyarı yara 
adılı sabit olduğunuan tevki. 

ıı karar verilmiş, ıaldırmanm 
.ime ait olduğu hakkında kati 
tarar vrrilmek Uzere dile•· fa. 
· itlerin dinlenmesi için mu:ı

keme 8 Eylüle bırnk1lnı·,tır. Askeri yoklama da oturan Yuvan oğlu Yako bl· yan All Rıza arkasından koş. 

Fatih askerlik IUbesfnden: sikletle Beyoğlu addesinde dola 1======================= 
336 doğumlularla bunlarla mu- ŞJl'ken, kar§r kaldmmdan diğer Ok / 1 

ameleJ8 tabi eratın ,ok1ımalan bir kaldmma geçmek isteyen u g ucu arımı za 
1 e)'W 939 lbllnclen itibaren Pertev kızı Angilikl adında bir 
cuma, puartesf, çarp.mba. gün. kıza çarparak yaralamıştır. Suç. llllletlerarua vul7ette bllHle plea kanpkbk Jibladea sue-I 
leri yapılacağı evvelce ilin ediL ıu yakalanmış, Angillki de tedavi tclerla ba,..& maddeli olu "'Pli tedarikte hnlr&nenhk dencelln.: 
mifti. edilmek Uz.ere hastaneye kaldı. de bir &içlik befglltermlftlr; Dil* JtlklU vaparlardaa bir lmmı ! 

Bu gUnlerin:= deffftirilmesi nlm1'tır. hamuleslDI botaHmabmn llmammnd• ı~ gltmlt. bir ._. k 1 
zarureti huıl olduiundan yok- ===::;::======= laza girmeden geri döDmöt, bir ....,.,.. da man• ıellt vakti! 
lllna gUnlerlnln ayın ~ift gUnle- Pazartesi Sah gcçmealne ntnıen henüz ae ,.........da balNır al•un.,.11fln'. j 
rinde (yani eyliUUn ikinci, dör- ~ 1 Mataden blderle (f ,apu faltrlblar .apaılf J-alMal etmelltea 1 
dilnctl, altmcı, lekizlncl gtlnleri > 4 Evini 5 Eylül lçeklnmekte, alparl! bbal edealerla de sözlerini Jertae ıettrme •I 
şeklinde) L 'l'elrfn eonuna kadar ~ 

1 

lbWyetlerl tam bir ltlmad ven111111eldedlr. 
Fatila ukerlik IUbee1 binumda 1-c( 20 recep 21 recep Ba bale kartı cuete ldarelerl kncll atoklarlal, tuerrafla kal- S 
deYam edeeelfnden allkadarlarm bmr 122 bızır l28 l 1anmaya karar vermek ve blfle ........ı. ......... blrlalD dlfe· ! 
~rde mBracaatları ilin o. •---~l.---L 1 lbDecell gtlçlQI amam.l lılr melllelr teı+anllcll Pe lalemelıı mHllul.!I 
ıuaur. !Yakıtlarrasatı :zanı [ıml ezanı ıyetlnde bldıklannı 1a.r11cm.r" .,. gttndea ltl•rn uyfalaran 

- - - - i teuU ''e tabdld ederek tlOll lhJerde bittin Avnpa matbaataull 4a: 
A--L-ea talaJmak C.ünet lı .,., ı ı.,. ~ oa t(I ... , _.__ ftrllua_., "-le "" ... , '' -= '" ...... ya meekr old•la karan takip ve tatblka se.ılyorlar. 

'""' 12 1• ;, 38 1 ! lll 5 3' 
İaterken ltıudı 15 n ı O\l 11'> rı~ 9 10 Bagtbadn ltlbarell .. ,... olnlJaealarann psetelerlnln •Jfala-

- SU .... etuna 12 yqta· , Atşım 18 & ıı • 18 87 12 oo rmı bir mlkdar eblk balMalr, fakat tertlb yollamada lhff7ar edt>. 
rmda lllda da Yıu 20 1~ ı ar :!O t 1 ı 84 Mğlmlz fedakirhktarla eeld mlnderleatnnaclan ehemmiyeti bt• 

19t JOl giden bir a- lmsa
1
t 3 

rabt.ya t&Ja1m&t istemiş, fakat ._ ___ .__·_'-=...-• _o..;._11_•.._~_1_s"" teY kaybetmlye.cektlr. vere dtifeı* )'al'alanmlltır. . ................. _._ ............... _ • ._.. ............... -. ................... .__. •• 

~üzeler de•, i 
eserler 

Müzeler Müdürü An
karadan döndü 

Dün çıkan gazetderuen ~ 
.armda, 1 opkap. sarayı, (._..ın.lı 

.cöşk, ve ·ı urk lsJarı" e::ıer.et. 

.nüzesi müdürü 1 ahsin Uzun 

.!Ski eserler hakkında alınacak 

.edbirleri görüımek üzere An 
. rnraya gittiği yazılrr.aktadır. 

Dün sabah Anka .. adan do 
nen Tahsin Üz bu seyahatinın 
şadece müze kadrolarile alaka
da. olduğunu, müze'.erin nor 

mal bir halde bulunduğunu, an 
cek tamirat dolayısile T opkap 

sarayının kapalı olduğunu süy 
ıemiftir. Müze müdürü izaha • 
tında ihtiyati bir tedbir olarak 
'uymetli eski eserlerin sandık 
:ara doldurulduğu haberi mev • 
~imaiz bir neşriyat olduğunu 
3Öylemekteclir. 

Dünyanın her tarafında ol · 
d~ğu gibi müze eserlerinin 
nakli için ihtiyati tedbirlt'r alın 
Jığı bir zamanda müzelerimiz· 
::Je de aynı tarzda hareket edıl
mesi çok tabii ve yerinde olur 
Umumi harp esnasında bu gih: 
eserler Anadoluya naklrdilmiş 
tir. bugünlerde Paristeki müze 
eaerleri de aynı şekilde daha 
emin yerlere nakledilmektedir. 

Mısır Heyeti geliyor 
Ankarada bulunmnkta ola: 

Mısır askeri heyeU bugUn lstan 
bula hareket edecektir. Heyeı 

buradan doğru memlekf"!tlnt 
:!önecektir. 

Dünkü vakalar 
Diln şehrin muhtelif semtle. 

rinde olmak üzere bet c.&Ö\'llle va· 
kuı olmuş beşinin de failleri ya
kalanarak haklarında takibat ya 
l')Jlmak Uz.ere adliyeye verihni§ • 
tir . 

Şoförlerin tiki.yeti 
Istanbul şoförleri beledlyeyr 

bir heyet göndererek bir acen. 
tanın kendilerine benzl?ı verme 
diğini şikA.yet etmişlerdir. 

Belediye tahkikat yapmakta· 
dır. 

--o-

Kozanda sürekli 
yağmurlar 

Kozan .t .susf) Kazamı 

•5lgesine bir haftadaubcri de 
:am eden sUreklt ve fasılası. 
ağmurlar kasabanın yukar 

l-ılle so';:ıklarını tamamen 
ve diğer aşağı mahalle sokakla 
rını da kısm1.on harar etmiş vf 

1kaklardan çıkan taşl::ır, şld 

detli seller sUrUklemlştlr. 

Kara denız hattt 
ta~t1r,arı .ş4eyecek 

•• Kden.ı .. u.aıı.u.ı rı 

,mr scferıcı ıı.ln yeni bir eııırt 
ıHiar ı.tb • . huı .. u ı c ,arak k' 
ur1 ş ı11ştır. \"· ll•.r ı-ı 

yalnız Marmara iskeleleriyle Ç9 
Jcıkkalc·yt.? kadar yaı>ılaraktı' 
,,ımanımızJa Çannklrnle bol'•'" 
ıa kadar olan 'lUtUn 1tmno1'' 
.rasınJa nsk si ~·lb! muııu" 
cılcu nakliyatı bakld:r . 
Şilepler d<> çıkamamakta~ 

Junlar ancal· hUkümettcıı 1ıl 
made all!ıkt sonra Akdeolsf 

';llabilmek~edlrlcr . 
Diğer tnraftıı n A kdc,ızdt bıl 

uııan yolcu"' yllk vapurıarıoıst 
loğazdnn gi,.cr<'k limnır"'"11 ıt 

! bil 
ıec<:>klcrdir. Bunlnı yoldn h ç 
ıııınna uğrııuııyacaklardır. 

1 
Karadc:ıi'l h~ttı munt:ı !il 

t;lllektcdiı. \·a.-··rlı r ı : .-•:l"• 
nızln KaraC:c.niz li rıı nıarı 11\ 

3ın~a eskisi r:b' gı 1ip ı; " ıoı 
edlı. 

Yiyct:~Jc stoku c-~k ,.. 
Ron hnftal:ırm siyasi bUb 

omdan t'c :ıre· saha.;.ı'd·· ı::ı\.11 

e <'ttnt'k lsti)CC<'k r•··"·"t<ll' 
,. .. ' 

1,. ...-: . .. '• .. '- • f't' ••nrr " 
111•• IAkadıırlar. uyanık 1aYrnn 

tadıı·ıar. 

ır. 
1 
~ 

·111 s hcıplc.> Hlzı•ms· 1 C 

lkı: · 11Pl rln. vcyn k1t11'a ' 
p v ııca' l~r tı~ -···ııJn f; it'lde 

zala r "'! ~ '·• ·r 
-0---

Vapur tarifeleri 
değiş~"l'Or . 

Havaların bozu.mı"ı üı.e~ 
ıaçur idareleri sonbt.har tşJP·, 
'erini. erken tatbika haz~~~ 
"lıaktadır. Şırketihayrive İ'f'V,-~ 
ve.rından itib:nen Küçüks\J ';i 
'imdaki araha vapur'· sefe 
·;~edecektir. ti 

Denizyollan idar~si .Ad• , 
.ı\ı.adolu, Yalova hattı soııbe • 
'·uu tnrifelerini hazırlamak~ 
iır. Tarifelerin tesrinievvel \il , 
ımrian evvel tatbikı düoürı 
-ııektedir. 

---0--

Tayyare·seferleri ,_. 
Ecnebi memleketlerle nıe,,. 

·~ketfmiz a,.asında ta~ yare 
ferleri tnr.,ıım"e durmutur. 

Ma··i mahrukatm il- .. ııcı 1" 
el" sak edilmesi Uzerlne tayyar 1" 

rin buradan benzin alamaıo• 
n buna sebep olmuştur. 

--c>-

T ram va ydan düş~ 
Fatihten Aksaraya giden 1" 

•aya atlamak isteyen on dö.rt f• 
armda Nuri. muvazenesin1 1'I., 

'lCderek yere vuvarlanmı~1f'~. 
-alı tedavi edilmek Uzere Ce 
'll.Şa hastanesine kaldınlnııctJf· 

Yağmt<rla!" arasında kasaba 
a on dakika mesafede oturaıı 
usuf Sayğılın bağındaki evin< 

·e kasabada otura'l Bankac istimlak komiıyonl•'!.. 
Iustafanrı e\·ine iki yıldırın Yeni tstlmllk kanunu ııı"aı 
ı•ışmUş ise ele zayiat yoktur blnce teşekkül eden 1stıoı~tlt 
öyle Ağus~c-s içinde surekll v 'comlsyonları salı gUnttndell 
lsılalt yagmur yağdı~ını er ·,aren işe başhyacaldardır. ,. 
'\!Şlı ihtiyarlarımız blle hatır• .ı tik olarak Emlnöntt • U~ 
amaktadır. Yağmurlar bllhas panı ve bu yolu takip edeD 'J""" 

ı. ·.:o,;a ve nıını••klarda çok za 1 ka caddeslnd,. lıtlmlAkler 11,.. 

rar ihdas etmiştir. İ raktır. 

BeTlinde toplanaco1c olan be 1)1tC7m•lel ecasct1ar ~ W 
tirılk etmek ilz~e Almanyaya gitmı, o~an Türk ec.eacılan 807' 1fl' 
ii$eler yllzilııden dün memleketimize dönmü.§'lerdir. Reairnde ~ 
.:acılar ve Alman yadan geri gelen diğer 'I"ürkler görillmekfedtr• 
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lngiliz }\\ rıı lı !Görüp düşündükçe 
1 ...... . ......................... -··-········· epheye giden Hitler orduya ve 

. millete birer hitabe neşretti Dün akşam radyoda tJrd iği bir insa nlığın sesı 
~ ~ caususi) - Hitler, "re her tUrlll muslihane ant••· ga'l'te Alman topraklarını bü- hitabede harbın sebelJın , ..zah etti Avrupa, kan ve atefle yuğ • 

b aI\:n ~ark ordusuna bir mayı imldinsız bıralrnn bir ha- tu··n zamanların kaydcttig~İ en rulrnaöa ba.larken A-erı·k '""in" Dün akşam saat 17 de. (bizim as ruz. Bu. muahetl ~ri tanımı>·•• '" • • .. ~. • • ~'. a · 

1 
ne:retmi~tir. rekct it · wıa Polonyayı davet müthi§ müstahkem mıntakada atle 19 da) İngiliz kralı Corc Lon-ııllğer de\letlcrl \aldnli.)<'tl altına druı.b~yuk bır m~ acı~ yük -

tnıri ycvmidc lngilterenin. etti. f ngillerc garanti doklaras. koruyacakhr. Alman milleti, bu dradsn radyo il• oo!llotioe hitabe. ..ımak l<ln tttnU.e ""'"'· kuwc..ıseld~: .. "?"."elt., •nsanbgm o • 
Uberi Almanyayı çember yonu ile Polonya hllkf.ımetine mücadelede korkacak hiç bir de bulundu. tın hakka 1tallb olmasını ~iid<'n pnlo;u gıbı konuttu. 

alına~ gıt'ı, büyük harpten Almanyayı\ tehlikesizce tcca,·üz şey olmadığı şuuru ile bütün fo. İngiliz kralının radyodan iinledi- hodgim bir akidedir ki .. <'i;er bütlln Silvnşın yalnız aavatcılar a -
ttt;··"""'.'.·ı;n _bir siyaset ta. etmesine mUsaade eyledi. dakôr!ıkları ya~acaktır. Cami· ğlınlz hitabesi ıu meatdedi" .ı•n>ad• hiklm o•a<•k .oluO"Sa, mll· r;sında kalmasını, açık t<hirle-~nı •oy.c<iıkten sonra de· Aıwnk DUyUk Britanya hllkö . anın ıcabatına ıtaat etmekten "Zamannnu.·" bu nutk , .• b•lkl !•timi< • • drnl"'"' lop<al.tarom" rir. bombahnmamumı, kadm 

· m eti bir hata işledi: 1939 Al· imtina edenler · ·eya bunu b.il- en kat'i daklkasmda rnlllet!mc \'e klıiU.cy<> düŞ('<'<'ktir. Uu ;:Un, ve çoculdara kıyılmamumı is 
~ t:re bu mak: a tıa Avrupa- manya". 1914 A 1 manyası değil. talayabilecek !erini zannedenler deob•••n tmpa,.tor:uk trbaaaı• mrnılekrltınldn " ln•lll• mllktl· teyen bu sesi, altında insan vio-
11UJı millct!erini. devletleri. dtl. Ve Alnıaııyanın bugllnkll b~ oefer merh~metsizce imha bn hltab<3·t gönderiyo..ın Eğer nln tehllkodc olan ""limctinl knr. danlan yaşıyan bütün ufuklar 

ıı., olarak kullanmağa ~alış. başvekilinin adı Bcthmann olunar.aktır. Cep~ede CA'Ptfan mlimklln ol•aydo, her nllenln .,ı;;-ı. •annak l<I• harb<odl>•"'"- 8u dau alkrtladı. 
"Yetlerle uyuşamayınea. il ol 1' es değil d 1 r. '<ahrama n asker bilmelidir ki, Dl .,.r .. • .... ,,., •Y" oyn ,... '<in milletimi •ilkC •• ve hm beril- Fransa ile lngiltere hemen: 

tor~ephesinin en ehemmi - Sorrehruek ve Vclhclnıshaven >n un hayatı ha:nlerin hayatın- ... kon• ••nlum. ·le""''' ..ıtyonım - Evet 
la Utıü Polonyaya verdi. Po- nutn'clnrındn da söylemiştim lan çok d>ha kıymetlidir. Ve "Çoğuaınz hayotor,.da lklnd ••· "Glri,tlğtmb '""''• •fır oı.,..k- Dediler. Teklif, Polonya ile 

., ~ AI_maolar~ yapılan zu- lnSltcrcnlıı çembor styns•tfnc •unu da bilmelidir ki. bu müca- fa olarak barbd• bulnnuyoruz. Bn h t . l\nUmU"1c ""rauhk •••ter ota· !.\!manya arasında harbin pot • 
llıüc anzıg ~el rme knrı,ı a c;ı. kar~ı kenclimlzi miidafan edece. -:lc1c·'c tarihte ilk defa olarak KÜD dU~manlanmız olanlarla hllku_ hlllr. muharebe Marb nhalarına in. lt.ciığı güne rastlamıftı. Hitlerin 

a1cle karşısı d ı ı k d b. b' · · h d k d"'k k nı•tlcrlmlz arasmd:ıtd lhtl'aflan hal hlsar• t'tnıl~t·bllir. Fal<at. bb. dalma de bu ıs· tegwe uydugwunu b·ıldı·rcn 
. n a mem c - ğiz, ,.c hilhıtFBa şu no ta a ıç- ırısı cep e e an o er en "' ernnıyeti için cvveia ~ark bir şUphe bıraluııamıştım ki, diğeri istifade edemiyccektir. itin blr~ok t~şebbUslerdc bulnnduk. ·loğru blltllğimlzi ~aı•ac-.ağız ':c U- bir ajans telgrafı görQ:.ik. 

ı,, "'.
1
"
1

• tedbir almağa ka • blltlln sabırlarımoza rağmen Mukadderatımızın mevzuu ba· lakal blltlln .. y ... ttcriml• akim ""riml<e• dü••n hl•hlr lrdakirhp Fakat, ne yazık, ki aradan dırn Sov,·etlerle al·tettı'gwı• 1 h' old .. 1 ı. 1 kaldı \ e bu .. un .11Uttefi!-.l<-rlmlzlc, ··ıdr;tt'mly~.r«'k. A:ıa_hın y·1'chmı ile, daha on aaat g~eden "Var -
ak · . :' • • - Polonynlıların Alman ara ,.e ıs ugu ~e ece" av sr veya "' -r-· 

t, Yerını 
0 

eıevletle bir da- Daıızl:: scrt. "'ı;t şehrine karşı te_ senelerde zcn1in olabileceğini meebur<'n harbe girdik. ·laumızı kıv.anac-ıı.:ız. Ali.ah hepi.. §Ova,, ilk tebliği verdi. Açık ıe· 
l'betmcn1ek k dil b" "b' b ' 'Bu-n med<>ni dün- •Aın , .ahim -:ılıln ,·anlım~ısı ol .. l&n... hı'rle . allıl 

1 
ay e ırı ı. ·:wU.:kri ııı;ıaret bulmalıdır. düşünen ttervct deP.il. ölüm u- - ,,- "" · nn ve suçsuz z&v ann, ~ bağladı. Fakat lngiliz <em lacakur. Rngiin mal;k oldukla- olan bir •"""'"" .. ,., harh<dlyo- hatti hutane ve aivil trenlerin 

Yaaetinı·n üh" • h Ik Ce-,•erlll--nin Almanlara b ba dım te en m un a a_ ,.... rımız hiçhir kıymeti yoktur. 1 • om r an edildiğini, yüz -

§kil eden Polony~ .. sulh # hitabeıi Kati olan tek bir şey vardır: A 1 p 1 b d . ade k dm ş.1 kabule mecbur edilme· Loııdı·a. 3 (Hususi) - Baş.-e. Alm•n•·• zaferi. Gidece"imiz m an - o on ya tı ar 1 n:.:~n yer~ere ~:ı= ı::ı: 
).... tk hududu askerleri! Si- !til ç ı.ıl> c :·J,ıvn, bugUn harbi l- l 1039 k d . ·-· • diriyor Bombardumanla -~tlenvazifenin büyü::li'~i;n'l , yo '" n •r yıttıgımız (8"'1 tarafı ı incHe) taarruzlarına ıığradıJnr. Bu la. • rmm ıan c lcıı lıiı ::. beslnden Ye Avam ·11 l d d h t" ve yıkınblannm henüz kaldml Olduğunuzu ve evve•a bu veroao • vo un an • a çe ın ıııtıerin. umumi vaziyetin ka. arruzlar. pek ciddi ıararlar ver- • • • 

i 

kam r.1s111tla~d beyanatından deg·ı'ldı"r. K ... ,,b,. 1 .. rek hı' hı·r •e- 1 . 1 mad•-.ı bır saatte ölüm ye'-"'-nu aza ·· ti ,, · k '> f1 Y rarsızlığ ı ntlan ve ngiltere ve memlştır. Alman şetrirlerin n, • • . • . . &u 
a... • m sura e 'levınre sonı· • .\l•ıaıı bal kına hitaben f k ııı.t<. bu ıd Ş d ~mı gayreti sarfettV; .. : .. i " .. yimiz YC"1<•ur. a at çok şey Fransanın benllz harbe girme. Polonya ham kuvvetlerinin ta. br:r • K. bıili . . ,ım 

1 

neye vannıt· 
bir ııı 2snj ncş:·ctmiştir. k " d d • d ~ ı ildtrll • ım r . Bizzat kendir.1 . bii " ii't azann'"<'f:'YZ. miş olmalarından istifa e e e- anuzuna u g: ra ' ·: ' me- R ..• . 

"ki bir askeri ve şimdiki Alıııaıı tıaı :n: Memleketleri. rek Polonyayı ezmek gayesini mlş otdu~una gOre hava ıı.stun. uzvelt, gerek Çın • Japon 
. andanımz sıfatile bugün miz ~ime.it Jıuı p halindedir. Sizin ıngirere V'3 Fransa takip ettiği tahmin olunabilir. IU~Unlln şlndllik Almanloırda k_a:-11•111, gerekse !~ya ihti -
'>.tle size iltihak edivorum. hUkümeUnil. hUı· ve muetakil ınten bunun ljln. Almanya. olduğu kabul otuııaLlllr. Fakat. lalı ~n:alarmda tutulan unha •İa· 

AL • bir devleth topra.; ını bombar. H lı 
1
. 

1 
F •a ·1c bu vazi«et çok s llrmivecck Ye temmın acılığını, insanlığa ya • 

-'Cltla ill . h. be arpte ze ,, 1 gaı garııte ngtıtere ve ran., ı " ,, kı b b 1 
• n m etme ıta dıman ve 1311 ta etmiştir,. diye ça rııo şm • ,., m ıı m k un olduğu kn f nglliz ve Fı·a nsız m U dah atesi r • • !;.az ar ar ığm! gördü~ İ· 

"'· 3 (A.A.I - Hitler •• Al- ba,ıayan hıı hlt " " · Alman hll· kullan 111yacaklar dar geçiktlrıneye çatışıyor. in. t• hiç şUphcslz Poton,.a lehine ç~ . .:""!anın yanı medentye • llıilletine hitaben neşrettiği kumetinin, Pl.lony.ı. hUkumetln. ~iller .. ,.e Fransa 1· ı e haJloluna ı değişecektir. Her halde Polon. rih~r. gobegın~. çarp .. ıpnlan, ta · 
a Londra, 3 (Rauro) - ln:;ilt re - " tl • d 1 rnede diyor ki: t:e reddedil ıliğiııi iddia ett!ği 16 cak blr da"a olmadı~ı yolunda. ya, bu ilk zamanlarda mUşklll w dıın emre ıgı, ogru yo a ça-

ve Fransa. !ivil halkı, !lledeniyet • & lard be 

1 
maddelik tı•klif etrafındaki ba. k.I Alnıan necırlyatının r:"v<'sl gllnler geçirmeye mecbur ola· gırZ. il ••W•• 1 .. 

lil._ - ~n :-i ngiltere, ken - eserlerini bom'ın:-Jıman dmeyip 'I • 1 ır gogus ukler albnda d•-
'"" füt h t · t" k kiki vazlyetı bir daha izah et· •alnm ukeıi movkllerl hedef itti- de budur. Faknt. b·ıgllnk.U 'az · caktır. • • • ·• ~ 
.... u a sıyase ıne ar. tikten sonra •u tarzın 00 mUzake. , • mıt ıırbı kah .., sert yurekl~ 
g 

Pa devletlerini aciz bırak· baz edeccklerLI tekcffiı, ~en yette Sovyet Rusya ve blinAb,3H Evvelce de Izall ettiğimiz 'eç. ., w 

•Y .. inl takip etmektedir. re olmayıp .• ••zorla kabul etti r. aılloterek bir '''-annam• n .. ret • ftaı ·-.nın vaztyetlerl çok mu bile Alnıantar, şimal ve dnuıı- çarptıgı •• ~ çaglarda\· 
)

1

apmak içi~ de. 
0 

anda en. mek .. ne•inden mlltehakklmane mtetenllr. hlmdir. Bn meselel•rl gözden tan Polonya or'usnnu kıskaç harb, bugunku HVaf usulle 
e ı "'Özu""ken Avrupa devle- bir hareket olduğunu söylemiş· 1 • dnha sonı nva bıraka içine nlmai=,a ve bu vaziyette biı· yanında ne kadar masum kal aı.,.. c:ı 1925 ve 1926 sPnelcrindc Millet- geç rnı eyı ' " - t M d il rd d -\IQ t' ,. Al , p 1 n' a c"'ph"'s in •nıhn mu hR re' oi kabul ettir- yor··· er e e e, mer sil5.. 

an bahanelerle taarruz ır. ler cemiyclind' kahul cdl111liş olup, ra ı. ın.rn . o o · ~- " • d Dü kad n 'ıı. ~·nrt•nn lilY ~ - deD - .. 1~1 •n• ,. •• ., .. ...,..0 ~·· ıH)'• ç•lı•ıyorlar. Merkezde.·~ var ı. şmanm t rr 
n bir kovvet muvazenesi renin. serb"' ve musavl esaslar lokolun ahk:..-<•n da rla>~t ede • hareklt• daha rakından baka. Pomerany~ya karŞ< tllbştıl edil.~~~·~ •Uııaktadır. dahilinde ,·a•nlablleceğlnl kay •eklerini. arnt '""'"' llln etmiş· biliriz: --- dlğl tahmin olunan, :Alman esas diı yalat, d.ufDl&n korur, hum 
bu suretledir k;, vaktiyle deltlk"n scıı:·a. silzll Almnn il· ·erdir. 1 ve 2 Eylöldc Almanlar. en ku.-vetlcrlnln henllz ciddi bir !il~~~· . 

:?a. sor.ra Hollandaya. derinin <aı·p lopr~'<lannda hl< ın,-ıtıcre ve Fransa hll>ümetlerl <ok hava !anliret!Prl gllsterınlŞ· hareketi olmamıştır. Elı ailili tutmayana, liartıdo 
1lıen Fransaya ve 1871 bir gözll ve tddtaso otnıa:lıi<• yo. ayni bllkllmlere rl .yet etmrolnl Al. terdir. ~er!lerde bUyllk Polonya 1-!.!'nn mukabil cenahlarda fa. •af bağ~, kötü niyeti 
de Almanyaya katŞı harp tunda bult•nduğu vaade getlı·e. manyadan 1,.,~i,teıdir. şehirleri Alnınn ıayrarol" .. ,ın aıı,.et'fl~ha laztadır. Almanla- olmıyana hıç ~ ok atmaz, ı. ir. Bizzat bizler. lngiL rek ezeUmle şöyle dem;ştlr: rın, burat."(I• 16 - 30 kllomet. luhç çekmez, at aunnezdi. !'atından umumi harpten _ Bu memlelrnt sizin liderini 1 

1 
' , , h re kadar Pol'Cttwa arazisi içinde Bugün, lioskoca bir devlet ~manyaya karşı yapılan zln sözUne inanmıyor. Zira Lo. ta yan 1 ar vaz 1 yetı e- ıterledlkterlnl Alman tebliğleri reisi, hiç utanmadan, vicdanı ~ >nUeadelesine şahit oL karno muı.-·edeslııde sö• verdi: t1An ediyor. titremeden otuz bet milyonluk 

lnanya n .. yonal sosyalist bozdu. Avusturyanın ıstıktaıı ı. Cenupta. Sto.akyadan llerll· bir. milletin idıurırnı imzalıyor. altında Versay diktatının 1 ye can ta tak,· p e d ,·yor \'el\ Alman ku-·· tlerl dağları Kadını, çoluğu çocuğile bir mil
çln söz ,·erdi; bozd tı Çel<OS o 

b 

.. neticelerinden kalkın - . tl 
1 

in sö• a . ..... ral' Knrakov istikametinde letin gömülmesi isteniyor. 
vakyanın tanıanııye ç .. ,,.. • ln"'.layınca. buhranr atla - verdi; bozdu. Mllnih konreran. bıls. 3 (A. A.) - Havu ajan-1 klt•iz bir nikbinlik ıevlld etmeme • ll~rtemlşlerdlr. Şimalde de. şar. Şimdiye kadar iıısanLli Cla -gılız ~cmber siyaseti de sın da ıırtı k A vru 1ıad a biç blı •ının r. omdan 1't!lı barına namon İ lidir. Bazı kapılanr. açık ve ya ya- k 1 Prusyad an cenuba doğru 1

• valamıa kartı tertemiz• bir yü. ~lıqıanııgtrr. arazi ·ıatebl otnıadoğına söz ver. lngiltcrcı le A:r.••·•Y• arasında · n açık olduğu da oöyleaaıekledir.,. terleme kaydolunmuştur. rekle karqtığmı, dünya için ~harp müşevvikleri umu- dl: olduğunu gösterdi. :ıarb halinin tah•.düsü l!alyada Gayda. Duçenin mrettiği gay • Vaziyet şöyle hUllsa olunabl. bolluli, dirlili düzenlili iııte<liğini ıı... te .. n evvel yalan söyledi. ihtl >llyük bir hc.,·ecan tevlid etmi"tir. retlerden bahsederek dı'yor ki: l'ır·. gördüğümüz '.AmeriI<a, yine o 
"'tkı Lehistan vilAyetıerine ya h,.hUcadelelerinin münhası • d Al 

1 
i Her tardta bir takım kimsele- .. Jtal_,·an tecıebbU .. ünlln henüz 90• Almanlar, biran evvel Kori- inanıtm sesini yükseltti. Tari • 

'11v cı olmadığını söyle i. es n ... AL - enzoll-.:rn hanedanına ve- d ldd. rin grup h~Hnde toplan~rnJr bey . na ermcdii!ini dıln akcıam sövlemi"· doru kaldırarak Şarki Prusyayı hin bin t ürlü tecrübeClen sonra, 
"illan yaptı. Garp topraklarır. a ıa_ "' " " ... "de " '..J_ "' mifü.arisn•e'inc kar§ı· 

1 
•ttb nelmilel va~lyct hnkkında müna - tik. Fakat bu te•cbbUsU geni" ve asıl Almanya ile birleştirmek, mokrui yi üalün ucvlet 

~ın 
51 

olmadığı ,·aadına nası ı ar ., ... "ııı. an n1'lslemleke!erinde ka••'" >"rm,!: • ve ha" an mll. açık bir ani•>'• dhnl>·etiuln takip ,·ukaro sııezı ada mUhlm sanayi teldi Cliye bellemesi botuna Cle-
Yoktu-:-, Alman ticaret edebiliriz..... letinin ha: ır ,.e !'C ::\mcti :çin ltal- etmesi şarttır.,, merkezlerini ,.e umumt harpten ğil Bakmız, yer yüzünün Tejim 

~ &aı::-ctr.1ek fikrinde de • l nglliz Daşveklll sözUnll şöy. ya hlll<in.,otlnln kot eden tedbirle. ltalya, F ransa hdudunu tak· ev.et Almanya<lon alınarak Po. ufunetlerile lfİtİı> patlailrğı fU liııdiler. Ve sonunda Alman le blllroıtştlr : ıi tttlhH edeee~n; eöytemektc ol- .-iye ed"yor lonyaya veril•" f Pomeranya) IOD yıllarda akd, vicdan ve t<f· 
..,.'.;'ersay n.uahedesinln bo "Alman halk•! Size kar•• M< duklan görlllm-ktedlr. Delgrad. {tlususi) !tal. yı zaptelmek gayes:nı takip e- katin de miimeuilleri, yine bu 
~ .u altına koydular. Ceb. bir kavgamız ,-ok. Diz. 3·atnız Roma. 3 (A. A.) ""Hava.··, yanlnr >'r•nsız hdudundakl der gibi görUnUr ortar. Dunun. devlet t<kiD•ri içinde görünü · 

tılll ettirilen bu muahede sizin hallun ıza değil, bUtlln me· Gazeteler. Fr:ıns&z ve İngiliz ve askeri kun·ctıerlnl ta?cvl:re et la, ilk olarak, Polonyaya karşı yor. 
~e ~tbik edllbilmiş ol-ay· denlyote than•I eden rejiminize ' olonya m•nbalanndan verileu ha- moktedlrler. takip ettikleri arazi iddialarını Yarın, barborlann ifkenceai. 

~ Ylımi milyon Alman or- karşı harp etltroruı. /. llah hak. ıerlerle Berlinden aldıktan haber. B"tanıflık, ı:,:ya • Al:nanya kıemeıı tatmin etmiş ola< ·.ıor- belki herkeain aabnnı taşırtırcak 
~lkntı§ olacaktı. Alman kı mtidafaa etsin... 'eri p~k afaki bir şekilde neşret - do:s:luğur.u nrr.n')'acak:ır clır. Alınanyanın (l{oridor, Po. hale gelir. "Zulüm", her valat, 

111 
mukavemetine, sefer • Hi .. _L_.. nektcdirler. Daladyenin parlamen- Roma, 3 (.:\.A.) - ltnlyan ı;a. lon~·a Silez ... ası ve Pomeranya) her yerde aynı neticeyı" verir. 

Ye AI · H itlerin Partiye ıau-1 • ,, ,, it man mılletine ye. oda aUyled;ıli nu.uk "" bllhusa zetelerl. bu• Un'<ll 3azılarında. yı almış bulunarak mllzakere Bir gün tanrı ve insan adaleti 
~ Ye ekmek temin etnıeğe Berlin, 3 ( A.A.) - H itler, '>a•vekilln ltalyaam eulh !et.inde ltal>·a •• ın hug•nkll •ı.ıaşmazlık. masasına oturmak lstedllıt söy- birlet<ftli zalimi parçalarlar. 
~ .... ~;tim. b ugün nasyonal • aoeyalist par; e•ebbllsü bakkmdakl •ltayişkirane · a ' ·• ığı vaz' yetin ı.tç bir su ret· ı eneblll r. Fakat bizce, bu. as. Fakat ne yazrk, ki b:ınlar genç 

t .... 

1

. es dlktatının musll. tisine aşağıdaki beyannameyı •6<!"1 ra,ıst gazctoleri taralından le nlman • f>atrnn •lostluğuaun kerllkçe salim bir dUşUnc• ..ıe. kurbanların kanlı yığnılan üı 
~ ıne mu aff k ı - tebarUz ettirilmektE>dir. d lıı v a o maga ve neıretmitıir. sarsılması gibi te tokkl edilme. .ildir. Atmnnlar. nrazl işgalin. tün e can verirler. 

ı. 121Uieti tekrar .ıı- d Diğer cihetten gazeteler, Fran • Hakla S h GEZGI "'> b yaşama.a Dünya yüzünde üımanınuz ıcsl tbınıgetd!i;lnl tebaruz el den ziyade. evvelA Polonya or- ü a N 
e.,._ a~ıamaz lngilterenin olan yahudili demokrasi lngi • JIZ milletinin sUkf.ınetlnden ve gös- ·rmektc "'r. lusunu, her iki cenahtan yani -
...... ber siya ti d t k I harp terdiği diııiplinden bahsetmektedir- TU k• d k• it 1 se e e rar liz milletini Almanya i e ımaı ve cenup.tan kuşatarak r IY8 8 1 3 . 

,,, 
1 

1ıaıine geıirıneğe ıeıvik•e m u - 1·~ ..... yevmi hldleeler h•k•md• Mebus intihabı kendileri için musaıı böyl• bir I I ıı, .. en evvelki aynı tahri. ve.Hak oldu. Bunun için ileri vaziyette kntt bir meydan mu. yan ar mem eket 
l 

"'U l ki yazılar haricinde yalnız .. Giorna- Mu""nhal mebuslukl ... ra . llttıı" ze çıktı. ngiltereye görülen aebebler 191 4 deki se- - harebeslne icbar etmek istiye· •ı z t ili i B le d'ltalia" gazeteı,I bugün vazi - Partı• namzetlerı· 1 • . • 1 
, ,.. l et ne müteaddit bebler derecesinde yalanclır. u ceklerdir. H .. nuz muharebe böy. erıne gımıyor ar 41 yet hakkmda tefsirlerde bulunmak. 
,.. d ınan milletinin barı. hu susta hiçbir ıeY deği§lllemit· tadır. seçildi le bir sarhaya girmemiştir. Al· ~ 

11

""tlutunu teklif ettik. tir. fakat bu sefer A lmanya Bu gazetede Gay •. bilh•"• ı•Y- Ankara. 3 (A.A.) - Bot o· man • Polonya harbinde k'll Ankara, 3 (A.A.) - Baz 
, ... tim bu barıı dtt- mecbur edildiği b~ harbi beşe· •demektedir: lan Edime, Isparta ve Trabzon meydan muharebeleri iki harta. gazeteler, Türkiyedeki lıalyar 

'!)::.istinat ediyordu. DaL riyetc karşı tasarlanan yen ici- "lluhtellf yerlerde yeni mllll _ mebueluklarma 3 eylül pazar dan e.-vel beklenmemelidir. bankaları ınemurlarınm mem 
'• lr beyanatla reddedtl. nayete karşı koyacak auret te "tatianlan ve lndt,.kt mUzakereler· günü yapılan intihapta parti Bu kati mnharbeler nerede lekeılerine dönmeğe hazırlan 
l\ b dalma yeni bahanelerle yapacak azim ve k uvvete ına· ten bahoedllmekte ve ,.yıt da ol- namzetleri Trabzon belediye olablllr. kati Polonya mUdaraa· dıkları ve belki de bu banka! 
"'lıı&fat sahasını daraltma- liktir 1918 senesi tekerrür et· .. uzlaşma imkanları mevcut oldu_ reisi Temel Göksel, Isparta C. sı nerede yapılacaktır? Bu rne. nn kapanacağı hakkında bir h 

Clllz t t l . R 
1

be men aa !er nl asil miyecek tir. A lman ordusu Al- <!fl ıteıi sUrllt:ııekte<!lr. Dtiu akıam H. P. ve Halkevi reisi emzi sele tetkike deter esos noktn- r neşretmitlerdir. 
<it ta otınedltımıs yerlerde manyanm etrafına konulan bu u.ı..ıter. Çenıbeıia,-ıı ve ıo..ı Hali- Ünlü ve Edime C. H. P. ve be- !ardır. Bunu ayrı bir yazıda ya- Anadolu Ajansının yapı 

ıı .. ınamız lmklatarının çemberi bir kaç hafta iciQ<le aka tarafından oöylenen nuluklar lecliye reiai Şerif Bilgen ittifakla paeatız. tahkikata nazaran bu. haber' 

111 nıeHin " ı ld 1 · 1 • v-. e ._.a ışı 
1
• ngı - kıracaktır. Alman orducıu bunun delilidir. Fakat hadiseler va seçilmişlerdir. T. Dll:IKLlwLU rin asıl ve esası yoktur. 
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~ 
Hücumbotunun Maceralan 

Denizler için harp 
- 30 -

RADYO 
Pazartesi 4 - 9 - 939 

12.30 {' .oı::rnnı. 12. 3.3 Türk mlizi 
ği (Pi.) 13.00: '.\Jemlckct saat ayarı~ 
ajans ve ınclcoroloji haberleri. 13. 

On metre lrndar yi.Jkısckte kü_t /cı.ratıyı... .... ....., _, \. ·•. •... .. ..aıLı , 

;lik bir tepeciğin üzerinde, mert çocuktu! .. 
.'l'usya kastcki ve ::.ağ omuzun~ Bu mükemmel hamle ona na_ 
la taşıdığı silah ile bir Alman sip olmuştu .. Bunu da ancak o 
·1öbetçinin hayali g:örUlüyordu. uaşarabilirdi.. 

15 - 14.00: :\lfüdk (karışık proı.ıranı) 
19.00: Progı·am. 19.05: Miizik (5cn. 

funik pl:ikhı l'). 19.30: Türk ~liiziği: 

q.ini duydu. Ve bir kadın, pek öy_ J + ~""~"""" • · ....... ,:..-- "..c~••.s.~.. ... . ~ -"'-'~'°' 
le genç olmayan, yorgun ve sar- "'az al ırıı ı rF" e r&.ı 11 ""e ~ f 
nk yüzlü, kalın d·.1dakh, alnm la ~ w u u , F<1 s ı · lıı·yeli. '.!<:.15: Ko;ıuşm.ı. 20.30 

.'.lrııılckeı sıı:ıt ayı11·1, njans ve nıelr. ~talın ve kaba beyaz bir b:>ya, du- ' \ ,, .. •/ rırrı~·ıi/ııtını l:wnnıu. : 

ıakıarında ve ya:.ıakıarrnda aa _ Pearl Buck • b r ahım H o 'I' 
Hepsi Pier Dömonjs"nın bu Pier Dömonjo, sarıı sırta tır-

ııöbetçiyi bertaraf etmek için manmakta devam ediyordu. Ça
eşebbüste bulunacağını anla- .-uşun başı nöbdçi Almanın a. 
mşlardı. ,tkları hizasına kadar gelmişti . 

oroh!ji habcr:.·ri. 20.50: Türk '.\Hil.i_ 
ı:ı: O kuyu ıı hr: ,\lcfhart!t S:ığnak 

\'e c ıni Hiza Ah:~kaıı, Ç: !anlar: Vl·. 
<'İhe Dnrrnl, Jfrşal Erer, Cl'vdel l\o 
zan. 1 - Tanhuri C(•mil _ llüsryni 
')arkı ( fıörıııek isler ı;ıö . .dcı<ııı) 2 -

'1a bala yıkan•rıamış duran kır- 1 * 67 ~/ 
nızı boyalar bulu:rıan bir kadın '"' ..... ,...,. • ~ •"' ,.,,.. "" ·• · • 1 

... _...,_.....,,.............,. ... ...,/ 

,apıyı açtı. Vang Lung'a. b'.lkt• . KUçük: toy ,o~~anlar da az j 
'1onra sert bir sesle: ;evk verırler ... aec.ı. Konuşurken p VAKiT~ Hepsi cesur çavuşun silahını 

ııuayeneden geçirdiğini, düş. 

uanma saplayacağı süngünün 
amamen yerinde olup olmadı~ 
rnr muayeneden geçirdiğini 

Fransız çavuşun başı Almanın 

dayandığı iııce ağaçtan iki adrm 
<'licle kalıyordu. 

On bir arl<:adaşr ve Mü1;1zrnı 
Fortas nefeslerini tutuyol', fer 

ördüler. Pier ı:ıilahınr yan tara. yat etmemek için dişlerini ı:ıı!{ı. 

. \sıııı lley _ Tli eıız şurkı (Her zahını 
l'iğcrsuzn ıll'\'akıir araııılııı:ız). 3 
..... _ IIicllz liirkli. (Yiirli diJbc: 

:. ürii) . 4 - llulk Hirkiisii ll ııre ı;n 
yır biçilir ıııi'!) !'i - Tıııılrnri Crınil 
- J\iirdili lıieazkiır pc":.rcYi (i - Tan. 

- Gece olmadan seni içeriye le ;an~ .~~ng'a 'ca~~l~ i~aret et;-
1.lamarn. Ama istersen, geceleyin . ı, -ve cıh (' ~nerc-k gozfüıun ucuy
ne kadar ('l'elirsen gel. Fakat şim a. çapkın çapk':ı baktı. Vang 
' i uvu:vac~ ~ım ! ... dedi. :ung da kadının kart yfü~ünd,." 

Fakat Vang Lung onun sözü . ena halde sıkıldı ve acele i1e: 
:ıü kabaca kesti. Zira kadını o-ö. - Öyleyse an!:ıF.tık .. dedı. .. ) l ık 

.\BO:-\h l"AHIFE::ıl 

'1tııırektı •trrr.ıtıı 
frindt dışrn16 

il<> Jj:> ı-• 

·ı almış yere uırnnnıış sUrliı;ıc. yorlardı. 1 Iıuri C<•rııil _ ı.-iiı·ıJili hirazkfır <>aı·k · 
ek düşmanına uzanıyordu. Bi. Ve biı·denbire çavuşun ellerj IDl'fni naleş rylc·riınl 7 _ ı.rmi 

·ız geride kalan on iki kişi ba. hendeğin yzerinde bir şey yaka- l : lirılili lıic.ızk!ır ~arkı (Bir k<'ıııli ı<i. 

ısı yere oturmuş, ldmi çömel. ladı.. Alman nöbetçi ağaçtan a:.-. '>i zalimi <;{'\·ı.ıi':'l 8 - f.t·ıııi - Kürdi 

ıicı, diz çökınüs. hareketsiz, ölü · ld s·ır. hınn dan·andr. Basını l !i hirnzkfır 5arh !S;ııııı )(ibi 'iııl'rn 

rünce sinirlenmişti. Sonra 00-1~ _ .• Çabucak arkasını döndü, ve e-
·mn bu kadınla Yakit ge~ir~esi ·ıne yollandı. Yürürken de. ka._ 
lüşüncesine bHe tahammül e:ie. l_mı hatırlamaktan doğan tiksin· ı 
nem işti. Dolayısile: ~ıden, srkıntrd::ın kurtulmak iı:in I 

•ere tükürdü, <.':11 ... du. - Kendim için gelmedim. Se. j 

;ı il .\ lık 

6 3) lık 

yıll 1 k 

1 arıft>ıleo 

4;5 
9UO 

ti'HJ kan 

ıı:.ıu • 
1 (100 • 

.ı ul 
l\'111 ıı)thı ..>IUZ l(uru~ ulH 

1
, 

'"S }I I. "' 1 a. . ı 1 . ) !) s 1 . z. J'.. 1 · ı · 1 . 
f t 

- il ll • - . llP ll .IY:l \\il'! ı ı il 
~aç gö,·dP.leri gibi, hal'eketsiz ı· ld dı Etra ını ar·ıs ırma"''l · • ... a rr · < •• .:-< ·azk:\r ~arkı <B:ıh<:eııizdr lıir S!iil 
. alp1eri heyecandan çarparak. başladı. On iki Fransız buz ke. ıbaııı). ıo _ \'asil . Kilnlili hirıız -
efes almadan, al'kada:·larmı 

. üşmanmııı lrnrununun ueuna 
okula bu kahramanı gö:ıleriy. 

silmişler: "ÇaYUŞUll gUrUltllsii ur s;ız ~l'mtıi<;i. 

nü işitti!. Şimdi görecek'. ... diyP 2J.:{O: Jüınwjınıı rDoktonın sa[ıli), 
düşünüyorlardı. 1.13: :'\e!:'l'li plfıklar. H. 21.50 : ;\HL 

;dk korlU!;>lll:ts: ( Ct''·aı :llt•ıııdulı}. 
! takip ediyorl(Jrclı. I"alcat nöbetçinin bu hareketi ' :l.O:>: '.\llizik (l\iıı; iik Orkıslr:ı _ ~d: 

nin gibilere ihtiyacım yok be _ Ve 0 g-ün TuUye de: 
nim .. Oğlum için geldim .. dedi. - Senin söylediğin gibi olsu'1 . 

Ve birden boğazrnda cğluna ~ahire ttic<'arm:ı git ve işi diı. 
.::ığlanıak istemekten doğan bir ~elt. Eğer kız layıksa, elver:şH 
"umru peydalarıdı. ·sc, ve imkanı varsa çeyizin ok 

O zaman kadın sordu: talı olmasına bak, ama pek faz. 

Po~ııı 1>ırlıgıııe ıırırue)t'O yeri' 
ı~"' ~}ıhı \t-lmı' b~şer kuru~ 

ııeclılır 
nııl 

-\lıoııe ırn _,,Jını tııfdırt'll ~· 
•uı.ı ve lt•lgraı ucrt"l ı ııı ~~·, r 
l><1r11-.111111 pu~ıa \'l')a ıııırı•~ u 
}'vflaoıa uı·retını ıılare ı.rn•1 

lerıı.e ıtır 

Pier Domonjo Alman nöbet. belki de insiyaki idi. Aynı YaıL :ıTİP A~kııı): t - Alois P:ıchrrıw·ıı: 
iye doğTu ilerliyorclu. Arala_ yette durmaktan yorulmuş ola_ \'i)"ııanııı ,·:ızilırsi. 2 - Ht•rııııınn 

ında on metre kadar bir nıesa. rak biraz hareket etmek istiye Do~ı:ıi :'II:ır!) 3 - Sniıı: - Snı.:ns Kııh. 
~ vardı, çalılı, kayalık, sert ve mez miydi? raımııılar 7\!:ın;ı. 4 - lkdtıo,•cn. Bir 

- Ne .. ne olmuş? .. Oğluna ne ·a değil ha! .. dedi. 
Vang Lung Tutiye bunları 1 

olmuş? .. 
Vang Lung sesi titreyerek ce. 'lnlattıktan sonra, odaya döndü. 

I .. /. ,.,-ın''' 
ıır ·ı1Jrn111 htr ''"·'ıu ıııı•r" • 

tlo-;ta. ,') - ilan" Sehııeidcr. Tirol •hlikeli on metrelik bir me-
lfe. 

vap verdi: Uyumakta. olan oğlunun yanı -
- Dün gece b..uada imiş.. ·1a oturdu. Düşünmeğe koyu'du. 
- Dün gece 'cir çok adamla. ~ira, orada çocuğun güzel ve 

rın oğulları bur2da idi. Seninki. ':.ap taze bir hal ile yatışını, ve 

'' A /\ ı r o abCJnt umıllt· 
4,dreıı d~gı~ı ı rıııı.- ucrrtl 

l5 1.ı.ıru~luı 

tı.A:-,. f'CHETl.Elll 
pil 

l ıcıın::ı ılaıııaı 111111 ,~ıı ~·~ 
Bu arazi üzerinde kuru bir 

:ı.lı kırmadan, ölü yaprakları 

Hendeğin kena nna yapı~mı: 

olan Piyer Demonjo lrnsilmiş bit 
ağaç gibi hareketsiz, asılı du"-

ı·uyordu. 
ışll'da1 madtuı, bir taşın kay-

0 
da 

ılaiU:ırının hiılk ~arkı ,.c <h.ıı-;la l'1 n_ 
cl:n potpuri. 6 - ~l:rnnfrcd. :Jir 
K:ırnn\'al hülyosı • İnlcrmezzo. 7 -
I>rigo. Esmerulı".. Balelincleıı :ı!(:r 

nıls. :\o. :t 2 :'.üO: So .ı nhıııs halıcr_ 

!eri, ~inı:ıl. esham ve tah\•İl51. kanı. 
lıiyo - nul,ııt hvr:-;ıısı l.ı:ıl). 23.20 
:Lüzik (Cazlıaıııl • Pi.) '2:l.;'i7l - 21.00: 

si hangişidir ne J:>ileyim ?.. ıykuda olan gençliğinden düz.. 1 
Vang Lun,g :valvardı: ;ün, gözleri ifüımikti. Bir de ka-
- Bir düşün .. Henüz daha er- 'ın dudaklarile, yorgun bovalı 

kek çağına girmemiş, yaşına gö_ ':adını hatırlayınca hiddet ve. sı- I 
re boyu çok uzun, zayıfça bir de. 'nntıdan yüreği kabardı, orada 
li~anlıyr belki hatırlarsın .. Onun j ·~endi kendisine homurdanarak 

~;ılır ı ,.,ıııf"fl ıtıtı-.rt-ıı 1tıı 11 r,ı 
t;ıı.ırııııla w. ·~ , .. ~ı.ı1.1ııl~ '1 
CiUIU), doııluııl'U ~;;)f;ıı.14 ,, 

ıır1 

ıkıııcı Vt! U\1111ı·uı1~ ::ı. :ııı 1 ıırı 
ı asma sebebiyet vermeden L 
· rlenelıileceğini düşünmek, bu. 
ll ilmil etmek biraz çılgrnca 

r dU~iinüş olur. Fakat işte Ça. 
ş lııına teı:;ebbUs etmişti bile. 
ı hir arkadaş ve mülazımları 

..ırtas da aynı hareh:ete teşeb-
s edece kle nli. 
Bu tınııaıımada yapılacak en 
ık lıir hatn. karanlık çukur
· ı lıiiyiik hir dikkatle tetkik 
rn nübc l<;iıı'n ııaznn clikkali. 
cclbc cl~ek ve karanlık çu. 

rlardaki siyah kaya ve ağaç. 

·dan maada bir karaltı daha 
re'cek olan nöbetc:i derhal a-

,; açaeak, derhal bir Alman 

nöbetçinin hareketim 
görmü ,; tti. O da düşmanrn harı?_ 
kt\.tmı büyük bir dikkatle tal<ip 

ırıııki pı·ogr:1 111. 

Salı 5 - 9 - 939 

ediyordu. ;~übetçinin siHlhım 

indirdiğini görünce o du a.rka
daşları ı:;ibi hayretler içinde 
kaldı. "Beni tam iş üzerinde öL 
dürmek istiyor, demek?,. diye 

düşündü. 

12.:fü: Progr:.ıı .. 12.3:ı: Türk mii. 
zi .i: (Oku~ ' : ~~iizr~·yı•n :'eııar, Ça. 
1 ıılnr: \'ı.~ c ihe Dur~:ıl, Ccn!f'l l\o. 

:F'ilhakika Fransızın başı ile z:ın, Kcnwl ~iyrzi Soylııın) 1 - Ze. 
Almanın ayaklarını yalnızca iki '·i ; r ; r _ :\lı:ı" ~urkı (.\~ılılı lıah~·e. 

adıııı ayırıyordu. Fakat çok kı- dl.' Jo<iilll'r). 2 - F:ıizc _ Nikriz şar51 
ı laclrlüı ııc ' ; in nll'~ll·n. yııının). sa tJir zaman sonra bütün arka. 
:i - ll alk liirld isii - <Elveda clos~ de. 

da.şları gibi Piyeı· Çavuş da de- li ı.ıcinüll 4 -~ llalk ti.irkih'i _ (~:ıha_ 
rin bir nefes a1dr. Nöbetçi hiç ne µözler). 5 . Halk türküsü _ (.\ 

bir şey çekilmirormuş gibi sila. ··adinıcııı haydi ~t>nlc k·ı~·t lıın) U -
hını yere dayamış , kendisi de, llal1: llirklis'i - (l\ır cıAlanın c~:l\·arı 
namluya dayanmış, yeniden ha- ı:tOO: :.ıeı.ı_ıl!.'krt saaı. :ıynrı: gıaıı~ · t 

. ıııcl!'ol'OIOJI hnhcı lerı. 13.1.:ı - 1-LOO: 
reketsız kalm!şlı. iizik (karı~ı\ proJ.(nı •ı). 

bır kadına gideceğini asla um. "Jturdu. 
1 

mamıştım.. Bu vaziyette iken, O.lan içe· 
Kadın hatırhı.yı:ı.rak sordu: riye girdi. ayakta dikilerek oğ. 
- İki kişi miydiler?.. Birisi '"ına bakmaya basladı. Oğlunuı1 

burnu havaya kalkık olan ve göz cildinde biriken terleri gördü. Sı • 
l::ırinde "her şeyi ben bilirim!,, "ak suya karıştırıp getirdiği sir~' 
diye bir mana bulı..nan, şapkasın' ··eyi, büyük evde. c;ok içtikleri 
da bir kulağmm üzerine eğen, ö- , ·a.mun genç efendileri yıkad1k
teki de dediğin f":bi, erk.ekliğe ı ırı gibi, oğlunun yüzüne haf:f 
yeltenen uzun boylu bir delikanlı °'afif s.iirerek terleri sildi. Oğlu_ 1 
mıydı?.. J ·'un nazlı, çocukqa yüzü ile. vı_ 

Vang Lung cevap verdi: kamanın bile ayıltmadığı sarhoş 
- Evet.. Evet.. ta kendisi.. Be- ~tzmasını gören_ Vang Lung aya- ı 

nim oğlum o.. a kalktı ve hıddetle amcasının 
- Peki ne olmuş bu oğluna? .. ·1dasına gitti, ve amcasının bR.11::- I 

I. lJ;J şl 1 k \llOI ,_P,11 l'<'f' !İ 
dır 

- 1ıf1 

ı~u~ uı.. ~uk ıl\!\ wııııı ~ 
1
1 

n.·ııı.J ı ı liııı '"t:ı "'ııh:rt aı; rı •·1, ,~ıı 
ıııdırııı.-11•1 >ıtıııtıı 11..,,rııı 1 

1 
rııı o;;.ıııtırn •-.ıtırı :ııı kıJ1ll~ 1~, ' \. rrt: .'ıHI \ı.\111, F n ı-. l)l.'1 1 

1\ r·ı,;r r: ı ı.A ~ ı.-. rı 
-~ ıı 

1~11 ılt>la 3ı.., ıkı ılı:.-1:.ı~ı J ,.~ 
• 1 ., . ~r.. ~·t 
c "'~"' il;,. ı1nrt dı•l11~ı ı.ı 1 ,~ ~I 
dcıa~ı IUO kııru~ltıı ( ~ ı; 
ı . . "( 

ı :ııı "l'rt>ıılt!rııı ~ıır def·•'' 1 ,ı 
·ıı19 

\'lldıı fliırl ~lJllrı ıı;t'~t'IJ 'j;i )'!/ 

latla •wıırt:ırı tıp~ l.:uru~fll 11 

-;ap <'ılılıı 
... ~ıu Va kıt lıeın duğı tıdan .,1.ı , 11 

t' :.ı ı.t>ıııl ı ı•laı .- \ ı• ı 111 ı it' lıt'll' i• \ ıı•' Kıtra cııclcfr•ıııılt> \ııl..ıl I' 
.ıJıııııla f\E\1.o\l.EllVI.' 11 \,11 

lliw Uuıo~u elı\lı: ıhıı. ~~.j 
J 'ltı.1" 

~· t•r f Hrırıır111n ıele/111111 • 
ası yardıma ko:5acak ve va
;;iz tutuşulan bu harp sonun. 
kim bilir, alet faikiyeti do_ Nöbetc:i nin g-afletinclcn laıu a. 

ısiyle bPI k" de mağlfıp ola. men emin olduktan sonra Pi ye r 
Çavuı;ı işini tamamlamak istedi. 

19.tJO: Pro~r)m. Hl.05: Müzik CHn_ 
fif ıııtizik _ Pi.) 19.80: Tlirk Müziği 
ı ır:ı lk liirldleri, sa;: c<;crl:!ri). 20.15: 

Ne istiyorsun?. "'mm kardeşi cıldu~unu tama • 
muz 

ıt' s• O zaman Vang Lung ciddi cid_ · ıHe unuttu, onu kendi g"nc V<' ı · 
:U konuştu: "'Uzel oı'.flunu azdıran, küstah w- ~ 

~. ölecPklerdi. 
hiçbiri Evvel~ kollariyle kendisini yu

karrya çekerek, bilahara da el. 
d Uştin-

Konusnıa. 20.:30: :\lcınkkd saat nya 
rı, aj:;ııs \ ' C meteoroloji lınherleri. 

- Dinle. Bir daha buraya ge. ı.,n;vlnz bir Gocu<tun babaı--;1 r1iv~ WWWJiWı>43WWMYE•ssS" 
lirse onu kov .. Ve ona ben ya.l. 1-a"arak. h~hrlayarak iceriye ~i• .i'akat bu fedailerin 

bu ölüm tehlikesini 
lerine dayanarak bütUn vücu. 
dunu hendeğin üzerindeki tliiz

- Acalıa meydana çıkmadan ıu··g~e çektı'. Evvela diz çöl;:tü. 
nan nöhetı;i) e kadar varabi-

yor, he1ıı:;i de: 

Sonra yavaş yavaş doğruldu. 
•k mi'! G Urliltü çıkarmadan 

~imdi arkası ona dönük olarak 
ifin i:;ini bitirmek için a<-aba olan Alnlan hayalata. dalmış 

nöbetçi ile kendisini ya 1 n ızca iki 
Jiye m e rak ediyorlardı. Ve 

metrelik bir boşluk aymyordu. 

yapacak? 

Ve bir arslan hamlesi gibi PL 
te:;ehb1 c yenilmesi şart ...,_ 

ı çok müthiş mUı;;ktille hll<lL 
yer Çavuşun, Alman nöbetçisi. 

c hiiyü k bir heyec:au verdigı 
niıı üzerine sıçradr~ı görtilclU. 

i hepsinde de a5il bir arzu 
(Daha var) 

Ull: Tiirk :\li•: ı.~i: Aıık,ırn füıdyo~u 

Kiiınc Sl's ve s:ıl lle)"l'lİ). 21.30: Ko_ 
, ııısına: 21.4:1: ="'c'>cli plfıklar _ R. 
t.~: O : :\lii1.ik ıHi. · solist) 22.UO: :.rn. 

z ' k; (H:ı<ho c· rkl"<lrnsı). Konser la! •. 
dimi _ Ilulil Bccli Yönetken. 1 -
:'1!01..ıırl Fiı:ı;aroııun cliiğiinü ooernsı. 
nın u\·ertiirii. 2. - Boicı ·:icu Le C:ı 
. fl· ıh· U,ı ~ıl.ııl cıwrnsıınıı U\"Crliirii. 

;3 - Boroıliıı! il iiııdi Senfoni. 4 -
'\ oılal~· :\loroşck dnıı~ları. 23.00: Son 
jans h:ılıer_,,,.;, zirn:ıt, esham t· 

· ll\· iliıl. < • · • • ııııl ul lıor'<ı 

(fiul) 23.20: Müzik (Cuzl>and • Pl.l 

23.55 - 2!.00: \ ' :mnki prograııı. 

nız ye~işkin err~kleri i~terim de. j-:li ve bağırdı: · · e 

- ne ıstersen ae - oglumu her 1 - Kargayı besle ırfo:ünü rw. 
kovuşunda, avuc:uı.a ald1ğm vizL ! >un .. Ben. beni sokan bir nankiir 
te parasının iki misli olarak gü- -.ıJan yuvııc:ını evimde b d 

arın ır. 

müş koyacağım.. ··ışım meğer. 

Kadın aldınnayr.n, kayıtsız bir Amcası hı' .. .. . • r ma~a.va oturmııı::; 
tavırla guldu. Soı.ra b1rden ne •

1
,ı...anar k k b it · 

l k 
'J a a va ısım ctmc~:t~ 

:::e enere : .,. z· . 
K

. 
1 

d 
1 

ı. ıra. yapacak bır i!'li olmı.rlı-
- ım, ca T"m . an para a . - b' . -· -

il. hı .:ı k.? 1 I Tını ı ldıgırıden üglcve kadar as· maya eyva a . .. ;..ı.emcı 1 ... ş. . . _ · 
t b d k. 1 b 1, a· 1 \·atagından Q'kmaıdı. e en c pe ı rn u ... e ıyorum. · 
Hem, erkeklerden hoşlandığını Vang Lung'un bu sözlerini i~i. 
doğrudur.. tince başmı kaldırdı. Ve tenbtl 

. : i .. . ~ ; .. ' . . ,• • 1' J!;.. ..,. .. 

Fakat baba, ben onu ta
orum. Demetre biraz sana 
ı7er. O Maşeskoya benze-

,------------------·----·----------~, ,lü~~u.$mili~kadu~M~-

T U N A K 1 Z 1 ı~~~~:ı;;~ g~:~::;~1: ~~ =~:~ I 
trier birçok defalar tatil aylan-

z. 
- Her halde Preslese giden 
metre kendisi değildir. Dom
a da onu pek iyi tanır. Bu 8 

·)-.... altmış yaşrndaki adamda hu 
derecelerde bir enerji bulundu---------=-------------··-----.-------- }unu hissetmemişti. 

ım onunla münasebeti bulu. çak haydut! 
ı.. bir başkasıdır. Ploesti de-1 Bu sözü i~itince ne için oldu
~n birisi ki asıl adını unut. ğunu bilmeden Jan Le Mestriye 
n. Çünkü birçok noktalarda ' içinden bir teselli hissi duydu. 
vük bir müşahabet var: Yaş Domnikanın kendisini kaçıran 
burun şekli. Sonra bir müd. 'adamla müşterek histe olmama. 
evvel Demetreden be.na bir sına memnun oldu. O şimdi an-

'.dit mektubu geldiğini de u. llayordu ki ge~en sene yaz mev. 
•mayalım. siminde Biyariç'de kendisi ile 
Pol yerinden sıçradı: dansettiği bu kız tahmin edile. 
- Demetre seni tehdit etti I miyecek kadar kalbind.: yer tut. 
'e mi, baba? Halbuki buna 

1 
muştu. Bu kızın siyah rrözleri 

:r şimdiye kadar bana bir şey her halde masum idi. Bu kızı 
»vlemernistin. aiıp götüre-n adam hakl.cr~da de. 

T averesko omuzlarını silkti: rin hiT nefret duvuyordlJ. 
- Seni ne diye bu türlü iş. Domnikayt bulmak, onu b .. 

r ·e karıştırayım! R·1 işler c1aha t çıran haydudl'n elinden kurtar. 
~:., doğmadan evvel basladı, a mc:.k, yire ailesinin kurağrn:' 
· ·nim oğlum! Biz nnunla mah. 1 vermek irin i-indP. hüyi.ik h;r 
1 ··~melere di.istük. O davayı k"ly 

1 
arzu vardr. Ken~isini hayalin 

. • d' b . 1 .. 1 d h l • . 1 l '"ttı ve şım ı o l"'nı a-nara '"11- e u mn "!"'"' t ı,.,n ,.-~ ~ nıe ... ~ ... 
·;rmek hıtiyor. B enden elin~ ketlere ,...itl""i-ı . M~T~--..:ı::m val.,.,t
Jİr rehin geçirmiş oluyor! Al- başına bu kızla birlikte döner-

!(en görüyordu .... 
I· Jadiselcrin inkişafı böyle oir 

ne: iceye doğru gideceğe benzi
v~rc1u. 

- Bunda çok isabet ettiniz; 
dedi, bundan dolayı bilhassa si
ze teşekkür ederim. Siz de b u 
el!m aile faciasına karışmış ol-

Jt. ~ ~ dunuz. Fakat ben biliyorum ki 
T averesko yatağından fırla. siz dost bir insansınız. Sizden 

:h. Çıktı. Pijama ile oda içeri. bir zarar. gelmez. Nasıl ki biz. 
;ir.de dolaşıyordu. Ağzından bir zat siz bu işin çok gizli kalması
kclime hile çıkma yordu. Hiç m kendiniz istemişsiniz." 
rlurmaksızm ciara içiyordu. Ha- Sonra ağlamakta olan oğluna 
'ine bakınca hiddetli olduğu ka- döndü: 
-:l:- ;· end·~~ içinde bulunduğu da - Fakat oğlum, ne diye öyle 
"1nlfl~ıl~hilirdi. ağlıyorsun? Domnikanm şahsr-

Of{lu hu sükutu kesmiş ol- na en küçük bir zarar gelmez. 
mak i in Le Mestriye'nin iki Göreceksin, Dcmetre onu bana 
.,.i.indı,nb~ri kendisine yaptığı el de~dirmeden geri verecektir. 

'1izmetl.,,ri anlattı: Kendisine iyi bakacaktxr. Eğer 
- Rahacığım, dedi, bu ışı ben kendisinin istediğini yanar. 

-.r lise h2 ber vermeden sana bil- sam ... Fakat henüz iş bu safha. 
1 İr!'""C"""';"':e sebep olan Le Mest- ya da gelnıi~ değildir . " 
=··~-ı:,._ 13unda çok ııuar etti." 1 İhtiyar Romanyalmm siyah 

T rı•·e!'esko dmar~k Le Mest- gczleri içinde hir ate~ parTavor-
ciyc 'nin yüzüne baktı: ldu. Ağzı haddinden fazla büzü-

Le Mestriere yaklaşarak dedi 
ki: 

- Biz, yiğenim Demetre ile 
ruühim bir menfaat meselesin
c~en dolayı ihtilafa düştük. Ben 
zengin idim. Demetre fakir idi. 
Aramızda cıkan dava neticesin
de o mahv~ldu. iflas etti. B~n 
haklı ;dım. Davayı kazandım. 
Fakat Demetre davada hak•Hz 
.,[duğunu ve mağlubiyeti hiç bir 
zaman kabul etmedi. Ve şimdi 
yeni bir taarruza geçiyor. Benim 
~ıımden servetimi almak icin l.ı
:;ı:ımr kanrıyor. Fakat o nP. ser
,reti:ni alabilecek. ne de kızımı 
elinde tutabilecektir.,. 

T averesko :Vf"niden oda rceri
sinde gezinmeğe başladı. Ara . 
"'r~da ";:;.Jvna ve Le Mestriere 
doğ~u dönüp dönüp bakıyordu. 

(Daha var) 

ARTiST AŞ/(/ 

--- .-ı 
Ege Tiratı·osu Toını::;illC' ~~· 

4 ,., 1 ·ı -. t . ksaııı' ,1,y u nzar csı a ., d~ 
-ııı srn111a'.'a Yavuz ~inenH1 :--

AX.\ LAHJN Cm: ASI 
. t"si 1\11çe Pençef \'<.'r~~ 

ten bel sordtı: 

- Ne olnıu§ ki?.. 11°' 
• det:ı O zaman Vang I_,ung a . ,ıl' 

~ulurcasma oluµ bitenıerı 

lattı. Am:•nsı güldü, ye: ııl' 
r~' 

- Ee.. Bir çocu3"ıı er)( 11ff 
• . • . ? SJ· 

mckten menedebılır mısın · Ji.:ı 

genç bir kopeği bac;ıboc; bil' ~· 
• :,.tı1lcfi 

köpeğin arkasından ,.. 
mani olabilir misin ? .. d~' 

·ı 
Vang Lung bu kahkahfl) ,,ı 

• 1 3ı yunca, hcnga.mclerle do u .. ~~ 
.. de b ,-ıı zaman ıçın u amcası • A~ 

den çektiğ·i şeylt'ri hatırJıtdl· '.,t 
. ıııl . 

casrnın eskiden t0prakJar ı~ 

mak icin kendisini naı:ııl ıo~.· ı· 
. il 

maya çahitığıı11, ve ~irrıd1 .r< 
ni.in burada, evinde n:.ıs 1 l yi)' rS' 
içerek ve haylaz hayla.ı otıJ, 
rak yaşadıkların'. Tuti·1in J; el 

aldığı pahalı ::dyeccklcri al11ıı i 
nın karısının nasıl boğaıı!l ~ 
d•rd• V• • • , ' d • bll g!l 

ı ıgını, §ıınrn e yıne ıı1 

ı:ının oğJunun, kendi güzrl. , 
a rdt

sum çocuğunu nasıl az ' t 
düşündü ve dilini disl"yerel' 
ğırdı: ) 

p(lr 
( Drıhrı 



5-VAICIT ' 
Askerlik bahisleri : 

Umumi bir harpte 
Balkan arın a · eı Sıvas 4 Eylul bay-

P.n ••• çıkan "lllüstrasyon,. pındıktan sonra Almanya n./ _ _ k t 1 
ITlecnıuasmın son '811)'18mda as- ltalyaNa •mUll'İ laa,,aten dal.. ' 1 ı I n 1 u ay o r 
keri ve çok enteresan bir maka- feci bir vaziyete düşeceklen 
le ne,redilmiftir. Mlkllleyi ya • m.uhakk•k göıQlmekt.edir. Mih
~unın ismı gızli tutu:imakla be- verciler, bugünkü vazıyetle u -

raber, yazılanlardan. bu zalin mumi harpteki vaziyeti ınüta - Ta r • b ~ k · ı A t t l-ransız askeri mütehassısı ve laa ederken, Jta•ya ile Japenya- 1 1 o ngre 8 onu ve a 
gene. allerinden biri olduğu tQ.h nın o zaman lngiltere ve f ran -

n1in oıunmaktadır. ea ile müttefik oMıılctMını ve •• h l ) t f d 1 
~1o~ern harpte istratejik ve binaenaley~ muvaze~enin ~.ih U O a Ira arı a V 8 e 

cografi ~aı~larden beheeden bu v~rci1er ,ehıne oldu['Un11 ıau • 
ee 

tnnkale.dcki fikirler ( Britanya - :laf~ya ~alı9ıyorl~r. Bu iddiaya ı 
rıın müda.faa11) nclınıia bir iki - Türkiye ılc Aıoenkanm clemok 
tap neşreden ve bu kıtQ.bı cok ·asi devletlere karşı olan sem -
buyuk l.>ir ra;ıhete mazhar oİan ">l\ti ve temayüllerinin, m ihver 
a.4keri miıtchassıslardan Lidel cilerin tasavvur ettiği muvaze -
Hcrtinin dü§üncclerine çok ya- neyi altüst edeceği iddiasile 
kındır. .,.ukabele ediliyor. 

1 Iı.istra"ondaki muharrire 
. 

JAPONYA ve RUSYA 

Askeri mütehaM18lar müı • ı 
~bel umumi bir harpte bilhu. 
ı:ı Japonyanın oyn~cağı rol -
ien bahsc:ıerken, Sovyetlet"le 
Tapc-nlar a"a• ncla bir harp baııt
'ıyacak o lursa, Sovy<"tlerin Al-, 
nar r ,. " harp levunnah itibe
·ile yardıma koşmtVacarn Ja -
V>nvAnın i.e, mihvercilerden . 

.Atatiirkiin kongre ee/terüıtleki tcriM yad.n 

Safran bol 
Yerini değiştirec 

bir kasaba 
Modern 

bunu 
bazı zaruretler 
icap ettiriyor 

söre, Almanyanm askerlikçe en 
çok kuvvetlenmesi, Avuetur -
) anın ve Çekoslovakyanm iJ -
hıt.l;ından sonra olmuştur. Çe 
koalovnkytmın Alma.ıyaya il 
h&ilmdan sonra Ld."stanm stra 
t "ik vaziyeti değişe.ek Mi.mih 
ania:mas ndan önceki Çekoslo 
'' ky:ıya b•nzem"ştir. Diğer ta· 
r f·an Lehist nın Rı..ıva ile de 
q niş hu:ludu vıı~dı.,., ki bu ;~i 
hudut i~i tarafı keskin bir kılı · 
ça benzetiliyor. 

YUGOSLAVYA 

1 
~ k .1 ieh" Sıvas, (Hususi) - Slns bu· mek ıuretJ ile harar tle lrartıla· 

"".rr,kmaaı 
1 
m~ r;-ı d:dilecıne gfln Cumhuriyet TUrktyesinln mış; ve batrına almı tır. Safranbolu, <Huıuat) - Bun.,dllmesi takdirinde l-u bin l n 

-l· • ~~;.ı"·r o ~a; ay c -, kuruluşunda çizilen ana hatla- Slvaı tongreslnln Liae blnL dan takriben yedi eene evvel mab~olacaklarını, bu yQzd 
~ını soyuyor r. rın ve tarihi bUyUk hAd!scn1n ı.unrn toplar dıtı gU'.l bugün ol DahıUye Veklletl tarafından devletin tarihi ve arkeolojik b r 

Fakat, heniiz hu husus•a !>aşladığını gösteren Sivas kon_ duğu kadar yarın d.ı aynı gönül Safranboluya gönderilen bir çok kıym •ter kaybede etuı 
"hmin~e bulunmck ~~anı greainin 20 ·:ıci yıldönümUnU vuru,ları ··e Cumhuriyet gen ehir mütehassısının yaptığı aynı zaoıanda hiç bir bakımda 

... cJ~~ıftır. Ja~cmyanın ıstık - coşkun ı,enllk ve tezahüratlar llğinin en kutsal blr kaynatr 0 tetkikler neticesinde tebrin istihsal kudret ,e kablh)eti ol An::lustan sonra Yugoslavya 
ırı:f 1ver devletlerile doıt kal -
rnak şİyas tini müdafaaya baş
lamııtı. Çünkü, Anşlt;s Yugos
lavyayı büyük bir tehlike içine 
koymuştur. Almanya ile hudut 
olduktan ve Arnavutluğu hal· 
Yanlar aldıktan sonra Yugoslav 
Ya coğrafı vıy;iyeti itibarile de
rnir bir çenbcr iç~ne almmıştır. 
Bugünkü Yugoslavya şimaldf' 
Almanya ile huduttur. 

bal ıcın verecegı kr.,.arlar umu- arasında k•ıtluluyor. AtatUrk 1 caJttır. (Hu Tarla) m vkilne kaldırıl- mıyan Safranbolu halkının , 
-ı1i bir harbin. neticeleri üzerin- ı ıilliyet prens'pleri içinde ha·- maaı lüzumunu anlamış ve bun- ni kurulacak bir şehirde hiç bir 
1e cok mu··essı·r olacaktır. Ve k bAk . , Burada Ata kalbi çarpıyor •. d b hi t -• tti 

J
• • • . . ın a imiye;.lne müstenit bir Burada TUrt varlıtı şablaoı an • 8 raporunu an .. m e - ey elde etmek ı.udret!nd ol 
ttponya, şımdikı halde, Alman devlet kL?rmak içi::ı açtığı milli i plAala beraber Dabıliye Ve madıkJarrnı; hattA yeni kuru 

yadan ayrılmış gibi aörünmek- davanın b:ışıra ıcçmek üzere yi~rı . Bkuraia TOrk yurdu ertln klletlne vermi,tl. lacak şehirde içilecek ıu dah 
•ed' 1 "' ne avuşuyor .... 
· ır. 1919 Mayısında Anadoluyu gez. Pltn l!zerinde me gul olan bulunmadıtını ileri ıUrmekt 

Tam ~ile bir galebe i - niş ve Samsuna çıkmış idi. Türk Bunlarla !>eraber milletin bU. Vekllet neticede mütehassıs dlrler. 
:;in her iki gruptan hiç biri he- lnkıllbmın esaslarını hazırla- tU .. kur eti anldılı ve benim. raporu mucibince şehrin tesbit 
nüz kati bir şey söylememek - mak czere T~mmuz 1919 da Er. sedltf ve aynı &amanda siyasal eclUen yerde nihayet on sene i-
te ise de, bu şansın demokrasi • rumda şa ·1t vilAyeUeri ve sosyal hakhlnnı kendine ta· Ç.inde ) eniden in asına karar 

Ba~lara nakle taraftar ol 
ıUmre de bugünkü •ehir 
tekniğine uygun olmryan bir k 
sabada ıklısadl ve sosyal bir ı 
yat teıtslne imkln bulunm 
tını aöylUyor. dır. Garpta ise, tam manasile 

ltalyan hakimiyetinde bulun"ln 
Arlıryatik denizi, cenubunda 
Arnavutluğu alan ltalya ile mu 
hattır. 

Binaenaleyh, şayet Buha -
rıstanı da mihver devletleri 
kazanmıya muvaffak olurlarsa 
Yugoslavya tam manasile mih
ver devletleri ortasında imdat -
sız ve çaresiz bir halde kalacak
tır. Macaristan d:ı aynı vaziyet
tedir. . 

Bu •ekilde kurulacak bir 
hlok. tabiatile mihver C!levlet -
lcrinin iaine f ,.vkalade yaraya • 
Cl\ktır. Ama, bu bloku meyda
n.. getirmek mütkül hatta im
kansızdır. Bu hususta mihveT 
devletleri tertip ettikleri pli 
h;:- i 'an dahilinde müthiş bir 
faaliyet sarfederek bloku behe
mehal meydana getirmeğe ~alı
ın:·orlar. 

Berlin ve Ro~ hükUmetle • 
ti tarafından gidi olarak tertip 
e iilen ve Berlindeki yüksek er
kanıharbiye tarafwndan idare o
lunan bu proje tahakkuk ede -
«'ek olursa umumi bir harpte 
B 1kanlarm istTatejik vaziveti 
lllihver devlet~ uygun bir 
şekle girecektir. 

ROMANYP. 

Halihazır İl'tratejik duru-
ın~_göre, yalnız Çekoslovak:ya 
~cg l, Romanya ela eski Çeko1-
ovakya vaziyetinde bulunu -

lt!r c he . ok ha müte • r " a 1 nıtan Cumhur!) et halk partıRi- \ erml ; 'e bu kararı Safranbo_ 
'Jl&YI p . re • -.ır 1117& llt141naltt.tr.. 
va.da. lspanvayı da heeaba kat Büyük davr..nın taqak1·nku ı. ÇUnkU: Rumeli ve Anadolu Bu karar üzerine hUk6metl 
-nalt lazım~ır. l.panyayı ele çin Rumeli v~ Ana:lolu ve Ege mUdafaal h:kuk cemiyetinin temaaa geçen b lediye nihayet 
'llahiJm,.k uğrunda eon zaman- vil~yetler murab;ıasl:ırındao ilk toplandı"'ı yer o'ı .aaı itibari belediyeler bankasından elli 
-la her iki r.mJı,.:nin sarfettiği mürelckep c!~ğer bi'" l:;>nırenln le de Sivas kendine bun•ı bUyUk bin llJ'alık bir istikraz yapmağa 
.... ,,ret çok büyüktür. ~ı:masını fi 'süne· Atc1.turk b·ı- bir lftlt- ·ve kıym~· olarak k - muuffak olmuş, bu para ile de 

Geriye kruan Uçun u zum 
nln de kanaati udur: 

Hastarlada lstlmlAk e4U 
arazi üzerine her a.,.. mal 0 

lursa olsun birer bina yap .. 
ve ,u suretle hayatı bır 18tikra 

Her ne 111retle olursa olsun glln 20 :ncl yıldönUmUnU can. bul etm'lktedir. istimllke başlamı tır. 
., sebebin, surası muhakkaktır dan kut.uladı;lımız 3 Eylikl 1919 BcgUnUn tariheal şerefine tstlmlAk muamelesi ikmal e. 
'·i, mihverciler kuvvetli olan .rn ta bu kongreyi açır.ıştı. uygun b' · suıette halkeli tara. dlldikten sonra satı a başlana-
~rat ce.,h-si kar<ıısmda Atatürk Erzurum kongresln. tından -:. program hn.,ı an· cak ve blnnetlce bu işten yüz 
1914 ~ ... dahil f-i bir akıbete jcn sonra yanındaki heyetle nııştır. Şehirde şenll-''tr ve et;- elli bin lira kAr edile ektir. Bu 
T'.B"HE O'Örünüyorlar. 1919 yılı ey~ülllnlln 2 inci gUnU leııcelerle Halkevl temsil kolu para ile de yollar ,e su yolları 

Bir f n g i 1 i z darbılT' .. seli sıvasa geımış ve Siy as balkı tuafmdaa !ur müsamere nrl· ~ apılaeaktır. 
Var is no ıtnlution y •ni (harp kendJleriııi Sivas - Erzincan yo. le lek, tarna: koııs "e salonu ta. tşin resmt kil ve mahiyetini 
hiç hir şeyi halletmiyecektir) lu U1erinde uzaklara kadar glt-ı vaf e<lılelektir. bu safhada bırakarak bu me't· 
~enı~1ct• itt de, 1 -~is•l\n hudu
~unda rat1'\van ilk silAhlar bir 
".W nva harh:nin başladı~ı ve 
bilt":n ...... -1 .. l,.r:n ;:ı.nrl'k, ailfıh

la halledileceğini ilan etmektedir. 

Ö'üm 
Nablis mut.asaı rıfı merhum 

zu Uzeıinde beJirmetl batlıyan 

Ne var, Ne yok? 
tel'kki ve tefsirlere geçiyorum. 

Safranbolu balkının ytııde el. 
lisinln hem blll me\cut olan 
kasabada, hem de ehrin sayft. 

Lehıslanın kuvveti 1Almanyanm kuvveti yeal makamında bulunan ve 
pbre beş kilometrelik mesafe 

Polonya ile harbe tn••· an de olan haflarda evleri vardır. Almaııya il h•rbe tutu an 
Almanya, Anşlusdan ve Çekos. Yani bunlar içinde lktısadi bL 
lovakyayr ilhak ettikten onra kımdaıı şehirle daha çok ılgıll 

yecek derecededir. Leh milleti bUyUk bir d vlet olmuştur. Fa. bulunanlar olduğu gibi bağları 

Polonyanın kuTveU bUyUk dev. 
Rüttü Pa anm damadı ve film. Jetlerden sonra istihfaf edllem1-
rük mulıafua ıenel komutanlığı 
Jirinci tube i.mıri Süleyman Bo
:ıevalin babası, diş tabibi Hüsa
mettin Sunolun kayınbabası pm 
rtlk genel müf ettışliğinder. mü. 
wekait ve eski muharrırlerden 
Bay Mustafa Nun Bo'leval ve. 

çok c68ur ve mubuiptlr. Milli kat, bu bUyUk devlet ondan da. ter lh edeni r de çoktur. 
davalar Uzeı·inde çok titiz ve ha kuvvetli devletleri kendisine 
mUttebittır. dUııman yapr.. • tır. 

Polooyanm meaahal sath )eal Almanyanın bu~Unkü geniş. 
3!0.000 1111ometredir. • liği 680 000 kilometre murab-

at etmıştir. Cenausi bugün üs- Ntıfusu: 35,000.000 dur. 
tüdarda Selimiyede Şerif kuyu - Askerlik tttbarlyl• sulh zama. 

bardır. 

Nüfusu: 87 milyondur. 

Ba kaca ışebirlP.rle ve bağlar

la alAkası olmıyan Uçün U bir 
zUmre ~eni bir bir yapılması 
na taraftardır Bu itibarla Saf. 
ranbohı halkını Uç kııma ayır· 

nıak doğru olur: 
ıu sokajmda l1 nuınarah evin. nında 850 bin ktşlllk 9rdusu Sulh zamanında Almanya or. 
Jen nöle vakti kaldırılarak Seli. vardır. duan 860.00-0 kl'1den ibarettir. 1 ~ er, 

1 Şeb'1"de kalmağı i ti) en. 

ıniye camiinde aamazı kılınacak Harp halinde 20 dea 40 yaşı_ Harp halinde Almanyanın çı. 2 BatJara nakletmeyi ter· 
ve Kancaahmetteld aile kabri•- na kadar toplayacatı asker dört karacalı asker 12.000.000 nu cib edenler, 
tanına defnedilecektir. milycnu mUtecavlıdlr. 1' .. akat, bulacaktır. 3 Ne bağlan ve ne de ışeh 

Bay Nuri, Allmet Mitat mer- icabettlli takdirde bu miktarı 

temin eylemek. 

Her Uç sınıfın llert geleni 
ile görü tüm. Görüşmeden mtı 
tevellit lnaibalarımı yazdım 

Rlmdl de kendi noktal nazarı 
mı hUIAsa edtyoMJm: 

Safranbolu ka.zaaı l>u&UAk 
vaziyeti itibariyle IDıaDt fata 
tacak bir yer delildir. Şark 

garp ve cenut cepheleri yalcı 
dağlarla muhat olaD kaaabad 
tçUecek su olmadıtı atbt kıtı 

soğuktan yazın da aıcaktan du 
rulmaz Aynı zamanda bura 
yeni ve modern bir tanda la 
edilmekte olan (Karabük) e o 
iki kilometredir. 

D ~ lctçe yaprJmasına 
verilen şehir yerinin Hastart 
olduğuna ve bu şehrin de tek 
nlk icaplara göre kurulacatm 
nazaran, y nl şehirle KarabU 

arası sekiz kilometreye ine ek 
tir. Aynı zamanda bu mevk 
kolaylıkla getirilmesi mümk 
olan (Matar:ı suyu) adında bl 
de ııefls su 'ardır. 

Binaeaaleyh, bu vaziyet ka 
ında eski ehrin yerinde ita 

;,or. Binaenaleyh bu iki devlete 
R~ yardım edilmek teteb -

1~~aü büyü~ güclüklerle kar!' • 
~acaktır. 

luaıaua 1879 • Tercfimanı Haki. 6 nılJyona çıkarabjllr. 
Almaalar bllbaaaa motörleş. rt ıstemiyerek Hastarlada yeni 

tirilmiş kıtaata ve bau kuvvet. bir ehr!n kurulmasına taraf. 
muını lstlyenler memlek t k 
gısı Ue detti; bu suretle 

Maamafih, bir umumi harp
~· mihver devletleri gayet sarih 
ı: aclık tehlikesine maruzdur· 
~ Bilhaaea İtalyanlar bu teh -

~i bütün ac;ıklıjile hissede -
ceklerdir. Almanya da hariçten 
~r istinat noktasına güvene 
h'lıJl'ec:ek tir. 
. Bu itibarla, mihve;.- devlctle

~.&ıin ~~wni bir harbi kanna
leceğine F ranaız muhanir İna· 

1 arnamaktadır. Abluka altma a 

kat guıetemni çıkardığı sırada Lelıistanda iki bllyUk tayya. 
kalem arkadqbğmciaıı iatifade re • brikası vardır. 
ettiii bir zattı O Cevircie bayat
ta olu muhanirlerimmn en tı- Şimdilik Lehlstanın elinde 
:ıeaalisi Nuri Beydi. Gümrilk mti- mevcut 1arp tayyarelerinin sa. 
fettifliğinde de cit:rbtlUğü Ue ta. yısı 2000 dlr Leh menabllne ıö
!lllll1lllbr. Soyadmm da deliJetiy. re, ı ve bombardıman tayya
le anlaşıhr ki merhum o.nanıı re ı <'larak Lehistan 3500 tay. 

lertn azla ehemmiyet vermek. tar olanlar. el menfaatlerinin haleldar ol 

te<llr. Şehirde kalmak lstiyenler; 
Alman a bava kuvvetlerinin ebrln ifade ettiği tarihi kryme· nasebetle efkArı umuml)eJI 

avcı ve bombardıman olarak ti ılerl)e sürer k ehrln terke vi e çalışanlardır. Llkin 
5000 den fazla tayyaresi vardır. gıbller hakkında gen<: ~j 
Almanyanın Baltık ve Şimal kuvvetli otoritesi kendin 
Denıziııde olmak üzere iki do· altı gemileri itibariyle kunet- terecek ve Safranbolu da alb 
nanması vardır. Her donanma. ildir. Fakat btltUn bu kuvvetler yet yeni ve modern bir şe ir 

tarihinde. Franaı.ı ceuerali iken yare) ~ahlptlr. Halen Leh. laa. 
Sultan Ahmet m ıamanmda ta· va kumandanlrftnın emr nde n n 
tubulda topçular kumandanı ta 6000 tayyareci vardır. Lebiıta- mi ı vardır. 

ı tane ağır saffr harp ge_ lnglllz donanması önUnde dat Une girecektir. 

yin oluııaD ve 1160 ta oı.eıı Ah- nın Alman laud dana yakın bü. l 2 hafif kruvazör ile muhrip 
met pqa alleltndendir yu·: '8hlrlerl Krakof ?. • ., ae, ler de Alman doaanmaıına kuv. 

ma ba eğmeğe mecburdur. 
• Almanyanıa Leh hududuna 

Halkın aklı erea TC 

menfaat dUşünmiy n kı mı 

karan .laararetle brtllaaak 

Kendisine rahmet diler, ailesi. Katovitıa Lo4ı, Po Da ToruD vet vermektedir. Bunlardan 
ve Gdınye dlr. J batka Alman donanması deniz. ne tuiyetıerimw araerena. 

yakın olaa tehirleri Bre1Jav, 
Frankfuraenaoder, Opel Şayde. 
mule ve Şolp'dur. 

dırlar. 

CeW Sallh Gt:'\ 
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su 
Almanyanın lngiliz no
tasına verdiği cevap 

Vüzme, su topu ve 
de de lstanbul 

atlama müsakalarının hepsin
mıntakası şampiyon oldu 

Almanyanın, lngiliz oltimafomuna verdiği uzun 
milleti lngilizlerın cevap " Alman hükumeh ve 

oltimatomvari taleplerini ahz, kabul ve is' af 
etmeğ i reddeder,, diye başlıyarak "ing·lterenin 
her tıareketine ayn ı silahlarla ve aynı şek ilde 
cevap vereceğız,, eümlesıle nihayet bulmaktadır 
Bertin, 3 (A.A.) - A.pğldaki 

resmi tebliğ neşredilmiştir: 

İngiliz hükQmeti, Alman hlikQ. 
metine bir nota vererek Polonya 
arazisine girmiş olan Alman kı· 

lrıg!lb, bakin~tiı:in ıiyueti, bu 
sulh )<..:lu ;;.ıJiJe mani . olmakla 
suçlatjvr. 

• • • v. .. • • talarma eaki mevzilerine geri çe-
Dfin1ti1 yüzme binncıliği musabakalanndan ı1cı en8tantane kilmesini talep etmiştir. J.Dgilte-

::; -· lıagaiz liükflmeti, tarihte 
misli görillmemiı bir tarzda, Po. 
.onya hilk ... !:at:liı:e, Almanyaya 
kareı yapmak niyetinde olduğu 

bütün hareUta k&rfı umumi a. 
;ık bono vermiftir. lnrtllz hUkQ. 
meti, Almanyanm lıer tt1rlU tah· 
riklere veya bir ht' cuma kartı ken 
:lisini müdafaa edeeeji bütün 1e
raitte, Polonya ht~ktlmetine uke. 
rt yardımda bulunmayı temin ey. 
lemfttir. Bunun üzerine, hemen 
derhal, evvelce Almanyadau ko· 
!)&l'llan arazide yaııyan Alman· 
lara kal'§ı Polonya tethifi, ta -
hammül edilmez bir ,ekil almış. 
tır. Danzig serbe .. t 1ehri, bütün 
hukuk! ahkima, hak ve adaletr 
muhalif bir tur.da muameleye 
maruz kalmıe ve ilk olarak, e. 
!conomik 1&hada 7e ,UmrUk me· 
·elelerinde yok edilmek lot~n -
miştir. Danzig :n.atU.Unde İngi
liz hükGmetinin pek iyi bildir 
'i>ütiln bu ihli.ller, Polonyava ve. 

bili ve harıcl huzurunun aleyhi· 
ne olan bir vaziy<..te nihayet ver
:neğe hazırlanarak, kendi arazi -
sini tehdit eden Polonya hücum. 
!arma anı tedbirlerle cevap ver. 
mittir. Britanyanm. Filistindeki 
Inpliz protektoraıma benziyen 
buı noktai nazarları ve taahhüt· 
'eri yüzUnden Rayh hUkfuneti 
ıarktaki vaziyete katlanmak ar· 
maunda değildir. Ve bilhasaa 
'layh hükumeti kf ndiıini Polon
vaya ezdirmek niyetinde defil. 
dir. 

Su aporlan federasyonu tara· düncü oldular. gesi bir kupa, üç şilt aldı. Bu su- renin Berlin büyük elçisi, bu sa. 
:lmdan tertip edilen ve cumarte- Müsabakaları müteakip başha- retle Türkiye yüzme birincilikle- bah saat 9 da tahrikki.r bir no. 
il günü hqlıya.ıı Türkiye yüzme kem ı.ratından bir söylev yapıl· ri de nihayet buldu. Şampiyonlu- ta vermiştir. Bu &<>ta~a, eğer Lon 
iirincillklerine ciün Beşiktaş ha. dı. YüzücWeri maealya, bölgelere ğu kazanan İstanbul yüzücüleri- dra saat 11 e kadar ıtminan ve· 
vuzunda devam edilmiıtir. kupa ve ıilt verildi. Istan.bul böl- ni tebrik ederiz. rici bir cevap almuaa İngiltere 

Bir gün evvel hakemlerin azlı. ,.. ""\1" kendisini Almanya ile harp ha • 
iz yüzünden vukua gelen. ufak tinde telakki edecektir, denmek-
tefek kan§Jkhklara dünkü mUsa- tedir. 5 - Alman hükümeti, mem • 

·ek eti mUdaf aa ~en ordularını 
ıeri çekmeğe mecbur kalması i· 
~in ultimatom vermek sureti!e 
vapılan bUtün tecrübeleri redde-
1er, ki ordularmı geri çekmesi 
'<argqalık ve ada'etsizliğe yeni -
len başlanmasına sebep olacak • 
tır. Aksi takdirde Almanya ile 
tarp yolu ile mücadele edilecetti 
tehdidi, senelerdenberi bir çok ln. 
1ilis politikacıları tarafından I· 
An olunan niyetlerden ibarettir. 

b&kalard& tesadüf edilmemi§ ve 
yanelar bqtan sonuna kadar 

yük bir intizam ve heyecan i-
tinde cereyan etmiftir. 

MUaabakalarm seçmeleri öğle. 
den evvel finalleri öğleden son. 

Dalllo'l'a. yapıldığından arada yüzücü -
lere dinlenme vakti bırakılmış -
tır. Saat 12 de atlama mUsaba. 
b.1an yapılmak Uzere hakem he. 
~ti ve yUzUcüler Bebekteki Ga· 
latasaray klUbtl denia:illk loka -

ne gitmişler ve atlama milaa. 
bakalan Bebekte yapılmıştır. 
r>UnkU milaabakalarla nihayet 
ulan birinciliklerde İstanbul yüz 

me takımı 125 puvanla şampl • 
ın, ltoelteH • pavaısla ikinci, 
~an 48 puvanla üçüncü, Balı
hair 27 puvanla dördüncü, İzmir 

puvanla bejinci, Trab:r.on 20 
pavanla altmcı, İçel 12 puvanla 
\'edinci, Ordu 1 puvanla sekizinci 

-... -.muttur. 
Hatay ve Seyhan yUzUcUleri 

f akıyetle yUzmilflene de 
llklblk defa girdikleri bu mtısabaka
l""'""l...ın1& derece alamamıtiardır. MU 
PllllDab&kalanıı teknik neticeleri ıun 

IOO Serbeat: 
1 - Vedat (İstanbul) 2.39,2, 
2 - Ali (Ankara}, 
3 - Cemal (Kocaeli). 
100 Sırtu.til: 
1 - Saffan (lif.an.bul) 1,25, 
2 - Hakkı (Balıkesir) , 
3 - Mehmet (İzmir). 
1500 Berbut: 
ı - laman (İstanbul) 24.20,4 
2 - Sadettin (Trabzon), 
3 - Mustafa (Kocaeli), 
.. X !00 Bt1!17'ak: 
1 - fıstanbul takmu: (Saffan, 

edat, lsmail, Mahmut) 10.40, 
2- Kocaeli takımı: (Mehmet, 

~·~a. Rifat Yusuf), 
3 - Ankara takımı: (Ali, Ne. 

Nevzat, Nihat). 
Trampln atmaıa: 
Bu milaabaka Bebekte Galata

y atlama kulesinde yapıldı. 

, Ankara, lıtanbul, Balıke-
olmak Uzere dört atlayıcı iş

etti. Çok heyecanlı ve ııkı 
~kiftne halinde devam eden 
karplqmayı Jstanbulu tem -
eden Beykoz klUbü 7captanı 

~-.Lh'Pi ikinci ile arumı büyük bir 
yı farkile açarak Türkiye at -

pmpiyonu oldu. lzmirden 
ikinci, Ankaradan BWent 

Uncl1 oldular. 
l - Fahri (İstanbul 138.24, 
2 - Sabri (İzmir) 113.30, 
3 - Btılent (Ankara) 104.90. 
Bw topu: 
Son olarak su topu finalleri 

dı. ô:>caeli İçel ile yaptığı 
bakayı 6-4, İstanbul Anka

ile yaptıp müaıbakayı 11-0 

Ve fstanbul takımı Türkiye su 
u fUDplyonu oldu. Ankara l· 

, 'Kocaeli üçüncü, İçel dör -

Türkiye turu birincıliklerinde: depar 

O zaman, İn.giltere büyük elçi. 
sine aşağıdaki ır.uhtıra tevdi o. 
lunmuştur: 

"Alman hükumeti, a eyUil ta· 
rihli Ingiliz ultimatomunu alml§
tır. Buna, qaiıdaki tanda ce -
vap vermekle keabi fahreyler: 

1 - Alman hUkOmetl ve Al • 
man milleti, İngiliz hükQmetinin 
ultimatomki.ri taleplerini ahz, ka 
bul ve is'at eylemeği reddeder. 

2 - Bir kaç aydanberi, şark rilen açık bono ile tasvip edilmiş. 
hududumuzda bılfiil harp vazi • tir. İnaaniyete mugayir bir ıu -
yeti hüküm sürmektedir. Versay rette muamelelere manız kalar 
muahedesinin Almanyayı yıprat· Alman hallunm · tlermde 
.-.aımc!Mlberl, 'MIBı' ,-otu tle her mtfte1ieritç bir haıt~atan Al~ 
türlü hal ~ur~ti, bütün Alman man hükOmeti, Polonyaya k&.l'll 
hükumetlerıne karşı reddedil- buna bemer hiç bir tecavilzkl 
miştir. 1933 diğeri de nuyonal harekete geçmeden be : 
sosyalist hükumeti de, bu mua - bırla beklemi,tir Al •..:Y h=-kQ
hededeki haksızlıkları ve cebir meti, bu hAdisel;rin m tahammW 
ve şiddet vaziyetlerini ortadan edilmez mahiyet. aldıfmdan ve 
kaldırmağa çalıımı,tır. Her tür. bu halka yardım edilmez ise biz. 
lU tadili imklmıız bırakan, evve. zat müdafaaya umetmit oldu· 

Bayrak yarışını kaza nan lstanbul takımı la, aldığı anut lıattı hareketi ile jundan Polonya hUktlmetinf ha· 
_____________________ _.__ Ingilteredlr. Rayh hükQmeti ve 0erdar etmiştir. Britanya hUk6. 

Fuar kupası maçında . 
Istanbul muhteliti 

Alman ı.ıılleti şundan emindir meti bu hldiseleri pek &il bili. 
ki. Ingili~ hükumetinin mUdaha- yordu. Vareova Qzeri1ıde teeir ya 
leei olmasa idi, Almanya ile Po- '>arak Leh almamdarlarmı adalet 
lonya arumda makul ve muhik 
bir hal ıureti bulunabilirdi. ÇUn-

A k k 4 3 kil Almanya, Polonyayı ortadan 
n ara arışığına - yenıldi kaldırmak niyetınde değildi. 
İzmir, 3 - Fuar kupası maçlanna bugün de kalabalık bir Almanya, yalnız, Veraay dik • 

seyirci kitlesi önünde devam c dilmiıtir, Bugünkü maç Anka- tatmm bu maddelerinin tadilini 
ra • latanbul muhtelitleri arasın da cereyan etti. Maçı Ankara talep eylemektedir. O maddeler 

muhteliti 4 • 3 kazandı. ki, daha o zaman yazılırken, bir 
Oyunun birinci devresini 1 - O galip bitiren latanbul ta· çok memleketlerin mutedil dev • 

kmıı, ikinci devrenin iptidalannda ikinci sayısını da kaydedince l~t adamları tarafından büyük 
macm İstanbul lehine neticeleneceği zannediliyordu Fakat bır millet ve ıarkl Avnıpanm e· 
A k kım · · ·1 1 ak b' · 1 da 1 · k ·· konomik ve politik menfaatleri n ara ta ı enerıı ı e ça ışar ın pena tı n oma uzere . . . k" li.kk' 1 t 
üstüste dört sayı yaptı. İstanbul takımı son dakikalarda bir sa- ıçın. ~m ansız te 1 0 unmuş u. 
yı yapmağa muvaffak olmuısa cin maç 4 • 3 Ankara takımının lngılız devlet adanılan da.~ • 
lehine neticelenmiştir. manyaya zorla kabul. ettinlen 

Bugünkü maçta her iki takım da seri ve güzel oynamıı • tark hudutlarınm yenı bir bar-
lardır bin nüvesini taşıdığını ıöylemi1-

. lerdi. BUtUn Alman hükfunetleri 

Atletizm 

ve insaniyeti blu.ayeye ve mev. 
cut taahhütleri itaya sevkedebi -
lirdi. İngiltere blllkla. her halU
'tlrda Polonyaya r&ilzaherete mec 
bur olduğunu tebarUz ettirerek 
Va?10va hUkGmetini ıulhU tehli
keye koyan hattı hareketinde de. 
vama teşvik eylemift,ir. 

Yine bu cümleden olarak Bri • 
tanya hükflmeti Avrupa liulhilnü 
kurtaracak yerde, Rayh btlkQme· 
ti müzakerelere hazır oldufunu 
bildirmlı bulunmuma rağmen, 
MUSIOlininin teklifini reddetmit· 
tir. 

BtıtUn devletleriı duçar olduk
lan ve ola.caldan bntiln feWıet. 
lerin ve ıztJraplar.n meeallyeti, 
•imdi İngiltere hl\kbıetine ait. 
tir. 

Alman hükumetı ve Alman mil 
•eti anlqma yapr:ıak, hatti. ya • 
'<m bir doatluk kulmak a.-zusun• 
:la oldukları hueusunda mütead. 
Jlt defalar tnctli:r milletine temL 
,at vcrmi~terdfı-. Eğer İngiliz hU
'tOdıeti bugüne kadar yapılan tek 
lifleri daima reddetti ise ve ıimdi 
bunlara harp tehditleriyle cevap 
veriyorsa, bundan mütevellit ha· 
ta Alman milletine değil, yalnız 
lnriliz kabine11nil'dir. Alman mil 
teti ve onun hükflmeti. İngiltere 
'rlbi dUnya Uzerirde hükümran 
llmak nf yetinde değildir. Kendi 
'tUniyetini, istiklllini ve bllhaa-
1a hayatını mUdafaaya karar 
vermiştir . 

Alman milletini Veraay dikta. 
mdan daha ağır bir eekilde yok 

.. tmek yolunda olup Kinghall ta. 
rafmdan Britanya hUkfuneti M· 

uma bildirilen eı..:eller, tarafı • 
-nır.dan kaydediln.iftir ve lngH
terenin her hareketine aynı al • 
llhlarla ve aynı ~kilde cevap ve. 
receiiz.,, 

Bir Polonya vapuru 

lzmir liman ına 
bırakıld ı 

lqilizler lzmirden .. .. . . uzum ve mcır 
alıyorlar birinciliği 

Dünkü müsabakalarla sona erdi 

bu tehlikeyi bertaraf etmek iL 
temiş. ''e bu keyfiyet, bilhaua 
yc.n: u.1ayonal soayalist hllktlme· 
tinır f-nditet1ini tefkil eylemiıtir. 4 -Sulh yolu ile bir IUreti tee· İzmir, 3 (A.A.) - Limanı. 

viye bulmak için yapılan btttUn mızda bulunmakta olan bir in· 

Türkiye atletızm birincilikleri 
müsabakaları dün de Kadıköy 

stadyomunda yapılmış ve bir hay 
li meraklı da rlünkü karşılaşma· 
lan 1eyretmiştir. 

Fenerbahçe klilbUnün bir fut -
bol maçı tertip etmiş olması at
letizm müsabakalarının karma • 
kanşık bir şekilde cereyan etme. 
mesine sebep oldu. 

Bir TUrkiye rekorunun kırıl -
dığı dünkü karşılaşmaların tek
nik neticeleri şun:ardır: 

!00 Metre: 
1 - Melih (İst:ı.nbul) 22,7. 
2 - .Nazmi (İstanbul) 23,8. 
3 - Hüseyin (utan bul). 
400 Jletre: 
1 - Gören (İstanbul) 51.4, 
2 - Zara (İstanbul) 52,9, 

a - Galip (İstanbul), 3 _ Yavru (İltanbul) l3 75 5 tecrübeler, lngiltereden millahe • ailiz vapuru dün mühim mik -
1500 Metre: Yük.9.,k atlama: ' ' ret gören Polonya hWdbnetinln tarda incir ve üzüm alarak in • 
1 - Rıza Maksut (İstanbul) 1 - Jerfi (Ankara) 1,7.), dikkafalıiı ytldnden akim kal- ailiz limanlanna hareket etmif-

4,07, (Yeni rekor), (eski rekor 2 - Polat (İatanbul) 1,14, diktan sonra, aylardanberi Al • tir. Buıün de c:liier bir lngiliz 
4,11,l ile Recebe aitti). 3 - Ömer JAnkara) ı 70. manyanm tark hududunda, ln • kilde har k 

2 - Recep (İstanbul) 4,15,2. Sırıkla atlama: ' !ilterenin hiç bir proıe.toAna vap~ aynı ıe e ete· 
3 - Adnan (Ankara). 1 - Muhittin (Ankara) 3,50, yol açmakmm aivil harbi andı • dec:ektir. 
400 Manialı: 2 - Vicapl~ı (İatanbul) 3,~o. ran ve yavat yavq Rayh toprak- Bu vapurda Franıız liman. 
1 - Melih (İstanbul) 57,9, 3 - Halit (İstanbul) 3,12. '!-rma kartı bariz hile~ tek· lan için de bazı partiler var • 
2 - Neriman (lstanbul) 61, Gi.ille atma: linde inlrifd eden vuayet kar • dır 
3 - Ali (İatanbul). 1 - Arat (İltanbul) 14,04, 1111nda Alman hftk6meti elinde • 
4 X 100 Bayrak : 2 - Ateş (İstanbul) 13,66, kalan vuıtalarla memleketin .U. Limanımızda bulunmakta o-
Kırmızı takım (Muzaffer, Gö- 3 - Şerif (İstanbul) 11,96. 'lhetini, emniyetini ve terefini lan Levend adlı Polonya vapu • 

ren, Nazmi, Fikret) 45, Disk atma: :nlldafaaya karar vermfttir. De- runun kaptanı ile mürettebab 
2 - Beyaz takım (HalQk, Ne. 1 - Arat (İstanbul) 39,&2, "llokrui htlk6metleri eliler her - Polonyaya cağmlmıtlar ve gıt • 

riman, Cihat, Ziya) 46,4. 2 - Ateş (İ8tantul) 31,TO, hanıf bir revizyon imklnmı bil- mi!lerdir. Vapur, kumpanya • 
Vç adım: 3 - Nadi (İltıın'bul). ımel 1abote edince bU.yUk bir dev nm bu~da\i ac .. n•esine bırakıl& 
l - Abdun'ahman (İstanbul) MUtabakalardan '80nra birin • 'et i~n tahammillferu. olan tela. llllfbr. Vapur. vaziyetin inkiaa. 

13,90, et, ikinci ve UçUncU olanlara ma· iitıere katlaoamıyacak olan Rayb ima bdu limanmuzda kala • 
2 - fethi (İstanbul) 13,4'7, dalyalan dağrtılmıftlr. hükflmeti, Alman milletbün da. cakbr. 
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Harp ilan edild i Tırhan ve Analarla 
ıtilaf '8.:'ıfarcıf' ~ ~) lakf&m saat 19 da bafVekil Çem.. Büyük elçi, hanciye DUlrID ·ıtaaatımız Si1'9Zyadau çekilme.ı.ı~UlıU uuuıı·mişttr. vapur.arı 

taD ~ 1:°1kanı ~1- berla711l kabul •tmlftlr. daa, 1 e.ylOJ tarthil notuma mem mecburiyeUııde kalmıştır. KatoUklcrin zi1aretglıht olnn 
.i:;'tır: . l~gıJt~re ıle Fransa Mdl&kat 45 dakika ıurmtı,. nwılyet blJıı bJr cevap •..ecelr Osa ırmatı boyunca, Grudsl ve tçtnde b:ıeşhur ılyab Meryem 1zmir limanında 
~ ~klerı taahhütleri tur. Kral, Çemberlayn'den IOn· vufyette olup olmadıtmı sormuş adz'ın tilnall şarldalnde dUt rnml bulunan 16 mcı asırdan )·aldılar 

e getirmektedirler. Vicda • ra harbiye nazırı Hore BellshL tur. man piyadesi hücum arabaları. kalma Manastır bir "e iki e r J • (H~ ., T ha 
Qeıı ın• t "h" S Jh·· ·c1a k B. • Y. zmır. usuJı - ır n 
ııek • ~s en. ·~· u u ı m~ et ;·ı bul etmlftlr. Voo Ribbentrop, meııfi ce • na dayanarak •lddetle taarruz UUde birkaç kere bombardıman Vt Anafarta vapurları )imanı • 

ıçın e!ı~den ~e ~~lirse LorcDar Kamaruı toplamJar vap vermlftir: etmektedir. edilmlftlr. mızda bulunmaktadır. Liman 
hptık fıepmızın vazıfenızı ce- Londra, 3 (A.A.) - Yann Bunun Ur.enne, B. Coplondre. Şarki Prusya mıntakasında Şehirde hiçbir askeri bedel re: rw· J"k da J da )d w 
~ve sükunetle yapacağınız- Avam Kamarası H.45 te ~e Almanyanm kendi üstüne aldıt muharebeler hududa civar yer. /oktur 

1

•
51

~1 8
.a abrar .~ ~ haıgı e-

~ eminim. H«!r taraftan aldı- Lordlar Kamaruı da U te top. meeuliyeü bir daha ve son defa .erde devam ediyor. ~ı;. uzerı~e ~ g~mı en~ . re • 
.-.ıqz mesajlar bize büyük bir anacaktır. hatırlattıktan 80nra, Franna hU- Gdynla H Danzlg mıataka Dİ'lr 118m.8.<8&18rU8 e ıne musaa e etn emıttır. 
~ vermektedir. Herkesin Bnmen npurunu ......... kOmetinfn, bugün 3 eyli11 1&&t 17 sında Orlodvo ve Kact'ı bir mu. - - - - - - D --

11tat itine devam etmeai ha. zaptetti cleıı itibaren, PolODyaya karfJ O. kabil taarrasla iatlrdat ettik ~_._..~~~tü Ordul ff ıngil Z vapuru 
~·i bir ehemmiyeti haizdir. Londra, 3 (A.A.) - Amerika· lan ve Alman hüktiıneti tarafm- Vest1.ırplatto garnızonu bAIA ........,. -U9 

•.~?-Hak bizi takdis ve hak- dan Almanyaya dönmente olan dan bilinmekte ~unan taahh~ kendini mttdafaa etmektedir. V8fington,3 (A.A.) - Ruz /zmire 139 Yahudi 
rnudafaa etsin... Almaoyanın -'Dremen .. traııaat. I~ yerine getirmek mecburi - Polonyaldmm taanmu velt, dün ordu ve donanmanın cetircli 
ffarb kabinesi lcunıldu ıanttk yap1·-u llııutz harp ıe. yetinde ka1acağuu bildirmiftir. Varwova. 3 (A.A.) _ DUn Po- yüksek zabitlerile göriı~Üftıir. lzmir, (Huıu.i) - - Bugün 

. Lcındra, 3 (A.A.) _ Harp ka.. milerl tarafından yakalanarak Fransa sefiri Berl'nden ıonya auvarileri Lesmo ve Ra. Bahriye müstepn Ediaon, mü • i'zincle 139 yahudi bulunan bir 
b !Jelinin teşekkUI etmiş oldufu bir tngtılz limanına söUlrtll· a)'l'llıyor vtcz istikametinde bir taama& • litkatta hazır bu)unmuttur. hıgiliz vapuru lzmire acldi; 
l'elıaıen bildirlınektedlr· mttştUr. Paris, 3 (A.A.) - Fran•nm da bulunarak ı eyl61de bir bu. ı laviçre ta.-n:ı-:ıen bitanıf zabıta yı:ı.hudilerin d·~3n çık • 
. B. aıamberJatn ~eldi; Sir Al manya da . ~ Berlfn bllytlk elc;fm bugün 12,30 kınla düpıanm ele geçirdiği yer- kalacak :r.amaeı İ< in tedbir aldı. 
oJın Sfmon Maliye Nazm; Lord 

1 
• • _ ela Von Ribbentı'op neminde yap leri istirdat etmiftir. Dilfmaıı Cenevre, 3 (A.A. • - lsviçre Limandaki yabanc· vanurlar 

ialitata Hariciye Nazın· B esmi teblıg tıp tetebbüsteıı aonra hariciye hudut hattmm geriline çekilmlt tam bitara~ğmı ilAn etm~r. g~eyarısmdan IOnr· Pireye 
Cbauaetd Millt Müdafaa N~n: nesaretine elçilik katibini p . ve Polonya öncUleri dQamaııı hu· fiükQmet sillh ve cephane ihra- nıutcveccihen hareket ettiler 
C. Qıurchuı ihhrive birinci Io~ Berlln, .s tA.A.J - Ordu baş. dererek pasaportlarını istemiş dut gerisinde Alman topraklan. cmı menettiği g:!Ji muharipler Oradan lngiliz harp gemileri : 
!fu; B. Hoare Belisha Harbiye kumandanlığının tebliği: tJr. nda takip etmiftir. lehinde ~~paganda yapılmasını nin himayesinde yollanna de • 
~&&rn; B. Kins!ey Wood Ha.va 2 EyUU öğleden sonra ve 3 Pariste Alman büyük elçilifi • • • menetmiştir. vc.m edeceklerdir. 
N'azın; Sir Samuel Hoare MUh- Eylttl sa 'lah , Al mali kıtaları, mem':111an da Fraua hariciye ne- V&.f10va, a (A.A.) - Pat a • Hllktiınet guetelere ihtiyatlı -:------------
11lhu lordu: Lord Hankey Ne- Polonya arazisi dahilinde mu· zare~mden puaportlarmı i.temit jansı tebJif ediyor: davranmalarmı tavsiye eylemek Avrupa umu J b zaı.etsiz nazır. . zafferaoe ilerlemelerine devam !erdir. Bu sabaha kadaF yapılan t&h.. tedir. Bununla beraber gazetele- m arp 
. Yeni harp kabinesinin ilk iç • etmiştir. Ts~henstecbau, ffgal e. Futa umumi seferberlik mfnlere g6re AJman tayyaıelert, rin 'batmakaleleri hemen ekseri • h 1 • 

tintaı, bugün ö~Jeden sonra ak • dilmiştir. Vartha nehri, Vlelun. yapdclr 1 eyli11 gilnil Po!onyamn rehlr ve yetle lngüterenin, Fransanm ve a ne gır ıyor 
tecliıeeektfr. r.> un ,ar.kından geçllml,tlr. Korl- Rahat, 3 (A.A.) - Bütün kua.balaımm& 94 taanıızd& 'ba· Pol:?°Almyanm lehinde bul~kta u, , uıtı..ıt:J 

Parlimentonun t ~, dorda mahsur kalmış olan Po. Futa umumi ecferbulik yapıl· lunmutlardır. Bu fehlr ve kasa· ve . anyanın .son tecavüzilnU,, birlikte harb vazi eti alac:akbr· 
l.oııdra, 3 (Radyo)_ önce ka Jooya ı t:ı1 ın r •• ,a dolru maktadır. Sabahleyin ıimdiye balardan 22 ~ ~~uu 10 bin. :: =~ ele L!.&--~ yahud Almany~ istik~ 

r'lr!qtınldığı veçhile &ucün ~ l .1taçabllme.k tetebbüıU muvarta. kadar henüz davet edilmemif den fazladır. Yırmııı de ufak ka. unm...- aid ihtiraslannı kendiaı için ele 
~ento toplanmıttır. Avam Ka·I klyetslzllte uğramıştır. Berent olan ihtiyat efradı kıtalarma il- sahalardır. kalıyorlar . teh!ikeli aörerek 1914 de oldu-
~ Loyt Corc, geçen AJmanlann eline geçmiştir. tih8:k e~itlerdir. Askeri mec- Bundan başka, Alman tayya- Kuanas, 3 (A.A.) - Litvanya, ğu fibi bu def dahi cin 
ltarpteki tecrübesini hatırlatarak 1 .\loıan hava kuvvetlerinin ka bunyetlcn olan ve olmıyan releri, tarlalarda çalıp.n ve hat· Letonya ve Eetonyanm bitaraf • letleri c besin a I'~ • 

lll kötü umanlarda bile milletin zaodıkları muvaffakiyetlerden Faahlar kalabalık kütleler halin ti sokaklardan lf!Çell kımseler U. ~~ıı:ı:::.7 ~;~i::; .. ~ AJm:ya o~~~~~J• 
lıer sınıfı araaında tam bir ittihat sonra, Polonyay'1 karşı harp e .. de askeri ve ıivil makamlara zerine de &tef açmışlardır. Ur Bu be p le &J~ hudutlarmı tecavüz etmefe 
llc:utunu söylemit ve demittir 1 den iki hava rııosuoun hakimi. mü~t etmektedirler. Ölenleri ıım1ktan 130 dur. Bmı ıetİert .n::::::e ~an .. dü a:: bqlaymca ltalya bir taraftan 
Ci: yeti altındadır. Bu filolar, hare.. Bırçok ecnebiler gönüllü ya· larm 12 af uterdfr. termekted.ir u g Londn ve Paria hüktlmetlerine 

"Bu ittihat aayeaind:, dört bu. ket noktalarına dönmUtlerdlr. zılmak üzere . müracaata de .. &fır~ ~ve~ AlAkadar ·mahfillerde hudut ~ier taraftan Ber~ hülcUme. 
~ aene bale ve adaletin plebe • Diler Alman hava kuvvetleri, vam e~elttedirler. • lerce ki 1 hafif 8Ul"ette iMbet larda muayyen bir pl&ıı daJre • tine tavuaut. teklif etmİftİ. 
1· ıçin muvaffalaye~e çarpııtık ... diğer hava üslerinde hazır dur. Rmsicumhur ~eJI vaki oız!~. Alman hududmı • alnde emniyet tedt.irleri alınma· Londra. ~e Pw bu tefe~ü 
'-cun de ayni hakikatin calebesi maktadır. . kabul etti daki Vlelun llutaneaf, tiddetll fa denm edlldifi beyan edil - ~ti~ ~':ı. Hitle -
·temin edecek olan bu ittihat-! T .... ltodlfa aptecliJdi Panı, 3 (A.~._) - g..... S bir bombardımana tutulmlJltur. mektecftr. ":D ~u~olmıye ne cevap verdi-

bl· . ., Berlfn, 3 (A.A.) - Alman kı- de ~aladye Re11ıcumhur ~ • Evvelki gece emıasmda tayyare ATUlluryada eeferberlik ti tımctiye .~ anlaplamadı. 
.Ju me danda ı Utercde uaı taatı bu ıabah Tschenstocbfa ı ·.~ ~.e Ely* sara~ go•wt- dafü topJ.atQj'afmdan dUşUrillen Londra, 3 (HusueS) - Çember- F~t Hıtlerin bu cevabı ne 

.. , çağı mev.uu •

1 

., ., . · ~ ...,.._.,.,.,_ ... •lırıMUlde Avua. mahiyette oluna oltuiı lntrike .. 
' ·hiatanda 17 yaıın ukerlik sa- Netice ıüralle afmecakbr Pan•, 3 ( A.A.) - Daladye, lunduğundan got daha mtlhlln - tralya 1alfimet1, ara, c1en1s ve reJi •• Frama11 'tatarn- etmi • 
ı:.ı '-Jıldıjmı ileri sürenlere harbi Brtıkael, 3 (A.A.) - Belga Mat 14,20 de Amiral Darlanla dfr. Hakild miktar l&balıJeybı L han. JnanetJeriııJ 8eferber etmı,- Yeceti açdmr. ln,iltere ve 
ı- aum Hor Belif&, 0 yaft&lri Ajansının Berıtnden aldıiı bir görüımüttür. lin edilecektir. tir. Kanmda bbbıeel ve bllktmetl Frama Almanya ile bir sulh 
teaçlerin askere almmaama tim. I habere göre Atmanyanın harp Polonyada . 6 Alman ta1JU"elİ diifüriilclü devamlı içtima halindedir. müzakere.ine ~imek ~ 
dl taraftar olmadığını, esaıen ıg' meydanında ıerl bir neUce al. • • ._ Belgrat. (Huausl) - Poma- Runelt bir nutuk töyliyec:ek m~ Polonyacla itpJ ettik• 
4fmdln ataiıdakileri Framaya mata çalı,tılı IÖylenmektedlr. Resmi teblıg nı bombardıman etmek iste)'en Nevyork, 3 (Hususi) - Ame. leri yerlerin botalmumı pıt 
ı<lııdenniyeceğini a<syelcliktcn MUtahltler, pek yakı1!-da bU- Alman tayyareleri Leh tayyare rika kabinesi bu akşam fevka- koıuyorlar. Alma..,y11-,,, İle 
Jonra bilbasa fUDU demiftir : ı yUk bir muharebe olacağını Varşova, 3 (A.A.) - 3 EylUl dafl toplan ile karplafDlJltlr. llde içtima akdetmiştir. Yarın Polonyada ilerliyen a.l·•rlerini 

"Umit edelim ki bu yattakileri 1 zannetmektedirler. tarihli Polonya harp raporu: Leh bataryalan altı Alman tay. (bugün) saat onda Reilicum. ·çekmek için söz v•-,,esine 
tiJIJı altına alma'dan harbi bidrmit Berlinde butaneler buırlancli Haya harekltı: yaresi dUfUnnilfttlr. bur Ruzvelt radyoda bir nutuk imkin yaktur. Bu takdirde dev-
olaJım... I Belgrat, (Hususi> - Berlinde Alman hava kuvvetlerinin Bir tanarecinin caareti söyllyecektlr. letler arumdt bu'ayan harbin 

Lordlar ~uın~. Hariciye yaralılara mahaus hastaneler ha. Polonya toprakları ilzerJndekJ Val'fOY&, 3 (A.A.) - DUn öt. lakoçya phirleri boplbldı neticesi alQUN1clıkça Avrupa 
lf1aırı Lord Halifab sabahleyin zırlanmJI, bazı yaralılar getiril • bUcumlan devam etmekte ve ıJ. leden evvel Varşovaya yapılan Londra, 3 (Hususi) - BUyUk sulhü de talcarrür etmiyecıelr 
~laynın harp k~nnı il4n meğe baflamnııtır· • • vfl h~k arasında birçok klflDlıı llk bava taarruzu esnasında Po- 'ık~··9. .. .. h•rı rlnin tahliyesi elemektir. 
tden nutkuna beMer bir n t-ık 1 Hitler cepheye pıtı li!mesıoe sebep olmaktadır. lonyalı pilot mUIAzım Palulna. bttn!ştlr. - •gUn akşama do#ru Avrupa milletleri böyle u. 
ICS1Jemit ve Londradaki A::.0 Berlin, 3 (A.A.) - Bitler, ~ Pazar gUnU, Vart0va, Deblln. ki 12 Alman hafif bom bardı. bütün anne ve çocuklar, yeni ev. m~i bir harbe dofru rideılren 
lbaaıahatgilzannm ısa rtun 

1
• man milletine hitaben ~ttiği Radomsko, Torun, Poznan, man tayyaresine karşı cesurane lerlne ,. · • 'irllD' 0 Ş bulunuyor. bd>ii olarak her Türkün sihni 

tedlfini bitdirmitti:. po u ' j bir beyannamede ~pbeye gıtmek Krakovi, Plock ve diler birçok bir mücadeleye glritmlşt.ir. d·•. Türkiyenin vaziyeti ile alib • 
lıfOteakiben parl!mento, fevb- tızeıre b1JIÜD Berli.Dden hareket tehirler tombardıman edllmlt- Saat 8 de havaya çıkan Palu· :~panan e"lence ;,·erlerin~en dar olacaktır. "MemleketimDrin 

ilde harp tedbirlerine dair Uç b ! edeceğini bllcUnnektedir. tir. Alman tayyareleri, köylere slnıkl beklemedill bir anda AL llnema •• tlyatrolann baıı nok. ufukta belirmekte olan &u u • 
llunu kabul etmf tir Polon,.ldar 120, Alm8!'1aı- da ve hattA koyunlarını oUatan man ta77areleriyle kal'fılqmıf. talarda yakında tet..rar açılabt mumi harpte alacaftı vasiyet 

Alman ~ • 21 tayyare bybetmıfler çobanlaı l. · bıle bomba at. tır. Bunlann Uıtune çıkan bom- , .... ett Um't edilmekte.Ur. nedir?,, Melini berkesin badi 
m~ ~t Berlin. 3 CA.A.) -Alman ha- mış ve ateş açmıotır. bardıman tayyarelerlndeıı blrilll Yeni Zelanda Jnci.'tere ile kendine tonDUI tabiid'r. 

l.ondra. 
3 

Huaua! kesildi va kuvvetlerinin barekltı netice- Hava kuneUerlmiz bastın dtııarmele muYaffak olmuı l1e 8erab.. Memleketimisin fnPtere, 
'b'etı d la ( .

1 
/ ~Harp va. ıtnde, ilk iki gün içinde 120 Po. öjleden sonra Czestocbova mın de dlier tayyarelerin ateot ara. 1rn, ı (Hu:ufJ) - Yeni Frama, Yunanietan devletlerile 

-~U~ :8'1~ız ticaret ıonya tayyaresi bava muharebe. takasında dUımanın zırhlı kıta. srnda talmıttır. Mermiler ta1. Zelanda hUk6metl, harp devam emniyet muahedeleri olduiu 
ilin dlleman eml :U angl biri- leri veya tayyare meydanlarmlll Ianoa hUcum ederek dUtmanm yareılnln kanatlanııa tıabet et ettllt ...,Udc!etçe lnlilterere gibi Balbn Antanb devletleri. 
~181, kati nı.u ı:en~ı bombardnnanlan esnaımda tah • Ud motörlU kolunu muvaffakl. mittir. Yaralanmıt oımuınıı mUmkUn olan yardımı vaadet- le de ayn baiblddan nrdır. Bu 
'10ratoryomyilln ecf;lmi ecek rip olunmUftur. . Jetle bombardıman etmlt •e raımen Paluılnıkl kara1a tıı. ıclttlr. taahhütler Lu.ün boaulmut cle-

Loncira, 
3 

(Hmusl) _ ~ Ecnebi mahfillerinde çıkan ha- mevzilerinde bulunan diler dtlf mele muvaffak olmuıtur. Bulprittan birçok ımdcleJerin iilcfir. Bu taahhütler icap .. 
~ hllkOmetf 

1914 
te old ı:ı berler Jıllifma olarak Alman ha. man gurubuna da ağır zayiat O.milde ihrarmı yasak etti ae, yahut miDf budutlarma 

lllorat«yom' llAn etmi ~ va kuvvetleri ancak 21 tayyare verdlrm1,tlr. Val'fOft, 3 (A.A.) - Danzlg. Sofya, <Hususi) -· Kral tra. doinadan c1oiruJa berfeD8i Wr 
ffitleı• ~ · kaybet.mitlerdir. Düşman hava kuvvetlerinin de halk, Veaterptatte garnizonu- desine iktiran edeL nazırlo.r diifllllln taarruzuna ujrua 

Loadra. :W A.A. Alman topraklan henüz hava zayiatı: nun kahramanca mttdafaaaını mecliıhwı bir kararı üzerine, Türkiye üzerine düten müdafaa 
1-111. Avam i~-;~ber • hücumuna ~·. Cumartesi gUnU avcı tayyare· bUyUk bir ıururla takip etmek. yiyecek, Ye yakılacak ve harp vuifeaini yapmakta tenMldüt 
111.tta bulunarak IÖ le den:::: jovyet uke..f .~·:eti Mitlerle !erimli Torun clvannda bir hL tedir. Burada bir Leh piyade esnasında harp Aleti olarak kul-letmes. Ancak fU nok:aya ita. 

_ l'ranla h~ ti le • ı&iiftii Ya mullarebellnde düşmanın do. mUfrewt kendlıine ateşçe faik lanılacak 60 maddenin Bulga. ret etmek li:ırımıelir ki memle-
cut olan 1~ Y ucl~ BerlJn, 3 (Hususi) - Sov18t • kuz tayyaresini dUşUrmUttUr. olan dtlfmanın hUcumlannı bir rlstandan ihracı yasak edilmiş. kelimiz bu,ün AlmLJya ve l • 
8erıindeki Fra ae1·~ bu lerln diln akp,m tayyareyle Ber· DUn düşmandan yirmi yedi tay- kak kere pUskUrtmtlttUr. tir. talya dahi dahil ~ıiu halele 
~ bizim S:::mi~ da- line gelen bilytlk elçili Aleklandr yare dU,Drdük. lkt gün içinde DUtman .. Scbleavts • Hol&· Japonya ve Belçika bitaraf her devletle doa:.ane miinue • 
Oldufu tetebbUatl.n a J:P:lf Cuef, Bitler tarafm~"!1 kabul e- dUtman altmış dört tayyare tein., .Alman ıırbl111 toplarının kalıyorlar betlerde bu:unmaldadır. Tiirld. 
tebbUate bulunmuş ;:'verilece~ d!lerek, itimatnamellllı vermif • kaybetmlttlr. blmayeslnde hucum etmektedir. Londra, 3 (A.A.) - Reuter yenin ıerek aı cepheainde w 
cevap lcln bJr mUhl t tublt et tir. . Blum zayiatımız on bir tay. /Jman tayyarelerinin hücumu Ajansının bildirdiğine göre, Ja. ıerelc: Balkan An'anb içinclelsi 
llıittir. ~. bep~iz için bi; Kendl8in~ refakat eden Sovye~ yareden ibarettir. Varıova, 3 (A.A.) - Bu aa. poo htık6metl, Japonyanm bl. taahhütleri milletler arumcla 
feIU:et gUnUdUr. Uğrunda çalıı· ~rdusu erkanmd~ general K;!. Karada: bab biri ıaat 6.16 te, diteri de taraflığı hakkında tnglltereye husmnetleri artırmak içip delil, 
1aıif oldufum her feY inanml§ oL tim Po~ef.~ Hıtler tarafm Dütmanın Sllezya ve garbt sekizde olmak üzere Alman tay cminat ,·ermiştir. bilikia husumet sel-eplorini •· 
dUftmı her §ey, yıkıl~ıt mahvol kabul edilmı~ır. Karpatlarda c:;ok şiddetll taar. yareleri Varşovaya iki httcum Paris. 3 ( A. '.) - lsv' <:renin tadım bldnm-.k, hi~ CPNP9 

lllUfbır. Günün birinde Bitleri> 8?~t iomıaer hevet~~ ruzu denm etmektedir. DUf yapmıttır. Bu bttcumların her Parls elçi.si 1 Eylül tarihli bir azal:mak iç9r.'d,., fl~unla be • 
illin yıkıldığına sabit olaca~ı birhfin n Almanr-~tqe efi ta mao zırhlı gurubu Czesaocbova ikisi de Polonya bua defi bataı muhtra ile tsvıerenin mUsellAb 

1raber Türle or:luhnnm herhiıa-
(ffddetlf alkqlar)- ve teeeddUde li~nea:;rnera urga • istikametinde Uerlemeğe muvaf yalan tarafından tardolunmuş bir thtllAf takdirinde katlyyeo P.İ bir devlete veya dnletlent 
~''V'Ufmuş ve halta olmut bir yın e r. fa}J: olmuş Ye b•zı de mezkfır tur. bitaraf kalacalı kararını Frao- kartı muhuam• vı\ZİYetl ..... 
:t"rllpa sarecefbnt Umlt ecliYo. Fransada: tehrt tahliyeye mecbur etmiettr. Bir teMr alnler ~ sa bUk6metlne blldlrmietlr. Ha. sı icin Büvük Millet Mecı&•Jn 
tan.. (Şidcfetlf ılkıflar). Paria, 3 (A.A.) _ ırnn .. m Dtltmanrn bttytlk falktyetiM •• Parla. 1 (A.A.) - Polonya ee. rtol19 nazrrı Bonnet, Fransanıojtoplanank bir lcanr Yenwi 11-

kn• ~eldlle Harhiye Berlin bUyUk elçisi B. Coulondre, pek çok zırhlı kıtaatma, alır farethanebl tebllt ediyor: 'ı~sabrna fsvfı;renln bttaratlr~. r--.. •«W~.nl efe u:natmmaak il• 
N...,.. lmhul etti saat 12,30 .. a V.aa Ribbmtıop toplara ve tavyare '•u~vetlerln Radro C"""'Stocho,.,. 0 ebrin 1

r D't &rntla'c .. 1r·"t" ri3~·et edCC(' ::."T.;~ :. 
•ndra. 3 < A.A.) - Kral. bu tarafından kab ıl ednmfırtrr. r'~· ..... A., tt A,. .. ,.. ... ,.,,. "'"""n kı i l"' ler l~lndP yanr.ı:ıkta oldu ·1nı tı> \lt evlı>m h• ır. ASIM US 



<- VAKlT 

( Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda : ' 
......... mııı:ııaııı:--=:mıım ,,,,.1 

Louura \ c l'uı ısııı ı.:ıı 1111:ı,ııur 

f:ıl ırik.ıl:ı rındıın ~elen lı;ıy:ınl:ırn 
nı,ılısııs ın:ıntoluk, ro;> 'c l;osıuııı 
t:ı~ yörHık ~·üksck foııt;ıı.ı rod il'r, 
.\lore:ıu, haı..-.s, ıwecd ve !'>:ıır<' 

Kanzuk Besleyici Unları 
\'l':\LÜ KC.\L\.~LARW eıns:ıhiz 

Ç'<'~il, cins ve renkleri Deyoğluıı· 

da JL\l\ER nı:ığazal:ırınd:ı Jıcr 

1 
~ crıkıı mü su i! ~:ırtl:ır ve ucuz 

Vitamin ve Kalör i c;hetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur Çocuklar
da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır. 

kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

fi.qıtlıırln ""lılıııııklııılır. -
Dr. Necaettın Atasagun 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk 3ezelya Unu - Kanzuk lnnik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

Sul..ı:ıhları ~30 a kadar; al•)nro· 
t:ırı ı 7 den sonr:ı Laleli Tayyarı 
Ap. Uaire :!; No. 17 de haslalıırını 
k:ılıul eder (1 elefon: 2395~) 

Çeşitleri ıtanınmış Eczane ve Ecza depol~riyle büyük Bakkaliyelerde vardır. SAH1Bl : ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası Umumi Depo: INGl!..IZ • ıeJ\NZUK E-;zanesi , Beyoğlu : Istanbul Perakende Satış Yeri : Bahçekapı Zaman ltrıyat Deposu. 

. ··tıı.·~ • . . j·. ., y' lstanbul. lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU -----------------~ 
1 

Umum Neşriyatı idare eden: 
hakkı taı .k us 

.. -- Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde ----, 
Kız 

Erkek 
• • • 

H ~\ YRIYE LiSESi Yatılı Yatısız 
Ana, ilk, orta ve lise sınıflarına talebe kaydına buşlanmı~tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren}başlar. Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi naklet. 

l 
mek için,..~ektcbin hususi otobüs servisi vardır. lsteyer.lere tarifname gönderilir. Tl'l: :ltı;);rn 

·Lise,.ve Orta okulu biitiiııleıne engel imlihanlanna ı Eylül Cuma gi.inii ve olgunlul\: imti. 

1 Iıanlarınnfda 9 E:·Ifıl Cumartesi clinii bac:laııacaktıı· 
l ._ 

1 1 iNHiSARLAR 
Cinsi Miktarı 

Rovelver fişeği 
Kısa ve uzun 
Külçe kurşun 
Kalın makina yağı 
İnce ,, Jl 

Gres yağı 
Vakum yağı 

115.000 

6.400 
5.000 
2.500 
2.500 
4.000 

UMUM MODÜRLOGONDEN 1 
l\.Iuhammel'! bedel 5(, 7.5 teminat Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. 
Adet :.no. -- 23. 25 

Şekli Saati 
4 ''Ü Açık eks. l ·" 

Kilo 1856. - 1J9. 20 
" 

., 14 

" 1323 99. 22 

" 600. 25 45. Ol " .. 15 
5 "0 

" 
., 1 .<J 

" 486. 25 36. 16 

" 
920 96. - -

.. ., 16 
6 •'0 .. " 

1 ,J 

-,--... KIRALIK 0DALAR ~--
1 1 Ankara Cadd esinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atleya , 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazıl: 5 kalem malzer..e açtk ek.:ıiltırıe 
usulile satın alınacaklxr. 

;J Muayenehana yapılmığa elverişli kiralık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 
.. 1 .................. . 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminat.arı eksilcme saatleri hızalarındeı yazıhdır. ·! 
III - Eksiltme 6-IX-939 çar§amba günü kabataşta Le,·azım ve '.\lubay;ı.;..t Şubesinde\\ 

alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartna~eler her gün sözü geçen ~u~eaen paras:z alınabilir. 

İ · · 7 - .. I ·1 bı·r1ı· 1·te V - steklilerin eksiltme içın tayin edilen g;.ı:ı ve saatte 'c ,u guvenme paı a arı e ~ 

,. . .• f. f '' : - . . .. 1. •. • t • 

Ankarapalas-izmir 
TELEFON: (3438) 

I.z.mirin eıı modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasİdır: Konfor, temizlik, ucuzluk nol;Lasmdan Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışuli old;ğ,1 gi. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahanevi, ve kı_ 
raathaneyi havidir. . 

• : • '!' - ::.·' 1 ' ... ı " ... ,.. ..... ... ~..,.. <' .... "t 
• · • . ,t t:4•.~-.-;..~iH s .... ·"··4-.,~' ı. ':' ı ~. 

~. Devl~f:~DeinJfiYolla·rı ~v.e;~~ tiftıan.Jları .. 
: . iş18ıme·~-t1m.Mn~ · iH~re$l~;liinıarı ·<;_.' 

l\fohammen bedeli 2;~.500 lira. olan 250 ton karpit 20- 10-
1939 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (17G2.50) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ycşi'raları v~ tddif!C'rini aynı gün 
saat ı.ı e kadar komisyon reisli~ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak AnkaracLı M:tlzcme dairesinden. 
Haydarpaşada tesellüm ve sc\'k ~efliğfodc·n dağıtılacaktır. 

(6923) 

Çorum iskan Müdürlüğünde n 
İskilip kzasına bağlı Karadibek ,.e Ak~:.iz köylerinde yal''" 

Jacak göçmen evlerine ait kapalı Ek~iltmc il.inıdır. 
6 - 9 • 939 çarşamba gUnU saat (15) rle Çorum lskf:ı.n :\fi; 

clürlüğü eksiltme komisyonu o iasmda ihalrsi icı·a cılilmck iiz<:· 
re (17723) lira ve (20) kuruş lcet:;if b~tklli iskilip kaz.ıt:;ı:rn baglı 

E:aradibek ve Alagöz köylerinde ye!' iden y::ıpılac:lk ( 40 ı Gift g'<Je 

men evi inşaatı kapalı zarf usuliy'.e e}{~illmey~ konulmu"~ur 

Bu insaata 15.zım ol::ın kereste icl:ı rcc~ \·eril:c:~in.l::n k:::c,if be 
deline dahil değildir. Eksiltme hı:su~ı ve fenni ~aı tname ve kt" 
şif hülasasiyle buna. müteferri di§.cr eı:ra1dr·r ço~unı lsk··n ~.lLi

diirlüğünde ve Ankarada İskan Frnnı J.IiiJtiı·lü~:i f~n hQy:~i.1· 
de ve İskilip İskan dairesinde f,Üi ül bilir. .Muv~kbıt tcm:r;:ll 
(1329) lira (24) kururtur. 

İsteklilerin teklif mc>ktıı11l..,, .. ..,ı 21~'.1 :>"~· Iı : rttırmn \'C .. ı.. 

~.iltme kan unu hükümkri el ,,r~.~i ı,... : "~ v 11 1. ·ıi' t>~· c~ o ·.·~ı 
1.·~ hu gibi işleri ynntığıı.a el. r :>it o' ltı-u <H ·'.)ı nl"n a1 ·ı" •l•1•1 r 

"ik-a.!arıa birfü .. tc G - {) • 9JD çur.;amba :;ıi nil s: :ü ( 11 l th' kn 
• ır Çortttn.•!skan Mi.idürlüği:ı~<' ''ermeleri la7lmdır. (610f.) 

mezkur komisyor.a gelmeleri ilan olunur. ( 6Hl) 

• 
Türk Maarif Cemiyeti 

Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydma başla.ımıştır. 

Ücretler aşağıda gösterilmiştir. Fazla mal;'Jmat al
mak isliyenlerin okul direklörlükkrine baş·ıurma

lar:. 

Ankara Kız ve erkek kollejlerı 

Gündüz 
Yatılı 

Gündüz 
Yatılı 

Gündüz 
Yatılı 

İlk Orta Lise 
60 100 J 20 lira 

225 260 285 .. 

Bursa Kız lisesi 
İlk Orta L ise 

40 50 lira 
185 185 .. 

lzm:r Eğe Lisesi 
İlk Orta Lise 
30 GO 15 ıira 
J60 200 200 

" 
Asli maaşı 55 liraya kadar olan r...1emur ve tekaüt 

çocuklarından ve kardeşlerden yüzde on i..enzilat 
yapılı~ (G1D3) 

• 

Yozgat Natıa Müdürlüğünden: 
(27355) lira (40) kuruş keşif tutarlı vilayet merkezinde j:rn

darma okuluna ilave edilen iki dershaneli pavyonun inşaatı 29-
8- 930 gününde kapalı zarf usulile yapılan eksiltme sonunda veir 
len fiyat haddi layık görülmediğinden pazarlığa vazedilmiştir. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele porejesi, 
C - Yapı iı;leri fenni şartnamesi. 

D - :'\afia Vekaleti genel şartnamesi, 
E - Hususi şartname, 
F - Projeler, metraj, keı:if hülasası, 

3 - İsteyenler bu evrakları Nafıa dairesinde görebilir!.::!°. 
Pazarlık 7-9-939 per§cmbe gii•1ü saat 10 da Nafıa dairesinJt' 
··apıln.eak~ır. 

4 - Eksiltmeye girebilmc:k için istekliİerin % 15 katı temi· 
natı olan (4103) lira (30) kuruş yatırması bu işin ehli bulun_ 
uuğunu havi vesika ibraz etmc~i mecburidir . Taliplerin tayh 
edilen gün ve saatte komisy•J!la müracaat etm ekri ilan olunu,·. 

(6851) 

1933 RESiMLi HAFTA 
:for nils:n ye nı b ır gi~z elli'< ve olgunlukla ç ı kan bu 

ha fta' ı '· nıc c -n ua TEr~{ ıyenın ye~ane rakip sız ~azctesı:ln 

I - .Keşif. şartname \°C planı mucibince Kastamonuda \'aptl' 
rılacak idare binası inşaatına 7- VTIJ- 939 tarı:111 dP talıp ıuhılr 
etmediğinden yeniden pazarlık!a eksiltmeye k":ı:nuı::tı..r. 

II - I\eşıf bedeli 23C92. 1.) !ıra muvakkat teminatı 1775.93 
liradır. 

III - Pazarlık 5-IX-V;Jfı salı giinü :;aat 11 de Kaoataşt8 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım .Komisyonunda y:1pıl3' 
caktır. 

IV - Keşıf, şartname ve pf;ınJar her gUn r .... evazım Şube~ 
veznesinden ve lzmir, Ankara. Kastamonu Ba~rııüd!irlüklerındtf 
118 kuruş mukabilinde almabilir. 

V - Münakasaya gırcceklC'ı pazarlık için tayın edilen giin ,-e 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte mezkur komisyoJJ8 

gelmeleri. (6625) 

1 ~Or,~~!özy~~= ~~~cz~,~~!~ıac~~~~:.1~~~~~~;?~: 
pah eksiltme ilanıdır: 

6 • 9 - !J39 çarşamba günü saat (15) de Çorum iskan müdiil" 
lüğu eksiltme komisyonu oda~ınıla ihalesi iera edilmek ü "" ·e 
( 32·160) lira keı:;if bedelli Meci<lfüü kaza merhzinde yeniden Vll' 

rıılacak (75) ~ift göQmen evi in-;aatı kapalı zarf usuliyle eksilt" 
meye konulmu~tur. 

' Bu İn!3aata lazım olan kereste tdarect> \·eı ilece,-;.inden kc:-ıı 
bedeline dahil d•.!ğildir. F:ksiltnıe. hususi Vl' fenni ~artnamc ,·r 
keşif hülasasiyle buna miitefcl'ri diğer cvrakl:lr Çorum !sk:ı 1 

:.\fü~lürlüğünde ve Ankarada Jskan lfmum ~Hidüı lüğü fen h<'Ye 
tinde ve Mecidözü lskan dairesınd(' görülebilir. 

.Muvakkat tcmınat (2i3t l lira 150} kuruştur. Istekliicritl 
teklıf mektuplarını 2·i90 sayılı arttırma ,.e eksiltme kanununı11' 
hükümleri dairesinde 930 yılına ait ticaret rı lası ve bu gibi işJ'ı1 
yaptığına dair 1it olduğıı ctairel~rden alac::ıkları \'esikalarla b.,. 

tikte 6 - 9 - 939 çarşamba cıür:ü saat ( 11 ı eh• kad:-.r Çorum tsıtiı 1 

Müdürlüğüne vermeltrı lüzımdır. (G ı:Jfl 

P. T. T. Umum rı. üdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı ıcin 60.000 adet varnon orta kömürü Jt'l' 

palı zarfla eksiltmeye eıkarılmı:-ıtır. 

2 - Muhammen bedel 7200 n1uvakkat teminat 51(f lira o!~" 
~ksiltmesi 10 birinciteJ?rin 93!l salı gi.inü saat 16 da Anlwra IJ 
P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki komısyonda yapılaeaktll· 

3 - İstekliler mu\·akkat teminat makbuz \'eva banlm ıe· 
ıninat mcktubiyl~ kanuni vesaiki muhte\'İ krı..palı z;rflarını o gi11 

saat 15 kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4. - Şartnameler Ankar3da P. T. T. Lc\·azım, lstaııbı/'i' 
f'. T. T. Levazım Ayniyat Şubc::;i ~füdürlüklerindc-n bedelsiz cıJ:ı· 
rak verilecektir. (;}D 171 (G;:iLf.1 

'VJ ~ KD lf ~~ ô iF A ~~~n 

Dün ve yann tercüıne kü: li·iatı 
11 - 30 KHaphk üçü:ıcG scrı 

:"ıiumara 

21 Huıiiımdar mıllet 

22 Ycnı ılmı zihni) et 

23 r.1evcudu kalmalı 

2l G\ınun iktıs&dl ışkri 

·~!) Cur.ı.lıuriycı 

'2fi Trrciırll'niıı roliı 

27 Dnği"ııc:ll"'r 

28 ı .a okon 
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