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38 Polonya tayyaresi 
akın yaptı dün bir 

17 ·Alman t aresi diişiiriildü 
ynelmilel hukuk 

için harp l:: iatiklilinin mU:.... 
için Çekoslovak· 

parçalamak itinde 

Alman kıtaatının bütün. cep
helerde ilerlediği bildiriliyor 

Her iki taraf birçok esir aldıklarını söylüyor 

• • ' ' .. ~ - y 

Sabaha karşı : 

Hen der son 
La heyde 

Berlin, 5 (Husuat) -
Berlinden aynlan Ingiliz 
sefiri Sir Nevi! Hender. 
son, Roterdama gelmiştir. 
Oradan otomobille yolmıa 
devam edecektir. 

Bertin, 5 (Husust) 
Sefir Henderson La 
Haye'e gelmiştir. 

Bir Alman gemısi 
daha batırlldı 

Londra, 5 (A.A.) - Ha... 
ber alındığına göre AI • 
man bandralı Fritzen va.. 
puru batrnlmrş ve milret
tebatı kurta.rrlmı§tlr. 

Diğer taraftan İnglliz 
Bosniu vapuru Almanlar 
tarafmdan batırılmJ§br. 
Mürettebat biri müstesna 
olmak üzere Norveçli Ei
danger petrol gemisi ta.. 
rafından kurtat'Ihnrştır. 

Yeni :Zelandın 
ilanı harbi 

Londra, 5 (Husust) -
Yeni Zeland hükQİnetinin 
Almanyaya harp' ilanı ka
rarım parlamento mütte. 
biden tasvip etmiştir. 

Arkasmdan kral için ür 
defa hurra bağmlmış. tn_ 
giliz milır marşr çalınmı_ş. 
ttr. ~ıanyaya yardım eden 

onya timdi mükifa· 
bnı JÖrüyor. birçok ·· sınıflar ---------------------------.;_--------------------------
Ya.zan: ASIM US 

4Yl"UplMla be)'Delmilel bir 
rejimi teeuüa etmec:liqe 

aullnmclm bal.,tmek 
tir. Hitler ve Mmolini her 
de ayn ayn nıemleketlerin-

eaı nkı bir di.iplin hunlular: 
buna mgbf»il bernelmi· , 

~l'i'iı e lca4u'. mbha. 

. .. 
altına alındı 

Atbenia nasıl 
battı?· 

.......... taıdan biri baamdrn~~~· 
·geçfJflf&n anf atryar 

Askeri mülahazalar: 
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Politiha: 

Yeni harbe dair 
bir müsahabe 
Almanyanın Polonyaya taarruzu harp sonrası Av

rupuuıda ilk tecavüz değildir. Fakat ilk mukavemettir. 
Avusturya, SUdetler, Çekoslovakya işgalleri mukave. 

metaizce vukua gelen hadiselerdi. 
Bu defaki hareket bir taraftan Polonya gibi altı mil. 

yon askeri sili.h altına alabilecek bir kuvvetle Şarkta 
mücadele ediyor. Filhakika Polonya 3:5 milyon ııllfusu 

ile sulhta dört yUz bin asker be91emektedir. Fakat bu 
kuvveti genç yqıta nüfusu çok olaıı bir millet alfa.. 
tile derhal Uç milyona çıkarabilecek bir halde olduğunu 
dünyanın aakeri otoriteleri söylemektedir. Yani harp ha
linde ıUlh altma alabileceği talim görmemiş insanlar 
miktarı 3 milyondur. BüyUk Harp sonrumdanberi Fran. 
sız kumanda heyeti tarafından takviye edi~n orduda ta. 
Um ve terbiye görmlle efradın miktarı da 3 milyonu buL 
maktadır. Şu halde Polonya altı milyon modern techi. 
zatlı bir orduya böylece sahip bulunmaktadır. 

Almanyanm ancak 935 tenberi askeri talim g()ren 
kıtaları gark cephesinde bu kuvvetlerle karşı karşıyadır. 
lar. Bu noktayı iearet etmekle beraber zafer gibi bir çok 
sebeplerin neticesi olarak tahassUl edecek halin kime 
r!m olacağuıı §imdiden tahmin müşküldür. Hi.di1eler U
zerinde insanın aklma. gelen değil, aklına g_lıniyen, bile
mediği sebepler lSyle tesirler yaparlar ki en 2lCki tahmin. 
leri bir budalalık haline sokarlar. 

Diğer taraftan Almanya müttefiklerin. ateıi a!tıncla
dır. Onun da aakerlik~ ne gibi maruıaralar an.edecefhll 
şimdiden iddia etmek doğru değildir. Ancak muhılkkak 
olan §eY politika ve taarruz spekillbyonu yerine fili 
bir ıurette harbin inlaıı kellesi yiyerek taayyllşe bqladı. 
ğıdır. 

Şehirler koyu karanlık içinde tutueturulmuş bir ku. 
tu kibrit gibi yanıyorlar. Harbin gece ma.nza.rasmı ar. 
dmlatıyorlar, gözlerin önilne seriyorlar. 

llk torpil ilk masum ölülerini Bahrimuhite gömdü. 
FAıki dünyayı bir levha gibi seyretmek bir kaç gün yenl 
iklimlerin, yeni ufuklarile bqbqa bJmak, bir k&Q gün 
seyahatin hazzile çocuk gibi eevlnmek l8teJeD bu Ameri
kalılar harp devrinin ilk lokmasıdır. Lllzltanya'da ölen 
Amerikalı bir evvelkl nesle menauptu. Şimdi ölenler onla
rm çocuklarıdır. Torpiller allayan Alman eli muhak. 
kak bundan 25 sene evvel kmıdakta idi. Babası LUzita.n. 
yayı aynı şekilde batırml§tı. 

Amerika.da da aynı eekilde vaveyli. kopmuştu. Aynı 
h11.I# aynı propaganda sili.hı, aynı hlddet. ayıu kin! 

tnsanm buan Rusoya hnk verecefi 8'911yor. Bu kadar 
akıl hu insanlara çok! 

;rransatlantllt yapan insan ~khr yine onu atlantik 
ortasında ba.tmyor. 

Batırata.ktın; neden yelkenden kürekten transatlan.. 
tiğe kadar tek!mül ettin? Bir facia k&l'IJ8mda insan 
bol bol tefelstıf edebilir. Fakat a.kılmu. baflayan mUca. 
delcler felsefe ile değil, ancak kuvvetle durdurulur. Kuv. 
vetten alınacak neticeye daha çok zamanımız Yar. Onu 
bekleyeduralım. 

HJtlerin yaktığı büyük yangın içiır insan makul bir 
sebep bulamıyor. Şimdi bunu izah edecek ancak bir eski 
zaman hiklyesinin içinde gizlenen psikolojidir: 

.Vaktlle paealardan birinin yanmda 1*madan bir zat 
varmıı, pqaaı ile birlikte harbe gidermlı. Bir gUn ihti. 
yarm g&ılUne gazi olmak arzusu dUtmilf. Gitmiı pqa e
fendisin! eteklemit demit ki: 

"- Pqa ha&reUeri sayenizde bütün uünya nimetle.. 
rlne mazhar oldum. Bir emelim var; ona da muvaffak o. 
lursam gözleriuı açık kılmaz Rahat, rahat ölebilirim. 

SayenU.de gazi olmak iatiyorum ! 
Pqa derhal cevap vermif: 
- Olur efendi hazretleri. 
Pata maiyeUne emret.mit: 
"-Bir esir getirin.. Hoca efendi gui olacak demif!.,, 
Hocanın artık keyfine payan yoktur. İçinden f(Syle 

hayaller kurmaktadır: 
- Bir em kiti mi? Kılıcımı elime alclım mı? Kollan 

ballı eeirlerden dört betini birden, bir çırpıda baklayı. 
veririm. 

Bunu dUeUnürken gözleriııin önllne cennet kapılan a
çıhyor. Altm tahtlar pırıl, pırıl yanıyor. Pqa hocaya HL 
lenlyor: 

"- Haydi kılıcım, kalkanım kupn! Nerede ile kL 
fir gelir. · 

Hoca kılıcı bir eline, kalkanı öbür eline alır. Alesta 
artık boynu vunılacak eeiri beklemektedir. içinde de kel. 
lesi uçurulacak kiiırin ~k olmasından dolayı bir hüziln 
dolaşmaktadır. 

Kapı açılır, içeri trl, yan bir adam girer ve elindeki 
kılıçla hocaya doğru hllcmn eder. 

Hoca bu mamaradan ·ıaemr. Halbuki o elleri, kollan 
ballı bir esirin karşısına konacafmı beklerken bir hü. 
cumla karşılaşır. Derhal kılıcı elinden bırakır, kop. koşa 
pa§anm etekleri arasm:ı girer. 

"- P:ış:un, der, bu kafir beni öldürecek imdat! .. Em. 
red!n de kollarmı bağlasınlar! 

Pata gUIUmser: 
"- Hocam der, bis eli kolu bağlı ki.lir keserek gazi 

olmadık, dövilştUk. Gazi olmak istiyoraa.n sen de kılıç 
kalkan kullo! 

Son senelerin taarruzu. hep eli kolu bai!h esirlerin 
keBeslnl keamek nev'inden o1mu§tu. Bakalım Hitler hoca 
bu cteta bhcı kalkanı naınl kullanacak. Sadri Ertem ··----------------,.,. .li.~4JL - WWL.L. ~ ,,,JL...JWL..V.L 

Vapurlar limanımıza. 
işi emeğe başladı 

B rl n Istanbul bava 
sefer~eri 18ğvedildi 

ltalya ila n~nn~l \ ~..«Jyetin 
avdeti uunr.e bl\al •• -nebi va· 
purları limanımıza celmeğe baş: 
lamışlardır. Di~n Akdenizden 
Hollanda b.at.ıdıralı Ermes ıile· 
biyle Yuıo.6lav bandıralı Lov. 
~n vaplAU limanımıza gelmiş. 
lcrdir. Hollanda vapuru aqıım 
Burgaoza hareket etmiştir. 

Fransız bandıralı Teofil GUt
ye vapuru da dün Akdenize git. 
mittir. İtalyan vapurlannın li. 
mammıza gelmek üzere halya
daıı hareket ettikleri bildiril
miftir. Gerek yolcu, gerekse ti· 
lep servislerini, ltalyan vapur. 
1-ı eskisi gibi muntazam yap. Avnıpada bu~tınup d:ı dün ge 'e:ı ~a,eb~'eı-i-uiz1e11 bir kııtm 

maP ba,Jııyacaktır. • ·· h ı · c k lar .. · d b 1 eli k ·· 1 · d Jzmirde kalan ve evvelki ak. gore, mu te ı a tarma yu- ınız e u unan re tor enn en 
fam limanımıza gelmeleri emre. zünd~n ~lma~yayı dört günde F~~ L:uks, Türk hava. yollarına 
dilen deniı; yollannm Tırhan geçebılmışlerdır. muracaat ederek Berlın - Jstan
vapunı dün gece saat 23.30 da Talebelerimiz Yuıoslavyeda ı bul hava seferlerinin tamamen 
gelıtıiıtir. Anafarta vapuru da konsolosluğumuzun tahıisatı tatil edildiğini resmen bildir
bL sabah .gelecektir. kahnaması yüzünclen kendileri- mittir. Halen burada hiç bir 

Bugün de birçok Rut ve di. n~ yardım g~ciktiiindcn dörtı~l~n tayyl\!"eaİ yo~tu~. Ancak 
ğer ecnebi vapurlarının limanı- gun beklemege mecbur olmuf- ıhtıy~tta bekleyen hır pılotla bir 
mıza gelecekleri alakadarlara lar ve epeyce zahmet çekmiıler. makinist vardır ki bunlar tren. 
bildirilmiştir. Bu suretle nonnal clir. 1~ derhal Almanyıwa avdet em. 
nakliyat bqlamıf olmaktadır. Yunanistanda Selanik ve Gü- nni almışlardır. Direktör Fon 

Şimdilik yalnız Alman va- mülcüne konıoloalanmız tale. 1 .uks lıtanbuldt daha bir müd. 
purlan limanımıza gelmemekte- belerimize çok kolaylıklar ıöe. -!et kalacaktır. Bükret ile latan. 
clir. termiılerdir. Alker ve ıivil bü. '>ul uumda 1eferler muntaza-

Celeıı haberler göre talya tün Y~lar da lerimi· 'ftAD ya~maktadır. 
ile Amerika aramı&ki seterler id ~ ....atmt ~- w,~~· ~~~~Jffit.fffJfft" 

lçılıqtıt. m11mmr. olan' 
Semplon Ekapreai ltab~a aeyahat yaaaiuu ftU111t111 

Semplon hattmm kapanmuı kaldırdı . . . la 
dolayıaiyle Milano. latanbul a. Yine yo~ anlattıkları· 1 ~ylül~n ı~~n .fahı dO • 
rasında itlemek üzere yola çı- na göre, Serim, Polonya tay. ~ıyle gumruklenmızde bift"k· 
kan ilk tren dün abah yedi bu. yarelerinin hücumuna uiradıiı- Truf olan Alman mallanmn it. 
çuğa doğru ltalyadan seJmittir. na dair tehlı1r.e ftaretJeri üzerine haline müsaade edilmiyecekdr. 

Her zaman dört bet vqon- çok heyecanlı bir IJÜn geçinnİf, Yalnız bazı tüccarlar •Y ~
dan mürekkep olan eksprea mev halk panik haline d' f ·~ür -ian evvel bu mallardak bırr:aı~. 
cudu iki vagona inmiıti. Fakat sonradan bunun Ala;ıan '1\llUll paralannr Mer ez n. 

ltalyadan itibaren Budapeşte, askeri makamlarının bir elene- 'amna yatmnı§~ard_ır. 
Belgrat ve Sofyaya uğrayan bu mesi olduğu anlqdınıı, ıüktl. Gümrük ve ınhısarlar veka
trenden 15 yolcu çıkmıştır. net güçlükle iade edilebilmiı- 1eti bu hususta Merkez Banka· 

Bazı yolculann verdikleri i- tir. sı,16 temaslar ya;omaktacbr. Ya 
zahata göre, ,imali' Avrupa ile ltalyada vaziyet sakindir. I - '.»u gi~i malların ithnrne miisaa
münakalatm kesilmesine, düne 2ıklann eöndürülmesi, sinema -le edılecek, yahut tiic~arlann 
kadar Franaanm lsvic;re tarafın .. ve diğer eğlence yerlerinin k;a· '1erkez Bankaımt:Jotl-i parall'"' 
dan ilin edilen bitaraflığa tam panmaıı gibi fevkallde tedbır· 1·endi'erine iade e-lite~•1<tir. Ke 
ıurette riayet edeceğine dair ler ltaldınlmıt~r; . . .. "Rrm bugün tebliği beklenmek 
kafi teminat vermekte gecikmi§ Yolculaan 1f1ltıklenne gore, ~edir. 
olması sebep olmuıtur. ltalyamn. Alman~1a .~evcut ihracı menedilecek 

Tahmil ve tahliye 
amsleı müşkül 

vaz yete 
iş olmadığı için za...,. 
karşılık tutulan para· 

la.nnı istiyorlar 
Son gimlcrde limanda tahıa8 

ve tahliye itleri tamamen -
'llt:ştur. Bu yüzden iısiz ve 
'lamsız kalan yüzlerce amele 
lün limanlar iıletmeıi umuııs 
Yludürlüğüne müracaat etınit-

r. fena vaziyette kaldıklarol1 

' ildirerek bir müddet evvel ketı
'ıler' nden lüzumsuz yere ke!İ
n miihim miktarda poralarııı' 
•emi!lerdir. 
Dnha Denizbank zamanınb 

·ömi.ir ve eşya tahmil ve tahli
e amelelerinden her hafta ar
.n arkaya 125 er kurus ketil
'1İsti. Amelelere bu para1arıll 
'lhmil tahli}e aıraamcla ya~ 
"lklan zararlara kar§ıbk kelil' 
,. ği ve eğer bir par,ça qyanll' 
•,..nize dü~mesine veya kınlın.
ıma sebep olurlarsa zaıann bel 
'larl\dan ödettir!leceği bildiriJ. 
mitti. 

1 O hafta kesilen bu paraı.r
-tan bugüne kadar adam bafd 
12. S lira toplanmıttır. Umıdl 
·ıekun binlerce lirayı bulm\lf' 
'ur. Simdi aml"ll"ler, İ§te bu P" 
-ayı istemektt!4i·1er. F akoıt fİ' 
..,,,.n umum rt"Üdürü Bav Rat'~ 
•,:Jhası:ıa verı:ri bordannrl,.n ~ 
~e:terek paranm iade cdilemi~ 
... ~ni sö,ıJemiştir. 

IS!iz olan ameleler viik~ 
-nakamlara başvuracaklardır. 

,l\ ltırı fi e1fı 
y.öl< e cıı. 

A vrupada son hidiııeler dola1" 
sile para fiyatları milhim tah•~
vWler pçfrmektecilr. Türk al~ 
c;olr yübelm.iı ve 10 kU8ur Utl' 
dan 15 küsur JtraYa çım•tut· 
Allkadarlarca bu fmallde bit 
vaziyet sayılmaktadır. 

Bir çok kimselerin altın llrt 
toplamağa başlaması yUksekliİ 
sebep olmaktadır. lngiliz lira.ıı 
da da son günler aarfmda ~ 
kuruş arasmda bir dllştlklUk k'1 
:iedilmiştir 

Alman markı da meııaul oldll' 
111 gibi gittikçe düşmektedir. ~ 
talyanm r;taraf kaim .. ~ 
ıı~t eski ,ııziyetini muhaf.,, 
"dlyor. 

llko~ ul1arda 
lsviçrenin, Almanya ve ltal· <ı?lq~ı dolayısıyle uç ~e~e 

yadan aldıiı teminat üzerine bufbıtaraflıgı muhafaza etmesı ıh. maddeler talebe kaydı. 
memleketlerle hudut1armı açık tirnali ~·.. . . Ankaradan tehrimizdeki alô- b• • d • .._....., 
bulundurmaama mukabil Fran. ltalya hukumetı, aakerlık ça. •aadarlara bildirildi~ne göre Ayın on ınn en 1~ 
sa hududunun da derhal açıla. ~1 haricindeki tebaalannm hari- ükumet birrok maddelerin ih. ren bqlamaaına 
ceif ve bugün budunun normfll ce seyahat yasaO.ım kaldırdığın- -acını menetmek için iki gün. karar Yerildi 
bir hale getirileceği temin edili- -lan bu ~~ah bir ltalyan yolcu Jenberi tetkikler vapmaktadır llk okulların kayıt V1 kabul lf 
yor. -la ~elmıttır. fhracı menedilecek maddeler '.e:tne bu ayın 18 iDd ~~ tt, 
Dünkü konvanaivonelle Almanya da, Türkivede iJi hl"ğday, kömür ve bu gibi da- ıtibaren bqlanac.ağı ~ 

l olan tebaalannm seyahatlerin~ t..ilde fu1a ihtiyacı görülen mad- Tedrisatın 25 eylellde be~~~ 
gelen yolcu ar "imdilik müsaade etmektedir. ie'erclir. dolayısile kayıt ve kabal &pll"ll"" 

Diğer taraftan dün sabahki Berlin • İstanbul hava Bu husustaki karamamenir on bir eyltildeD itibaren ~ 
konvanaiyonel treni bermutat seferleri l<noandı bu..,.iin ala1ca..J.,.,1ara hildirihnesi ması uygun göıil!milf, Te alül' 
Pe§teden gelmiıtir. Almanla.. Alman hava yollarının gehri. beklenmektedir. • darlara tebligat yapıbmftu'. 
nn Polonya ile harbe başladık- tık okula bu yıl yabm 932 
lan zaman Berlinde bulunan 'fumlu talebelerin kabul edil 

•alebelerimizden 43 ki§ilik bil' san at ok u 11 ar 1 ta 1 ebe s ,· 933 dofuınlu hiç bir taleben!ll 
grup muhtelif memleketlerin lmmamuı için b~ 
yollarında on gün kadar kaldık- -mir verilmiştir. 

tan sonra bu trenle memleketi- ·ı ç ·, n ye n 1 k ,·tap 1 ar 
mize dönmütlerdir. Şehrimizdeki Almall 

Belçikaclan, Almanyaya geçip mütehassıslar da 
de bu kafile il~ birlikte gelen Maarif V ckilliğinin verdiği ra ile yazılacaktır. Hazırlanan gidiyor 
yolculardan biri Hitlerin son yeni karara gore sanat okulla- programa göre sıra şu §ekilde Almanlarnı harbe baldUOll"'I 
harp nutkunu Berlinde bir mey nnda okutulacak ders kit&plan tesbit edHmigtir: U.zerfne gehri.mDdeki ~ lt. 
&nda dinlediğini. Alman halkı· bundan sonra müs3baka ile Riyaziye, mesleki teknoloJi, rm mühim bir kısım gttmlel 
nm harbe şiddetle aleyhtar oldu- yazdmlacaktrr. umumi mekanik, tatbiki meka- Gelen yeni bir emirle memle 
ğunu, hatta mühim bir kısmı- Yazılacak kitaplar talebe ıe- nik ve motörler. res[m, genel mimeld mtletlee8elerde m111~~ 
nm nutku ynndR bırakarak hid. iyesinc ve müfredat program. teknoloji fizik • kimya, elekt. Sl8 olarak bul1llll.ll Almalar 
detle çekildiklerini, Almanlar lanna uygun olacak ve kitaplar· rik, mealcki okuma, mealeld li. flafmlmıelardır. Bil arada 
harbi kazansalar bile memleket- da talebeye bilhaaaa sanat bil- san. mealeki cemiyet kitaplan.. h ... Denlzyollan, Umanlar 
terinin harap oln,.~f;mdan kork-ı lisi ve sanat sevgisi verecek Bu kitaolar önümüzdeki den lebneal ve Uman reielifindekl 
tuklannı söylemiştir. hususiyetler bulunacaktır. Ki- yılı batından itibaren ıD"Uiyle nis mttteba8811lıri hemen gidi 

Oiier yolculann izahatına taplar ehemmiyetlerine göre 11. hazırlanacaktır. ceklerdir. 

.. 
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~ 
Hücumbotunun Maceraları 

Denizler için harp 
32 

RADYO 
Çarşamba 6 - 9 - 939 

__ 1_2.30: Program. 12.35: Tilrk Miı 
~ıgı -: Pi. 13.oo .. ı Mcınıc:..cı saat aya 
11' aJ:ıns ~t'tcoroloji habcrlerı 
13·15 ..--!UO: .M:izik: (Riyasclicuru 
hur 'Bandosu ('of. llısan K .. - ... ~ · unçcr, 

l 

SARI 
Scnelerdenberi burada al::::ı.n) nun için ben geri dönerkoo bir 

ırmaklar arnsındnlü kayalıl::laı Je plan dUşlindUm. Bu şekilde 
lizerlerine eğilen ağaçlar tara - muvaffak da olabiliriz. Fakat 
fından gizleniyor .. 'Tabiat bura- eğer muva(fak olamazsak bu 
da mUkemmel bir siper yapmış. takdirde. biz onları değil, onla1 
_\imanlar da bunun üzerinde b l>izi öldUrecek ... 

1 - Gur~coı Marş, 2 - Parcs ''Fıa 
ınctta,, l\Jazurk!'. 3 - I\clcr _ Bel 
~oma11lik ı:\'crli;r. 4 - l.co Dclibl·:-. 
~oımcli:ı halesi ~cll'ks: yonıı. 5 -
Gu..,hıvc l\!iclıicls. Çarduş :-\o. 1. 

daha henüz on dört yaşında bu- • ·····••••.......,........,., ................ _._~·•••••••••· · ··"\ ~ 

ıunmasmdan evıenmek ~~~n çok J '1 aıza iri : rev n r e n E 
küçük olduğu ve daha m; sene i 'ı:v- t A· 
beklemek lazım geldiği ha berile ' '"''eı ıırrıt;ri/otırıı 1· rı:rırırır. İ t 
çıkageldi. . Pear.1 Buck . ı b rahim H o y' t 

leyerclt daha mt.lkc.ınmel biı - Şu halde hiç durmadan bu 
~ekle sokmuı;:lar .. GUzclce oyu!- mlikenınıcl harekete te~cbbi.i::.. 

muş olan Irn:.·alıklar :..rasıııa,A: edelim .. 
/ 

19.00: Pro~rarıı 19.05: Mi11.ik <lıı 
kon<;crlc.~ 10.30: TôJrk Miiziği Un<'< 
\az faslı) 20. 15· l\onıı~nı:ı. 20.311 
~lcmlcket ~:ını nynn, ni:ııı~ ,.e nıc·tı 
woloji lı:ı lıcı· ·rı :W.:>O: Tiirk ~hız 
'.?i: C\Hi~terck .. c ,<ıJo lııgnnni) Oku 
:anlar: '.\lclC'k Tokı.ıöı, '.\llhl::ıf:ı <;:ıi 
l:ır. Çalanlar: H• .•en l\:ını, Cc,·rh 
·;:Ql:aıı, Zühti" llurd;ılwğlıı. 1 - ile, 
'.cni~:iı· ııc~red. " - 111111(•11 ~cn 
l)esleııi~;İr • '"nnfııııı 11111111:111 

ı:öktüın). 3 - ..... _Ede: tiirkli ( \ll:ı 
·lıııı lı:ılı~·eııe "İ ·cıirıı). i - liıli Fıılı 
ri - Jlic::ız şnrkı (ll:ılı:ır c,l'i:ı crııwıı 
zar ol~:ı) 5 - Sıııı'ur lak~imi '_ Ziih 

Vanbg L
1
ung çocu1ğun daha ü ç * ,,,._v ........ ..,.,,..,...,.-....,...,, ,,., 69 •••••• ••••••••• • •..,,,._,/ 

sene öy e so_yfıuz uk, haylazlık 
edeceğinden, ve dalgın dalgın ba. halde ufukta sılı ve havada bir [ 
kacak olan gözlerinden korktu. yelpaze gibi açılınca, yayılıncaya P VAK ı T • 

rndar sabit kaldı. ;nanlar mlikemmelen raJ;,Alfr;e. Öyle değil mi LUk .. Zira oğlan, on gi:nde iki gün bi. 
ınişlcr ve iki tane olan1batarya. Di:re Piyer ç:ınış kardeşinin le mektebe gitmez olmuştu ve 0 Köydeki erkekler, b ubulutu 

1eyir ve lafını ettiler. Sonra da nm bu raylar Uzerinde gicliıı 2ikrini sordu. KUzUk Dömonj<; 
gelmesini temin etmişler .. lştc l>üyUk bir soğukkanlılıkla: 

gece Vang Lung, yemekte O-lana 
bağırdı: ::ıir korkuya tutuldular. Bu, çekir 

- Diğer çocukları elimızden jclcrin, tarlalar mdaki mahsulle· 
~eldiği kadar çabuk nişanlıya . ri yiyip mahveLmLk için cenup -

tletıı/el;r-t llemll'J.tı 

'""'''" lf lş//11/0 
bu şekilde yarım düzine kadaı - Tabii! .. Tabii! .. dedi. 
mermi yaktıktan sonra top!.u·:ı; Diğer neferler de; 

\) lık 

yerlerini değiştirmelerine mu- - Eret, >'liphesiz. Haydi, deı·· 
tan gelmiş olmala:-ı korkusu idi. 

lım. Bu işi ne k&.dar çabuk yap-
3ak daha iyidir; ve kanatlanma. Vang Lung orada durarak bu 1 
ya, kadına iştiyek duymaya baş_ Julutu seyretti: ve hepsi birden 1 

lar başlamaz da cr.ları evlen<lire· :;özlerini oraya d:ktilcr Nihayet 

;$ il) lık 

6 •.>lık 

;wu 
•75 
guu 

li>a l\r. 
t:.!5 • 
ıcw .. 

'arfak olmaktadırlar. hal.. )' 111 ı ı.ı lliıtO • 

Her iki vaziyette de; yc:-a- Diye soyleşlyorlardı. l ıırı leı.Jeo tiııllı;ao 

ne hedefleri olan yol üzerine Ve aralarmdan biri, ilk sefer· 
ateş ediyorlar, all<~ak iki muhte - bcrlikte kendi rızaslyle orduya 
lif zaviye ve irtifadan bu şekil iltihak etmiş olan e,;ki ihtiyat. 
de do topun mevkiini tayin et - lardan Lökare de söze karıştr: 
ınck mlimklin olamıyor. Bu daf: - Eğer biz bölUğtı n\'cl"t eder 
lık ve çukurluk mıntakada se:. de: "Esrarengiz bataryanın ye· 
ı;ok bUyUk akisler :raptığrndan rini keşfede:)ildik.. Fakat ö,·ıe 
\'C dağlarda birçok tabii ve bir yerde ki onu k:?şfetmck hiç 
sunt gizlenme vasıtaları bulun - bir işe yaramaz,, der isek mu
duğundan keşif meselesi biı hakkak bizlmle/e°ğ-ler.irler .. n:ı
hayli ml!şktil hatta iml~ansız b~ na sora~!\n.ız Müluzımtm bir 

ü lkıı·c.Jako.i:;Jt•. (1 - Udi ı hıııel _ S<" 
~iih l):ırkı ı:·~· · ·•lınıli rıt·rı~:ın ı 
ur eyle göniil). 7 - Ethem Efeııdı 
llii1.z:ı111 şarkı ('"'·ki ~·c5111in h::ısn'lı 
le nğl:ıyor) :: - Hdik Fcrs:ın _ ~lıı 

lıur ti.irkü (Tepeler tepeler) 9 - F. 
1.c - ~iJıayc· · s:ır 1~ı H>ız sen ı.ıl'ld 
~·ır'· ,ılın) 10 - Refik Fersnıı _ :'\I; 

bir rüzgar eserek, bir geyi ayak- ' ·~·ııı 1&.>ılıı .ııu2 kuru~ du~ullır 
lim. Zira böyle bir hale üç defa 1 Puqa bıı Jıgıııe gırrııeytn .>erlf'rt 
laha tahammül e<lcmcm. !arına doğru getirdi. İçlerinden I 

lunuyor. lcer~ \;arabr bardağa boı>altmca 
MlllAzim Forlas sustu: ~u içmelidir. Benim sh'.il pilot 

·-Peki mlilbtmim, şimdi ne ,'Brövem var. Fakat ben ateş 
yapacağız? Diye Piyer çanı~Ya- hattına gelip piyade olmağr ter 
vaşça sordu. Fortas hic,. tere-Odu t cih ettim. Nec!en? Ben askerliği· 
etmeden: mi piyade olarak yapmıştım .. 

- Dizim topcu kuv.vetıerimiz- Bazan böyle lşlrr çıkacağını bi
le düşmana. taarruz ederek şir.ı - lirim, işte hen bunun için tekrar 
elilik yerleri mal1im olan bu ba- piyadeliğe sUrUklendim.. Ne 
taryaları bertaraf etmek imkar. yap~~ mUlftzımım, kıınrm 

ız. Çilnkü Almanların bu , :; • k~1nryor benim.. Böyle işlen· 

rnrengiz bataryaları hemen he:;w bayılıyorum .. Gerçi sivil tayya
nıen yeraltmda dcnebilecek/\·a~ recilik yaptım, fakat zevk duy
z=ycttedir. duğumdan sanmayın, bir kadı· 

Benim gidip alayda., "'DUşma· nrn hoşuna gitmek için böyle 
nm bataryası şu ve . şu nokta _ bir işe baş vurmuştum. Fakaı 

Jardadır.,, diye bir crkAnrharbL şimdi kadmlann sırası mr?. 
n haritası Uzerine ikl işa.ret ~lülfı.zxmım, bu iŞi 'baş1iralın1 
:ı apmamın hiçbir faydası ol mı- kanım kaynıyor benim .. 
:n;.cak .• Şu halde yapılacak iki Lökarc'nln bu sözleri herke . 
i'} vardır demek: si gllldUrdü, falrnt hiz kimsenin 

.Ya buradan geriye döner ve sesi yUkse1medl. Sonra kısa bir 
miralaya bu topları ele geçir_ sükut oldu. Tekrar mlllazım 
mek istediğ;i takdirde bütün bu sözU aldı: (Daha var) 

mmtakayı fethetmek için harb~ 
girişmesi lazım geldiğini anlatı

rız. Aksi halde krtalarrmızm bı.ı 

yoldan serbestçe geçmesine inı
]{t\n yoktur. 

Piyeı· çavuş söze karıştı: 
- Evet mtilll.zrmım.. Fakat 

bu takdirde bize dlişen vazife_ 
ııin ancak yarısını başarmış o
lacağız. ÇUnkU bizim vazifemiz 
yalnızca keşif değil aynı zaman
da esrarengiz bataryayı tahrip 

/ 

idi. 
- Doğru! .. Şu halde işte ikin_ 

ci şık: 
Biz on Uç kişi bu mUhim va

zifeyi baı;::armağa savaşırız. Bu-

Teşekkür 
Pl.'ılcrimi·· Xc)C Üııol'ıııı ,·eratı do· 

l:ıyısiylc gerek cen:ıze mcrnsiıninr 

işliri'ı.1,: ve ıw·ekse t:ıhrir::; lrz iyc el. 
mek rnırunclıı bulunan muhterem 
ılos!Jarımız::ı, c;onsuz ıcşekk1il'!eriırı.i. 
• ', ayrı ayrı ihliığ:ı teessürümüz mn· 
ni olıluğıınılıın, l.ıu vazif~nin • ifrsıırn 
'>H,\ ın g:ızclcııiziıı ıa,·nssuluııu rk:• 
ederiz. 

Önol ailesi nanııııa .
l'rof csür, ROSTO ÖXOL 

( K. /. 23SJ 

Ege Tiy:ılrosıı Temsilleri 
1G Eyhil Ç:ır5anıba :ıkşamı Üskiiıl:ıı 

1nşirnh h::ıhı;esinclc 
DIXD.\R KAHPE 

Zengin Varyete Programı 

~:ırkı (Ki:·pi_:"'•· Çrıııe ı;t·k) 

21.30: Haft:ı!ı;.; posı,1 kulmıı. 21 1 

:\e5cli plfıkhtr _ R. 21.50: ~lfüdk Olt: 
lodilcr) 2:!. :'\:iizik 'K:i .. ;ik orkc·• 
ıra _ Şef: ::\ecip Aşkın) l - Hudol 
~!ützl::-der TT:. fi bana Jı' ı.:.v:ı d;ı,,ı 

çal. 2 - Fra::s Lchr.r .,,.ocııic Prcn· 
)'1Crelinden • :; - Lozarı n. 
1 . ı• di\·"1°1" "'lcı::ır ı\frııııt•I ıl: 

''· ~ - Eı , r:ch Tfalı:'ı;ın Ht.lhı ıı 
dalı k:ıdın opC'· - rııııTerı ı~olpuri 5 -
Pcpi Miillcr l Pulom ı ~rrkısı üzerı 
ııc potpuri. ·; - '/,iehn•ı \'iyan:ıl 

!'ti '· kız. ,. · •· r.on 1j:;ns ha.>erl· 
ri, 7.'~::ı::ıt, "Sh&ı ve t:ıh ilii!, knmbi 

0 _nukut bor~ ,, (Fiyat) 23.20: :'\lü 
J:ik (Cazbaıııl - 1>1.) ~3.55 21.00 
Y:ırınki progr:ım. 

Vang Lung ertesi sabah. bütün 
~ece pek az uymnuş bir halde 
kaldı. O işleri kendisini aşırr de
recede üzdüğü zamanlarda yap
tığı gibi uzun elbiselerini yırta. 
rak çıkardı. Ayakkabılarını ayak 
!arından fırlattı. Bir çapa yaka
ladı. Tarlalarına yollandı, en bü
yük kızının gülümseyerek. par -
maklarmın arasındaki bez par . 
Gasım buküp kıvırarak, yeniden 
düzelterek oturduğu dış avludan 
keçti ve mırıldandı; 

- Ne fila ! .. Küçük budala kı
zım, diğer çocukların hepsinden 
daha fazla beni avutuyor .. dedi. 

Ve bir çok günler arka &rkaya 
tarlasına, toprağına gitti. 

Ve iyi, bereketli toprak iyileş. 
Peqembc 7 - 9 - 9 .. · tirici, şifa verici vazifesini yaptı 

12.30: Program. 12.35: Türk miL ve güneş üzerine ışıldadı. Ona 
~iği: Okuyan: Xecmi Rıza Ahıskan şifa verdi. Sıcak yaz rüzgarları 

'l~~·ı. l ·n Kan• Köydeki erkekler, bu bulutu 
1 - İshak - Day::ı!i PcsrevL 2 - AJf bitip tükenmek bilmeyen keder. 
Efendi - Bayatı ş:ırkı . CD:ıim seni 
ben ararım). 3 _ Şevki Dcy • Uşşak terini kökünden gidermek ister · 
şarkı (f:siri~üJfünüıı . CX,.flliıü ma- miş gibi de bir gün cenuptan, kU
hım) 4 - A" Efcndl tiııı;uk şarkı çUk ve ince bir bulut .ıgörntidü. 
(Sen ey s.ervi"cvan ruhsarı giılgun) Rüzgarların diğet bulutları yer 
;; - SaiahaUin Pınnr _ Boy::ıtf şarkı !erinden oynattrğr wıman, onu da 
(?c.~is;n ~eli gönHim) 6 - H::ılk Uir_ şuraya buraya if\Ürmesi müstes • 
kusu Yıgmur • :ığar ordan burd:ın) b b ı t "Ik ·· b' b h · . na, u u u , ı once ır u ar 
13.00: Memleket s:ıaı ay::ırı, aJ::ıns Ye, . . .. .. .. . 
mcll>oroloji haberleri. 13.15 • H.OO: gıbı yumyumuşak ve kuçucuk hır 
:0.lüzik (karışık program). 

1!1.00: Progr:m. Hl.05: .:'\lüzik (od:; 
müziği • Pi.) J!l.30: Tlirk müziği 
(Fasıl Heyeti) 20.15: Konuşma (Zi
r:ı ~' s:rnli). .30: ::ır ul •' et sa::ıt 11_ 

\':trı, ;ans 'oroloj i habe: lcr:. 
20.50: Türk · .. i ;.:ği: Okuyan: R:ıdirr 
:\eydik. Ç:' ' r: Titışcn Kam, Cev_ 
ı; ' Ko~~ · - Bıırdakoğlu. 1 -
\':ısilaki - Kürdili hicazlctır pcşrcYi 

2 - S:ılıl.hatlin Pınar. rrnrdili hicnz
kar şnrkı (Aşkınla yan::ııı gönlliml:' 
l . ı" şifa sun) :ı - Pir:ınist Yor_ 
~i - Kürdili hicazki'ır şaıkı (Neşe ilr 
geçen) 4 - Ce\'llet !~ozan - Ud tak. 
~imi. 5 - Udi llırahim _ Kiirdili hi. 
r '": • · ırkı (S:ırı hirgiil gibi). G -
,. .. :,rii Seno7.:ın n .. • '": şıırkı (Gü. 
n·;ı harareti ·· r,mez). ll. - Okuyan : 
Snıli Hoşses: 1 - Dol rıhcnk :"\uri 
Br y _ B ~r • ~ ~ "• Of:ıilcnı hir nazlı 
yare' 2 - ReCik r.'ers:ın - R::ıst ş:ırkı 

(Af eyle suçum) 3 - $eınsettin Zı . 
rn - :'\[abur şarkı (Şu güıclc lıir lı:ı_ 

k· . ) 4 - lsak Vuran _ ::ıtuhur '> 
(Şu "imüş ır: · ın). ;-, :\ikoluki 
:'\l :ıhıır sıı:ı: serıı:\isi. 2 ı.:ıo: Koıı 

21.45: Kcşeli Jllfıklar _ H. 21.50 : ~ili 

zik n,:r "... · leL-)·onu). 22.00 
• ... 'k , ••.. . :·· .cstra - ~er: l'\ı·l' 

·\şkın) 1 - Yalll ("' ... ' ~ •• .. ,.. /\ 1 . 

iizeri (lT •. · • 2 - Le,·inc IIii 
moresk. 3 - Gerhıırcl ·::nkler. J>oıı 

no. Şikila (İsranyol tı\'l.'r ü;·ii) 4 
Rulıins• · 'iirıılii l•ıılc <iiİ'ı 

Torl.'.Hlor ,.c Fnrliilii<;. fı - Fr: 
Kö;)p. Yaz akşaır.ı siiili..., - Jııc r.rı 
:'\fayıs iht;Ş3" 1 (vals) 7 - .J;ıc c:r 
:\f::ırş. 23.00: So::> :ıj:ı'lS h:ı11cr.,•1 

l.irar ı, csiı:ım "" ı:ıhvil:it. krı111lıivo 
nukut bors:ı•» cr:yat). 23.20 : ;\lüzi l 
(Cazbıınd - Pi.) 23.5:>: . 21.00: Ya 

oirisi telaşla eğildi, o ~eyi yer • •}lla )etıııı~ beşer lcuru~ uın· 
ııeıl ılır 

den aldı. Bu geriU.eki canlı sürü-
den daha hafif olan bir çekirge 
5lüsü idi. 

O zaman Vang Lung bütün Ü· 

~üntülerini unuttu Karılarını, o
·~ullarmı ve amcasını, hepsini. 
hepsini unuttu. [{orkuya uğra _ · 
mış köylülerin arasına katılarak 

\lıuııe ı.:a)ı.!1111 oılılıren ıııeiı,;· 

UIJ Yl' ll'lgraı U('rt:I ını Ylı!Jlll' 

para<;ının po,la •e>• banka ılt 

~· 111la11111 urreıını 11fare L;pnılı ıi· 

I urktıJrfllfı tıu /><"lr• trıt'IS.e:ınrlt 

l'Al\I r ~ abune 1111:t111 

"<lrt:~ ıletcı ,ı fi llıt- u<·rrıı 

~!) ~ Urtı)lUI onlara bağırdı: 
- lyi topraklarımızın uğruna 

bu göklerden gelen düşmanlarla 
savaşacağız. 

Daha başlangıçta ümitsizce 
'laşlarmı sallayaı. bazıları çıktı. 

tl.A:-. f°CHE"I 1.1 . llı 

l ıeart!I •lıiıılaı 111111 ~;ıııtım 

"'ı ı rı -ıuıı ıf;.0n ılltnn•n ılfw sa~· 

l ıııı,ı rııııl:. fU. ıç ~il~ lal;ırıla !Jtl 
"uru), <torduıırö ,_.~hula ı. 

•kıııcı \'t! u~· uııt·uılr 2. bıı ıuc: ıo• 
Bunlar: 1 ı. t>a~lık \'anı kı-'ıı f'''" 5 hra· 

dır - Hayır .. Hıç bir şey fayda 
\'ermez. Gökler bu sene açlık 

c:ekmemizi mukadder krlmıs .. Ru 
halde, böyle bir emre karşı~ mü._ 
cadele ederek neden kendimizi 
harcayalım .. Madem ki sonunda 
açlıktan öleceğirr..:zi biliyoruz .. 
dediler. 

Ve kadrolar. küçük mabetteki 
toprak ilahlarının önlerine dik. 
mek için öda.~açları. ı.,..iinlükler 
. ;.j " ı~ü}\..! Ul '-\~J lr; 'lVıt UJ.J, u aimaK ıc:ın aır ayaraK asaoaya 

•fnfüler. Bazıları ~ da. kasal:iada, 
5ök ilahlarının b:.ı ıundnğ'u büyük 
mabede gittiler. Böylelikle top -
rak ve göğe :badet edildi. 

Fakat <'ekirgeler h5la havada 
ve touraibn ~'Ukarılarında yayıl-

1 

liu) uk, çvıı dt-' illlıll ı.ııı~elı 

rcııklı ıliiıı •t"rı·111t·ı... a~rı .,rı 

ınılırııwlt•ı ~a111ı11 ltc,1111 ıliıııl"' 

rııı 'aııtıuı 'aıırı Jtı kuru~ıuı 

1 1c. .. H1 \I \il J \ t 1 1 t IJ 1. \11 \ ., :0-

td' <,; f'I., 11.A:"I. ... ~ 

1~11 ıll"lil 311, ıkı ılıolı<~ı 50, U• 

.Jı•l:t'ı titı. rlnrt ılı•l • ~I ;5 ırf' cır. 

lı•l;ı,ı 11111 t.;lll"U)llll f't 11\ 11~ 

ıtaıı •· ı·ı eıılt-'rııı 1111 clı•lt"l ht'rl.• 

• \ ;ıkıı ııcııı lugı uıldl •l•~ı o 
ld ı.cııılı ıcl<ılr \l " lııııı., , ıı~ııı \o· 

ırnrıt · cıuldf'"ınılr \:ıı..ıı 'unlı 
ıltınıla l>.E\l~I l"'.11111:'- lllE~ 
ltuıı t<ıııv•u dl\ ito ıı .. ı ı.ı.ılıll 

·ıh·ı t ""''''''''' ,,.,,.,,.,,,, ".'11.l.I·• 

'l'lT!'i duruyorladı. ı .;.••••••••1119!••• 
d

. 1 
O zaman Vang Lung. kerı ı n- --- _, 

'llelelerini çağ·ırdı Çim~ de ses rı aww:ııı::ss:ı:::;;:;ı; :m::::1•••••••• 
'carrnadan ve emre müheyya b!r • 
halde yanında yer aldı. Diğer ·"' 'eınuar ,.11r;tUaSı 
~enç çiftciler de geldiler Ve bun 
lar kendi ellerile bazı tarlalara 
ateş verdiler. nerı=deyse, toplana_ 
-::ak, kesileceH: kacar yetişmiş 0-

1 an bu~davları yaktılar. Geni~ 

Bir Kavı...k devrildi 
I çki kaçakçıları 

r raı'·ya manevraları 

hendekler kazarak, irerilerine im -- ----- ------
vulardan su salıverdiler. ve hiç 
uyumaksızın çalıştılar. çabaladı -
lar. O.lan onlarıı... kadınlar da 
1<endi erkeklerir.e yemek getirdi
'cr. ve erkekler b~ yemekleri tar 
ladan çıkmayıp ayakta durarak, 
hayvanlar gibi y•1tarak yediler, 

·• - "' .. A 

zıra gece günd:..iz çalış~akt!l idi~ 
ler. 

Sonra, gök ı.ararciı; ha.va .. 
yı .' biribirine vuran bir çok ka .. ' 
natların derin uğultusu, gürültU• 
sü kapladı. Ve yere çekirgcl~ı.' 
yağmağa başlaJı. Bunlar, ya :JlıÇ 

De~~e 1871 senesinde ö~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
düğü zaman Fransız · Alman 

muliarebesinin neticesi olarak T u N A K 1 z {, 1 
1 

bir zararları dokı..nmadan bir tal' 
1 t' lanın üstünden uçup gittiler, ve• 

ver eş 1
• •. yn hut ta diğer bı~ tarlava koD8' 

Cocuklar henuz gene y0şta k .. .. k b'"t·· h. lü ye· 

Avrupa vaziyeti gayet karrsık 
idi. Jorj ile Kostantin babal; -
rmdan kalan araziyi taksim ede 1 Q 
rek parçalamak·istemediler, işle 
rine avu'katlan hakimleri karıs . t~ttu lar. T ar1a1arm in bat kabi
tınnalCsızm kendi aralarında liyeti en çok olan yerlerini ken
müşterek'. bir hayat içinde çalış- :li!erine ayırdılar. Meralar, mısır 
tılar. işleri de gittikçe inkişaf ·ariaları, bağlar onlarda kaldı. 
ediyordu. Oldukça para kaza . >Jikoh bunlara mukabil onlar -
nıyor1ardr. Fakat iki kardesten -lan biraz para aldr, fazla olarak 
daha ziyade ihtiraslı 0lan kü~ü - ·lir [şe yaramıyan kısır toprak 
ğü Kostantin kendi oğlu Niko . \ısmı ile orman da onun ıçın 
layı Bük'reşe tahsil için gönder- ayrıldı. Bu ormanı da arasıra av
di. 1orjun oğlu Demetre dede - 1anmak için almıştı. 
sinin adı ile beraber Morenani Birkaç sene işler bu yolda 
de ka1mağr tercih etmişti. ~itti. Her iki taraf kendi halle -

1890 senesinde Ko.:ı tantin de ,.inden memnundu. iki yeğen 
öldü. O vakıt Nikola yirmi i..ic 3.rasındaki münasebet pek gü
yaşınciaydr. Bükreşte şehir ha .1 zeldi. Tatil zamanı olup Nikola 
yatının ta'dmı tatmıştı; ve avu- Morenaniye avlanmağa geldiği 
kat mesleğine girmişti. BuT'un ·3man Kostantinin evine ini -
için Morenaniye bir daha dön · vor, orada büyük ikramlar gö -
mek istemiyordu. riivordu. 

İşte b"u defa artık araziyi pcır Fakat 1893 senesinde, davısr 
r:-ılamak lazrrngeldi. Kostrn'ir. ., '1Stantinin nti)'Y'i:11ii rn:;tcc-kip 
= ı e Demetre bahalarmdan kalan 1"İİIÜn i~ler bozuldu. Vakıa bu 
ır:zinin •çoğunu kendilerinde ölüm dolayısile taksirı edilen a-

razının vaziyetinde bir değişik· :-ıağı fışkırdı. O vakı~ Dcmetre 
lik olmıyordu. Çünki.: taksim f averesko yoktan ge;en bu ser
muamelesi çok zaman evvel vctin hiç olmazsa bir kısmın,1 
yapılmış bulunuyordu. Fakat iştirak etmek istedi. Kendisini 
Nikolanın dostlarından olan bir iş adamı teşvik v ..... tahrik ~· t-
3ükreşli bir mühendis bir defa 1 ti. Dava açtı. Bu dav<-. Roman
avlanma vesilesile Morenaniye lya mahkemelerinde senelerce 
'{elmişti ve buradaki arazi üze - sürdü. Daha Domnika ile Jan 
rinde tetkikat yapmağa liizum ldcğmadan evvel babaları yeğe
~örmüştü. Zira bu sıralarda ni ile böyle mücadeleler haline 
Roman yada petrol meydana ı girmiş bulunuyordu. Demetrc 
~ıkmıs olduuu icin her tarafta . evvelce noter vasıtasile yapıl -
hu tÜ.rlü taharriyat ve tetkik3.t 

1 mış olan arazi taksimine itir3.Z 
yapılıyordu. etti. iki yeğen arasında başlayan 

Bircok arazi sahipleri birden- hu mücadele çok çetin, acı saf-
11ire bundan milyoner oluyor - halar geçirdi. 
lardı. Nihayet mahkemenin verdi -

Nikola T averesko da böyle 1 ği kararla Nikola petrol kıı,,u -
'ıirdenbire zengin olan adamlar ılarmm yegane sahibi oldu. Bun 
-lan biri olmuştu. Onun elinde 

1 
dan sonra artık avuk:\thktan ve 

':al ·n 1-•M~. vp··irr .. iz arn7İ ii · 1 (Biil.cre<>te) oturfY':ıktan vrız -
zerinde ilk kaJ"llan kuyu kinden geçti. Karısını ve iki rocuğunu 
fevh,lflde l"n'"'in bir petrol kay-lalarak (Paris) e gddi. BurClda 

'k · 1 · ··ı .. . B. k ıra . m;uşere . u un ma su 
ı en anne erı o must J. u a - 1 d'l b k ıpla]( 
d ··ı~ . b" 1. 'h . ı er. ve · urasmr ı5m <:: 

J". mu ayım ta ıat 1, 1 tırc-cısxz b. . 'd" d'' d"'l r ve . . . . ır manzarasmıı. on ur u e . 
bı : :.a bıatte ıdı. Kocasma De · k kl · 1 · · k k. . . er e er ı('. ermı çe ere . 
metre ıle anlaşmasım, elınde o - G"kl b" 1 . d' 1 d di.-
1 d k 1 d b. - o er oy e ıste ı... c 
an ma en uyu arın an ırazı- 1 F 1 '' L "th" alJ. 

d ~ · b k er. atat ang :ıng mu lŞ ., 
nr a yeg-l'11ıne ıra ·masmı tav· tt k t Çe' . · 1 • habİ.-. d d ' re e · tzmJ!=; ı. ·ır"'" ('rı s·ye e~ er ı - _..ı· 

' ,: ~ . . re \'Urrlu. Onları ayaklarite eı.u1 • 
Fakat Nıkola yegenının t"~r· ç· v a· Ad 1 d ı a··,.en· .. ıgne ı. am arı a e o 

n.:::::la~ından.' ... hucumlarınaan, 1 !erile dövdüler. Çı::kirf;\'eler tutcŞ• 
•leyhınde sovup saymal<"rmdan t la at ı .l" t··ı r ve kil' 
r h ld .. . I ~ ı uru n eş erG ~uş u e . 
.ena a c mutecssı: o mıı~ u. ztlmıs ohın h"n.-J~klerden akaıl 
Kendisi şahsen aç gözlü, haris 1 suyu~ üstünde ~füleri yüzdü. ~il 
oır ınsan,. olma~a~la beraber yonlarcasmın öldürülmüş olma • 
Demetre m bu çırkm hareketle- sına rağmen, bu miktar geri~e 
rine karşı boyun eğmek isteme- kalanlara. n.isbeten adeta. hiç bır 
r:li. şeydi. 

Bu arada Madam T averesko Maamafih, bütün bu çabala. ' 
nun ölümü Demetre'ni taarruz· ma, didinmelerine karşı vanı 
larrnr artırmak için yeni bir ve- Lung mükaf atmı görmedi değil· 
sile teşkil etti. Kansının ölümü- Tarlalarmm en iyileri çeklrge i· 
rii haber alır almaz W.oremoni- fetinden kurtuldu. Çekirge bulıl• 
clt~n yazdığı bir mektupla ken - tu uzaklaşıp ta, vücutlarrur dil1• 
1isini tehdit etti: lendirebildikleri zaman, vang" 

- Görüyorsun ya, AJlah bi- Lung daha biçilebileceği kad$r 
'"' .seni cezalandmvor. Fakat buğdayı kalmış oldıığunu, pirill~ 
rl"za bu kadarla kalmıvacak. yataklarının bu badirooen kurl11 

Y ak'ında çocukların da elinden muş bulunduğunu j1;Ördü ve sc " 
gidecek... (Daha oor) vindi. (Daha .var) 

r 
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Askeri müllllıazalar : 
6 EYLOL 1939 

ndan istifade etmek yolunu bilmeliyiz.,, • d . t 
~,. nu söz sö.rlendiAi vakit Almany:ı geniş lıir ar:ıziye sahipti. Prusya ile sın e son .va· zıye ıı/'lurya nrasınd:ıki rekabetten do layı Almanya bir miJJet haline gel. 

ş, Yeni Almanya imparatorluğu doğmuştu. 
llismark'ın bir sözü daha var. O da şu: 

ıe k"Al'.11an ittihadı nulukl:ır veya ekseriyetin k:ırarl:ırı ile değil, demir 
an ıle husule gelebilir.,. 

~ l:lismark bu sözü ~ö:rlecliği nıkil, büyük imp:ır:ıtorluk lıenüz kurul· 
Qı trııştı, 80 sene e\'\'el söylenen bu iki ciimle snnki bugünkü Alm:ınyn. 
·e~·hederini :reniılen lnyiıı için sorredilınişti. \'::ılmz bir forkln: De\'lel 

1 ~1 "Al . · ı 1 . d v·ı d llıi man ıttı ıa< ı nulukl:.ır veya ekseriyet in kararları ıle egı , e,-
~ •c kan ile husule gelecektir,, eli yor ve bunun fiiliyatına ge\iyor. 

c A:nıı znmnnd:ı Hitlcr, Ilism:ırk' ın aksine "Elbisemize sığamıyoruz,, 
lllek İsliyor. 

ie llir nokta daha: 1861 :rılınd:ı atrmış üç y:ışıncla hiikiimd:ır makamına 
~~n Birinci Wilhclm, zadeganın krndi~inc ı:ıziıııat mer:ısiminclc, lacı 

, .

1

1

11
c alarak şu cümleyi sörleııı iı:;I i: "\'eni idarenin kuruluşundan sonra 

du·tıs eden ilk kr:ıl lıenim. Fakaı bu tacın tarafı ilıihicleıı ihsan buyurul-
iunu unutm:ıclım; ancak bu sure ile lıa~ıma koyuyorum . ., 

~ F'akat Alman milleti "Demir ve kan,. <libturu ile hareket etliği için 
rarı ·ı·h'd . ı . , ... ~ .. la ı en ihsan olunan t:ırl:ı her:ıhcr birçok ycrlerı kay Jeltı. ucu. 
!rorr nck ~eniş C'llıi~e. <l:ır:ı!flıkçn d:ır:ılılt. 
f ~ıe l:ırihin tekerriirll.. Hi 1 lcr rlc ''Demir ye Kan .. ile oynuyor. ......___ 

~-----------------------------------~--------~------~ 

j Küçük Hikav;-ı •-....._,..._ ________ . ___ ~----~~~#----_...} 
Rakip bir karı 

Şark cephesinde ·Polonyaya karşı yapılan 
taarruz hiç te ·bir yıf dırım harbi sayılamaz 

------------------------· Polonya cephesinde, Almanlar, kilometre kadar mesafedeki Po. -, t • t ı bilhassa hava kuvvetlerile Polon zen şehri kuvvetli bir Polonya r a n r a n s 1 y o u ya sanayi. ~erk~zl.~rini v~ panik kalesidir. 
çıkarmak ıçın büyuk şehırlerde, Şimdi, bundan sonra, Polonya •• • d • t hatta küçük kasaba ve köylerde cephesindeki muharebeleri daha 

U Zer 1 n e 1 o ş a a sivil halkı bombalamakta devam yakın.dan tetkik edebiliriz. Bu 
ediyorlar. Ahali zayiatı teessüfe cephede, muharebeler, şimdiye 

Erzurum (Hususi) - İran lamıştır. Hatta Macaristandan şayan olmakla bera~r .~orkunç kadar üç mmtakada cereyan et. 
transit yolu üzerinde Trabzona satrn alman hayvanatın bu haf- sayYlamaz. Bu vahşıc~ hucumlar, mektedir: 
kadar yer yer inşaat faaliyeti ta Trabzona indirilerek grup P?l~nyalıları:ı me.nevıyatmı, az. 1 - YUKARI VlSTüL :r..UN. 
vardır. grup sevkine başlanacaktır. Bu mmı sarsmaga muvaffak olama. TAKASINDA: 

Gürcübulakta Türkiye Cum- maksatla Irandan Trabzona bir mıştır. . . h kA Uç hududun (Ynni Polonya, 
. 1 h"k" · · ı · t' Polonya cephesın.dekı are a. Alman ve Çek Slovak hudutl huriyetı ve ran u umetı tarav vetermer grupu ge mış ır. . hta 

1 
- arr-

.. k .. ··k d · K ak.. k · d halk tın cereyanını ~ n evve rcsv nrn) birlectig·i ko··=de ko"mu··r ""C fından muştere gumru aıre- ar ose mer ezın e A t bl' •
1 

d . . 
1 

. k k "' :."'"' • 
sinin inşaatına her iki taraftan teşebbüsü ile güzel bir mamure mı ~k.1g ehr ~ısım .erıt~ı. stı gb~t- sanayi mıntakasmda oldukça çe. 

da l k d' il çen ı 1 ne rm vazıye mı es ı tin muharebeler olmaktadır. B 
başlanmıştı~. b. li f dil Ameky.: 1 ml gEe me te !r: d bı~, etmek icap etmektedir. Bundan muharebelerin neticesi, askerlik. 

koca 
4 • .5 yuz ın ra sar e e. ş aıe, ve rzurum ıçın e u- rak' k t t k' d b'lmek 

. . d "k k b' k .. eli ı;an ı vu ua ı a ıp e e ı c;e kati muharebe üzerine pel 
cek olan gümrük daıresın e pa. yu me tep ıtme uzere r. içiıı de buna lüzum vardır. Bun- müessir sayılamaz. Hudut bov_ 
saport, askeri, sıhhi bütün güm Bu mektepler birinci derecede- . ve 

ı larm en mühimmi, Türk süvari- 1anndaki her ~ehir ve sruıayi mer rük muayenelerini kolaylıkla dir. Büyük yeni mektep stan-
d D · !erinin, geçmiştej{i akınlarda, at- kezinin müdafaası mümkün de 

y AZAN: Sua ervış ve çabuklukla temin edecek bulda Fmdıklıcla yapılan büyük larmı suladıkları Vistül nehri- ğildir. Bunların muhafazası içiı 
1, Oçüncü kata gelince, Paul. Bir gün, biribirlerine rakip daireler mevcuttur. Iran tran. nümune mektebinin tıpkısıdır. dir. Bu nehir, garbf l{arpatlar_ asıl ordu kısmı küllisini zayıf! 
~anoda çahnan parçanın olacak bir vaziyete girdiler. Bir siti yolu üzerinde Karaköse, On bir sınıfı muhtevidir. Şi. dan ve yukarı Silezyadan çıkar. tacak kadar kuV\'et ayırmak h 
~ 0 ncerto italien" olduğunu leyahat bürosu, F rançoin 'ın ça- Bayburt ve Gümüşanede şi- mendiferin Erzuruma gelme- Şimali şarkiye, şimale,, şimA1i tadır. Burada Almanlar, hudı,• 
~.111dr. Bu parçayı bu kadar fe- lrştığı yerden bir afiş projesi İs- mendifer idaresi tarafından ya· sinden sonra bu imar faaliyeti-

1 
tan 40 _ 50 kile.metre kadar iln• 

'«t 1 garbiye doğru krvrıntı ar yapa- ~ 
Q ?lan mücrimin Françoin ol- tc.mişti. Bir tane de Paul'ün ça- pılmakta olan büyük oteJler kış nin daha büyük bir sürat gös- rak nihayet şimalde Danzig şar, !emişlerdir. Bu dar köşede, y " 
laltgunu da anladı. Paul iyi bir lıştığı bürodan istedi. Bu, on- gelmeden bitecektir. tereceğini ve halk faaliyetinin kında Baltık denizine dökUlür. doviç, Ples gibi küçük mC\·kı' 
llatkar olduğu için büyük bir lan çok eğlendiriyordu. Gümüşanede yapdan J 25 de daha fazlasiyle ilerliyeceğini Takriben sekiz yüz kilometre u- düşmüşse de Krakav henüz Pc 

ı:llatkann bir parçası çalındığı Paul gülerek: yataklı hastahane ile halkevi tahmin etmek güç değildir. zunluğundadır. Cenuptan şimale lonyalılarm elindedir. Bu hudı ı 
~ltlan bunun kusursuz calın- - Bakalım hangimizin pro- binasının inşası ikmal edilmiş- Şimendifer Erzuruma gelir doğru Krakav, Deblin, Varşova, mmtakası, askerlik bakımındar: 
tnı ister; kusurlu olur;a ti- jesi kazanacak!... tir. Cumhuriyet bayramında a- gelmez Sarıkamış ve Karsa doğ. Torn, Kulm, Gravdenz şehirleri ziyade iktısat bakımından mü-
~ .. ıirdi. Diyordu. çılış törenleri mukarrerdir. ru inşaat devam edecektir. Bun- bu nehir üzerindedir. Bu mevki. lıimdir. 
F'akat kaHsı Francoin'in ya. * * * Ağrı vilayetinin merkezi olan da da gaye biran evvel dostu- leri krokimizde arayıp bulunuz. 2 - YUKARI VARTA BOY. 

:~\gh-;nc.c her şeyi unuttu. ! Paul'ün projesi tercih olun- Karakösede inşa edilmekte olan muz ve komşumuz Sovyet hü- !smi çok geçen ikinci nehir de LARIND.Aa 
ı onun, en sevdigt nıu:ıiki- ~~.'t.rorJ.P~~- 1:'""r«0 'n ~"!' hicl Y.iJayet .fltıl<Omet Jfonağı, orta f(Qrneti ırhnenaiferiylo bağlan- Varta'dır. Bu.su. Silezyadan çr- Garptan ilerliycn Alman km•. 

~as Bach ·m parçalarını bu kn- :Jetlenm.edı~:nı .zannetmıştı ~ mektep, inhisar binalarının teş- masr ve iki taraftan iktısadi mü- kar, şimale, daha sonra garba vetleri, bu ırmak ürer:inde Çcs. 
~t f~na çalmasını bile mazur - Bır dıgerı kazanacagma rinievvele kadar bitirilmesi için naka1atla şimendiferden bekle- doğru döner ve Almanya içinde tohova ve bunun biraz simalinc.1 

l"tnustii. hiç şüphesiz .ki Paulün ka;:~n- büyük faaliyet göstermektedir. nen büyük gayenin tell?-ini ta. Od.er nehrine dökülür. Bu ırmak Vielun hattına varmışlardır. AL 
~J'raıl"r::;oİn onu kapıda görür mış olması bın kere daha ıyı... Iran transiti esaslı surett baş- biidir. üzerinde ve Alman hududuna 80 manlarm. yukan ve aşağı Viı:ıtiil 
~~trnez piyanoC:lan kalkıp boy. Fakat sahiden onun ben - boylarındaki mulıarcbelerin neti 
"?la sarıl{InştJ• ~e~ daha fazla istidadı mı var? ..... .............. !'............................................. cesine kadar Varta'nın şarkınd<ı 
~.._Geldin mi? Anlat, bütün Bu mümkün mü? Tabii ben~ Ne var r ilerleyebileceklerini pek tahnıiıı 
r.ıtı. ne yaptın? Benim günüm :1en fazla tecrübesi var ... A~a Bı·r kadın etmiyoruz. 
l'Jıc s · · S · b kl b Viclwı ile Tonı ara.sımla7\i il: ~~ cssız geçtı... enı e e. hepsi bu işte! Bir kere en o. ? 
·•ı Ot N e yok !}üz kilometre merkez nmıta. ........ ur... nun renklerini hiç sevmiyorum! • 
ı-a l k d d ] kasına kar§ı lıiç bir Alman taa • ~·I u ansına sev a o u göz- Françoin böyle düşünürken 

' e b kıy d ruzu yapümam1§frr. Al.man1arı , 
lj,::ı- Yineobuu~kşam ne güzel- ~fP~:ıü:e~~~~. ~i~~~~~~=:~ ··s~··, ... h ................ ; ...................... ç ... ıplak dua ettı• Pdo::end~kalles~ne tlaaıl-ruza cBcsarct 
•ı l ç l n e eme l en an aşı ıyor. 1t su. D· ld CI S 'ca.7anmış olmasını tercih ede- retle Almanlar biribiri?Ulcn UIJP" 

~u •Ye nuri an ı. onra onun :ekti. Paulün kendi rakibi o]. iki grupa ayrilmı.:ılardır. Bu va-
~tini öperek: masma hiç tahammülü yoktu! lngilterede bütün kiliselerde dindarlar sulh almış, ve bol keseden bir mirasyedi hayatı ya. 
......_ N k d b 1 t F k t · t · k t' ::iyot Pol<i;ıya1ılar hesabına mü. "' ı e a ar mesudum bile- Kocasına, lakayt gözükmek 1·çı·n merasim yaparak dua etmişlerdir. şamaya aş amış ır. a a , sıgor a şır e ı va_ 

··ı~~ • d . sait sayılmak Uizmıdır. ij· . sın, ~ye ilave etti. Düsün.. isteyen bir ses]e: Londrada bir kilisede böyle bir merasim purdan yalnız süvarinin kurtulmuş ola.bilmesı 
"' 

1~ırn k d b. 'b' . ~ .. . d t hk'J t ·ı 1 t · '- • tt 3 - AŞAGI V!STOL BOYLA ı~. ·a ar ırı ırıne uygun . - Kazandığın için çok hah- yapılırken, dindarlar arasında bulunan gayet uzerın e a ı ca ı ı ere mış ve .oıususı sure e RINDA VE KOR1DORDA: 
r,.. ,kar.ı ko·c·a .ta.sa.vvur eder mi- tiyarım, demişti, proJ'en fevka- gu"zel ve genç bir kadın, üzerindeki ine~ elbise. angaje ettiği detektifler vasıta.sile i§in mahi-.,, B b b Koridor kapanrnI§tlr ve Şarl ' ı.. ız ırı ırını cok seven iki lade güzeldi... yı· soymuş ve rıplak bir !lalde duaya başla. yetini öğrenmiştir. Kaptan Kuk vapurun mü-

r ··ıs<\ ld ~ Prusya Garbi Prusya ile birleş 
11,_ n o uğumuz gibi aynı zn- Sonra bu sözleri de ilave et- mıc::tır. Genç kadının böyle büsbütün çıplak ve rettebatını Rom morfini ile zehirlemiştir. Dal. 

g :~nda d '3 miştir. Şimdiye kadar Almanla ~- ~ı iinyamı: en iyi a.rka. - mekten kendini alamamıştı: bı'r takım hareketler yaparak Allaha dua ettL gıçlar marifetile denizin dibinden çıkarılan Ö-
r ~u _ rm şarktaki kazançJarr budur. A 1 1·ı· arıyız ! Hatta mesleklerımlZ _ Fakat dikkat et yavrum... gıv·n1• görenler bu mun·· asebetsiz vaziyete bir tür- lüler üzerinde teşrih ameliyesi yapılmış ve bu 

Q b ıağı Vistül boyunda Gravden, ~ ir! l\Au··temadı·J,en aynı şeyi tekrar- lü müdahale edemeden duanm bitmesini bek~ zehirleme işi öğrenilmiştir. Ak · vı müstahkem mevkii etrafında şiC: ~ ·şamlarr buluştukları za. 'ayorsun ... Bi.itün hayatınca a- !emişlerdir. Hırsızı olmıyan bir şehir delli muharebeler oluyor. Dalıı: 
I< ~tı 11 

ekseri işleri hakkında ko- fişlerini mai renkte yapma! p . b ha lrlandanın Kilkern şehri, hırsrzı ve sabı. bir çok günler, Almanların bına. 
e §ttrhırdı. Françoin kocasına·. *** a ra ıçin İr va pur mürette tını kalı insanları olmryan bir yer olarak tanın. - ~ . r . iarda çarprşmağn mecbur ofa }'<:ıkı/>aul, diyordu, hiç şü!=>he Hayır, muhakkak ki Paul ka. ze ___ ı- ıyen si" ·.'arı mıştır. Senelerdenberi bu şehirde hiç bir hır. "akları tnlımin olunabilir. 

r~k kı sb~n bende~ çok daha rrsınm calıştrğmı i~temiyordu. \ Vahşetin bu derecesi belki görülmemiştir: sızlık, hatta hiç bir suç işlenmemiştir. Bir sc- Şu levhadan çıkan. netice: Şar: 
ıjll. se ır sanatkarsrnl Eserle- 'Jnun evinde oturmasını, evinin Avustralyalı olan Corc Kuk isMindeki (Atlan. ne içinde yalnız iki üç kere bir hakim bu şehre cephesinde Polonyaya karşı yn 
'·~i~ tnHuha~~-ak ekspoze etme- ve kendinin kadım olmasını is- La) gemisi süvarisi, sigorta parasını alabilme. giderek hukuku şahsiye münazaalarma dair pılınakta olan Alman taarruzı 
tını· akıkı tablolar yapmalı- ,. d si için bütün vapur mürettebatım zehirlemiş ve davalara bakmaktadır. Fakat, bu münazaa- hiç te, c:ok münaka§a olunan yı~ 
tr.'

4

"·· Satmayı ve para kazan- . ıyAork,u. F . kendinden gemiyi de batırmıştır. Yüz bin liraya sigortalı lar da, ekseriyetle barıştırrlmak suretile düzel. dırım harbi telakki oltın.amaz. 
i\yı d" .. d k di J"ım rancoın ld - . . b . . b t'l kt a· ~q) uşunme en en 'n icin . · l .~ t. K ltug·unun o ugu ıçın atan vapurun süvarısı u parayı ı ıne e ır. T. Bıyılclıogüu 
~~al 1 B·ı· • ,,onra~e~m~ı. o -=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11.\l]. rsm · 1 .ıyor musun, lltmdn kağıtlar vardı. .... 
'~·· : ben dehset]ı surette senin B . m Nedir bu agladı. Artık kocasını kaybet- büyük bir saadetiyle kalbi çarp- zama.ndanberi öyle değiştin... Acıklı bir ölümün 01tınd · R · J ! - onJur canı ··• td ... I d 1 ' N'h k 1 . t' I B d .. 1 k k ld k' ~e'"I eyım. esım erimde en , ~ı l S d b. y ar miş o ugunu an xyor u. nsa- ~: ı ayet ocası ge mış ı en en oy e uza a ın ı... teşekkürü 
L vı e b · · · ] 1

"' • en e ır şe v · d · · k di · ... P ]" ·· .. ... k ·k K" "k kı b. h l ld'k') ı;,. n şey u tesmn iZ eridir: 1 s· . y k Francoin nm saa etını en ::a yaptıgma au un yuzu sogu ve nazı '• uçu z ız ne a e ge ı... .. T.öscnidl·n Gurchrı lı-ısırıhnne~ind 
"tıa . - ır şeyım o • • eh H lb k. k d. . K .. I . b k N d' b d k' l e ınan... . b d" ün celi günle inanır . a u ı ,. en ı saa. tı. arısının goz enne a mav ı e ır u aramız a ı şey.... ,·dal C'drn Askeri Tıhlıiyc 4 üne 

be\.._! Şimdi çok iyi ka7;ınmağa ~~salnm aza~ uş • dt.tini kendi elleriyle parçalamış ·nağa gayret ederek: Şimdi Françoin kocasının "ıııftnn HizC'li lsıııail Kara J\[olımuı 
r ~ad F · 1 E 1 0 amaz mı. ld .... h. d. d oğlırlllııı tcd:wisi i~inc!e •·nkındnı tt\J nn, rancom. ğer sen B J b" "k b' sıkıntı 1·ıe '> ugunu ısse ıyor u. - Beni mazur gör F ranr.oin, kollan arasında, sahiden küçük ~ _, •~rna dr d L • • un arı uyu ır - ı;ok :ılfıJ,:ıdaı· ofaıı SılıJıi~ c Vekili s. 
~ ~t\tı d~ay n ara ~Yt olurdu. ~öylerken dikkatle karısına ba- ::: ~:: * :1edi, işlerim vardı. Yeni bir 1)ir kız gibi hıçkmy9rdu: , 111 IJ:ıy Doktor m~rısi Al::ıl::ış, fst::ın 

1ııh...·eklıv1 ... 01rum .... Se~ı;ı evde o- '~ryordu. Sanki şimdiye kadar Günleri biri birinden soğuk proje için konuşmak mecburi- _ Paul, dedi, artık ben ka- bul \':ıli~i Lıilfi Kırdar, Gureha Bn 
t... ... t<\ g n b"'nım oy} h k d k 1 "" b l · d k Jd hekimi Ünıcr Liılfi, DO\C'nt Arif ls ··ıu. n-'d ~ . e oşu. ·mu bu kadar iyi ve ya m an ve sı mtı ı geçmege aş amış. yetın e a ım. rar verdim ... Çalışmıyacağım ... 

"'ı ecek kı d l b d 'fi d f 1 - Evet ama, beni haberdar nlC'l ile Saılri, nsisl:ııılaı J::ı gece gün ··· · ... örmemiş gibi bir hissi var ı. tr. şte u gece e 1 : e a 0 a- Eskisi gibi yalnız senin kadının ıliiı IJ:ışııırl:ın :ıyrıTnııynn Asker 
f.'ak F :f. :t. :f. '3u kadının her hali bugün Pau. rak saat on bire kadar Paul eve edebilirdin. Meraktan deli ola. olacağım! 'l'ıblıiyrdcn slnjycr arı n<l:ışı 351 No 

t~tı . a~ rnnroin bu fikre gii. lün sinirine dokunuyordu. dönmemişti. F mnçoin merak ve caktım. Kfımil cJil,cr ".: lıcmşirclcre, ccn:ı.zc 
•r tnı~tı. Na<;r} olunnr da l~oca. Birden yerinde"l fırladı: kederden deli olacak gibi idi; Gözlerinde yaşlar vardı. Bir- R\$1T RIZA sini k:ılırine knıl:ır 1akip eden 
1 011

a ı. .. 1 b' l ı·f b di k b' · ( ) y k .J P l · ı· b' l E SADl TEK Tiy:ılrosu .;nyın r.cncral IIlisC') in Hüsnn ile z ~iJ1• .ıJov e ır te"' ı tr, u lıma- - Biraz çıkıyorum, ·ye a- ona ır şey mı o muştu. o - :ıen au yeıs ı ır ses e. yorgun 
l'o d 1 S k d I 11· h ld 1311 gece Bakırköy l\filliy:ıd icic bil:ııı, mrldcp :ırkııdnşların·ı drrin ' ~tı tı t kau ·, anatm·n ı~,.11rlisi i- -.ıya dcı~ru ritti. {J.,utmuşum ... sa kendisini bir başka a m a I ır a .e:. F . d' ı SACLATII.NDAN t;T .. \N canıl.m !C'şe!,kiirlr.riıııizi sunarız .. 

Uir e -::t::ır elzem ve l····-~~tt= '3ir ran2evum vardı . mJ nldatıyordu? - Bılmıyorum rançoın, 1- Vodvil 4 Perdr ı~mail ailesi namı 
dq ~ey olduğun·t nasıl oluyor . :f. :t. :t. B~den kapının a~ahtarla a- Jye mmldandr, h.er nede~se sana Yarın gece Tepcb:ışınıl:ı JJol•lor :mr;AT·'TJ'I 

ıssedemiyordu? Françoın yalnız kalınca çok çrldıgmı duydu ve dunyanın en haber vermek ıstemedım ... Ne GAlB AR.\NIYOH ,1r.1s t<~l N 
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B·erline hücum! Ruzvelt Amerik&nın bit ar af l:k 
beyannamesini imzaladı 

Athenia nasıl battı 
38 Polonya tayyaresi dün· 

bir akın yaptı 
Bır Am !r ık alı yolcu, torpiıi atan 

Londra, 5 (Hususi) -Rei- zarfında azimle takip ettiği po. Alman denızalfısını görmüc 
sicumhur Ruzvelt, Amerikanın ütikaya sadık kalmak vazifesini ~ 

Y~rşova, 5 (A.A.~ - 38 ~o- 1 li ~ekerl~r ve sigaral~r attığına bitaraflığını ilan etmiştir. tahmil etmektedir. Bu siyaset Berlin, 5 (Hususi) - Öğrenil.. !ayıp kaldıkları tesbit olunmUl-
ı~n) a tayyaresi buoUn Berlıne d~ır venlen haberl~rın. Alm~n Muhariplere karşı konulma- bütün büyük devletlerle ve bü. diğine göre, ekserisi Amerikalı tur. Kazazede yolculardan CoJl 
hır hucumda bulunmuş ve hepsi 1 aıansı tarafından tekzıp edil- sı mevzuubahis silah ambargo. tün komtulariyle mevcut iyi seyyahlardan müteşekkil yolcu . 3igilo, bu hadise doJayısile ~ 
UssUlharckelerine dön~UştUr. Jmesi v~ ~~~ kızıl~aç a~abasma su bilahare görüşülecektir. münasebetlerin inkişaf ettiril- larla dolu Ather.ia vapurunun 13ından geçeni şöyle huliaa edi • 

Lon~:a, ~ (Hus~st~ y~ Polon. ateş cdıldıgıne daır venlen ha- Ruzveltin bitı:.nflığı ilan et. mesine ve kendi istiklali Ue bü. torpillenmesi dolayısile Amerika yor : 
ya teblıginın bildırdıgıne göre, ber hakkında burada Alman mesinin, İngiltere ve F ransamn ttinlüğüiıü alakadar etmiyen hükumeti Berlini resmen protes- Gemi çok kısa bir za.matıdJ 
38 Polonya tayyaresi Berlin .u. tayyarecilerinin sivil halka kar§I harp ilanından birka-: gün için- anlaşm:ızlıklarda bitaraf kal to etmiyecektir. ı.>attı. Birdenbire suların b:ıstır• 
z~rinde uçmuş ve salimen tisi:?- k~llandıkları usullere Polonya. de vuk.ubulması alaka ile kar- mağa matuftur. • Esas itibarile Berlin, Athenia- lıgyı bir sırada gu .. verteden güver 
nne dönmüşlerdir d b" k k" l · ah't ld 

· a ırço ımse erın ş 1 0 u- sılanmrştır. Hükumet, bu suretle yalnız mn bir Alman tahtelbahiri tara- teye inerek karımı ve çocukla.tı• 
Yarşova, 5 

(A.A.) - Polonya. ğu beytın edilmektedir. ~ Harbi Umumi esnasındaki millet ve devletin hayati men- fından torpillenmiş olmaa. naza. m1 aramağ:ı baf!ladım. Su, boğa. 
um muhtelif mmtakaları dUu Berlin. 5 (A.A.) - Polon- Reisicumhur Vilson bu karan faatl~rine en iyi hizmet edece- riyesini kabul etmiyor. Hüku • zıına kadar gelmişti. Göz göıO 
hombard!mal n edldlmlştir. Birı;ok yanın Londradaki büyük elçisi, üç ay bekletmisti. öine degwil, avnı zamanda bo'"yle met, o sıralarda o mmtakada her ·· ti d B ı --' t 
ölll ''e yara ı var ır. Al ·ı . . p 1 1 V . 5~ (AA ) R . b"': h h -k l ·ıı . . . .. ~orm yor u. u tec vu.z.ıyet • 

) D. k' man tayyarecı ermın o on. aııngton, . . - eı- ır q,ttı are ·ete mı etler ara. hangı bır Alman tahtelbahır cu. ~inde ancak çocuklarımı buldull!-
Varşova, 5 (A.A. - tin ü yada zehirli gaz kullandıklan sicumhur Ruzvelt, Amerikanın smda yatışmanın avdetine e. zütamı bulunm:ıdığım, Almanya. çinde ar.r.ak ı;:oeuklarmıı kurU-

bombardım:ın esnasında, bom- h kk d k' h b · t b. fi " h kk dak' b h · ı· b' k'}d h d. · · h 11 · · t bild. A l · · b' da . a m a ·ı a enn resmen e. ıtara ıgı a ın ı eyanna- emmıyet ı ır şe ı e a ım 0 • nın ınsanı arp usu erme naye ra ım. nne ennı ır • 
halarda.n bin Praga mahallesi- ··t 1 d·w· . b'ld' . t' . b .. 14 1 O d . 1 - k l k b ti' -· . ·ı . .. kt d. B ı · h b 11. .. . ~· '",,_ . eyyu ey e ıgını ı ırmı§ ır. meyı ugun saat . a ım- acagına ·uvvet e ani ulun· e ıgını ı erı surme e ır. er m a e u gormıyecegım.. y--

nın şarkrndaki lstasyouunda. du. o. N. a.. ajansı bu haberi bir zalamıştır. maktadır. hükumeti, Athenia'mn Alman ol- vUklarımla birlikte tahlisiye ka, 
ı·ıı.n Kızılhaç. işa.retll Uç trenin kere daha tekzibe mezundur. Vatikan, 5 ( A.A.) - Papa. Hükf"imet bu vahim anlarda mıyan t ahtelbahir torpi11enmi§ Ytğına bindik. Kayık istiap bad-
:ranında. bir ızcl yardım baraka- l k . d k. y l b ı· 'k b" . .. .. . b' · b t 'l b t ı d"nd f z] d ı b • ..ıı • ..ı.ıı . 17 Alman tayyaresi ı nezdın e ı ugos avya ve ıı po ıtı anın tat ıkınde butun veya ır mayn ısa e ı e a ın - ı en a a o u \'e u ~v.u.--
sma isabet etmiştir. Bombadan, p ki l ·ı · h · · ·ıı · 1 ·· mtcı oldug-u kanaatindedh yu"zdürülmcei n•ü111.-ın· bı'r haldi . k . d .. ''rül' .ır.· orte z e çı en arıcıye naZlrI• mı etın ~ayıtsız ve şartsız mu- "" · , .,. • 
birkaç tanesı çocuk olma h~e.. uşu u.ı . l • h . .. . '.3" tı · d v t ld k -..i nı ZJyaret ederek memleket en- za aretıne guvenmcktedır. * * 11- ı·.ıı. erıye ogru a ı ı ça 6..,..-

re yirmi otuz kişi kadar yara. Londra, 5 CJ!ususi} - Dün nin kat'i bir bitaraflık muhafo. Sofya radyosunun Londra, 5 (Hu:>usi) - TorpiL ";°eliyor ''e büyük gü<ofükle messr 
ı ... nmı~tır. Var§ova ::'e cıvarma yapıl~ za etmek karat mı bildirmişler.. neşriyah lenen Athenia'dan kurl:lrılan yol re katedebiliyordu. Her kür: ·~ 

Varşova, 5 (A.A.) - Pat A- ta!.J'·are h~cumu ve mukabıl dir. Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar euıa.r, karaya çıkarılmış, kaza. üç kişi çekiyorJuk. Böylece sa. -
.ınnsı blldirlyor: ~u~~~~~8 •• ~~. Alman tayyare. Iran hüktimeti de bitaraf aj<msr bildiriyor: dan müteessir olanlar hastanele.. hiIP. varıncaya kadar on saat s.-

Bu eab~· .... Alınan bom bardı- sı du§uruldugu, Pol~ny~l~~~nn kalıyGr Sofya radyosu, yeni harp re yerleştirilr.ıiştir. c;ık denizde ka!dık. Fakat di ~-r 
maıı tayya .:!eri Szyd!1.ıvlec isL cI:ı 8 tayy~re kaybettıklerı ogre· Tahran, 5 (A.A.) - Parsa- münasebetiyle yaptııı neşriyat. İngiltere hükumeti. Athenia- kazazedelerin çektiı~i ıztnaba nJI 
yonunda bir Kızılh:ı«; trenine nılmekteclır. • jansı bildiriyor: ta Bulgaristanm A·ırupada kan- nrn Alman olmıyan bir tahtelba.. ~"tle biz daha talihli idik diyr 
taarruz etmişlerdir. Tren. kıs- Fransız kuvvetlen 1 h'"k" · ~ d k' J h"d. ı · ·• · k' · hı'rı· tarafm.3-n ı.-tınl"'"sı ı"ddı·.., bilirim . ., . ran u umetı aşagı a .ı res- l a ı se erı ıntırassız ve ınsız, w; IJö ....... ... 

men tahrip edilmiştir. temas halınde mi tebliği neşreylemiştir: fakat sarsılmaz bir han.::, haklı sile bilvasıta kencfü,ine tevcih e- Bir yolcu Alman den"ı• 
Trenin bUtUn vagonlannda Londra! ~ (Hususi) - Fransız Avrupada maalesef harbin bir barış arzusuyla ve bü~ün ha- di.len töhmeti redd.at.rr.cktedi_r. 

Kxzılhaç ·~ ı · ~ tı bul•·nmakta ldl. ku tJ h ._ __ u_ t B Jh t düf ı b tt 
vve erının er.-~.n.ı.~ .emas.. patlqdığı şu sırada, Iran hüku- diseleri soğuklrn,nlrlıkla karşıla- 1 assa ~~yıı _esa 1 c a. ıgı 

Almanlar 15.000 esir lar~a devam ettıgını bıldınnek. meti şimdiki ihtilafta bitaraf mak azim ve karariyle takip et. nazarive:-.ını asla kab~.ı ~tmı:'or. 
almı§lar tedir.. kalmak ve bu pitaraflığmı ida.. mekte old ğunu bildirmistir. O mmlaka::ıın. nuıyn ~okulemıye 

llerlin, 5 (A.A .. ) - D. N. B. Pa.rıs, 5 (A.A.) - nk harp ra.. t k h d k. karaıı: Radyo t k h J1 •• cek kadar derın oldugunu ve he. 
bildiriyor: 1 k kı k ti h me e me ususun a ı · - , opra ma sı1 ennı . il . . . . 

pbcr~•lr arı ~t als ... 8:_vet ~htimu tar:- nr tebliğ eder. toplamak hususunda Bulgar le tıcarct gem erının ~ı~ışbö~ı. 
Silezyacla.rı gelerek cenubl Po- ere aı m uuıa ı ı va e mı- Franko, karanuuneyi imzaladı çiftçisine di.işen vazifeyi hatır- kı§ı~ı tehlikeye koym:ı.k ıçın _ Y-

lonyada silr~tıo ilerlemekte o. yorsa buna hayret etmemek la- Burgoş, 5 (A.A.) _ Fran· lattxktan sonra, bütün Bulgar- le ~ır ~dbire ba.Şnıramıyac:ıgını 
lan Alman kıtalarıt şimdiye ka- znn

19
d
1
X:· ~ tos ·ık .,,.:; .. ı in kot İspanyanın bitaraf kalacağı. lan kralın etrafında itimat C1olu Ailethrı .s?rUyor. . .. 

dar onbeş bin esir almışlardır. '% agus unun ı slAUo'er • _ı_: tan . d'l ka b'r t k h h" t k b' . d enıa vapurunun torpıllenışı 
Polonyalılar, Krakovlden ve. de de bUyük rnuha.reb~ vımamış. na ~r zım. e. 1 en rarna. hı 

1
. ed ru 'b. ur.. .e .. 1r ırab' e dolayısile insan zayiatının mikta. 

d kl tak tır Bımdan bt:c.ka. 1914 harbi ile meyı ımza etmıştir. a ın e tam ır bırlık ıçınde ır- 1 .. t b't a·ı . t' bu şehrin şimalin e mın a· . -... Ş'lid l .., d k d' l\1'! rı ıenuz es ı e ı ememı.5 ır. 
dan geri çekilmektedlr. Alman tugilnJ.-U muh .. rebe ar!l.smda e • 1 e eşmege avet etmP.. te ır. ı • • 
ı:ıtaları ise, bunları çolt yakrn- saslı bir fark gözetmek icap e _ Santiago - Şili, 5 (A.A.) - let hükumetin elzem her türlü Facıa nasıl oldu? 
dnn takip l'tmektedir. der. Reisicumhur Arguirre Cerda, ihtiyat tedbirleriyle memleketin Londra, 5 {Hususi) _ TorpiL 

Alın b dut takalan 1914 ağustosundaki harp kar- Şili'nin tam bir bitaraflık mu- muka.dderatına yorulmaz bir lenen Athenia gemisinden kurtu-
an bou zuldmm şılıklı sert taarruzlarla. bir ha.re.. hafaza edece~ini resmen bildir. S'Qrette nez:ıret etmekte oldu- JanlJII.d&n Cf.l~k~v:ı varanlar a... 

U • • ""un k tl '- 'di • d ~b' rc'1 fa9 &'l nlJ YAtı. v . 5 (A A ) _ Pat A- ket harbi olınU§tur. BugUn karşı mıştır. a uvve e Kat'\I r. .raaın a ır ~nKe yapıunt§ ve · ou 
. ar~~~~'.1 • •· karşıya bulu.nan kuvvetler çok Meksiko, 5 (A.A.) - Reisi- Radyo, bu ne~riyatı bitirir- felfı<eucdelerllen 1ıii" ıt.IWi.fum 

altuanı görmii~ 
Vaşington, 5 (A.A.) - A.."'lle' 

rikanın Lo.:ıt.1.:·a büyitk elçisi KeJ'· 
nedy'<len Vanlngtona gelen bit 
raporda batan At:.henia vapurun
dan kurtu!anlarm Glas!rnva. gel• 
diği bildirilmektedir. Ölen ]Ut.t.

rH~alıl.arın eo.yssı henüz tamalJ1İ• 
!e belli değildir. 

Amerika büyük elçisi, kurt\!· 
lanlaruan blıinin Atber.ia'yı wt• 
pilleycn denizaltı gemisini gör : 
müş olduğu ha!;kmdaki ifadesi~' 
~~sbit cylemi.'.;tir. Amerika cle!l' 
1 taşesi bu bapta. tahkiat yııp!Ilıı~ 
tadır. Ameril,a htili:iimeti, aI{ıkll· 
~ar!~r ~e:r.dinde protestôda f)\11~ 
.1adan evvel k~p eden ~e3tkaJ;· 
rı top'o.maktadır . J .ıııcs~ b' 

1pyoır. d . p 1 sag-lam iki müdafaa sistemine da cumhur Cardcnas, Meksikanm ken milleti kiyasetli bir barış ve on iki saat kaclar denizde boca. 
• nu , o onya a "e o on. . .., .1 . . M k b' fi k · · • · d b" ı 

Yada. mUcadele devam etmekte- yanmaktadır: Maginot ve Sieg. bıtaraflıgı~ı lan. etn:ıştır:., e - ı!aral 1 Bıytset.ı ı~ın e ır dd~: ---------------
dir. Alman hududunda kıtaları- fried hatları. sika, harbı insanıleştirmege ma- mış o an u ganstanın ma ı R d 
mızın sUratıl hareketi, mUdafaa Binaenaleyh bu geçen iki gü. tul bir teşebbüse iştirak ede. ve kültürel refahı eserine so. . o •.,,.,.. a ..,,... ""f Q a 

nün vaziyet alma. ve temasa gel- cektir. ğukkanlılıkla devam etmeğe .' I C & halindeki Alman kıta·!nınt b.oz- d 
muştur. Takip esnasrnda kıta. me hareketleriyle geçmiş olması Yugoalavyanm vaziyeti avet eylemektedir. 

1 l'Im•~ . birçok Alman esir . :- pek tabiidir ki, buna da ancak Belgrat, 5 (A.A.) - Avala Japcnyanm bitaraflığı 
tebliğlerdeki bir iki satır tahsis ajansı, şimdiki beynelmilel va. tejJiğ edildi 

mışhr. la h h 
~ieradza ( ,ğru cenubt Polon- edilebilir. ziyette Yugos vyanm attı a- Londra. 5 (Hususi) - Ja. 

yaya glrolş olan Alman motor- Varşovanm sabaha karşı rek~~~e dair ~ş~ğıdaki resmi ponya hariciye nazır muavini, 
lu kıtaların.,, karşı mtlesslr bir ..... • ... teblıgı neşretmıştır: fngiltere ve Fransa ile diğer 
mnlrnbil taarruz yapıldığı kay. . verdıgı tebhg Halen dünyada cereyan eden devletlerin elçilerini kabul ede-

Birçok sınıflar silah 
altına çağrıldı ... , •ımckte,Ur y 5 (AA) -U vahim hadiseler Yugoslav hü- rek Japonyanın bitaraflığını 

~ arşova, . . mu. k... . y 1 • 
Dıtşmao, çok mtıhiın miktar- mi karargahın beş numaralı teb- b u~:ne.. lgo~ avyanıb nıyaİ kendilerine bildirmiştir. BUkrcş, 5 (A.A.) _ Hanıs: \-------------

ıl . tank ~e zırhlı otomo!>ll ter- liği: et 1 resı atın a son eş yı :aund.an en·el alınan tedbir. 

8 1 
·ı 

1 
h k 

ketmiş ve bu ·.ank ve otomobil. Oü§man hava kuvvetleri, bü. F mu·· stem- Draç ve Avlunya lerl takvi.ye etmek üzere Ro. eyne mı e uku 
Ier1eki Al ... an askerleri esir a- tün memlekette taarruzlarına fa 051Z manya, bırçok sınıfları silA.h al- . . h 
Imnırştrr. Esirlerin umumt .Ye- devam etmekte ve şehirleri ve leke ha 1 k I ı· 1 k t ld tına davet etmiştir. tç•n arp 
kfını. çok yUksektlr. asker kollannı bombardıman ıman arı apa 1 I · DUkreş, 5. (A.A.) - Rador A. 

4 
• • 

'.Almuılann bir hilesi eylemektedir. Ro a 5 (AA ) - D. janst bildiriyor: ( Baştarafı 1 ındilı) 
G"nüll"" ya lmak m ' · · ıac ve K d" · tikJil' · uhaf · ..:.....ıı1 :Varşova, 5 (A.A.) ''Pat,, - . Polonya hava kuvvetleri Ce.. o U zı Avlunya ı: - •ıılarmın hususi Nazırlar meclisinde Gafenko, . ~n ı ·~ mın . m. • 8P"' 

Polonya nrazlslnde hareketi ko. chamov ve Radomska mmta· İıtiyor müsaadeyi haiz olanlar mUstes. Romanyada hUkUnı suren stıkn- ıçm de bır kale vazifeaını g~ 
Jaylaştırmak üzere Almanlar, kalarmda düşmanın zırhlı müf- Paris, 6 (Hususi) - Fransız n t olmak Uzere bUtUn vapurla.- nete işaret etml~ ve mllletin Çekoalovakyayı parçalamak 
yeni yeni yaraşUtlerle inme te- rezelerini müessir bir tarzda müstemlekelerinin hepsinden ra. kapatıldığı, resmi bir tebliğ- vahdetinden eınin bulunduğ'unu tmde ~y9:ya yardun edi-
cıebbUslerincJe bulunmaktadır. bombardıman etmi§tir. Düş. Ji~ransa hUkfımetinc bağlılık tel. de bildirilmektedir. ka.ydefükten tJonra demı,ur ki: Almanya '~ Polonyay~ "': 

Fakat Polonya maıamlarınm manm 14 tayyaresini düşürdük. granarı gelmektedir. BUtlln - Harlct ılyaset sahasında yardmunm müklfatmı 'tenftlt 
ve halkm bunları kolayca yaka- Bizim altı tayyaremiz üslerine müstemleke halkı Anavatanın 1 ·ı· k 1 f . ' . muslihane tarzı hareketimizde Fakat Almuı clnlet .~ 
lamaya muvaffak olmaları Uze. dönmemiştir. ' ngı iZ ra inin İ8 l1Ş.8t 1 ve btttUn kom~ularımızla iyl ge- rmm gözlerini hm perdesi b°' 
rine Almanlar şimdi yeni bir C b b.. · h · d d" yardımına hazır olduklarını bil- l ımdra, 5 (Hususi) - Bu- çlnmek prensipimlzde ısrar et. rümüttür. Onlar, clane lca~ 
Usul' tnkı'p etmektedir. 4 E'-· lUl- enu u ~ka~ ıVcep esınS e U§ dlrmişlerdir. la dan d ---•-....t -··"'-'et't .. " manm tazyı 1 arta • zezer. gün Kral ve Kraliçe ıivil müda- meğe karar verdik. Bu itibar can ost m~ emJP 

<le birçok Alman askeri, Polon- cov _ Kamiensk hattında dur- Ayrıca garbi ACrikadan bir- faa yerlerini teftiş etmiştir. hUkfl.met ademl tecavüz paktla- bir devlete karşı en imafaıs ~ 
ya askeri Unltormasını hAmil o. durulmuştur. çok gönUllliler, orduya iltihak Kralt harbin ba§ladığı gün. rı· akdl tekliflerini yenllemete lihlarla JÜrümenm dünya ~ 
Iarak pa.ratUtle inmiştir. Esasen Po'znanyada sükunet. için mUracaa.t etmiştir. denberi giymekte olduğu Feld- hazırdır. letleri üzerinde nasd bir teli' 
bu, harp k~delerlnin Almanlar Gd · · 'dd ti' b" mare~l üniformasını labis bu- yaJ)hP,mı düıriinmevorlar. Bef' 

. ynıa garnızonu sı e ı ır ;r- F p ı Jmj] 1 ah'~'- u"' 
ta.r~fından t~k lhlA.11 de~lldı_r. çıkış hareketi yapmıi ve düş. ğtnda, De la Vear.maarif nazır- l~nuyordu. ~~~mna da •. va- ransa . o onya ne e UIK kaidelerini pıy-

Kamptaki Alman elll'len mandan top, ağır mitralyöz ve lığında, Valter Elltot sıhhiye na- zıfe esnasında unıforma gıyme. sayarak bugün Tenllderi bıtSI' 
Yar§ova, 5 (A.A.) -Havas esir almt§tır. zırlığında, Bronv iş naıırlığı ile !erini emretmi§tİr. • paktı imzalandı YI yamı siliyorlar. Mi!letler"' 

ajansının muhabiri dün Varşo- milli servis nazırlığrnda, Leslie Slovakyanm Varşova elçı.. smda emniyet ve itimat ---
va tivarmda.ki Alman.ü~era ka. ing il İZ harp ka bi- Borgin mUnakalA.t nazırlığında, s"ını·n em•"'.kı' müsadere Paı·is, ıs (A.A.) _,_ Dün Parls. bir ~y bıralamyorlar. >J 
rargahmı zıyaret etmıştır. Mu- · Norman Smltb ziraat nazırlığın. ICl "ld te iınzalanaıı ,.e bugün ne~roıu- Çemberbyn lngilterenin • : 
habir burada evvelki.geceki ta- nesi• tamamlandı da ibka edilmişlerdir. Lord Mac edl 1 . nan Fransız - Polonya protoko manyaya harp haline lrircf~ 

k L d 5 (H -) Sl ıu Fransa. - İngiltere - Polon. i'in ederken, harbin hedefi 11" arruz esnasında yere ınme mec ::\fil lan, !- ~ni ihdas edi)en haber on ra, ususı - o- .
11 

• d ... ldıJ-
buriyetinde kalan ve esir celi- Londra, 5 (A.A. l - Yeni İn. t' R ld Cross vakyanm Var§ova elçisi Dr. ya. müttefikler blokunu takviye man mı eti lmegıl, Hi ler O •si-
len 24 Alman pilotu görmüs- giliz kabinesi, dün akşam tayin '

1
·ermhe n eznlre 

1110
'
1
• 

1 
onnaczarctiııe Patna'nın Slovak toprakların· <'Ylemektedlr. ~u, zi~ A an devlet~ ... 

• c a arp e rnnom s nm artık hır bir 8ztin • aJIP"' tür. Pilotlar yaral dır. Muhtelif edilen nazırlarla tamamlanmış- getirilmiıı;tir. daki emlaki müsadere edilmiş- Bu pakt:.: ayrıca bfr de ına- .., ::.. 8 em 
uzuvları sarılıdır. Esirlerin ken- tır. · tir. ncvt ehemmiyeti vardır. ÇUnkU mıvac~~mı aoyl~ .asJe-
di kulübeleri dahilinde gezinme. Mac Donald mUstcmlekeler _Loıı~ı-:\·, ;; , .<~.A ~) - Mecfüıl Bunun sebebi, Dr. Patrıa'run Almanyı.mm Polonyaya karşı • ln~B~tvekilınhı bu • hl' 
lerine m.üea.ade e~i!mi§tir Leh nazırlıl;ını muhafaza etm~kte- IT .:; 1 

. " . ~ ıp e h.ı-al tar~tın· !olonya radyo~~.n~n _Slova~- taarruıda bulundulu bir turada n ~~ı~I hukuk ~. 
askerlerı bunlua ıyı muamele dir. Merrlsoıı. Lan<'aetPr Kont. dan Loı dhık tlnvam verilmıştlr. ıara karşı verdıgı bır hıtabedır. dost devletlerin menfaat birliği. geçece ınülüm bir hl,P iM ~ 
etmektedir. luğu Şan~uıı~·cl'li ka!mali:la lıcra - lnı;kip, Vi sı;o:.ınt C'o.ldc>cote or Dr. Patna bu hitabesinde. va-ıni teyit etmektedir. AS ..,.,,. 

Vartova, ı5 (A.A.) - Pata. ber ay~r zamanda iıv,e na~ırlığı.

1
Uristol nnın:ııı almıştır. Bundan tandaşlarma bugünkii Slovak' 1ng-i1iz - Polonya ,.e Fr~n. t.areke veya mtıealehayı pc•; 

jansı bildiriyor: . . . . nı dc.ruhte ey!P.mc~tcdlr. sonra l{lsa~a Loru Cnldecote di- hükum~tinin . siyase~in~ karfI sı7. - Polonya anJaşmalan bil-ı mtiş~ereken aktedebllecekteri 
Alman tayyarecılerının zehır- Alırnr Stanlcy tıcıırct naz1rlt. r e anılacn.,trr. koymagı tavsıye etmıştı. . bassa mUtteilk devletlerin mtl- derpış etmektedir . 

• 



Musolini sulhü kurtar
mıya nasıl çalıştı? 

Poıonya)'a 

5 Eylülde 
gir· 

sufh 

Adliyede yeni 
çahşma şekli 

Tek hakim uıulü ile faa· 

!Polonya ya 
dair 

liyet hakkında henüz I 
bir emir yok Bu kısa ma Omalı 

Tek hakim usulile idare edll. 1 b .
1
. ? 

metine karar verilen yeni ~sli~e ı ıyor musunuz 1 

}Jukuk ve ceza mahkemelerı, dun 
Veklletten tebliğat gelmediği i. Sual - Polonya ne .kadar 
çln evvelce kararl&§tmldığı gibi büyüktür? Mesabuı nedir? 

top ı ana C ak t 1 bugün faaliyete geçemiyecektir. Cevap -:- Poloı:ı~a, A ~~
Maamafih tebliğat gece geldiği dakf Jnemleketler ıçınde buyuk-

• lt~ına, 5 (A.A.) - Stetan! bir konferansın içtima& davet takdirde bütün h::ıkimlerin sabah lükte altıncı gelir. 151.000 mil 

Alman askerJeri 
rnemiş olsalardı 

konferansı 
'"-IUsı bildiriyor: .!dilmealnln haltD m\lmkUn oı. erkenden vaziyett<?n haberdar e- murabbamda olan bu memle-

8ulhun vahim surette tehli ıutuııu bildirmiştir. ' emmeleri hususunda tertibat alın. ket, lngilterenin yarısı kac:lar • 
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Lüzumsuz bir faaliyet 

Atletler için 
kamp kuruldu 

tere düştUğU sırada kurtarıl B. Hitler Berlindckl İtalya nıış bulur..maktaclır. dır. 
lııltı ma ~&adiyle yapılan son te. JU)'Uk elçisi vasıtaslyle Duçeye Mah:~emelerin yeni gekli §U llU.. s. - Komtulan kimlerdir? Bu seneki Balkan oyunlarmm yapıhp yapıl· 
febbuae ait resmi malt\mat ap . erdiği cevapta bir konferans retle tesbit edilm~tir: C. - Polonya 550 mil ge.. 
'·dadu: ;.nkllnını esaa iUbartyle reddet. Yalnıı adedleri 12 ye ibl~ğ e- nitliğindedir ve Rusya ile Al. mıyacağı '!!ahlm değilken feder&SJORUR 

31 Ağustosta. Duçe İngiliz ve .ıecJiğlni, ıakat evvel"mlrde dilen asliye hukuk mahkemeleri manya arasındadır. Şimalinde Modada açlıgı kamp beyhudedir 
, · ı·ansız hUkümetlerlnc mUraca ransız ve tıııutz bUktinıct!crl- tapud~ki ~atta çaltşaca~, ~aça~ Baltık devletleri ve deniz var. Balkan oyunlarının bu sene - · -----------

"t tıderek, Avrupa hayatındak. lin derline verdikleri notanıu çılık ışlerıne bakan beşınc_ı aslı- dır. Cenubunda Slovakya, Ma. Ankarada yapılacağı malfım. 1940 • oJUIUuku l~anşıklı~ın sebebi o. ,ir uıtimatum mabiyetlııl baiz ye cezadan gayri dokuz aslıye ce. caristan ve Romanya vardır. dur. 10 uncu yıl m Unasebetiylc o 1impiyad1 
ıan. Versny mua.hedcşi hüküm- ...ılup olmadığını bilmek istediği- za, Uç ticaret mahkemesi ve iki Polonya için Avrupanm dört YunaJllılar ta.rafından bUyUk 
l&rlnin tadili maksacliyle 5 Ey .i, zira bu takdirde her t~rıu afrr ce~ mahlc~mesi yeni .posta. :rol ağzındadır, denilse doğru o- bir programla tesit edileceği Son aiyaıi vaziyete rağ. 
tıud b i.17-akercuiıı faydasız olac:ı..., ını hane bınasmda ıcrayı faalıyet e- lur lll dll b ki B Ik men tehir edilmı·yecek e e'·ncloıilel bir konf"ı·ans. • · D e en u sene a an o 
l"tJ " " ildi ·ş ve bu hususta bir ka. deceklerdir. S D .. bk dır d'

0 zlük
0 

• " nıaa davet edebileceğini, an. rını . . . . . . • - ag mı • u yanlarının son siyasi vaziyet Helsinld, • (A.A.) - Dünya. 
~ilk b D ·ar verebilmek ıcin kendlsıne Adhye yaz tatıh bu sabah bıt. mu .. dur·· ., 1 nrn aldığı son vaziyete raıı."'en, 

•.J unun uçenln Fransız . · • . - • • ytlıUndeD yapılıp yapı mıyaca- o ... 
"l lnguı . 

1
• . s:ıınıı •• , .r ı:ı".ııı.n vorllip ve- mış olacagmdan. Veki.letten teb C _ Cenuptaki Karpat dağ- Finlandiya olimpiyat komitesi 

ı mu\ afa ~atınllcn ve Po ı · l"ğat 1 d' -· ta.kdird ahk · ğı tamamen meçhuldür. 
,. lo:ı~ıınm iştlrı\kinden emin oL ilmiyeceğini sormu!Jtur. t ge _me ıgı. . . . e m e- lan müstesna olmak üzere bü- Sl7ast ahvalin henüz karıştı· 1940 olimpiyat oyunlarının tat-

a.o ın l 
2 

E ıuı meler yın.e eskısı gıbı toplu şe.. •. 1 k b .... k b. olklnden v z 1 i ası ııe meşrut olduğunu bildir. ltalyan hUküınet Y sa. ktld 
1 

kt tün meme et uyu ır ova. il bir zamana tesadüf etmesine a gecmem şt r. 
·t tlliştır. a.t H te tekrar Loudra ve Paris D~ ~a ı:a~ kır. ahk 

1 
. . dır. içinde büyük çiftlikler, or. ratmen tehlr edilen Romanya. Son günlerde muhtelif mem-

ltaıya.n hükCımcun:n mUra kuruedcriyle tem.:.sa C'>cc;:::rek d n, u \ tm em~ e;m_ı1n manJar ve göller vardır. dakl Balkan bisiklet yarışı göz. leketlerden vaki olan istimzaç 
laauerinııİ rağmen, Londra vt: _,;ndilerine FUhrerln isteğini oskyaUzeve evra ı 

11
apuyadglodn rulerı - . S. - Nüfusu ne kadardır? ontlnde tutulursa Balkan ollm· Uzerine, Finlandiya olimpiyat 

' d Paris me re çuva ara o u • C N"f komitesi dlln arıs cevaplarını Roruaya ı Ey Jildirnıiştir. Lon ra ve t · - u usunun mecmuu pl7atlannın bu eene icra edile. ' Y&llmış oldutu 
ı• ıldcn o\·vel ı;önd~reın~mişler ıı.şam uzeri geç va.kit yukarı· muş u. . -o- . 35 m.il!ondur. Bunu~ yüzde mlyeceği pekAll anlaşılabilir. IJlr toplantıda, enternasyonal o. 

tr. Bu arada, 31 Ağu:ıtos • 1 Jakl iki mesele hakkında. mUs. H kik t . .ff ? yetmı§ı Polonyalı, yuzdc onu vaziyet böyle olmasına rağ. llmplyat komltesl relsl Kont 
"'/iuı gecesi Polonya • Alma.uy~ .)et cevap vermişler, fakat 31 a a mı, 1 ıra mı' Yahudi, 750.000 kişi de AI. meD Beden Terbiyesi umum .Jallletıatur'u& telefonla alınan 
bududunda hll.dtaelcr ,-ukuuul \ğustoı>la 2 EyHll araaında. Al. Sul~ahmette oturan Haşime rıandır ki bütün nüfusun yüz- mlldUrlUğl\ atletizm federasyo ılluvafaka~ Uzerine, bütün dtin-
ltluş \•e b•ı hı1diseleı· 1''Uhrcı•I Po nan kuvvetlerinin Leh toprak adında bir genç kız, arkadaşla- -:le ikisi dernektir. ııu ıo uncu Balkan oyunlanna ya şu tebliği neşr ve tamim 
~on.yaya karşı a!'!keri Jıarelrfıt ıarını işgale baştamatı. hA.dis 0 • ~d~ 1~ ya_~ı~mda w Halideyi S. - Polonyalılar nasıl bir ııUrAk etmek Uzere hazırlıkla. etmiştir: 
a,· 'mağ"a scvkeylcmiştiı'. lan yeni vaziyet dolaytalyle ln- bır ~ mı~~ırlıge çagırmışt~r. kavimdirler? ra bll.şlamıştır. •'Birbirini takip etmekte 0 • 

Gerek Fransa ve gcl'Ck tn ~u ;ntere ile t~ransanıo bcyu~lmi- Halıde g~~tık~ sonra Haşıme C. - idealizm, müsamaha· Umum müdUrlUk federasyon. an hadis"'• rin fırtınası 1940 o. 
• ~llteden l talyan htıkf.ımetlne ge el bir konfcranı:ıa iştira.le lçı~ iş: konsol~ . uzer1?c!e duran ~:~ karlık ve ferde kıymet vermek ıar dairesi reisi, iki ay evvel ga llınplyat yapısına da çarpmak. 

en. c~vapıar csa::; itl~ari;rlc mü _pl etlilcn toprakların tahhyesı k?l s~atı~ın yer~~de yeller estıgı. Polonyalıların en bariz karak- zetelere verdiği resmi beyanat. tadır. Fakat, Finlandiya kay~ 
, 8lit olduğu ve teşebbüsün lnki ~ibi esaslı blr şart tıerl slirdU!c. nı_ g~rmtif,. pohsı ha~rdar et_- terletidir. Kendilerinde büyük ta futbol lik maçlarının EylOI .:ıınn. kurulmı~ olan bu yapıyı 

•arı lmk~nına Fransa tarafın erini bildirmişlerdir. nııştır. Halıdenin cvı arandıgı bir vakar vardır. haftasında muhakkak surette .arsamamaktadır. Finlandiya. 
~arı bueuftl bir alA.ka gösterUdiğı Du vaziyet dablllndı,, ltalya zaman ~t sandığında b~unmut Ticaretle pek fazla aiakadar bqlayacağını bildirmişti. Ey. nın bu genelik bayramını hazır
cıı.eu~. ttalran hiikftmetl, Al. .ıükümetl bu şartları FUhrere ve.kendı~ı yak~la?arak dün adli· deği:!erdir. Lehliler en ziyade lCUlla ilk haftası geldi ve geci !ayıp tatbik etmek hususunda!.! 
llıanya ile Polonya arruıında ll . i>lldirmekle lktlfa etmlf, Alman yei:aı~· e::~~~· ah köprü ve demiryolu mühendis- yor. Fakat lik mtteabakaları L azmi sarsılmaz bir mahiyette. 
llahıı lhtllAtın vukuuna rağ ıUkCuuettnıo aksine bir t~arı kem fn.d .ır cı su ceza m • tiğinde terakki göstermislerdir. çla henüz hazırlıklar yapılmış dlr.,, 
ıe:ı, 2 Eylül s:ı.at ıo da Şo.nsöl rlkl olmadığı takdirde teşebbU- e: ~· H i ed n istiyerek S. - içlerinden ne gibi met- değildir. Bu gidişle futbol mev. ___ l ___ l ___ d __ _ 

1,'..Hitıere b!r mütarekeyi mll•e ıe de .. m edeml7ece~l kan&&t!D. - •;.. .... 8!: •. : ..,.ı..•a · bur şııJısiyetler yetipııipir? • ini bu sene de anCak Teşri· ngi tere e 
I ~1P Alman~ lh-ulllilll4m pJinj1tö tfkam ma1tsadlle bu fftlrayr atı. '"'°t .. --: ~ur he!~t !limt o.ısanlde --ve batt! KA.nunuev. 
lhane blr Mt· · te halledecek ur. yor,, demiştir. Kope~~: radyu~ kaşın ~- velde aça.cağız dem.::ktir. 
-- Mahkeme şahit celbine karar dam Kurı, bestekar Şopcn, pı.. En populer sporumuz bu bal-

çem ber l aynİ n ınu·ı·ı·ız kralının vernıi§tir. yanis~ Paderevski, .asker Pil. de iken sırf hayali bir Atına se. sudskı, ressam Mate1ko, roman. yahati için bu kadar çabuk ha. 

Lik maçları tehir 
edildi 

Londra, 4 (A .• o\..) - 1ngiliı: 

futbol federasyonu bUtUn lik 
maçlarının t;ehlrlne karar ver
miştir. Alman m ileti ne • Jatinye ve Kaıımpaşa Cl Sienkieviç, aktris Moceska. rekcU biz hi~ doğru bulmadık. 

O duya masalı 
havuzlarinda işittiğimize göre Modada Ma. 

h t b r B O R SA nopalas otelinde acılan bu kam· Bremen lzlandayı 
i a 1 Devlet Denizyollan idaresi pa ştmdU!k; geçen hafta TUrki. yendi 

8iz bu harb. s ız Alman-1 Ordu muz bu- lstinfybe vkae Kl asdanımpab~da~ikhavuz -Ankara 5.9. 939 ye birinciliği ismi altında ?·apı- Bremen, 4 (A.A) - Bremen 
ve a ri ar ır mı tar a. lan ve puvan verllmediğl içm ne muhtelitl ile lzlanda muhtelitl 

l~ra karşı daği , zatımane .. .. 1 d meleyi daha i§ten çıkarml§tır. ÇEKLER netice verdifl maırım oımıyan araeında 2000 seytrcı önünde 
bır rejım3 kar$1 vapl"OfUZ gu n k u ka ar lstinyeden çıkarılanlar yüze ya. l Sterlin (fngiliı} 5.56 atletizm ınusabakalaruıda iyi yapılan futbol musabakalarını, 

ı J km. Kasımpa§Sdakiler 100 den 100 Volar tAmerika) dereceler elde eden; Fikret. Bremen takımı 2 - ı kazanmıt-
b Loudra, 5 (A.A.) - n .Çem- haklı bir davayı fazladır. ıoo Fransız rrankı 3.1377 Mellh. Gören, Gallp, sureyya. tır. 
tıerıayu, radyo ile Alman mille. Kaaımpaşa havuzlarında yal. lOO Liret <lıal>·a) " Recep, Rıza Maksut ve :Muzaf 
•ile hitabeden bir beyanname- Müdafaa için harp mey· nız deniz servisinden 9S amele IOO lsvıçrt' frank: - fer alınmışlard1r. 
ıoltıde Hitl h ıno fllorın (felen ·'ı) - "' er akkında şöyle de· d• ... •na ça"'ınlmıt r.ık-.rılmıs.t,r. · Maçın idaresini Adnan ve na. fıı .. k _.... 100 Rayşmark (Alman) -

" tedir: .... ..,. • Bu amelelerin senelerce de. 100 Brlsa (Bel~lka> _ ili Moran yapmaktadır. 

1 
''liitıer, her tehlikeyi göze a. degılclir vamlı surette ralrgmakta olım 100 Uırahmı <Yunan) 10 Eylülde klltat edilecek 

0
-

"arak Alman m'ı:::ıtlni harbe fe- Londra, 5 (A . .f .. ) - lnglltere -:lcıimi j~çilcr olduğu haber veril- 100 f.e,·a tBulgar) ıan esas kampa daha bazı atlet-
"' etmiştir. Şimdi de kendi nef· .ıaah, dün &kpm 8. Horbelifa. mektedir. 100 C.:eko<;lo~ak kuronu ıerle, meşhur atletizm antrenö. 
'hu lçlndep çıkılmaz bir vazı. ya apğıdaki telgrafı göndermig. Bunlar alakadar makamli'lra 100 Peıtla ılspıınya) ru Ratkay da tştlrAk edecek. )' ıoo Zıloıt (1.ehlıtan} 

Finlandiya • Norveç 
futbol maçı 

Halsinkl, 4 (A.A.) - Norveç 
mlllt takımı lle FinlAndlya. mil
li takımı arasında yapılan fut. 
bol karşılaşması, Norveçlilerin 
2 _ ı galibiyeti ile neticelenmiş-

tir. 
etten kurtarmak için nevmı. Ur: oıikavete karar vermişlerdir. lOO Penıö <Marar) ınlş! 
~lne gayret sarfetmektedir. ••Jnıilii ordusu, Uzun ve şeref- "<iyle~iklerine göre, havuzlarda 100 Ley <Rumen) ------------------....... -----

Memleketinizle memle:._ :~ n. l1 tarihinde, hiç lıir zaman bu- iş olduğu halde kendilerine İ§ 100 l>insır ı Yullo~Jııv) Hatay valisi Naı :-ı~-ı.u davamız kadar haklı bir verilmemekte, fakat yeni ame- ı 100 lsveç r<_uronu L-

, .. dl harp halinde bulunuyor _;LWA ' 1 l 10 R <ttill Javayı müdafaa ıçln harp ıney. ~er a mmaktadır. O uble (Soq•ell 
ı. etiniz, namus ve o~refiı. H' b' 
11.endistııi ınUC&afaa etmesini a. lanma çağı~ılmış değildir. 

1 
1? ~r G.. l . . k 1 fstikraılar __ ,_.. 

~iroıanhU .. Ye milıtakllbh zamanlngilızordusu,gayeerı u oçrnenengetırece lskenderun ve Do"'rfyolda fu"ccar-
tlevı ı<adar mühim ve memleltetim. izin. vapur F.raaııı t9.-

et arazisini bombardıman ~ E ııı ~ ve hakikatte Dütiln medenıyetı .. .. 1 ..,ıvas. nurum 19.20 <..ılllliş ve istilaya başlaıuıştır .. sUkbali için hayaU ehemmiyeti,. Dun Vam~d~n 2000 goçmen 1 rurk borC'U 1 peşin 1 art n dıie k ler ini. d i ntedi 
1 
anabıhak, lnı;iltereuln bu fe ı.. • 

1 
b' 'd le ablmı• değil- ıle memleketimıze hareket ede- Sterlin ve Fransıı fransı rı 

aı.,.,t il. • 1 k i i aaız o an ır cı a ,, k lan NA h 1 ti B d k' 1 "'"' e m nı oma ç n ne y~ d ce o azım vapurunun a ya arı orı;:ı n ·ı muame cyr ) y 1 P ı lir. Vukua gelecek mliA eme ve k . B l h"k~- . . ba-1 müstenittir. Antakya, (Hususi - a i· I 
t.ı tnak mtirukUose yapmıt oltlu uh bel rd -=umun her ne- re eti u gar u umebnın • ...,.ı·z Şu"kru·· Sö'kmensüer vilayet 1 l!ıU.lla. il itti .. itik . ti 

1 
i n are e e o..... .. k··ı· k .. . Diğer dövb:ler Lon<lra Banka. .. • 

.,.an - . ~ uı...e G z, ı 'eri i lf 'ni •-halükle yapa. zı muf u at çı arması uzenne d ~ Potonyaya karşı harbe siri. ıı n vaz esı ...., b. .. . k im B J , sının partilerine göre borsııca dahilindeki teftişlerine evam 
tat • '!8.ğnu takdir etmekte olduğunu- ır gun gen a lftır. u ::ıtr· j hesap ,.e teshil cılllmişlir. etmektedirler. Dün sabah şeh-
entıln &ebebl, şeUer~ulzin yap m bilirim. Cenabı Haklan aizi lar, muhacır~ yanmda bulu.' rimizden ayrılarak lskenderunn 

llaıış olduktan teklifleri Polou •nuhalua ve slJlhlarınıır mu - ~n ~t ;e. diger hayv~natı eon l &C&r8L YB L..lhlre oOrSiSI o-itmiş, kaymakamlık dairesin-
)'anın reddederek k~vvete mlt ıaffakıyet ı'hsa"' et-a•ın' t niyaz sıyası hadıseler dolayışıle ft'.""'• 5 _ g • n 3n e· l'a .. ,..,_. 11 ., de bir müddet meşgul olduktan 

caat etmeal olduAunu ıörle --'-riın... tek. et dıs. ma bırakmama. • • • k ıate- b 1 k '-l "'4Ç sonra tüccarları, alıkçı arı, a-
9tlr. B, Horbelifa, orciu namma kra mıo~~r:. fa~at aefin~ı~ıri ~eteb· FIY A • '{ yıkçılan, kahve sahiplerini ka. 
8. Çeaıberl&)'D, bu noktad. teşekkUr etınioti:'· büsu uzenne bu fikirlennden Buğday yumuşak: 5 16, 5 271.2, bul ederek dinlemişler ve ls-

l
Ceçen hA41ae;ert batırlatııra~ t a vazA"ecmifleTdir. Vapur bugün buld:ıy sert: 4 7 1-2, 4 17, buldı • h 
lv · \! ·da kalk akt r 1 ız:ılca: 4 17 ı.~ 4,30, Arpa Anado kenderun limanında ticarı a. 

e ıdl7or: ıaıoıştır. B. llltıer, blrçok <le- ama n ac ı · 3,22 ı.2-, r.avdar: 3,15, 3,22 1- reketin artması için tüccarların 
il l{endi netelne btlrınett '"','.ttı a.lar vermiş c.ldutu tözll tutma. ~ • • fısır sarı: 4,5, Fındık kabuklu: 20- 'dütündüklerini tesbit etmiş, 

içbfr memleket, bu gibi usulle. ntşt.Jr. şc flt\r· ·'" tard.ından ··a- fn1 ... t~..., ,.ıP-,.~leri Jmt~h. nı um· mal: :es, 115, Yün. 65, Susan emafm ihtiyaçlan ile yakından 
: taavlp edemez. tierbestçe \, pıJan v,.ftleriD bunla.nn yazıt. İstanbul üniversitesinin in- yaiı: 39, Ketenyalı: 48. alakadar olmuşlardır. 

1•fet dairesinde ya11ılacak mtl. ınış olduğu kt.ğıt parçası kadar kıl!p dersleri ikmal imtihanları.; GELEN Sayın valimizin, halkın ve 
ı..kereıer bu meseleyi pekAl' kJ11Iletl olmaınasmdan dolayılna. bu ayın 18 inden itibare~ ba.ş-1 Bulday; 330 ton, Arpa 27 ton şehrin her sahadaki ihtiya~lari-
lalledtbllirdi. . bayrete dUtmemeUstıılz. ?anacaktır. lnkıl~p derslennden ı aYd:ır: 15 ton, l'n 66 ton, Razmol le yakında.n alakadar olmaları 

TeessUflo beyan edarim ki Biz bu harbl siz AJuıanlara ikmale kale talebelerJn •YJBiı ıı loa. Fasulye: .20 ton, Peynir b h·"- - .ıeTece memnu• bı. lb ' • dah 11 t n zr, ıınynltı· e~ ton y .,.ııtı ....... a .. 
gllterede şeflerinizin sözUne karşı değil zalimane bir rejime geçen yılkra na:..aran a mr-.

1 
va'I!: 

0 
• ' • • ' rakmıııtır. 

ltı ' ld pak: 20 ton. ::ı tnat edecek bir tek tımıe tal- lıartı yapıyoruz. ır. •:.:.:;::.;...:;.;;_;,;.;.;.;,;. ______ __. 

Alman okullarının 
tedrisatı 

Şehrimizdeki Alman okulları
nın önümüzdeki ders yılı tedri. 
satma ba§lapıp başlayamıyacak
ları hakkında serdedilen mütale
alar henilz kati bir vaziyette de. 
ğildir. Alman okulları direktör. 

!erine Avrupada bulunan profe. 
sörlerin tedrisatın ba.ılama za -
manına kadar şehrimize avdet 
edecekleri bildiribıiııtir. 

Bu vaziyet kar~ısında Alman 
okulları her yıl gazetelere verdik
leri açılma ilanlannı bir kaç gii. 
ne kadar hazırlayarak verecclt 
terdir. Tedris&t 25 eylQlcle ba l 
yacaktır. 
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3 -VAKiT 

Sal Benuı Fransız Erkek Lisesi 
lstanbul, G~ta. Po..:ta kutusu 133U 

Fransızca kurları \'ardır. OLGUNLUK 11\ITlH.\NLARL~A 
JIAZIRL.\ R 

Jxayıt muamelesi 'Pazar gilnündcn m:ıada her gün saat 9 dan 12 ye 
kadar yapılır. 

• o • 

nsır AN~lUJl6 AIMIERilllAN KOLIEJD 
• 

Okul 18 Eylül Pu:ırtcsl günü açıla<'aktır •••• ,. 

Mektep lngiliz.ceyi en iy i öğreten bir m üessesedir. Almanca veya Franaız.ca 

lisan dersleri. Muhtelif sporlar tngiliz.ce için ihzari •ınıııar. 

Devlet DemiryoiJarı ve Limanları 
işletme Umum·; id~resi. 4 

ilanları "'· 
Muhammen bedeli 23500 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 (1762.50) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vcsikalan ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk §efliğinden dağıtılacaktır. 

'(6923) 

Orta Kısmı ,... Lise Kısmı - Mühendis Kısmı 
Mektep her seneki vaktinde ~.;ılacak ve dersle re 21 Eylul Perşembe aabahı bqlanacaktır. 

Leyli talebenin 20 Eylul Çarşam!J'1 akşamı mektepte bulunmaaı lciz.untlır. 

TECDiDi KAYD: Erkek kısmında 18 Eylül Pazartesi ve 19 Eylül Salı günleridir. 
Kız kısmında 19 Eylül Salı ve 20 Eylül Çarşamba günleridir. 

Yeni talebenin kayd mı:1 melesi her gün yapılme.ktadır. 

----~ - ------------
lstanbul Defterdarlığından: 

vergisinin ihbarna-
misil me 

Adı ve soyadı lşi Mahallesi Sokağı N. sı Matrahı Nisbeti vergisi ve zam mik- N. 
tan .. Mustafa Çelik tahta tornacısı T.K Tahtakale C. 101 

Ahmet Demiröz Kunduracı ,. Balkapan han 66 

93.W % 30 11.60 K. 
2.32 B. 

27.00 ~c 30 20 K. 

45_29 

15 40.24 

Mali yılı 
938 

938 

1 
4 B. 
1 c. 

Ahmet oğlu HaEan kah·;chane 
" 

Kahveciler 11 90.00 % 35 14.84 K. 15.21 938 

Kirkor Pr.muk kahvehane 

Hüseyin Şensöz Sandıkçı ,, 

Osman Keskin Hallaç 

Sadık Nuran Mobliyacı 

2.97 B. 
,, Tahtakalc C. 105 90.00 % 25 2.59 K. ~eı 15 1-34 

52 B. 
47 c. 

Tomruk ~'kmazı 27 45.00 % 30 3.59 K. C(ı 15 43.24 
72 B. 
65 c. 

,, Balkapan han 42 .. 2 72.00 ~( 25 4.79 K. % 15 
86 B. 

23.29 

75 c. 
., Fincancılar Y. 27 360.00 % 45 64.80 K. Bir misil 23-24: 

12.~ B. zam 
77.76 c. 

938 

937 

938 

938 

Yusuf oğlu Osman T. Nakluye T.K T omruk çıkmazı 27 45.0!'l 'o 

sandıkçı 

30 2.02 c. ~(. 15 30.:.13 935 

Hoca paşa maliye şubesi mü kclleflcrinden olup yukarıda adı, işi ve ticaretgah adresleri yazılı şahıslar terki ticaretle yeni ad
l'cslerini bildirmemiş ve tebeltüğe salahiyetli bir kimse de göster mcmiş Ye yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından .bf .. 
zalarında gösteri:en yıllara ait kazanç, buhran ve yüzde zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkiln olı. 
tnamıştır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanun un 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üze re ilin olunur. (6987) 

ı Eskişehirde Ahenk 

Cinsi Miktarı Muhammen B. '1 7.5 teminatı Elıtıiltme 
Lira kuruş Lira kuruş Şekli saati • ı I'rifil tahtası 30.000 Kg. 450 - 67 50 Pazarlık H 

~, • • v 1 ~{afes kapak tahtası 25.000 ,. 750 - 122 25 •• lu 
Sıpanşler ve Katalogumuz Düz kapak tahtası 30.000 ,, 1050 _ 157 50 Açık art. 'l:S,30 
·-derhal gönderilir. - 1 - İdaremizin Cibali kutu fabrikasında bir sene zarfında birikeceği tahmin olunan cins ve 

niktarları yukarıda yazılı tahta !ar hizalarında gc:..terilen ueul1erle satılacaktır. 

Zayi 
T. C. Ziraat llanlrnsı lsıunbul şulıc. 

,ıııılcn ıılıııış l<luğuııı : i 13ü ~.lı 'J'.ı· 

s Mruf hcsr. luııı:ı ııit ııı ı" iiriiıııii Zll' 

ettim. Yenisini • .karacaıtımdan eski. 
sinin hiıkmu olıııııılığını iliin ederim. 

(30082) 

ı .. h 1 •h l t t•llılıo.t• t"ll lltlU'ıo.., lt • 

Tavsıye mektubudur 
ıııerlkao modası Uzeruı 

cahşır 

Yavuz Sezen 

il - Muhammen bedelleri, Muvakket teminatları !,)&zarlık saatleri hizalannda göaterilmil-
tir. 

Ill - Pazarlık 15-IX-939 cuma günü Kabataşta Levazım ve mUbayaat §Ubeıindeki alım sa. 
trş komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün kutu ft>brikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin ro 15 güvenme paralarile birlikte pazarlık i<:in tayin olunan ı;Un ve .saatler. 

je yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (~800 ı 

}eucüN·KUMBAtu.NIZA~ATACAGINIZ· 5·KURU) J 

D~IA~UICS~k 
rA:fZ,.DAl-IA EYi 
$,ARTLAR. T~MiN ro~R. 

·arıs kadın ve erkek t erzil 
kademllerinden dlplotııH 

t13 Beyoğl u Parmakkıır 

•;ayret apartımanı TUrk i''ı 

to evt UstUode .. 

ı:.~~~~~. 
l-IOLANTS~ BANK-UNI NY. Ankara caddesinde 

Kiralık kat 
t1e odalar 

N~ 
ı 
2 
3 
4 
5 
G 
1 

1 
9 

10 
11 

VAK 1 T 
Cep Kütüphanesn 

-\nKara caddesının en nakırı 

ıoktasında. Orhanbey hanında 
(at ve xfa olarak kiralık ye:-leı 

41/ındakr illin bürf' 

ı· nııt. 

ını. 

Yazan Te l'urk\·cyt' Çl·,·ırcrıın edı 
Kader (\'ollt'rılı•rı ı -\sıııı I '• 
Olimplyad O\ unl.ırı \ ıltf,ın \ ~lr 

Sa\·ıfıı Kr~ -------· 
Kılerans Tı•rr:ı• ı-•r:ırı Hı:ılopın'ılrııl r. V. 
Yusosl:ı,·yıı '''\Hlıııt rıull;ırı \ cıııı 1 'c 
Şark Eksprt''iııılc rııı:l\ı•t 11.1ı11~111• 'ılı•n I V r.. 
Etrüsk \ 'azo,u (1 110,111·1 \l rı ı ııll' ' ılt·ıı ı ll ;ı'. ıl :ıı llıl:ıı 

Her mcmlckı·tıl' ııırk.ıı; ı:ıııı ( \lıılııı · lıl ıııııl'llırlnı l ı·nı 
Ahmet Ekrl'ııı 
Son kor~:ın ı huı ı.ukııı•rılı• ıl ın ı ı- .. ıtıı l\:ırı l ı·' 
Korka, hık:" .. ıı-rı ı l\:11t11·k · 1ı·ıı ı ~" ·111 \ lırıll' t 
Son Ehlıs:ılıı• ııııılı.ırı•t ... ı.-1 ı .A hııllııı• t ı ·ıı ı \ lııııı-1 ı : ı.rı- 11 
Flltbol katılclı·rı '.':uılll't .\lıh•• 

2111$ ı :ı ı··-----·1!1111••••11 ı:m IO 

3'" ııı Or. Necaettin Atasagun 
11 :.! ın İ 'in l ı.ı tı ı. ı r ı H.:{11 a kııılıır. ıık~nn· 
:mıı !il • ı rı 17 ılt•n 'on rıı l.iı l eolı 1 ;n ' :ı rı 
ti~ :W \11 l >ııırı- 2. No li ılı> lı:ı, ı :ı l :ırıııı 

:irı:t !fi 
:r;ı .!il 
l:!H iti 

:!':I !O 

'" 10 

,7,.,,.,,.,. ~=~!l·,·ıı ._ _____ _ 
~AHtBl · A~IU 1 1.~ 

I Ra•ıld•ftı ver: t'.4f /1' !\1atbaaı: 
Umum Ne~riyatı idare eden: 

hakin tar.k us 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN· TEMELİDİR 
u ~· -

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 


