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şı) - Cenubi Afrika hü. 
kumeti, Almanyaya kar
şı ilam harp etmiştir. 

İDARE EVi: Ankara Cart fSTANBtıı.• Tel-"ror: VARrT• Posta kutusu: 46• "elcfon: 21413 (Yazı). 24370 <fdore)' 

sız rl 
a 

Tanklarla takviye edil - • 

Böylece. İngiltere le.. 
hine olarak Cenubi Afri. 
ka da Avustralya ve Ye. 
ni Zelandm ilanı harp ka. 
rarına iltihak etmiş bu. 
lunuyor. 

İngiliz Krah 
hava Feld 
Mareşah 

Londra, 6 AHus.ust) -
Kral hava feldmar~i 
üniformasını la.his olarak 
gizli hava merkezlerini 
teftiş etmiştir. • ----~------~----~----

!General Frank o 

miş Fransız kuvv~tleri 
Sarbruka doğru ilerliyor 

Ruzveltte.n Avrupa 
_harbinin genişleme
sinin önüne geçir

~mesini istedı 

Va§ington, 6 (A.A.) - ispan··a 
maslahatgüzarr, Avrupadaki har
bi.n ittisaına meydan verilmeme:.i 
hakkında General Frankonun mii· 
racaatını hariciye nazm IIuıı·a 
tevdi etmiştir. 

Majino ve Zigf rit hatlarında çok 
•d' J tl • b e t d •• il h l d Hull verdiği cevapta, harbin ge-

Ş l ue ı ıt opçu .ae Osu aş a· ı ~~~·;~~~~~~?iğ~;:!f::!~:~'. 
çin de feci ~stırapla rtevlit ooecc-

B ıtar~ f fık tan bita- İngiliz tayyareleri dün yine Alman toprakları ~:::~~~~.:~~ı~=~!E:n~~~~ 
ratlı~~~~~CI~~I üzerinde UQarak bevariname attılar ~;~~~~;:~~~;;~~~~~~:,~~ 

J~ nüfuzunu milletler arasında ba-

Alınanya ile Polonya, fngiltere A 1 nı a n 1 ar K r a k ov iyi . a 1. d 1 far rn 1 ?. nşm iade ve idamesi lehinde kul· 
" F lanmağa amade bulunmuştur. 
d~ ransa arasında harp devam e- Berlin, 6 (A.A.) - Aln.an or- müş ve düşman şehre çekilmiş_ 

~:~~!~·1~~~~,s;.1:~~:~~~~·j: ~e~l~ğ~a~kumandanhğmm resmi tirYukarı doğu Silezyasmm sınai _l ...... N ....... o ... :·;"N''""'"'u"~'"- Denı·z harp mektebı·nı· bı'fr·ren 
b~rıstan da öyle. Bunlar gibi daha A 
• ırçok devletler şimdilik hep bita- 5 Eylülde Alman kıtaatmın Po bölgesini işgal eden lman kıta. 
•llf \' • tt d' Ionyadaki harekatı devam eyJe_ atı dün öğleden sonra daha şL O S 
~e Fk~~~~!~~alır~.tan bitaralbğa . mi~~;· kıtaatı ve diğer birlikler ;;'ı~\~ıofh::ifıi:, ele r;~=;;.:-1 ~ ovyet sefirile o en ç 1 ere d ipi oma Veri 1 d; 

'{eniş bir cephe üzerinde BeskL Sieradez'de Alman kıtaları lr Saat görüştü 
~. liolhnda , Belçika ve fsviçre gi- des'in şimal eteklerini işgale mu. müstahkem hattı delmiş ve Ver- 1 A k 6 (A A ) 
"

1 
devletlerin hitaraflıklan ile ltal- vaffak olmuş ve Sandez'e doğru ta nehrinin doğu sahilinde Lodz'a n ara, · · 

h~' Macaristan ve Bul~aristan gi· ileri hareketlerine devam etmek. doğru ileri hareketlerine devam Reisicumhur İsmet i 
0; devletlerin bitaraflıklarr nasd tedirler. Cenuptan ve batıdaıı ~tmekte bulunmuşlardır. Vistü - ı İnönü bugün saat 16 l 

11!' da aynı gözle görülebilir? Krakovi'ye doğru ilerlemekte o. lün doğu sa.bilinde Culm ve Grau d 
1 llel çik:ı, İsviçre. Hollanda dev- lan müfrezeler düşmanı püskürt- (Devamı 6 ıncıda) a Sovyet büyük elçi-
l!t'e • h k.k 1ı· E • B T t' f'' k ~·· · tı a ı aten ı'ara .. rlar; çÜn· Si • eren ıe l a-

1 lt b·ı memleketler:n mi11i hudut- ·-·---·---··· .................................................. - ....................... - bul etmiştir. ı· 
t~'rt h:\ricinda bir istedilrleri vok- s k h d k B 
/r· Bu memleke!lerin arzular; sa- ar Cep esin e as eri vaziyet İr saattan fazla 
d:~e .~ünya .sutliun:ın muhafazasın· süren bu kabulde Ha-
ıı· ıııarettır. Onlar menfaatleri· A • • V kil' Ş"k · 
ı: ~u sulhun devamında b;liyorlnr. k lı . l t k rıcıye e 1 u ru ! 
,.,~l'a, 1\l'ar.aristant Bulgaristan da ' Çl şe ır er l o- Saraçoğlu da hazır f 
~ hhn bah!edivorlar; fakat bu bulunmuştur. İ 
~~;le•ler. ancak .bir ha.rp ile alına· f ""'"'"'"'"""'""'"""""'""""".! 
dcnce~ ~~rçok dıleklerı de dillerin- rumanın çaresı 
t duşurmeyor]ar. Birinci sınıfı 
i;ıkil eden hitaraf1arın sadece sulh 
"• eıneJerine mukabil onlar Alman
~illın ~aş!a~ığı harpt~~· mümkün 
tıı~!'sa ıştirak etmeksızın, gani- • 
d" t .. elde etmekten başka bir şey 
~rŞtuıın~~orla~; ic~p e_dince harbe 
ı-·~ek ıcın munasıp hır fırsat gü· 
· il!\~ d ~ u, aha doğrusu Almanyanrn 
~ 010nyayı silip süpürdükten sonra 
ı~~tıdilcri ile elele · vermesini bek· 

r gibi görünüyorlar. · 
'ra~ununla ~eraber ı"'vfusolini bita· 
'll •k~a. samımi olduğunu göster· 
lll~k ıçın sulh teşebhiislerine ger· 
t' Vermiştir. Bu maksatla eski 
3' l:lıttdra Sefiri Grandi'nin Londra-
" Rittiği bile söyleniyor. 

b,. 1tlbu~i Hitleri sene1erclenberi 
bi: dogru ateşleyen, körükleyen 
idi;at Musolini cenapları değil mi 

ı ... };' arzedeliın ki Musolini hakika-
· l't A. d . -"'- vrupa a umıımi harp çık-

-'"'•ıl\J • . d ~ ıstemıvor u da sadece çı· 

Düşman şehirlerini 

makfa mukabele 
bombala
etmektir 

6. Ey. 39. 
Polonya şehirlerine Alman hava hücumları -.!evaıİı. ediyor. i 

Tayyare dafi toplan ve avcı tayyarelerile yapılan müdafaa ve ~ 
mukabele bu taarruzları durduramamıştır. Bugünkü gazete'- i 

• !er, 37 tayyarelik bir Polonya hava kuvvetinin Berıinc hücumu- : 
nu haber veriyorlar. Bunu okur okumaz; 

_ !şte, dedim, Polonya şehirlerinin tahribini durduracak 
bir hareket! 

Tütüncü dükkan
lan . _kapatıldı 

T ereyağına yüzde yirmi 
nisbetinde resim kondu 

Amsterdam, 6 (A.A.) - De TeL 
graf. adındaki Fclcınel)k gazetesi, 
ı\lmanra tarafından isdar edilmiş 
olan \'eni birtakım kararnamelerin 
bu sa.bahtan itibaren merivet mev
ldine girmiş olduğunu haber ver· 
mektedir. Tütüncü dükkanları ka. 
patılmış olduğundan tiryakiler · bu 
sabah tütün tedarik edememişler. 
dir. Tütüncü dükkanlanmn ne se-

Filhakika, insafsız bir düşmanı mtimkün olduğu kadar in. 
sani davranmağa mecbur etmenin, hususi tabiri veçhilc, mu
kabele bilmisilden başka yolu· yoktur. Hava muharebelerinde 
ikinci bir nokta dikkat nazarımızı ehemmiyetle çekmelidir. O 
da, her iki tarafın tayyare zayiatıdır. Res.mi tebliğlere göre, 
her iki tarafın günde on, on beş tayyare kaybet'.:ikleri anlaşı_ 
lıyor. Zayiatı ikmal için vasati bir hesapla ayda beş yüz yeni 
tayyare imal veya tedarik et~1ek mecburiyeti vardır. Bu, e. 
hemmiyetle düşünülecek bir iştir. 

Bu noktaya temastan sonra kara ordularının harekabna 
kısaca bakalım. Alman ileri hareketi. iki grup halinde inkişaf 
etmekte devam ediyor. Yukarı Silezya ve Varta boyunda AL 
manlar 250 kilometre bir cephe ile 50 . 80 kilometre kadar Po
lonya topraklarına girmislerdir. 

• bebe mebni kapatılmış olduğu 
malum değildir. 

Memleketin her tarafında fiyat
lar artmaktadır. 
Tereyağma yüzde 20 nisbetinde 

resim konulmuştur. 

lıfeum gençTer ;.•cwı'rı ctliyor ---- (Yazısı 3 Üncüde) 

Valinin beqanatı 

Türkiye gıda maddeleri bakımın
dan bolluk içindedir 

Müstehlik ahş verişf erinde 
sükuneti muhafaza ve 

disiplinle hareket etmelidir 
(Yazısı 3 üncüde) 

Polonya hükumet merkezi 
Varşovadan naklolundu 

lıt ~ış gibi ızösterip sivaset yo· 
~tu1 e ~rnavutluk i~galir.i tasdik 
de ~ege çalışıyordu. Bu toktfir· 
le 0 1onya Üzerine yürüven Hit
};' ~ "Ynı zamanda İngiltere ve 
~ec~sa ite de muharip vazivetine 
~İ ılcte.n sonra I talyanm bitaraf 

"1asına nasıl nza gösterdi? 
d,.~0nra dikkat edecek bir nokta 
"ld a var: ftaJva bitaraf vaziyeti 
lıı. 1' fakat henüz res'llen bitaraf-

Her iki tarafın teblic'fine göre .. bu mıntakada Alman ileri 
kuvvtleri. Sieradz - Radomsk - Vadovic; hattına varmıştır. 
Şimalde. Aşağı Vistül bovlarmda, Almanlar Kt1lm civarında bu : 
nehrin sarkma gecmislerdir. i 

Her iki Alman grupuna karsı, henüz ciddi bir Polonya : 
mukabH taarruzu vapıJınnmıstır. : 

Roterdamı::che Couromt'un Ber
tin muhabiri, Almanyada muhtelif 
erzak üzerine konulmuş olan yeni 
resimlerin bilhas~a i!;tihlakatı azalt 
m:ığı iı::tihdaf etmekte olduğu mü. 
taleasınr ilen ~ürmektedir. Bundan 
baı::ka i<ı komb,erlcrinin ücretleri 
iııtlircbilriıclcrine karar ,·erilmiştir. 

.. Londra, 6 (H~susi) - Polonya radyosu, halka sükfuıet ve itid 
h~kumet merkez_ı. Varşovan.m 130 tavsiye etmiş, şehri tcrketmemele 
°!ıl cenubu. şa:kı~uxle Lublın şeh. ni bildirmiştir. I!ükfunet erkAnın 
rıne nakledılmışttr. dan bir kısmı Varşovadan ayr'llwnş. 

.. ıtıı il" r an etmecli. talya bitaraf 
(Devamı 6 ıncıda} 

5 T. Bıuık?ıoülıı $ . . ........................... ·-········································································ * * * 1 tır, 
Berlin, 6 '(Hususi)' - Varşo\a 

" 
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Politika: 
I 
"' ' Harbin 

mesuligeti 
Harbe takaddilm eden günlerde yazdığım bir yazıda 

harp ilanının harbin mesuliyetinden korkulduğu için geri 
kaldığını yazmıştım. Şimdi harp bn~lamış bulunu. 
yor. Harbin bn.!}lamamış bulunduğu zamanın mantık ölçü_ 
leri ile, harbin kızıştığı günlerin idrak ve mantık ~clakkisi 
'başka başka şeylerdir. Hadiseleri sulh zamanında sulh 
devrinin zihniyet ve hayat telAkkilcrinc g3re mütalca eL 
mck §alt olduğu gibi hnrp günlerinde de meselelerin har_ 
bin şnrtlanna göre mütalea edilmesi tabiidir. 

Madem ki top p:ıtlamt§tır. :Mesuliyet meselesini de 
bu yeni vaziyete göre hesaplamak lazımdır. 

Harp başlam~la bcrnber, hala hnrbin mesuUyetini 
iki taraf blribirine yüklemek aı-zusundadır. Her taraf dün
ya efkarıumumiyesi önünde kendisinin haklı olduğ\ınu nu_ 
tuklarla, radyolarla, makalelerle izaha çalı§ıyor. 

Gerçi bu rndyolar, bu· makaleler, bu :rntu'klar har-
' ıbin mesuliyetiıV- fili bir surette tayine hizmet edemez. 

,.. 

Harp sigorta primleri 
yükseld • ı 

ihracat mallarımızı Amerika ve 
Holanda vapurları nakledecekl9r 

Avrupadaki harp vaziyetleri 1 limanımıza gelmeleri bcklenmek
lizerine harp sigortası primleri tedir. 
yükselmiştir. Akdenizc gidecek Bulgaristanda mal yüklemekte 
mallar için evvelce en fazla yüzde olan İtalyan şilepleri de hareket 
iki olan harp rizikoları yüzde ye- etmiı1erdir. 
di buçuğa ve Amerikaya gidecek Diğer taraftan alakadarlar şim
malların rizikoları da yüzde üçten elilik İstanbul ile lzmir ve Ayvalık 
yüzde ona yüksetmi§tir. seferlerine müsaade etmek üze-

Baltık tdenizi için hiç bir şirket rinde tetkikler yapmaktadır. Cu-

takdir ederek bitarafhğımızı kat'i 
bir lisanla bütün ldünyaya ilan et
miştir. 

Harbin neticesini şimdiden kes
tirmeye imkan görmüyorum. 

Bunlar sadece sözlerden ibaret kalmaya mahJ...'"\ımdur. Fa. 
ka.t bütün bu faaliyetler muhariplerin haricinde bir dün. 
ya ef.karıumumiyesinin mevcudiyetini kabul etmek ve on_ 
dan utanın.ali, utandığı için kendini haklı böstermek ar
zusunu ifade ediyor. Bu itibarla. fili neticesi olmasa bile 
beşeri ahlak balmnmdan tecavüzün köti.i telakki edildi. 1 

sigorta yapmamaktadır. Sigorta martcsi günü bu iki hattın açılma
primlerinin yüksclisi mallara da sı muhtemeldir. 
tesir etmiştir. Semplon Ekspresinden çıkan 
Amerika ve Hollanda vapurları bu mecmualar 

ile anlaşma Dün sabahki Scmplon ekspresi, 

Yolda gelirken İtalya ve Bal
knnlar.dan geçtim. Bu ınemleket
ı~rde hiçbir fevkaladelik görme
dim ve sükunun hüküm s lirdüğü
ne şahit oldum.'' 

Cielen Türk yolculardan Meh
met Ali Dağpınar. fktısat \rekfi· 
Ieti eski müşavirlerinden.dir. 

' ğfne bir nümune t~kil etmektedir. 
Harbin mesuliyctini harp devrini~ mantıki icabı ola

,· rak dünya muvacehesinde harbi açan değil, sulh masa. 
. sına oturulduğu zaman her vakit olduğu gibi mağlQp çe. 

kecektlr. Muh~e~niıı bir kuvvet denemesi olmasına gö. 
1 re mağlübun haksız telakki edilmesi abllki: ·olmasa da, 
• taıbli. alı~ılmış usullerden biridir. - t 

Bunun içi1' buglin bir tUrlU bulunamıyan mesul, günü 
gelince hakem ma.saSI başına. süklüm püklüm gelip mesu-
liyetlni itiraf edecektir~ Aı- - · - • 

Ancak dünya efkarıwnumiyesine arzcdilen iki taraf
lı propaganda haberleri bakmımdan iki üç günlük harp 
ihaberleri arasında. Almanyayı it.hanı edecek !bir hayli va. 
kıafor zikredilmektedir. B~ arasında.: 

Kız.ılhnç trenlerinin lbombardıman eililm~i, ~ocuk 

• hastanelerinin nte~e ~:erilınesi2 ~ocuklara mahsus 18.stik 
bebeklerin içine iperid gazt Jı:oııaraX tay~ 
ynrelerden balonetlerle atılma.sr, :Amerikalılara Jiaradn; 
ve denizlerde teca\iiz edilmesi, sivil halkın T"e açık §ehir. 
lerin oombardmıan edilmes1, tUccar gemUerinin batml.. 
ması gibi hadiseler birinci plim işgal etmektedir.-

Bugi.ln sadece bir siyasi hata. 8eltlinde görünen hnl· 
ler crgeç harbin mesulü olarak masaya oturacak o1an AL 
manyanın cihan l<ar:§ısındaki manevi nıcsuliyetini de ar .. 

' •• :;.- 1 • 1 ( - · • 
tırmaktadır. • • · t 1 

• r-- • • 
1 C'n".7 • " .; l~• , . ı ,Q~rı Ertem ... .....-....:: ...-...- ..-...- ...-..-.....-.....-'..-... ..... .....-.... ....-... ~-..-....· ....-.... ...-.... ...-... ~ ~ 
~ Z.LN&..A . .L.J .. .A..LJ-.~ 

T alebeni_n sağlık vazi
yetini korumak üzere 
Mekteplerin açık bulunduğu saatlerde 

doktorlar daimi vazife görecek 

ihracat tüccarlarımız son za- Milanddan tam vaktinde gelmiştir. 
mantarda harice . gönderecekleri Harbe giren hükumetlerin tebaa
malları sevk için vapur bulamayın- lanna koydukları sıkı takvidat se
ca · Amerikan Eksportlayn kum· bebiyle İngiliz. Fransız. Alman ve 
panyasiyle bir anlaşma yapmışlar- Polonyalı hiçbir yoku bu trenle 
dır. gelememiş, sadece üç yoku gel-

Buna göre bu kumpanya vapu- miştir. İkisi TUrk. biri fspanyol
ru her şeye rağmen ihracat malla· dur. 
mnızı harice taşımağı kabul et- İspanyol olat zat İspanyanın 
migtir. Kudüs başkonsolosu Gabriyel Ha-

Hollandalılar da bu yolda ibra- dat bir muharririmize şunları söy
catçılanmmn teklifini kabul ettik· lemi§tir: 
terini bildirmişlerdir. - Memleketimde mezuncn bu-

Bugünleridc bu kumpanyalarm lunuyordum. Bugün Toros ekspre
vapurları tzmirden ve limanımıı· siyle Filistine hareket ederek va
dan mal yüklemeğe başlıyacaklar- zi!e G:>aşrna döneceğim. 
dır. İspanya sakin ve normal bir 

Amerika ve Hollanda bitaraf baldeldir. ispanya hükumeti bita
idevletler olduklarından böylelikle raf kalmağa karar vermiştir. Sonu
bir harp halinde dahi mallarımızın na kadar hiçbir taraf lehine harbe 
sevki geri kalmıyacaktır. girrniyecektir. 

Vapur seferleri normal Mihvercilerle beraber değiliz. 
yolcular Ne bunlar, ne de öte}ciler tarafın· 

~kdenizlc limanl!mmız arasın· dayız. Dahili harp yUzUnden msm
daki vapur seferleri t amamen;nor- leketimiz harap olmu tur. Yeni 
mal vaziyete girmiştir. Dün birçok bir harbe girerek katan nUfusu 
fngilir, Rus ve Felemenk bayrak· harcamak ve mevcut heş on bina· 
lr şilepler limana gelip, gitmişler- VI da feda etmek suretiyle memle
\:lir. İtalyan vapurlarının bugün Y;eti bü&bütün zayıf dilt?Ürmek ka-

tiyen işimize gelmez. Bütün kuv
vetlerimizle memleketimizin ima
rına çatışıyoruz. 

Nitekim General Franko bunu 

Ekspresin üçüncü ve son yolcu
su Mazhar da ~u sözleri söylemiş
tir: 

- Avrupadaki sefaret ve kon
solosluklarımız. hayati ve mübrem 
işi olmıvan vatandaşlarımıza bir 
an evvel memlekete dönmelerini 
tavsiye ediyorlar. Ve muhtelif ec
nebi gazetelerle bunu ilan ediyor
lar. 

Atmanyadan geçerken halkın 
harp alevhinde bulunduğunu gör
düm. Bilhassa Avusturya halkı 
ağlaşıyor ve harbi çıkaranlara kı· 
zıyor. Erkekl~rin coeu askere a
lındığı için Almanvanın her tara
fında tenhalrk vöze. caroıyor. 

İsviçre hudııd•ında bir fevkala
rlelik görmedim. Macaristan ve 
Balkanlar tamal'"'ivlc normal ve 
-;akin bulunuyor.'' 
Alman profeıörler memleketlerine 

dönmüyor 
İstanbul Universitesiod.e . vazife 

17Örcn Alman profesörleri mcmlc
ketlerlne dönUp ll.Qıunl c-.ı:XJc,ı 
hakkında ken!dileriyle görüşen ~a
zctecilere şunları sövlemislerdir: 

''- Bir, İstanbul Univeraltesi
nin mahvır. Artık uzun yıllardan
lıeri Türk talebe~ivle tMnas neti
cesinde Türkleştik~ "Almanyaya 
dönmek ihtimalimiz voktur." 
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Valinin bugünkü 
beyan ah 

Y azan: Hikmet Münif' 
Ş ehrimizin sayın vali ve be-

lediye reisi Dr. KırdanD 
bugün gazetemizde okuduğunuı 
beyanati. çoğunuzun muhayyile
sinde beliren karanlık bir nokt;a.. 
vı silmeğe yardım edecek kati bir 
ifadedir. 

A vnıpa vaziyetinin kan§ma!T 
ve bir kaç hudutta birden ha.r'P 
edilmekte olması dolayısile. atı. 
nan geniş uyanıklrk tedbirleri a. 
rasmda, sinsi bir zihniyetin fır
sat buldukca faaliyete ~cçmesi. 
hiç arzu edilir şey değildir. 

Son günlerin hadiselerini, g~
miş harplerin bıraktığı tesir aJ. 
tında milşahedeye kapılarak en· 
dişeye düE?Cnler bulunacaiı tah
minle, bilhassa gıda maddeleri 
üzerinde ihtikara başvuranlarla 
derhal mücadeleye geçmek lUZU· 
mu hissedilmiştir. Ve bu. yerin
de bir tedbirdir. Zira , Valinin de 
işaret cttiı?i gibi .. bugünkü TÜT· 
kiye. 1914 Türkiyesi va7.·yetiJl· 
ie değildir. Yivecek · maddeleri. 
'lliz.in en esaslılannı kendimize 
v~t?cek kadar istihsal ettiğimi~ 
cnbı, bazılarının ihracatını dahı 
vapabilecek bir mevkide bulunu· 
voruz. Ayrıca mühim bir st"I: 
"llevcuduna davanmakta.YJz. }Iıı l 
ooylcvken. bir kaç acık~öz ve }>el. 
'd de "memleket düşmanı .. un· 
surun mal saklamak ve fivst 
vükselt.rnek suretile halkın hic 
~iyatı ile alay etmek teşebbüsünii 
'l)ir ~;ıJdmm siirati ile l.1rma\(. 
">ar<;alamak hakdır. 

Bu cüreti ~österebilmiş ol~ 
lan sistemli bir takip ve tah8.rtf 
'1eticcsinde yakalayıp müessir bit 
ibret olmak üzere ce~landır:rna· 
'.?!, zamanımızın huzur ve eJ1U.ll• 
vct artırıcı icrnatmdan bfri ofa 

l\: ırnı:suuvaoııınz. 
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Valinin belJanatı 

rkiya gıda maddeleri bakımm
dan bolluk içindedir· 

--------ı 

~~~~~~L~!~-~~~~-~~~~~: l~irüP"iiuşUndukç~ 
Eşya fiyatlarında 

mu vazeneslzli k 
Müstehlik alış verişlerinde 

sükuneti muhafaza ve 
disiplinle hareket etmelidir 
\'\Ye Bel~lye Rei~i Dokto, ı rit vaziyetlerden ve talep artillıla.. 

rrdar dün gaz~tecıleri kabu ;rndan istifa1eve k 1 '' •• : fiyat. 
4vnı şu beya'?t' l .bul~nmuştur: lanna ıamlar )-apmam-lı ve halkı 
~ın fe~; vazı~et~ karşısın- endi,eye. fiyatların yükselece-li ıe. 

mıu Mıtır Şefımıze sonsuz habı- ~ sevkctm~m:?lidir. · 
na ~e .kuvyetimize d1yan:ın t- :::ı ~ F:~:::J. hill:W:::~::3ri bu 

~.tını ~: . .:ır.Iını~ muhafaza et. nr:··~ üz'-'rin:? t" 'c:Jrlv!:'lt, dik'·at 
ır. Dısıp.ın bır küidur. ~:er nazarını c~lbetmişler 'e a!A'ca1~r
• h~r .. ıevruda k :ıdini gös- lann disiplin his3ine :n ınffa'dyet.. 

~ ::'1.ır. le hitap etmişlerdir. Millf disiplini 
. e\'ıular ara_s~nda en ba5ta ço'c ,.i'". ·: olan r ,· .. ı· .. ti.mizıde 

Lttıs~ ıcal;~en b_ırı: ticari terbiyesi ps~c il~:-i olın ~·ı:i· 
\'' b.e11!1~ ~ı~plını, miıden ve tüccanmız:ı ya;>mlk ıs. 
?~- ık:";C1~ ~e.: teiiğ:m hitabın derhal · dev1mlı 
~ 4 dısıplınıdır. bukabele r 'acaitına k:ıniir.1. 
d' .lu. ve mütekd.ın;l milletle:-de M'istehlik disi;>lini. tJccar di~ip
dsıplın karanlık, körü körüne tini Avrupanı:-ı rimdiki vazi,·etinde 
. ısıplın degıı. l~kat. oııgıye ''e ~., ı:ı-·-· . '"'"""~"t · "' .;iir. 

Son te __ day:ınan bır dısıplın::iir. Tüccar ara3rnda bu disiı>!ine ria.. 
b 1ıunlerde bazı sivri a!<ılhla. yet etmiyi?n'ere karşı hare!<zte geç-
~ u anı~ ~~~a a:·,~nmak he\'cBI· mek için ~anunl mevıl!a'ımrz bize 
~ bırk menh ruhlunun ve • .... -·A•Ji c:•l\"h .. ,.o..,..," ·.,c ır .. , 
de mcml~ket dü5manı birka~ 

ve bilhassa hare.ketle.-inin 
erini ölçmeyen ba=-. gafillenn Kap'an söylüyor : 
an kub"a tısıldadrkları gtiya l 
lkArhk tavsiyelerı halkın bir 
ı telaşa sevketrmş, bazı mad· Ath • t 
n bir miktar evıerinde sak· n 1 a o r· 
hevesine ~ürüklenmiştir. 

kuvvetli bir cereyan mahiye. 
llnuı olmamakla b~ra ~r te- ' ı ı 

1 t 1 

~ün önüne geçme,c eme i ile p 1 en m 1 ş 1 r 
arkadaşların dı.c'iat naza. 

Piyuada altın fiyatı yükaelmif. Bir altın 
on be~ liradan c.n sekiz liraya çıkmıştır. Bu bir 
ihtikar eseridir. Bu gayritabii kıymet yilkaelif. 
terine aldananlar sonunda büyük zararlara uğ. 
rayacaktrr. Diğer eşya fiyatlanna gelince; on. 
lar da az çok yUkselmittir. Bunun eebebi bir 
ktBım halkın göeterdlfi iktısadf paniktir. 1914 
harbini dlifilnenler vaziyeti yanlış görüyor. Bir 
kere Türkiye harbe girmemiştir. Girmiş oldu. 
iu fanedilse bile yine meJDleketin 1914 sene
sinde olduğu gibi mahsur vaziyete dUşmesl 
mUmkUn değildir. 

Bu gUnkU vaziyette Almanyanm maaleeef 
harp sonuna kadar TU.rkJye için mUtteri olmak
tan çıkmıt olmasıdır. Almanyaya mal ı:atmak 
ve oradan mal getirmek çok mtlşkUldilr. Bu 
takdirde Almanyanm milfteri olmakta-ı fimdf. 
'ik çıkacaPı bir kısım maltanmızm fiyatlan 
belki de dUşecektfr. Yarm İtalya. muharip va. 
~yete geçene onun müşteri mnkii de boş ka-
1aC'aktır. 

Amerika nasıl vaziyet alacak? 
Amerika diğer bazı devletler gibi bitaraf. 

lık illn etti. Fakat Vaşfngtondan gelen bazı ha. 
berlere göre Amerikanın bu bitaraflığı Alman
ya ile ln~ltere ve Frama tarafım aynı tekilde 
~örmek. her iki muharip mıpa aynı şekilde 
muamele etmek demek değildir. Bilhassa Ate
niya ismindeki İngiliz gemisinin ic;fnde Uç yü. 
ıe yakın Amerika yolcusu ,,Jduiu halde torpil. 
'enmesf Yeni dUnvada bOyllk heyecan husule 
~tirmiştir. Amerikalılar son derecede hiAf. 
vatlanna kolay kapılan insanlardır. Bu vui.. 
vet aynca Amerikanm bitaraflığı ilzerlne tesir 
ıcra edecektir. 

Berfin üzerinde dolaşan 
Pclonya tayyareleri 

Berlin tberlııe kadar gidip te bir müddet 
dol8.$ttktan sonra reri d8ııen otuz eeklz Polon. 

ya tayyaresinin bu hareketine ne mana ver
meli? Hidise efkanumumiyeyi meraka ıevket. 
miştir. Bir tahmine göre bu Lehlilerin bir is. 
tikşaf hareketidir. Diğer bir rivayete göre tay. 
yareler Berlini bombardıman etmek için git. 
mit. tayyare dafii toplanndan ltorkarak qa. 
ğıya inememiıler, geriye dömn:lelerdir. Bize 
kalırsa Berlln berinde dolasarak tomba atma 
dan geri d&ıen Leblı tayyÜelerin bu hareketi 
Alman milletine ve hUkfunetine bir ihhr ola.. 
rak telikki etmek daha do!ru olur. Hava slli.h. 
ları kilc:Uk milletlere en bUvUk devletleri IZnlr 
edecek bır kabiliyet vermi§tir. 

Türkiyenin vaziyeti 

Türkiye Avrupa.da cereyan Eden harp kar. 
ş11mda nuıl bir vazivet alacaktır? Bu meeele. 
nin guetelerde 11k sık münıı ltaşa edildiğiııi gö. 
rUyoruz. Biz ilJf hulAsa edelim: 

Şu vaziyetlerden birinin tahakkuku ha. 
linde Türkiyenln harbe girmesi mevzuu bah
solabilir: 

1 - TUrkiyenin millf hudutlarma hariçten 
bir tecavilz vaki olması. 

2 - HerhanKf bir devlet tarafmdan mUt. 
tefik Yunanistan& taamız edilmeei. 

3 - Balkan Antantı mucibince antanta 
dahil devletlerden birine y&rdmı etmek mecbu. 
riyeti hasıl olmam. 

4 - Herhangi bir bllyilk devlet tarafm. 
d&n Akdenizde İıidltere ve Fransaya taarruz 
edilerek bu devletlerle TUrkiye:ıin mllfterek 
hayati menfaatlerinbı tehlikeye dtlşmeef. 

Bununla beraber hükfunetin bu gUnderle 
memleketimizin bevnelmilel vaziyetini aydınlat. 
mak için bir tebliğ lle§l'etmesi ihtimali ~ 
dır. Fakat bu tebliğ ancak önUmibdekf puar. 
tesi frilnil toplanacak olan Biivllk Millet Mecli
af ~ ION'& Y&'Dılabilit. 

Ctlbetmek ısterim. li:ııeteleri- • ı--=ı: lınm 
h;alkm en küçük ha:e.:et ,., di. F acıa hakkında kurtulan- ... :.=z Kra Çem- , 

· hassasiyetle kaydetmekte la ki berlayn'a mektubu 
· Lüzumsui ve mrarlı t~a~a. llrlR IR iti iri Londra, 6 (A.A.) - Kral, bat-

Deniz harp maki ebini biflren 
öııüne g~ek için hakikat- Dublin, 6 (A.A.) _ Havas a· vekil Çemberlayn'a gönderdiği bir 
~ara ıst;ınat ederek yaz. 'anaımın muhabiri, dün Gal~ mektupta Büyük Britanya ve de-
ıu nca edenm. · J 1r~r • nizaşırı niömurlannm sulh davası • ...._..__ _ ... ·• ...... .ı·---wı.. da .~p,lı,a~kan Ath,:ııa vapuru· .. .. 
&ıdai kif'-yet bakımındar. ~an . T u . =r m iiyettn e un:fi.ı il 

L. .. "I:ürkiyesi değildir. s~ö~iift!h': Jd muz buhrana memleketi hazırla 
~y: van e~!ttir : . . ak '· . h ftal rf nd ~ Türki ·u .: · , - Athenıa nm torpıllencllğıne m ıçın ~n a ar ıa. ! ak: 

ftıa.ddestye mı ewnı e:ı C3l.iıl }Üphe yoktur. Vapur nbitanın· y~rulm.ak bılmeı gayretle~m teb. 
· olan ~~ın ıpuJaı •lan biri bir teleskop görmUı. bir· cil etmiş ve bu esere sulh te1:rar te. 
~unun ~ ~~um bır kıs. kaç dakika sonra da bir tahtelbahir essüs edinciye ~adar aynı ruhla. de-

. çten getirırdi. Lımanları . Tah lba vam edeceklen kanaat ve emnıye 
lhı.L!. vapur hare.<eti kumen hs~yuAnthüı~ne çıtkmrel .ttıriııuın!' tah: tini izhar eylemiştir. 
·~uyatmı temin etmekte idi. _ır. en~nm . aıs c 

ü Türkiye ıhti,,. _ından çok rıp makaadiyle bir kere top ataut- . . . . . . . 
~day istihsal tm 1 ecr tır." infilikin makine ~aıreaının y~-

~day fi'.raca~çısı e ol~~ t;: Vafington, 6 (A.A.) - "City nmda vu~a gelmit olduğunu söy-
~bti"in istilılAıti tak · r>! :; of Flint" ismindeki Amerikan va· lemektedırler. 

ton. istihsal 3 5 mı .rı [1 purunun .. Atbenia" yolculanndan Mürettebattan Glaı(ov'lu birisi 
' 

1 >on on. 200 Jripden' ıu.-nmr kurtardığı infilAk neticesinde yolcularm yil.1-
eyh ekmek ve un ile ya· h.aric:iye nezareti tarafından bildi- d! 25 inin telef olmut. A olduğunu 

en lere diploma Verildi 

Nureddin 
Artamın eseri 
Simaiyab bir kapM, hiWi Wr 

kucak ıibi açıbmı yine .m.ı,.ı. 
bir bayrak .e albnda Atanm ..,._ 
raia urdr tabutu. Ayaldanna .... 
koymuı çelenkler, kılıç çe1anif 111'
malı zabitler ve tunçtan heykelleri 
andıran neferler. 

Bu, manzaraTS. "Nunallah Ar
tam" m ıon eseri olan ''Ba~ 
taziyet" de sördüm. O inee, de
rin .. 7iikMlc dayplara ancak 
böyle bir zarf yaratırdı. Xitüm 
her yaprafmda büyük w '"Sili 
Atamız için clökülmüı IÖS)'aflan ..... 

'h'!'!'<lcfeler için her hal ve şart. rilmektedir. Bu auretle kayıp yol· so~lemekte ve 9unları ılive etmclr 
=~ye bolluk memleketi ola- ~lar ad«liniıt 60 a indiii kayde- tedır: 

• StokJarmm daima hattl ıe. iilmektedir. "Gemide birçok çocuk vardı. Nanttin, --. swe.i• 
~ mümkün kılacak mile- Londra, 6 (A.A.) - '"Daily He- Herhalde çok feci aahneler olmut· Mezun talebeler •lbı rıaziyıtindı. ıGni ılalnt ı•• •ttL tikin ,.ı. 
~· . . rald" ıueteıinin bildirdiline ıa- tur. am ._. a&alhln ubnlaa ~-
~: re .. Atbenla" T&puru Jrillçe halin· Çocuklar sala 101a katarak ana- Heybeliadadaki Deniz Harp crl1r.el takdir eWjiııiıJe imamm lsmek. ona ıeti'•cla. Sonra im 
~ııbed memleket mühim ie 5 mı1von altm aterHnc tqr- lamu, babalarını çapnyorlarclı. mektebi mezunlarına diln öfle. ~... aem iltilcWe wötii111 .... .-... 
ıi~ ~yajı ihraç eder. Va. -aakta idi. Aflrblı 30 tondan far Bir Iazcaiu. anasının, babamıJ, den sonra merasimle diplomalı Bundan sonra Türk denir.clJL neıD!ere de alaıbnmlmıld easia 
:-uısaı 30 bin tondur. lstan- la olan bu a1tm kOleelerfnfn yolca- öldü~e fahit oldu. n verilmiştir Meruimde bir gok <ffnln tariht.eıd kahramanlıkla • ""'118YI dü,~ l.ıltrdı. Atanın 
lstüıWd 3500 - 400() ton. 'an· tODJavan nı>urlar tarıııfından Yine Glugovlu diğer bir tayfı ukert erkin ·ve davetliler bulun rmdan bahleden komutan llÖl1e. "•tn'Rsı, ........ Tiir1cü apaa, •· 

Jıi... ~rtarrl:fıJı zannedilmektedir. torpil gemive isabet eder etmez • rlni f6yle bltirmJttir: lem. fDQ w ........ •ftfla la· 
rıı.=~: Londra~ C5 (A.A.) - Oueteler, bir daman bulutunun gemiyi sar- :nll§tur. . "- Sizler de idealinizin tabak. hç. ,_; 'N lan•...m bit~ 

pirincimiıin en mühim \th~nianm ton>ilJenmeal hakkmda mt bulundnhnu n biT' -fl"""' Saat 15 te Gedikli Erbef
1 

oku- 1a:ku için ufrutJfmız mralarda .,.Pll" tüPtnnn. a8'fftmu Wr rah 
. h8riçten temin ederdik. tafailit vennekt~rler. Bu tahDlt tonra tahteJbalıfrfrı 8U ytbflne çık- hı mmhmım çaldığı _stJJrJAJ rulemamz IJnlrAnı olan aftBlar. .. wiedan di ı n•h. Adtr ..... 
lbemleket ihtiyac.ından faıla Knute Nelson adındaki N~ tıJtnr alSvJemektedlr. Marlfyle merulme bat'anm11 :la icap edene, aancainnm ba~- 'aa.f11"""" 1'd 11""'-tini tiikran 
iltiwı etwktedir. '>Ctrol gemili tanıfmc!an lcurtanJ- llumane,11 Mftten pn1an .a,. vbmndan mett.ep koanıtu11 kar r..-ı buarak 6lmekt.en oekin- '" iftiham fnırnl--. 
~ ---:-.aı. nohu· 11211 olan yolculardan almmıttıı. lemfıtfr: ' 111ay albay Ruhi bir nutuk ~- 'lll:yecekainiz. tuvv• SURA cl!'--tN 
.._ - -~ .. ~· G'··- ahal" ·nd R...ı..__.. Gil - Neye uiradıZ-..-11 111._ __ 'fv.rek hulilatan "'-'•tir kf• Allahm. vatan yolunda olan bU ~ ,.. ... v 
~.aaman ihtipngnzı faaı11 ...,r;ot' w en QUÇTI; • !fan ."'•mı nun•r .,.. _.. • ttln hayırlı ~alanımda Biz ----------• 
~acak miktarlarda istüısaİ lan admda bir yolcu f8yle anlatı· 1ef ::12~~ bizi torpilledi. Te- .,_ ArbdqJanm; bugUne b. lere mavatfalayetler vermesıni 
~_.._ .... =·-. yor: 

0 
~ n r ia. bfr '8Slene'DI' dar mektep hayati lçerlainde kar- dilerim Yugoslavyada bazı 

~ ~: .. Athenlanm tabllllye undaDa· f se nde yatıyordu. Bir obO. lrr 1DllDda talebe vasiyetinde bulu. Nutuktan sonra komutan yeni 
~tamamen hariçten ıe- "'Jlll!a idik. Ay. ortalrh ten'rir edl- •:mı yammıA alıp sratUrmlftO." nan lbılere bu andan itibaren Car !Uhavlara d!J)Jomalanm vermte. amıflar çaiınldı 

~için )'il.ide 70 ııisbetinde ~a. Birdenbire mlmn ytlbel· racıa vam Kamara- kadqlanm) diye hitap etmek. tir. Diploma tevzliııden aonra hep Belgrat 6 (A.A.) -YuıoaJav· 
,.._,_._ . yerli ~ ~n iliinf '"Alman tahtelbahlrlnin auula görl;,iiltlii ıe kendimi ı:.ut addediyorum. bir aıtzdan ant lçllınbJ ve me • yanın mı:r aeferb .. rW- nan ettilf-

r. En sathi bir tetkik ile ~evdana crktıhu eördilm. Tor- Londra, 6 (AA.) A Ka. Mektep ID'8larmdan nbayhk ıunJardaıı Muzaffer Tayfun bir d • bl iki 
~·---=·~ ne oluna olsun bilhas. .,menen sremfnin bir mil Uerldnde marasmda bugün aiİed;mı soma ~uma gtrdtltnis bu dakika~ 'lutuk aöyllyerek komutan 39 ne aır e: r YOiar tarafından 
~addeleri bakımından bol 'lir mOddet kaldı. fakat bqb ta- Athenia'mn tcrpillenmem hakJanda uzJarmma. 61thı bdar ta. hocalarma teeekJdlr etmiftlr. verilen h rler, dofru delildir 
~ eketi ~duğunu ııö3terir ımızda bulunmadı. tasrihatta bulunan Ç6rçi1. ftpur ~ lnıtal :':erem TUi. , Mektepten mezun olan talebe. ve hakikate uymamaktadır. 
-.ı herlıangi bir gı~ maddesı. fnfillk netlcesiıide i\thenlaıun kaptanmm ve kurtanlaD bir çı>k telerl ylkltlyonull Bu. ytlk• er eunlardır: Yug01lavyada yer yer manena· 
~ endı~ ederek '..UVUk salonunda butunan birçok logiliz ve Amerikan yo1cuJannm ıe lradar eeref ver1': ille 0 .ft. GuOM"te batnı: Jar yapılacağmdan muayyen bir 

tiyaçtan fazlasııu satır. ·•olca ile mllrettebat telef oJAu1ar. ifadelerine nazaran fel&ketin evvel __ 1:.-.. talı in ecllcldk Bu ŞOkran Akensrln. Muzaffer Ko- talim d 11 • • bir miktar ilıti 
• te§ebbQs, eşyanın tevziı ~am yemek amam idi. içinde cıe annedikfilinden daha bO,ak o1: ~ -wıTiı• m • '"t'J, Mmatf er Tavtun Orhan Ka. evre sçm . 

. ~ ticare.t mekaıu~- ·•Ju.,dukJan tahJiıfve und•lr Jra- duiundan lmrtalabllecelfnt ft ,a -nesulfyetfn ebemmlJ8tinl P ;aman. Muaffer Erman. Neca. yat ~fradı ailib altına davet ec1D· 
..__ Jlleme-···Je!ci .lü-:~mlu nı. '"11-t~n"'" olan ve Knute Nelaon cu ve mürettebat 105 JdfiniD aJd. J 'nlw1er, Orhan Dalay, SOley. mlftir. 
~ • ., -m'l' ;~! · ~; · · _..... ~,.rafmd'n kıı...,.nf•n bir mOlm betlnden haber buJnnınadJlmr l&y. Jakenclenm )imanı -nan B&ıtar. Remzi Ertan, YakuT> 
••L• mükellef olan tü~r, · -.n lroea, iki k0r6k erkek kıt"de- lemit ve maam•fih bunlardan bir =~ =eboy, Kadri As, 
,~~.~ ~~ kal}lmı:la bı. 'n ıuhr tımtf..,..ıfı" "'""m sr8tUrft?· lasmmm bAdi1e esnasında dvarda Uman lf!etmelerl umum mO· Mtlkitte ,.,..,_. 

L....~ bir · : ı · • ... ır •ıııJn"n ,,.8rm0ş olduklanm t8y1e- balunan yat tarafmdan ~ iftr manini Rlmlt Saracollu dlln Kenan Erto~ Sedat inal 
lngilteredeki komünist 

partili liiveclildi 
~ pahaldık te_vlft ~er. .,;.,.~fr. olduktan Omidinl izhar etmİI ve 11bah Todos e~ralyle tüende- tfU1'81t önrin Vedat Anımı ~ 
~ ~aı::r~~~hl·k18!.: . Yolc,,1•t> ve ham ır.ıt .... 1ar. t•- demiştir ti: . . nma gltmfttlr. lüenderun lima- rem ~r. sııtnı Akaifı, tuı~ o. Londra, 6 (A.A.) - "Nen 

• sill.lnr •.. :ute w' f~ "'1111 tahlbfve unda1111mu yerle- BuaOn sabit olınuttur ki, feJAket nma hundan memur ıWermek 'ran, NMID"I Olken ~t Gt. Cbronlde,. pzeteal, komOnlat per-
i :!ıı:' .~. ıa a_:a ınden crkımt ~""'·~ indirmeleri· bir. denlaltı pmisinin taanıım "D8mk8n olamamaktadır: ÇOnkO ""&y, Refit Oranlı. Mehmet özte. tisinin JQyedlldifini bildirmekte-

~~ h:ı .. lcet e :n. ·-·:. Tf:::-.• ,, var""" etmlllterdlr. netıcesfnde vukubulmQftur. Deniz. • • 'dn, AH Okan, 'Sinan Erdo&n. dlr Bu karar dahiU nesatet1nfıi 
.ti~ C-xtur. SandaUa"" ekıl .. mtnfn ime iti altı gemisi torpilini attıttan soma liman henCb Jı:anwıen liman illet· Mezunlardan makine kmnmda • ' ye 
~ memle!tetin vaziyeti de "olmt'9ttJ Denizden eıbnlnm o-- myan Oserine çrlamt ve vapurun mm amam mildflrlQUne ball'111- 'l'urtrut Gfrav meJrA'~bl blrfncilfk. ~an_~ =tı '":~ 

~ -~ittir. Ve bunu L .ı!r:::. •.a bir kadın tahffsift ~ita· d\1!rtesinı:le patlıyan bir de merm; IDIJmftlr. ŞimdDik fıkemlenm ll· 'e; Saim Akalı lkhıclllkle "8 Re. ere .musa~ e yece.-e 
;:.~ dL:;>linl. "~rt ·•l'!':lfa-:.:. -rndan blrind; otnrurk .. n bfrdeabl- attıktan sonra batmakta olan va- mam kendi huılltlvle ve Uman it- fil öranh ek tlçftncWWde bitir • verdi~ bir emir tberfne ltdbu S --~·· ··.·----fa_• .::.::ve. re ''cocufum" di•e havkırarak purun etrafında dolapnqtır. letmell umum mildtlrliliü biltçesl· mtsJenBr. edllmıttlr . 

• ~e temın dit~m bilen '•endiıini denize atmış ve dalıralar Hldiseyi tevsik için birçok Ame.. nin fula tahıiut kıammdan yapı- Gilverte 1n!l'"mc!1t <!a bbinct !)ahMve nezareti. fngftl• fat!ıt 
~~ m~~ekAınil m"'.'tlerde arasmda bybolmuıttur. Felaket· rikab ve tngiluler maıbat.alar im. Jan yardım ile idare editmekt~ ı Adnan Tezcan. ikinci Orhan Da. birliğine de aynı §eldlde bir emir 

wı bazı Ant ve münfe. ten kurtanlmıt olanlann eberlll, zalamı§lardır. dlr~ 1 lay. UçUncU de Kadri Aa'tır. vcrmittir. 
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Hücumbotunun Maceraları 

Denizler için harp 
• - 33 -

RADYO 
12.30: Program. 12.3:;: Türk Mü 

;:iği - Pl. 13.UU: )lcnılckcl ı;nal uyarı: 
ajans ve ıııclcoroloji lı:ıhcrlcri. 13. 
15 - 14.UU: :\lüzik: ("l."scticunı_ 
hur llandosu _ ~er: llısuıı Kiiıı1:cr) 
1 - Gürgcot marş, 2 - Pnrcs "fiu . 
rııcll:ı,. Mazurka. :ı - Keler _ Bclu 

- Siz Lökare, nı.ıllenı ki si~, rma bakıyorlardı. · Ah l' · b' · k llonıantık. uv<'rliir. 4 - Lco Uclıbes a ının ır çogu avrulmuş 1 ~ ........... _ .. ,. ... ..,~.t. ... A•..,,. .... "'."' 
do bu fikri müdafaa edi,·oı·su. AS~atlerc~_. >,·urü>_·er.ek .. tırma.n_a.r.ak c cı· .. ı . ı k . r. Q ""' ., ~ _ J opp ıa ua C ı sc• c ·sıyonu. " - .oUl?.ı\ :ıl?~'l?d 

0 .I<l{!p<lA !.Ia{a.8 . .IJlI<>~ Y/aza f1'I ı 
lıuz. Siz (le ~imdi beııı' ınlc ber a,.agı ara k.aj arak, } enıden yuru,·e. (' .. ·ı· ı 1 1 (' d .... 1 - Çe v n rre.,, 

OJ a k d J ~us.ave •• ıc 1 c s ... ar aş ·' 0 • • Lung agzına koymadı. Zıra, o . . . re · ve yenı en tepelere tırmanarak 
ber ~elecel,ı.::lnız. Dömonjo on yürümü)er \'e bir tek sual bile sor. rn.uo: Proı;roın. 19.0;;- !ılıizik (lıiı çekirgeleri, tarlalarına yaptığı 
başı ıle Berja cin bize iltihnlc e mamışlardı. Fakat artık sabırsızla- kons;ı·t1o>) 19;3~: T~_rk Müziği \tncc. zarar ,fenalıklardan dolayı pis 
d k s· • Ü t• 1 b' l Sal llS 1 2( •• : nOllll~llla. :_l)',JU; 

ece . ızın ç ınu - •ı seçiyorum nıyor ar, ır şey er öJrcnmek isti :\lcmlcket sa:ıt ayarı, :ıj:ıns ve mele. bir hayvan olarak sayıyordu. Fn.. * 
Çilnltli takımda t'n ly;i n!şnncı yorlardı. oroloji lı:ılıcılcri. :w :.u: Türk :\liizi. kat 0-lan'm bu çekirgeleri zey _ P"IPV•• '""•••••••••, 

' \ ıılıel 111ııkci/al1111 1.-n:amırı 

Pearl Buck lbrahim Hoyı 
70 

sizsiniz. Mülazim Fortas etrafını tetkik OHiştn ·. , "'llo tagahııi) Okıı_ tinyaı?ında kızarttıg-ını. amelcle . .:iikili kaldı. Nefretle baba.m~a dik 
ettikten sonra: ~· 

Size gelince çavuş efendi. Siz _ Güzel.. dedi.. aldanmamı.;;un. yanlnr: :\!C'lck TokHöı, :\lust:ıfu Ç:ığ- rin dişlerile ezip ç.tırdatarak ye. dik baktı ve bi::- ~eyler mırıldan- p VAK il T 
geride kalan adam !arımız ile Şimdi artık işimiz iştir .. Geliri' gö_ ıar. Çnlanlar: lluşeıı Knııı, Cc' det diklerini ,çocukları da iri gözle _ dı. Vang Lung oğlunun ne dedi_ 1 
b . llkt b' . 'l • ukl l\oz:ııı, Zülılii ll;ıı·ıJ:ıkoğlu. 1 - Bcs. . d !!ı'nı· duymadıg-ı ı'çı'n kızdı, \'e ba.. ır e ızım ı er. ve !!'eı·ı hat· run çoc u"r.. rın en korkarak çekı'rge ''!"le · ~ ~ "' ll'ııigür ııc~rcvi. 2 - lliıncn Şen • . . . o u rı. 
lnrımızı m.ıhafaza edece lesiniz. Uç nefer derhal silahlarını omuz. Bcst.ııigtır ~ar ;ı (Ucrdiıni ummana, nı ıhtımamla ortalarından bölüp ğırdı: 
Ancak dalma sağımızda buluna. !arına asarak tırmandılar. Onlar da ılöktıiııı.) 3 - .... - fü·iç tiirkıı (.\tin_ tadına baktıklarım .görünce bit - Öyle kem kiim etme, çıkar 
caksmız. Yani Alman h d el mülazımlarınm gördüğii manzaca ılım lıalı•·cnc girelim). ı - Udi Fulı. ~ey SÖ'-'lemedi. Ama, kendı'sı· ve. l Jilinin altmdakı baklayı .. u u u yı gördüler.. • J - .J 

tarafında. Esasen Alman lıuclu. Bu tam bir harp manzarası idi. ri • Hicaz ~arkı lBahar olsa çl'mcıı_ medi. Delikanlı, baba.:.;ıııın böyle ha-
d d k · d ı ıar ohu) 5 - Santur lak-.;iıııi - Zıılı H h ı · ,.,~ırıp çag-ınnasına kızarak, par . u a ı:o 1 ':!r c c c·~ildir. Bu ı;ıe· Kaya çıkıntı ı, şafak ışıklariyle er ne a ıse, c;ekirgelerin 
l ild d 1 b .. .. lii 11:.ırdukoğlıı. G - U<li ,\lımt'I - .Si.'. \7 L • :ayıverdi, ve: { o sr ırmnğı ı;örUHtııccyc im-, a~· ın. ana_n ~tun dar. va:liye ha r · ang ung a büyük bir fayda _ 

k d o·· t F b w srıh ş:ırkı (B:ıklJl atıva ı µl'rış:ııııtHl d k - Öyle ise zideceg·im .. Cenuba dar ilerlenecek. ım ı. or ransız ıra:ı a:agıla. :ır eyle süııiil). 7 _ Ethrnı ı:rcııclı 31 o undu. Yedi uzun gü:ı. top- . ~ 
Siz ve sizin adamlarınız için rında bulunary. bir ağacın dalları lliızznın ş:ırkı (Eski çcşmin lıasn•ti. raklarmdan başka bir şey dü . -;-idcccğim .. Bu A!lahlık evde ka. . ı taraf mdan mukerrunelen ma kc o l k k 'b' b k ı k vereceğim talımnt ı;;udur: Sizin lunuyorlar ,.c her tarafı ke.;;fe<le: le aglnyorJ 8 - Hcfik Fcrs:ııı _ Mo. ·ünmcdi. Ve korkularınclan. üzün ara çocu gı ı a ı aca . mua-

blitUn vazifeniz, on başı Lökare, 

1 

biliyorlardı. " hur llırkü rr .. pclcı lcpclerJ 9 - Fni tülerindcn kurt:..ldu. Sakin bir rnele görecek değilim. Ne de bir 
IJ j b d \ ~ d zc - !'\ilıuvent ş;.ıkı (l\ıı sen J.:(•lıliıı ıal 1·ıe kcndı' .r"'ncı·.·sı·ne: köyden daha iyi olmıuan bu ka-cr a. ve en en tcşekklll ede. J şagı .. a. ~tuz kadar Alman birer "- .J 

cek olan ltliçUk gurubun karşı- vagon uzcrıne oturtulmuş olan iki çırkışdın) lO - Hcfik Fcrsun • ~lıı - Canım. herkesin kederi ü_ sabada da durmayacağım. Seya.. 
Havan to 1 1 .. lııır ~:ırkı (Kirpif;:ıır. ~iirıııc çek). zu"ntu"su" var. Ben de kendı' keder. hat edecek, bir §C"'ler öı?renecek, laşabileceğl veya bu :rt.rubu gö· .. . puumı 1azır ayor ''e 0 • :!1.30: Hıırt .. l:k posta kııtııı;ıı. 21.1:; .J ·~ 

rcbilecek blitUn Alman nöbetçi, ~ı::1~~kıb~ğ~~~:rn~~r~ı:t~~~nenm~~~t ~eşeli plfıkl:ır _ H. 21.;;o: .ıliizik (:\le. !erim, üzüntülerimle yaşamaya a_ 1 ~e d~aşka yerleri de göreceğim. 
devriye veya irtlbntın:-mı kör kada iki obü:> atıyorlardı. loJilt·r) 2200: .\liizik CKf.çuk orkt•s. ışmalıyım. Amcam benden ihtL e 1

• 1 

'
·o dils' kt fb t . B b I lr:ı - ser: :\celp A~kın) 1 - Hu<lolf var ve vakında a'a o"lecek o°'lum 1 Vang Lung bir oğluna, bir de ız yq,Hna · an nre tı~ u atarya arın sağında \'e va- · ' d " • ı:ı 1 a· · 

B . 1 d' · d' t f d F '.\Hitzl:ıder lln) di lıan:ı lıir hava a. ,1a u··,. sene be1•Jesı·n .. Ne vapa _ 1 ırnn ısın~ baktı. .og-ıu, üzerinde unun ıç n bize halıer vermek, ının. ıp ara ın a r::n~ız şarap- ~ " -' ~ .J _ 

bizi de onların Uzerine çekmek. ne11erı beyaz dumanlar saçarak ha ç:ıl. 2 - Fr:ım- I.clı:ır Çocuk vım .. Kendimi öldürecek değiliw yaz s.ıca~ın~.a .. serın tutan uçuk 
patlıyor fal t b' t" r· h j [I . . Prens opcretinılcn. 3 - :\lozıırl He- '.l ••• dı''-·e so""•lendı', renkl.ı, gumuşu ket.enden yapıl . 

H\zım .değildir. Derhal işlerini ' rn ır ur u e· ~ erını '.\lojör ılivcrtinontod:ın ;\lenuct d:ın. .J .J 

,,.nrebllirslnı' bulamıyorlardı. sı. • - E"ı·ıı1 crich K:llıııan Hollan_ V,e Vang Lung bu~ıfaYlarını ~ış ınce ve uzun bir cübbe oldu-
ou z.. Uzaklardan, mitral'-'Özlerden çı. " - h ld k• d d 

C"'' b l 1 b 1 ı k d J <lalı kadın opcertindcn ııotııııri 5 - 'Jiçti. Yagm-urlar '-'ag-dı. Sel bas- gu a e ay .. a ~a. uruyor u. Du. · 
tJlZ, en m e ern rnr ge en. -~ . evamlı kurşun sesleri ve gö. .J d 

ABO:\E l'AHIFE!:il 

•ı emleket '1emlek 
trirıde dı1ınd 

~ylık Y5 155 K 
3 aylık 2UO 425 • 
6 8)'1ık 47a 820 • 
1 yıllık voo IGUO . 

l'arıledeo Halkuo 

ıçlo ayda otuz kuruş duşülD 

Posta l.Hrlığıııe girmeyen yerlr 
s)·ıia yetınl~ beşer kuru~ ıa 

•ııt'dılır. 

:\bone kayJını blldıreo mr 
•up ve telgraf Cicreıtnı. alJ<.ı 

paro-;ının po-;tı veya banka il 
}ollaıııa ucretıııı ıdarr krnılı 

ııırıne nlır. 

°/ ürkiıunın her postu merke:ınd 
~'Afi/7"o rıbone 11tı:ı/11. 

..ılre~ ılı.-~ışlırıııe ucrt'ıt 

.!5 ~uru~tuı 

11.A:-ı cc.;uı::n.ı:ıu 

l'ıcaret ılllııılıırının santııP ler, size gelince: Sizin :rapaca, rulnuyen katar.arın raylar üz~rin- l'cpi '.\lüllcr L:ı P:ıloın:ı şarkısı fızcri. >nı§ tarlalara, taze pirine filizle. a~ların~n uz:rınde de erk~klık 
. d k d ki . ne Jlotpııri . ~ - Zic:ırcr \'iyanıılı rı' elcı'ldı·. Ve vı'ne yaz oldu. çagınm ılk alametleri olan sıynh 

1 
ğrnız Işlcrl ıtı.zım olanca sö•·&- e çı ar ı · arı hafıf gürültüler ak· 1 .J 

-V-"' d' h' 1 ı,Uçiik kız. 23.00: Son :ıjans h:ıhcr e- tüyler görünüyordu. Cildi '-'Umu. 
rlm. ÇUnkU hep bunlar YazH'.'et sc ıyor ve ıç c urma:lan ı;ı;ümbür- . . k ı. ,J 

..., deyen toplar bütün bu harıltı ya ha. ri, ı.irnat, cs:1:ım ,.c t:ılwılat, ·am ıı. - 24 - 1 şak, düzgün \'e altın gibi sarı idi. j 

~ııtırı soııılıın ıtılJuen ılan s:ı' 

lalnrınıla .0, it SU) falıırıla !)ti 

ı.:ııru~; dorduııcü !IU) ıuda 1 
•kıncı ve u~·ııııcuıle :!, bırıncııl1 

ı: b:ışlık }'anı kem ece a ıır•· 
bnğlıdır ve muhakkak binJşeki~ kim oluvordu. rn nukut lıorsn~ı (Fiy:ıt) 23'

211
: Vang Lung kendi kendisine: Uzun yenlerinin altından çıkan 

o.la bilir.. / / Millaiım Fc. tas derin bir sükut )lüzlk (Cazlııınd - Pi.) 
23

'
5

;; • 
24

'
00

: - Artık evde dirlik düzenlik elleri de bir kadın elleri kadar 1 

Hepiniz iyice a.nladınız;değ!J içinde vaziyeti tetkik ettikten son- Y:ırınki proıır:ım. başgösterdi.. ded!kten bir gün yumuşak ve ince idi. Sonra Vanır 
mı?' ~ rn: - -r ••••••-•••• sonra ögle vakti tarladan döndü. Lung bir dnha kendisine baktı. 

- Evet, e"et, e .... et mUJAzı. - Görüyorsunuz ya .. dedi .. Va • ... .d b" .. k -ı ld' rr a· . 
• • 1:1 d' . d'• b d'l' gu sıra a, uyu og u ge ı ve ''"en ısı kaba, kalın kıyım bı·r şey ının ıger yamacında har e ı ı. BU AKŞAM 

:nım. Evet.. t yor. Bu iki havan topu da. me5hu• 'rnnuştu: di. Toprağa bulanmıştı. Ayağın.. 
- Çok gUzel.. Şu haldeJÖnba.: esrarengiz bataryayı teşkil diyor saat 9 da - Baba bir bilgin olacaksam da ancak dizlerine kadar gelen, 

~r Dömonjo, Lökare, Berja. lar.. 1 :!g·er. Kasabadal:i ihtivar hocanm lacivert ketenden pantolon "ardı. Fransız gUıellerinin en çı - .J • 

Haydi şimdi yola!.. Siz çavuş e- Düşman bu toplar başında taliır dırtıcısı bana öğreteceği Lir şey kalma _ Beli ve ,vücudünün üst kısmı çı-
rcndl siz de a.clamlnrınızr derhal yapar gibi büyük bir emniyet için- dı. rılçıplııklı. lnsan :ıeredeyse onu. 
lı"rekete ,ge,.irı·n, bizı'm öııU- de hareket edıyor. Tabii. çünkü ön Viviane Romance \7 L tf kt-1 .. k -ı b .... -.. h ti · .ı k ı>t} · ang ung, mu a · u.ıu azan_ og unun abası değil de uşa~ı oL a an tamam1n P·i.ı,.e ·un·~ erı ~;ı ı.. -' r ·~ " - ..... 
mlizden gitsinler, bizi takip et. ile çevrili .. Şu tepenin üzerine de Fransız San'atının lan bir bakraç kaynar su alnnŞ_ tJuiuuu zanneaecc~ti. re bu dü-
slnler, hatlarının ilk neferi bi- birçok makineli tüfek kıtalan yc.r- .b. hakiki incisi tı. Bunun iç.ine de batırdıg:ı "Ç· wnc , \ ang Lungu oğlunun uzun i 
t.1 ~aUyyen glSzden Irnçırmasın. leştirilmi5 .. l5te bizim alayın geçe. burduğu bir havluyu, buharı tü- boyu ve hoş çalırı:ı karşısmda a-

1 - ){Usterlh olun mUlftzımım'l ceği yol bu 5ckilde tamamen zapto- Arka sokak ~e tüte yüzüne tutarak: dcta küçülttü, ve adam kabalaş., 
nen idare ~derim. lunmu~ vaziyete sokulmuş.. - Ee ... ı Te olmuş? .. dedi. tı. Kızdı. Bağırarak: 
ık. dakika tonra dHrtlUk gu · Lük Demonjo: - og·ıan tereddüt etti. sonra sö- - Haydi bakalım .. Öyle ise, 

dır. 

Huyük, ~ok ıle,·uırılı klı~ı:Jı 
rcııktı ıl:rn \'ı.-rcrılt're t)rı a)r 
ınılırılll·lcı )aııııır ıtı.:~1111 ıı{ırıl• 
rııı saııtırıı · !mlırı 30 kuru~ıur 

rt C .. H 1 \1 \ ll 1 \ I~ ı-1 l~ O UI 1' "!' 
r.r(.;rh il.ASI . .. .. 

tiıı llı'la 3u. ıkı ılclu!lı 50. i)ı 
dt•lu'ı tia. dort delıı'ı 75 ve " 
ılelll'I IUU lrnnı')lllı l't ıı~ll~ 
rları n·reıılcrın bır defası tı<'d~ 
\aılır Uôrl !latırı gc\·cn ılAhlıır:t 
ıa1.ıa allı"" ı uc~ .. uı,l!')'"'' ' 

~ııp eclılır 

\'akıl hem doğrudııo ı1oğrU' .. ,,. 
}il lı;cnllı ıdarı: )cı111dc, lıcııı · 

1 
v - - E\·et Mülfizımım. Çok iyi an- L A L E · rup ile dok·.ziuk kUme birer hat ladım.. ~üne koyuldu: erkekler seni kadın sanmasınlar 1 

~allndc yUrUyUşe koyulmuş. - Ben de anladım. · - Yani, eğer bir alim çıkacak. diye tarlaya git te ürerine biraz -4 
ıardr. Diye Lökare ile Berja avnı za. snm, cmuba gitmeyi, ve öğrenil. iyi, bereketli topraktan sür .. Ve ~. ••••••••••·--~· 

kara cııdılec;lnıle \':ıkıl 'ı'urd' 
atı ınılıı Kl:\I.\ 1.EUD1 ~ I UI~:" 
ilan Burusu dı\ h: ılil1.J ı.utııl 
eılcr ı /Jııru11urı ıeleluıw ?O:J3J 

Fakat bu çok rnü~kül ve ağır bir manda söze karıştılar. l\lülazım Sİ nema S 1 n da mesi iktiza eden şeylerin öğren il. yediğin pirinç için de biraz çalış! il _./. 
ilerleyiş oldu. Ve sabahın Hk ı~ık- Fortas: diği bir büyük mektebe girmeği dedi.. -----------
'an belirince dört kişiden müteşek- - ?\Iadem ki, hep anladınız, ~t.: Ayrıca: 1 - En son dünya istiyorum... Ve \·ang Lung, oğlunun yazı 
kil küçük gurup mülazimlerinin bir halde böyle mükemmel bir darbeyi haberleri Metro J'lrnal Vang Lung havlu ile yüzünü, ya~masile. ve ~itaplara kal'fiı gös 
emrl.yle durdu·. heder etmivecek c:ckilde hareket et- 2 nenklı' ·u~ı·kı' \nalt Dı'sney v k" 1 'f .h · ı· · ld'V• · d kd' - " ın 'v !!Özlerini kulaklar:nı sildi. Yüzün terdigi ze ac an ı tı ar. gurur 

_Tamam!.. Ö'-'le zannediy'orum mcmız azım ~e ıgını c ta ır et ~ 
J m' · d' }>' a b ı olal m' ••••••-••••• den dumanlar çıksıra.k, tarlalarda duyduğunu tamamile unuttu. lci şimdi tam yerine gelmiş bulunu. ışsınız ır.. :>lr z sa ır ı ı . 

Ve ::\1ülazım mahfaza ından ta "alıştıgvmdan <lo1:ıyı vücudü ag-rı. Ve kendisini evden dışarıva at. roruz .. Buradan vaziyete tamamen • ' ' ' · JL\SIT HIZA ,. .J 

"".~'·un· olabı'leceğı'z. ras,ut dürbününü çıkararak, bütün 1 ,1ıg·maan sızladıg·ın<lan şiddetle tr. Çıkarken de çıplak a'-'aklarını 
.ıurL d' · k' I ld E. S \D TEK Tiyatrosu .J 
"Burası ded·v· b' k \'a ıyı tct ·ıke wyu u. 0ı?luna cevap verdi: hızla yere vurdu, ve kaba kaba ' ' ıgı ır ·aya parça. Filhakıka bu bataryayı ortadan Bu gece 'l'l'pcb:ışınıl:.ı ~ 

":nm zirvesinde, obüs ile O)'ulmuş kaldırmak hem m:ilwnmel. hem de C.\IB ı\R.\~IYOH - O ne biçim konuşma öyle? .. da odanın döşemesine tükürdü. 
'>ir delik idi. Bu deliğin üstü de çok müc:kül hir işti .. Vaziyet riyazi \'od\'il 4 Perde ~e manasızlıktır bu?.. Zira, o an, oğlunun güzelliği. in-
dallar ile kapanmış bulunuyordu.. b' k'ld ·· ı "t ı 1 ')' Gide .. mez .. sin!. Bunun ic;in de ~elik ve zariflig·i kendisini köpürt 

Bec dakı'ka silk' ~r ı'çı'nde ı'stı'rahat ır şe ·ı e ~oy e mu a ea o un:ı ı. 
"' u 1irdi: El~E TIYATHOSU rahatsız edilmeğe gelemem .. Zira müş, kudurtmustu. Ve oğlan ol _ 

!'ttiktcn sonra Mülazim Fortas bir- "l'ı'r , . .., 11da -11,.1· \iman agrır topu 7 E.rHıı l'crşeııılw ı.ıüııii ıık~:ımı k • ki b d -
d b. · d k lkt > " ' -pdemezsin .. O Ul!U arın ura - ugu yerden kımıldamaksızın ba. 

en ıre yerın en a ı. \'e otuz· bdar Alma·l topru u \'e Bc5lkı:ı5 hürük nilc hıılıı;c-;inılc 
I ük. · Onba"I Lö'kare \'C Antuvan "' ıı·ı s· ' "l'lJ) lara yeter! .. dedi ve havluyu tek. basına nefretle baktı. Fakat 
- ' :ı • diğer tarafta da Löbel silahlariyle \ · 1 ' ' ' AU.\SJ.\'J>,ı 

aerja yere diz çökmüş vaziyette ve Jakl:ır Yary<'tcsi rar suya batırarak sıktı burdu. Vang Lur~ oğlunun ne yaptığını 
büyük bir dikkat ile kumandanla· ( D<tha var) ~klilı:ı Scliırııc ı'on,cri Fakat delikanlı, olduğu yerde görmek için geri bile dönmedi. 

,.uem oar sıutıma · 
·Bir Kav;..k devrildi 

I çlıi kaçakçıları , ... T··- • ......... _,,... __ ..... ,., -

~unla -bera~ o ;e:e ;~ $ 
ireye gidip te. yatağ~~ 
tistünde uzanmış olan ve TUtı 
de yelpazelemekte bulunduğU 
tus'un yanına oturduğu za:ıt 
r~otus sanki eheır.miyetsiz bı • 
den bahsedermiş, ve sırf söY11 • 

••·ecek b'ır sözü varmıı:ı gibi 1' • ._,_ _ _,._,_,_._,_.Pllllıllll•W"1..ı ... ıı.ııll1'11,_ ... _,._.,__._,lllııılllll.lı_llııl ........... ..a.... ......... ........._ ........_ ......... ........._ ........._ ........_ ........_ ........_ ........_ ......... ........_ ~ ........_ ........ ........_ ....... ~ ........_ ......... ..-.. ........._ ~ _, ~ 
~.ı>~~_......~.., 4 • .n..L,x..-......&-A.WYw yıtsızca: 

Diyordu. ı , ' ğenimin evinde bulunsun. Kı. _ 0 senin bUyük oğlun ııe; 

on sene sonra idi ki, Demetre olan yerlerde onu bilenler, ta- 1 zaklaşmak arzusunda .. dedi. 
işte bu tehdit mektubundan T u N A K 1 z 1 1 zım nerede ise onun civarında kahırlanıyor ... Ve buradan dil 

Taveresko kendisini Allah ye -ı nıyanlar bulunacaktır. Etrafta- V L •
1 

k ı-cıı 01-9 
· k k N'k l k k. k' ) · d'kk · ang ung og una a. '!I' t" nne ·ayara ı o anın çocu - ı ımse erın ı ·atıne carpmn- k 

1 
• h t . rak set~-

ianndan birini elinden almı~ o- 1 1 l 'h · l' k • B ızgın ıgını a ır.ıya 
s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~· m~omasıı tımaıyo tu~ u- .. ı d. 

I d . . .. k.. ld v k soy en ı: uyor u. nun ıı,;ın mum un o ugu a- p-
Miramar otelinin bir odasın- cevap vermiş o luyor; araların. bilirsiniz ki bu memlekette sah- likte gitmenizi istiyorum. dar si.iratle onun nerede olduğu. - Peki sana ne oluyor?. ti' 

da "üç kişi bir arada toplanmış da bir misak akdedilmiş bulu- te pasaport yapan fabrikalar Le Mestrier der;ml cevap nu öğrenerek yanma yaklaş- na bak .. Kazık gibi oğlanııı bll 
oldukları halde Nikola Taveres- nuyordu. vardır. Bu haydutlar her şeyi verdi: mak, kendisini temin etmek. lara gelmesine müsaade edefl1e 
:w geçmişe ait olan bu macera- Pol ayağa kalktı, oda içerisin-. daha evvelden döşünüp hazır- - Siz ne vakrt arzu ederse- bu haydutların elinden kurta- hani!.. ~ 
!arı uzun uzadıya Jan le Mest- de dönüp dolaşıyordu: l lamışlardır. Buna emin olunuz. niz harekete hazırım, efendim. rılacağmı kendisine bildirmeli. Fakat Lotus, telaşla cevap' 
riere anlattı. Bu arada oğlu - Babacığım, şimdi bizim - Bunların hangi huduttan - Mümkün olduğu kadara- dir. Kızımı muhafaza eden adam di: 
Pol Taveresko da birçok şeyler nP. yapmamız lazımgeliyor?" çıktıkları anlaşılabilir. Matma- cele olmalı. Zavallı kızım Dom- lar kimlerse bunların paraya l _Hayır .. hayır .. Tuti söylU) 
"ğrenmiş oluyordu. Zira o gü- Taveresk.:> başım kaldırdı. zel Oomnika ile Maşeskonun nika kimbilir .şimdi ne kadar karşı hissiz kalac-nklarmı zannet- da .. 
ne kadar genç oğlunu rahatsız Gözlerinin köşesinde birer dam- 1 evsafı bildirilerek... büyi.ik ıstıraplar içindedir. miyorum. Size bunurı için iste. Tuti de derhal atıldı: 
tmemek için babası bu şey. la yaş belirmişti. - Bu mümkündür. Fakat Nikola Tavaresko bircın ken- diğiniz kadar para veririm. Eğ~r 

leri kendisine açmamıştı. Genç - Benim Kızımı kaçıran De. bunun için daha evvel dahiliye dinde hiiyük bir yorgunluk ve muvaffak olamazsanız ... - Canım pe!< r.şikar .,tr • 
bu! . Oğlan hani sevimli de ~ 
ra, haylazlık, ve iştiyak. arzıı 

adam bu elim maceranın karşı- metre alçağı zanneder ki ben nazırına müracaat etmek, bir zaaf liali duydu. Olduğu yere Pal derhal atıldı: 
mda mütehayyir idi. polise şikayet ettim. Bunun i- şikayetname vermek icap eder yıkılır gibi oldu. Fakat yine 

T averesko sözlerini şu suret- -:in Fransız polisinden korkar. ki bunu ben istemiyorum. De- , kendini derhal topladı: 
e bağladı: Hiç şüphe yok ki Domnika ile metre şüphesiz Oomnikayı hir - Siz ikiniz birden Morena-

- işte şimdi siz artık her şe- beraber bu saatte hudutları geç. ,yerde saklıyacaktır. Bunun için viye gidecebiniz. ~ ler şeyden 
i biliyorsunuz. Evlatlarım, bu miş olcun." en emin yeri a ncak Romanya- evvel ornda Demetreyi görmek 
aziyet önünde siz de haklı bir! - Fakat Matma-:~I T avares- da bulabilir. Şu halde R oman- lazımdır. Şartları ne ise anla. 
vayı müdafaa edeceğinize ka. ı ko için bir pasaport çıkarmak yaya git.7 ek lazımdır. Maalesef malıdır. Sonra yerinde vaziye. 

· oJmadmız mı?'" ı lazımgr-lmez mi~ ben bu iş için fazla yaşlıyım. ti görerek, tetkikat yaoarak kı~ 
"1tiyar T averesko titreyen Nikt b omuzlarını silk ti: Art ·k rı~~da, taşta koşacak hal. zın nerede olduğunu öğrenebi-

··,i ,uzattı. Le f\jestrier bu eli 1 - A dostum. senin düşiin. 1 de değilim. işte bunun içindir lirsiniz. Oh! Zavallı kızım! Hi" 
· ~u~Böy1C'Cc1ihtiyann dikğinc düğün şu i~c bak! Siz pek iyi ki sizin de benim oğlum ile bir- zannetmiyorum ki Domnika ye. 

- Babacığım, bu işte ınut. 
IAk ff k l B ğı da çoktan geçti... dedi .. a ·a muva a o acnğız. un-
dan hic korkunuz olmasın. Vang Lung bunları du~'1.lıı f 

- Fakat oğluf"', hu iş h;ıki- kendinden geçti. ve oğluna ıc• 
katen zor ve tehlikcl;dir. De- şı beslediği hiddetten başJ\11 tıl 
metre böyle bir teş ~bbiise gir. şey düşünmedi: 
-:tikten sonra her şeve knrnr ver- _ Hayır ... Gitr.ıiye e c. J3ıl~ 
-uis, sonuna kadar hc-r ;.,.; rtözii- dan gitmiyccek .. Paramı bı:d~f· 
.,~ Rlnı•cı olmalıdır . . <Bı~ ...... t .... 

1 
ca harcwacak değilim .. dedı. d 

vakkuftan sonra) f ;;er hunda tık bu bahsin lakırdı mı acnıj 
(Daha var) (Daha vat 
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Tarih ve tekerrürler: 

Almanya ve açlık !J-~~i~ l~r~~ şi~~-~uh~!__ebe:_l~~-be_~E'.:nir~~ 
Harp halkııı<la yürütiilen mülalc:ıl.ır :ırasında sık sık Alnıanyanın Hangı· denı· z kuvvetlerı· nden 

~~;ı~ ıı;~~ı:,ı!~.~.~~:;:.(,lc :,\ı.~ ~ ~ ~~ 1t1ı11 ~;~ ~e~~~: ~·~~~ r;~~,~ ;11y~t;;_ı:ı~:~~ı~ ~ a AJ::ırn~~)·::\~ı~ 
_ııckıeu~~nll:;:~~~~. ııı~::::iı~:~t~~,-ı'\lır~1ı~n!·~~c~\';rn~cı~~~ı;::::·,,;nl;n~~l:::~'.i lcreya. 1 • t • f d d · ı · ? 
ı:ı· göstcr<liler. llakik1 tereyağı kalorisini lıtıvi imiş. lczzcli daha iyi imiş na Si IS ı a e e I I ı~ . 
\'c Cal.ırikalar bundan isleıı<liği kadar yapıyorlarmış. 
k Aln~anların hu ıııüd:.ıf:lalnrı, baııa şıı Lnrilıi hadiseyi halırlaltı. Kır-
•.ncı olıınpiyııtıan itibaren şöhretini yayan meşhuı· Yıınan mütdekkiri 

Hıyas, bir anılık Samo.,un şehrinin reisi olmuştu. Dıı esnalarda da Saru
han hükümdarı bıılunan IIalyat Yu ııanistanda birkaç şehir znptelmiş, 
sonra geri dönerek S:ıım.t.na dayanınıslı. Samsuııhılar şiddetle muka~ 
''emel ediyorlardı. F:ıknt şehirde açl;k başgöstrrmişli. Esasen Halyat 
11:1, şehri erznksız bırakmak suretiyle fethedebilcceğine kanidi. Bunu 
~ekliyordu. Kurnaz Biyas, bir gün kendi ahırıı ·, giinl.:rcc beslediği 
ıkj katırı düşman ordusuna doğru saı 1 ,·crıli. ··~1 ynl'ın :u· J:ırı mııh. 
sur şehirden hv~·Jc semiz katırlarıngeldiğini göriince hayret etliler. 
llalyııt: 

- Öyle i~c şehre <;:çiler gönder'-ı vaziyrti ıctkik 1'1'" '"- • •'~rli. 
Fa:.at ı. nıı ı'aha önceden tah nılıı etmiş olıın Biyııs, yol kenarları-

11.n lıii: :.k hım yığını""' yaptırmıs •e iizerleriııe hi" kat buğday serp
tırmişti. Ha!yal'ı n aclaml:ırı, tekra~ ordularına döndiiklcri vakit: 
~ Samsun şehri, clcclilcr, bu ha liylc beş sene el aha ıal~ammül edebi_ 

liı·. \ol kcnorlnrındo dağlar kadar b·- ~'ay yı.:·n•·ırı ı;ıörcl"" 
Acaba .\lm:.ınyanııı suııi tereyağ Iarı da böyle midir, dersiniz?. 

Nll"AZI AllMET 

Adliye Vekilinin müd
deiumumilere tamimi: 

Umumi: harp başladı, yahut baş-ı ver.diği görülmektedir. Bu büyük 
lamak üzereldir. Denizlerde şiddet- saffıharp gemileri iki veya üç ta
li muharebeler olacağı üç günden- rentli oJabilir. üstüste olan bu 
beri gelen telgraf haberlerinden 1 tarentlere birçok toplar yerleşti
anlaşılıyor. Almanlar, harp gemi- rilmiştir. Topların en büyükleri 
lerinden bir kısmını şimal denizi- 406 milimetreye kadardır. Büyük
ne gönderdikleri halde, İngiliz lüğüne göre bu harp gemilerinin 
harp gemileri Kil limanma kadar mürettebatı 1000 den 1500 e ka
sokularak sahili bombardımana dar çıkar. 35.000 tonluk harp re 
muvaffak oldular. Gelecek harp mileri en büyük olanları a<ldetdi
haberleri arasında !denizlerdeki ha- lirken, İtalvanlarla, Japon, İngiliz 
rekata dair birçok tafsilat görüle- ve Fransrzlar bu hadden daha yu
cektir. Bu arada, diretnot, kru- karı tonda <liretnotlar inşa etmiş
vazör, muhrip, tayyaregemisi. !erdir. Bu harp gemileri itibariy
tahtelbahir isimkri bittabi sık, sık 'e dünyada en üstün olan millet 
gözümüzün önünden geçecektir. İngilteredir. fng-ilterelde 45.000 
Bu itibarla, ayrı ayrı harp gemile- tonluk diretnotlar öteki devletle
rinin deniz harplerir.de gördüğü rin gemilerinden kuvvetlidir. 
ve göreceği vazifeye dair bir par- Dört gün evveJine gelinceye. 
c;a rı.,Ifımat edinmek faydalrdır: vani harp ilanı arifesine kadar bü 

Zırhlılar, yahut diretnotlar ~ün milletlerin bu harp gemiJerin-
Denizlere hakim olan bir mille- rien insa halinde 35 gemisi vardı 

tin bu birliklere fazla ehemmiyet Bittabi harp devam etmekle bera-

ber, bütün devletler bu inşaatr lngilterede 73, Amerikada 106, 
tlurduracak değildir. İngilteredc Japonyada 68, Fransada 94, İtal.-
24, Almanyada dokuz dirctnot yada 122, Almanyada 71, Rusya-
vardır. Amerikanın 21 <lir. da 164 gemi vardır. (Bu rakamlar 

Kruvazörler ı Milletler Cemiyeti istatistiklerin-
Diretnotlardan sonra, deniz den alınmıştır.) 

harplerinde en çok lüzumu olan Tayyare gemileri 
harp gemileri kruvazörlerdir. Va- Deniz harp vasıtalarının deniz-
jington konferansı bu gemilerin altıla11dan sonra en yeni olanı tay
tonunu 10 bin ton olarak tahdit yare gemileridir. Umumi harp se
etmişti. Fakat devletler. bu ko~- n~lerin?e tayyare gemileri yoktu. 
feransın mukarreratını dınlemedı- İsımkrınden de anlaşılacağı üzere 
!er ve daha yukarı tonda bir!Cok bu harp gemilerinde tayyareler ta
kruvazör inşa ettiler. şınmaktadır. Her geminin hususi 

İngiltere.de bu kruvazörlerden surette inşa olunan güvertesinde 
87 tane vardır. ~lmanlann kru- 20 ye kadar tayyare taşınabilir, 
vazörleri 15 tanedır. İtalyanrn 33, hususi' aletler vasrtasiyle denizle
Fransanm .44 kruvazörü .. vardır. rin. ortasında bu gemilerin güvcr
Rusyanm ıse bu kruvazorlerden tesınden tayyareler t)_çurulur ve 
10 tane 1-ıarp gemisi vardır. muayyen heıdeflerdeki vazifesini 

Hafif toplarla mücehhez gören tayyareler yine geminin i.i-
torpidolar zerine inerler. Bu gemiler 10 iJ 

Küçük hacimde olan bu harp 23 bin ton arasmdadır. 
<?:emileri hafif toplarla mücehhez- fngilterede 13, Amerikada 7, 
dir. Vasati tonları 600 dür. Bu Japonyada 7, Fransada 3 Alman
gemiler torpil dökerler. Süratleri yada 3, Rusyada .da 3 tan~ vardır 
fazladır. Saatte 28 - 80 mil, yani · 
60 milometre yol alan bu gemile- B J 

D l .. l b k l rin başlıca vazifelerin.den biri de un ô rı ava a ra s Ür at e a l zp y . l t .. t .. k t istikşafta bulunmak ve büyük ge- b 1 enz yz u un zrzmz am milere refakat ederek ateş hattın- i iyor musunuz? 

Taşova da 

ne f İ C e /endir l / m e / i d ir b da yardım etmektir. ingilterede 
ro. mevsiminde aşla dl bu gemilerden ne kadar mevcut 
sıı~.. \r A~J~ara, ~ (Husu~i) _ Adliye j saatte başka mahkemede bulundu. olduğu mallım ldeğildir. Fransada 

Polonya nasıl bir mem~ 
lekettir? Ne kadar ask~
ri ve tayyaresi vardır'! 

rııı li!~~;ı ~e.thı ~k~·~r müdd:iumum~- ğu anlaşrl~n avukata ait iş liste so- TAŞOVA - (Tokat, Niksar,paşmıştır. Niksar ve Erbaa tütün- 13
• İtalyada 60

· Almanya<la 
24

• 
1· illi .~ ~tıde~ı .d.l ... kate deger tamı- nuna bıraı.ılmalı ve hakkında gL Erbaa) mmtakalarında yeni sene teri normal seyrinde büyümüşler- Rusyada 15 olduğu bilinmekte-

·Hlı .. ff~;rmı5tır: . . . yap kararı verme_k ve muameleden tütün zeriyatı tam mevsimi içinıde dir. Yapraklarda boy, renk, kıta dir. 
ır9· .., a emel~rdekı ışlerın uzadı. kaldırılmak : ıretıyle da\'anın tali- haşlamıştır. düzgündür Muhriplerin vazifesi 

.. ından \'e da\'ala . t d'l k' "h f "d'l · · ' K t 'd '1 diğind b h' '} ;ın I!:l aç. e 1,_m~- ı cı e ıne gı ı me~elıdır. Tütünlerin neşvünümasına de- Niksar ve Erbaada kuruyuş va- ontr orpı o namı ven en 
~el' ..... et en a I!> e er gun b:rço,,. Ş!- 8. - Davayı. ~avık ' makc:;adiyle vamlı şekilde yağan yağmurların ziyeti; Tokat hariç kuruma vazi- muhripler, torpidoların daha bü-
}rı ka}·etıe~~ktub~hkal~~:~~yıı~~k~~ ~~k~~tu·~~cml~sını. ık~raz etmiyen kö. d": tesiri.ol.muş, çabuk idrakini te- yeti iyidir. Son zamanlarda hava- yüğüdür. Tonları 1500 den yu-

111" l}'ıahkemelerine taalluk etmektedir. , 1'" ş e ı a\ u a.tta: hakkı!1~a mm. etn:uştır. !arın istikrar kesbetmiş olması üa kardır. Bütün diğer harp gemile-
Davalann geç inta edilmesinde ~su un muaddel _67 ıncı maddesının Şımdı: Taşova mmtak~smda de- tütünlerimizin bilhassa Sanlısarı, ri içinde en süratlisi bunlardı:-. 

,.,:- '~!erin çokluğu bellf başlı amil ol~ so~ fıkta~_dta_t~tı~ ollunrnh~ldı~:r. k vamlı bir şekilde tütün kmmı~a iyiorta, Kötüorta, (Mahalli tabir- Saatte 38 deniz mili, yani 70 kilo-
ll'ıakla beraber bu teahhürün malı- ı· d p ı aı ı ıra~ ~r a _ı:-ıe şe - başlanılmış bulunulmaktadır. Bıl- terdir) ve Tepe yapraklarmı çok metre yol alabilirler. Bu harp ge-

cıı ,, , 
1 

• . . 
1 

ın e ve zaruret gorulmedıkçe ta- hassa bu faaliyet Erbaa mrntaka- iyi pişirmis Nikotinlerini arttır mileri birkaç tanesi bir arada ola-
11P b~ ne erımızı~ l:l.sul . kan~_armm raflar davet edilmeksizin evrak il- smda daha canlı ve hareketli bir mr kuru~' eki' . t - rak saffı harp gemileriyle çarpış-
11~ •• l~usustakı mueyyıdelerını gere. zerinde hal ve karara raptedilme k'1d ·· k d T ı .~· yuş ş 1111 

amamen mak ve bilhassa torpidoları imha 
J{ı gıbi tatbik etmemelerinden ve lidir • ş: 1 e g~ze -~~~pma ta ır. o- musbet duruma sokmuştur. . .. . 
,b~zı ::l\'ukatlarrn da suini et sahibi · · .. . · k~tta h.enuz tutun kınmına esaslr Tokat, Niksar, Erbaa mxntak - ı ıle mukell~ftırler. • · mu. kkilf . ... h Y ,

1 
,, l~ - Şahıtler aynı g1:nde da\ atı- bı:: şekılde baslanılmr". değildir. larmda yesil tahr' i . b l _ Bu gemılerden İngılterede 214, 

~ .\e erme muza eret e~ em-- ye ıle mahkemeye >agırılmalı ve Es T k ~ .. · ~ · ır ne yenı aş an Amerikad 246 Jaoon ada 128 
~rındcn ileri geldiğini zanncdiro- gelmedikll-r1 takdirde cezayı nakdi as~n b··\~t t~~~dnlerı bu sene JlllŞtır. ~ekpltenin. .muhammen F a el ~l tt' l a' 6; Al a ' 
tıım. celse masraflariyle mahkılm edile ı{ayr~ t~ ıı . ır şe ı e büyüme göS- miktarrnı tayine şimdiden imkan r d ns;.O a R . ; Y;O ~ ' ~ n-

ıı· ııalbuki usul kanunlarımız da\'3.· ceği yazılmalı ve gelmiyealer hak= termıştır kı d~marlar da~a kalın- yoktur. Ayrı bir mektubumla bil- ya a •• usya a . • ane var ır. 
tfı la.rıı:ı süratle bakılıp ~e~icel.! .1 liriL kında ceza hükmü tatbik edilmeli. laşmış ve nescı .de ona gere kart- direceğim. Den~~-~tı g~mılerı h~rpte 

l"lle~ı ve ıena niyet sahıbı tarafların dir. buyuk bır kuwettır 
h~z~.~andı~ıl.m3:~ hususun~a kati 11 - Usuliin 278 inci maddesi- Ba [ya Go··nen - Manyas Ha~p ~e~ilerinin ~n y~t;.İsi ~e 
~umlerı ıhtıya etrmkte::iır. nin ı inci fıkrası mucibince ehli- - en tehh1.:-r!lısı olan denızaltı gemı-

li~anunun ~u ~ük.ümle~~.in derin vukufluğu mecbur olanlar ile mec- !erin.in v?zifeleri gayet mühimdir. 
ı.ıik· \ ukufla .. ~Je:ı bır ~o:uşle ~~t- bur olmama~la beraber ehlivu. y Ol l Q r l yap z l zyo r Denız~erı ab~.o~.a hus~sunda .~ah-
~o~ bu ge~ıkm-:_le~e ~~nı. olab~lır. kufluğu kabul edenler mahkemeye tel~hırler. buyuk vaz!fel~r. gore-
ı..a, defa bır h~k.uk _ha~ımı h~kkrn. gelmekten imtina ettikleri veya ra- .. • cektır. Tıcaret gemılerını batır-
k _bu Y?ld~ \·fıkı hır şık..;etın ta_h porlarınr \'ermekten imtina eyle- Go~en, (Hususı) - Seneler- la .. bu yolların yaptırılmasını em- mak ve harp gemilerini kıçrrmak 
ı.'.kı n.etıcesmde mezkur mat1al ha· dikleri takdirde mezkur maddenin d~nber~ yapılması.na ~alışılan ve reden enerjik valimiz Recai Güre- için tahtelbahirler en müessir bir 
ka·;il·~ın da\'a!'a ne kad~r. }~abancı son fıkrası hükmü haklarında tat- bı.: netıce .. elde edılemıyen Balya - linin bu hareketi kasaba ve köyler- harp vasıtası olarak kullanılacak
hu dı.~r~~ v~ bır taraf v~~ılının. gay. bik edilmelidir. Gonen, G~nen - Manyas ~~l~armı~ de bütün Gönenliler sevinçle kar- tır. Bu gemilerde torpil atmaya 
il) be~ı _uıerıne. mazeretını tetkık ~t- 12 _ Senedin imzasını inkar e. en kısa hır zamanda bıtırılmcsı ~ılanmıştır. mahsus 2 den 6 ya kadar alet var-
te e~sızın \'e hıç esaslı scb~be mu3- den tarafa ait olduğu sabit olduğ'.l için Gönene gelen valimiz ve mm- YENİ KAYMAKAM GELDİ dxr. Tonları 300 den 1500 e ka-

l nıt olmaksızın davayı bırkaç de- takdı.rde ı'nk• d ~ k" · taka köylerindeki eli kazma tutan Kazamrz kavmakamlrgvına tayin dar.dır. a. l n~ 1 a·v· . 1 r ar e en ımsenın ce-
"Uk a 1 eye ıgını \'e. ya~mz. eh ı zayı nakdi ile mahkum edilmesine bütün köylüyü seferber etmiştir. ndilen Hakkı Güngör gelerek va- Eks .. riyetle denizaltılatida 40 
iıç u.~un ra~or vermesın:! ntız.ı~e_n dair hukuk usulü muhakemeleri Manyas - Gönen yolunun ya- ·ife!'ine başlamıştır. dan elliye kadar mürettebat bulu-
~121~0~\ ~:ise ~~.~~~~e .yafım~- kanununun 313 üncü maddesiyle prlmasma Buğdaylı nahiye mü.dil- İlk defa memurlarla mesleki nur. Sürati ı;u üstünde 17. deniz 
tendi~ a 1 geçır ıgını a) re e og- haksız_ da\·a. aı;anl~rın tazminatla rü Osman Onat, Gönen - Baly~, '1ir görüsme yapan kaymakamımız altında 10 mildir. İngilizler bu 
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1 

·,d. d 
1 

. 
1 

• 
1 

mahkum edılmelerı hakkındaki icra yolunun yapılmasına da Sarı nahı- ;dare makinesinin intizamla işle- sremilere fazla ehemmiyet verme-
•~ tı 1a ıse o avısıy e zarurı o an ·tı· k 69 "d" .. H kk Ak .. , i '<llık h il · h .· · · d . 

1 
. ve ı as ·anununun ve 94 üncü ye mu uru a ı gun memur -nesi, is sahiplerin° kolavltk P"Ös- misti fakat son zamanda ngiliz 

a en arıcın e ıs erın uza. dd 1 · h'"l ·· ı · ·ıun · dil · - ~ ' ltlası 
1 

k . . 1 ma e en u mm en ı al e:lıl e mıştır. •erilerek her ieotı: siiratin ihmal ·e- ~emi tezg-ahlarında yüze yakın 
flikü~fer~~ru~~kra~ m~~tı~~~~::;a m~~elidyk. f b' . - ?öneni komsu kaz:ıla_ra ve o ka- -lilmemesi hakkı:-.da direktifler tahtelbahir insa halinde bulunmak-

l
t, llıum görüyorum: . bet-t ı tara. v:ya 

1 
ırı 

1
da:ete za arrn pazarlarına baglıyacak rı- vermiştir. tadır. Haliha'zıf1da bu gemilerden 

ıca e mezse :'Ut nıyet e ge mıyen 
' 1 l - Hakimler muhakeme gün- taraf celse harcından başka usulün K • • e e k d d • e • _ h 

"Y~tı muayyen iş saatin:le m:irafaa. ·112 inci maddesi mucibince cezayı u ~ u p a z a r a o n sa o a 
...e~ ta _çıkacak ~urette hazrrlanm~l~ ve nakdi ile mahkqm edilf!1~1idir. ~ 
r araııarı katıyen bekletmemelıdtr. ı.ı - Delillerın hepsının muha-

11• (J .2 - Hakimler bütün dosyaları kemeye başlarken ibraz ve ikame b • • t ı d 
ll)kuyarak m_uhake!11~ye çıkmalı ve edilmesi hakkındaki umumi kaide 1 r c 1 n a ye o u 

)~ h.Uha~em~ lıstelerını ancak okuya- zaruret olmadıkça ihlal e::lilm~:neli 
31 lecegı .. ~ıkt_arda dava koymalrdır. ve usulün 244 üncü maddesi hü. 

tçe tn - Butun ı~ler aynı saate konuL kümlerine riayet edilmelidir. B • b •ı k l 
\ lYara~ muhakem:! zamanları s:ı~t Hakimin vazifc:;i yalnız isabetli ır motorcu ta anca l e a • 
~· dakıka olarak ayrı ayn tayın karar verme!den ibaret dejildir. 

tlınelidir. Halkın adli sahadaki ıslerini sürat- .. 

Ça.~ - Şahitler ~~b~h celsı:l~ri için ~e intaç etme!;: ve haki; olanları iz. b d l k ••td •• •• ıd •• 
)• gırılmalı \'e koyluler gıbı uzak aç etmekten zevk alan birtakrm ın en vuru ara o uru u 
b erlerden gelecek •kim:>eler onların kimselerin bu arzularına sed çek-1 

t , ~lunabilecekleri saatlerde davet mek hakimin vezaifi cümlesinden., . 
e dlltnelidir. dir Dun s~bah Küçükpazarda bir J tarafında sarhoş bir halde dola., ra te,·kif edilmiş, duruşma karar 

y- '> - Asliye mahkeme!crinde la- Kanunlarımızın hakimlere tanı- c~na;:et ışlenmiş, bir adam hiç şırken yakalanmıştır. için talik olunmuştur. 
ot <!ıh~ teatic:;i safha~r • nih_ayet bul. ::iığı genis sclahiyet ve onların bu bır cıddi. sebep ~ahi olmaksızın Cinayeti niçin i~Ie~iği _soru- Diğer taraftan vurulan Salih 

b~kl tan sonra ~anu~11. bı: zaruret hususta ·gösterecekleri dikkat ve ~ab.~z:?a ~~et.~albınden vurularak !unca, Mustafa demıştır kı: Çakır. Adliye doktol'U Salih Ha. 
aı unma?ı~ça ıladeı şıfah~ye na~ basiret adliye müessesesinin bu e. oldurulmuş ur. "- Salih Çakır, amcasını bal. ~im tarafından muayene edilerek 
li tı~d~ la~ıha kabul edılmemelı. saslı hedefini tahakkuk ettirmeğe Ci~ayeti işleyen Anadolu fene- ta ile yaraladıgındanberi bana defnine ruhsat verilmiştir. 
gi~~u~ıyl.e ı~ :.e:_a? ve cevab.a cevap kafidir. .. rinde ba~kçıhk .yapan Mustafa ~arezdir. Nerede görse ·wni öL Üç sabıkalı kadın 
~Ull ) em bır la) ıha safh.a:;ına SO· Vekfüet. ha'::""ıer kanunu uze- admda .. bır gençtır. Kurba~.ı ~a düreceğini. söylüyor ,hakaretler tevki fedildi 

S. - Polonyanın drşında ne ka
dar Lehli vardır ? 

C. - Almanyada 1 milyon 500 
bin, Amerikada 4 milyor. 500 b n 
Rusya.da 1 milyon, Fransada 5 (, 
bin, Litvanyada 200 bin Lehli var 
dır. 

S. - Polonyanın sabili var mı· 
dır? 

C. - Evet vardır ve bütün ihtı 
laflar da bm·adan çıkmaktadr 
Lehliler, 85 mil uzunluğunda ola 
sahillerini bütün dünyaya açıla 
pencereler telakki ederler. 

S. - Buna karşı Almanlar n 
diyorlar? 

C. - Versay<laki diplomatlarır 
Almanyadan koridor denilen b' 
parçayı kopararak Lehistana ı · 
sahil verdiğini söylemekte ve sik .. -
yet etmektedirler. , 

S. - Lehliier sahillerindrn n 
türlü istifade etmişlerdir? 

C. - Baltık ldenizinde Gdin·•;ı 

ismin.de bir liman inşa etmişlerc"'r 
ki bu vüsat itibariyle Danzigde·1. 
Kopenhagdan, İstokholmden, hat
ta Bremenden daha büyüktür. Bı -
raya 1938 senesinde 9 mil~n to 1 
eşya boşaltılmıştır. 

S. - Ellerinde böyle mükerr 
mel bir liman olduğu halde Le' 
liler nelden Almanyanm Danzi, · 
almasına itiraz ediyorlar? 

C. - Çünkü Danzigden Gdiı• 
yayı bombardıman edip lbir gece 
de harap etmek mümkündür. 

S. - Polonyanın askeri kuvve
ti ne kadardır? 

C. - Daimi ordusu 400 bin k' 
şidir. Bu kolaylıkla 1 milyon Jt' 
siye cıkarılabilir. 3 milyon talir -
görmü~ ihtiyat kuvvetleri vavdı.
Bu itibarla cıkarat:aklarr kuvvr'
lerin mecmutı 6 milyon askeri lı -
tur. Ordu modern ve makinclc·· 
mis tir. 

S. - Polonyanm hava kuvve! · 
ne.dir? 

C. - Ekserisi harp tayyarr 
olmak üzere 3.000 tayyaresi va 
dır. 

S. - Polonya askerleri na 
askerlerdir? 

C. - Harp zamanmda cesarc 
!eriyle temayüz ederler. Fevkal 
de vatanperverdirler. 

S. - Polonvanın başlıca e 
diistrisi neleridir? 

C. - Polonya t~ac:Jıca bir zirc
memleketidir. Fakat mcmlck 
dahilirdc maden, kimya ve dokı 
macılık endüstrisi kurmuştur. Zr 
·~in kömür. petrol. demir. dnko ' 
ı.,,r.,ıın mar1enlerine maliktir. 

6 n::_m~lı~ır. . ' . . rinde rapn:1k t~~;a_vvurund_a oldu. 3:r11I koy~e otura:n ve mo~or~U- ediyordu. Evvela aldırmadım, fa. Dün asliye ikind ceza mahke. 
lf:. \ekıllerın davayı )enıledık. i'Tu venı tadı! prO]esınde terfı sebep- lukle geçmen Salıh Çakır ısının. kat tecavüzü gittikçe arttırıyor- mesi bir kaç sabıkası bulunan üç Açık muhabere·. 
ttrınden ve evrakı okuyamadıkla- ~0~;-. : .. • .. . ... _. __ :..., • hıı<>ıı<ıt::ı ,,:·,_ de bir arkadaşıdır. du. Benim iki mislim kadar ol - dolandırıcı kadını tevkif etmiş _ 
ta~dan ~ahisle istiyecekleri _mühlet terecekleri alaka ve nüfuzu ~az~ra Vaka saat 11 e doğru 'Jlmuş ve duğundan kendisini dövemiyor - tir. 
deJplerı .zaruret bulunmad1kça ~e~. büyük bir me\'ki vermek nıyetın- Küçükpazardaki bahccli kahvede dum da. Nihavet kendisinden Saime, Hatice ve Emine adın. Hadımkövün<le okuvucumuz 
gj t ılrn~lı ve ~~lep kabul ~ıldi- deL' .. oturan balıkçı :\lustafa birdenbi. kurtulmak için 'temizlemeğe ka. da ki suçlular. Çarşıkapıda bir ku_ S:ığnak'a _: Neı::redilmenu~ yazıl 
sı.ı.s~dır~e :·ekılın. d~:.ayı talık hl!-- Hiikim arkada"'a:-rnnzın bl:l :ıok. re yerinden kalka:-ak tabancasını rar verdim ve bildiğiniz gibi öl. vuıncu dükkanına müşteri sıfati. nm bastı~ımrz Übeydullah Efen 
'iU ndakı nıyetlerını onley~cek .?ır · 12ra ehemmi\·et ,·ermelerını ye r.ıkarmış, bir masa ötede hesap dürdüm .. , le gitmişler, mücevherat çıkar . Aydmlrdır. Übeydullah Efgani a 
b,;ette muhakeme yakın bır gune adlive müfı>ttic:;lerinin de raTJorla- vapmakla meşgul Salih Cakıra Mustafa ·hakkındaki tahkikat tıp beğenirlerken 125 er lira lı eseri yazan bu değildir. Arzu 

7akı1mahdrr. . . . rında btt cihetleri açtkca bildirm~- doğrultarak bir el ate~ etmiştir. cürmi.i meşhut kanunui\a göre he. kıymetinde beş bilezik çalmış - tiğiniz ma!Umatı neşrolunm 
taa -:: İ5ta.~~m~ gıbı mahk:mele:ı 'eri!1i bilhac:;c:;a rica e~~r ve _keyfj- Kurstın Salih Cakırın ~al~ine .i- men biti~ilerck: g?ç va~it adlL !ardır. e~erlerinin kalanım birlikte va 
nı ~dut ettı:~ı )erl_erde avukat a)- retın mıntakanr;ı; -J::ı'ı•lırl'i ·';:ı bılu. sabet ederek hemen uldurmus., veye teslim edılmış: agtr ceza Kadınlar inkar etmiş, mahkc. e~erlcrinın kal::ınbrile birlikte ya" 
d· :'3a~t~ muteaddıt m;::hk~mele~e mum mahkemelere .tebliğini i:ıte- :'\1ustafa da sn•ışarak kaçmıştır. mahkemesinde muhakemeye çc - me tevkiflerine karar vererek [makalenin sonu bulunamam15t,, 

' <!.\elit ıse bu sebeple çagırıldıgı rım. Katil, öğleden sonra Aksaray kilmi~tir. Katil sorgusundan son. muhakemeyi talik etmiştir. Teşekkürler. 



6 - VAKiT 7 EYLOı: 1939 

F k • AJ iliğlİier8rlinleShet- L d . n , 
ransız as erı man tiği muahedeler on ra ve .rarıste 

Dün "Alarm,. i~aretleri verildi t O P r a k ı a r ı n d a Dün ali.~~~~~ı~7vletlere 
Londra, 6 (A.A.) - İstihbarat Londra mıntakasına hiç bir bomba dütmediği 

. . nezareti bu akıam tebliğ etmiştir: ı anlatıldı 
denz civımnda bulunan kıtaat çe- büste bulunarak Hollanda hükıi- dığını bildirmektedir. lmanya ıle harp hah mevc~t Parıs. 6 (A.A.) - 10,GO ele tch. dü~Ukleri çalmağa başlamı§trr. (Ba§larafı 1 incide) lmeti nezdındc dostane bır teıeb· ı Polonya tayyaresinin ziyana uğra A . . . 

kilmektc olan düşmanı takip cdi. metinin Felemenk tayyare sahala- İngiliz t&.yyarelerinin olmasıoa . v_c 193~. L?,ndra denu: like iŞar<:tl verilmiş ve 11.25 te Halk zUkuneUe ıe bUyUk bir fn. 
vorlar. rım müessir bir surette müdafaa • .k f muahedesının 2~ uneu ve Sovyet- alert nihayet bulmuştur. tiuımla sığJTlaklara ~irm!ştir. 
Doğu Prusyasından gelen kıla- etmesini talep etmiştir. ıstı şa UÇU§U ]erle aktol~nan 1937 ve Polonyalı- Paris. 6 (A.A.l - f:abnhn kar. Porı·· .. 

at Mlava'yı geçerek Ciohanof'u Londra, 6 (A.A.) - İngiliz tay- Londra, 6 (Hususi) - iagiliz larla ~ktedılen. 1938 anla§maaının §ı saat 1.40 ta cıına\·ar di1dliklc- \•e biih~~t?da awdıın ~az!larr 
zaptetmitlerdir. Cenuba. doğru yarelerinin Berlini bcmbaıfüman tayyarelerinden mürekl:ep bir 20 ~.cı ma.ddeaı ah!-ı:imına tevfikan ri dUPma.n t&\'\"arc'c · ·n p ~;, .. cimi 1 ~u ~aba}t L:y~n dan 
çekilen düşman yakmdan takip ettiğine dair ecnebi memleketler- grup Alman toprakları üzerinde bUyuk Brıtanya hükumeti mezkur civan üzerinden urrnalnrı lhtl _ l~nuy~r~~nH · .,. cdrrı~t ~az.r bu. 
edilmektedir. Kıtaatın seri müf. de çılı;an haberleri, içtihbarat neza- istikşaf yaparak yeniden beyan- muahede ve anlaşmalarll ı?iri,mit mali bulunduğunu hab!r ve:rmiı;.. 'taııt ecler~·· ~p~ın ck~erılen. e~re 
rezeleri !Wzan yakınında. Harcf'e reti bugün öğle.den sonra tekzip n~ırteler atmıstır. Tayyareler, hiç oldu~u taah?~tl~ri mu:ldetsiz ola- lcrdlr. icrdlr. ~ 

1 1 
a ara gınn .. _ 

varmışlardır. . . .. etmiıtir. Bu haberler katiyen e- hır mflnia ile karsıla~m:ımıştıt. rak ılga ~tt.ığı~ı ~lAkadar hüku· Saat 4.10 da dlidükler tehlike. 
Alınan ~ava .kuvvUerıru~ hu • sassızdır. Pazartesi ~ünü Kici üzerinde metlere bıldırmıştır. nin geçtiğini "iUtn ctmi~lerdır. GtiJXH?ündilz vaprlan bu bırlol'i 

cumlart dUn dı~şmanm munaka. Berlin, 6 (A.A.) - Montevi· Alman harp rcremilerine atılan bom· B"t f k 1 Le Havre 6 CA A) _ 13 s 'lle~ 4o <la\:lka sc-nra bitm'f.l ve 
~~t haı.!ttr:fdkbU~ v~~ı;rstev- deodan D. N. B. ajansına gelen bir baların ilk defa öğrenildiğinden 1 ara a acak ba.h Havre·d·a Mnt ·s.3o dan S.40a~ ;~~~~c~a~~::.:~a~~;~ile meat-\ı· 
1 k ~ rotf ~sV~.._,· kar habere göre İngiliz kruva.,.örU A· daha fazla tahribat •aptığı haber vt 8.50 den fl.40 a kadar dcvnm Londra. 6 ( A.A.l _ Bıı E1"'°"h 

~~~ı t~hrfp ~ilmiş v:ıi~s~ j~x Alman. vapGuru Od lind~yı Br.~- alınmıştFrr. hl•"• devletler etm.e~ üzeı:e iki. ele.fa ha,·n tchli. '..A"ıırlrnda tehlike işarl"li veril . 
hatlar kesi1rn1~ir. Polonya hava ~ı.~yanm Rıo - ran e lımanı o- ransız te tgı kesı ışaretı verılrrıı~tir. miştlr. 
k eti 

• b' k ta nunde batırmı§tır. D. N. B. bu p · 6 (A A U • ,__ C . 6 (A A p ri n A A ruvv en ır ·aç avcı yyare. . b' 
0

.., 
1 

ans, .. ) - mumı ~ aracas, .. ) - Venczucl- a ~.ot .. ) - Sa.at 11 den Lon<lra G <AA Bu •ft' .. ı. 
sile IJarekete geçmişlerdir. Dün s~;~etle Bre;ıt~a !~~~~ ı:~~1·;.w.n: rargihm 6 cylfıl .saat 21 harp Ia bitaraflığını ilan etmiştir. hlraz evYcl Pnrislllc:- ı zat tan g-e. ki tılarm 'soat 

0

sckhdcn ,,,..,_.,_: 
Alman ~Opraklarma. k8.1"6ı hiç bir :iııd':~e~;:d~~ an 1 1 ıgını ı·aporu: .. . . Lima, 6 (A.A.) - Perou, Avru-ılr.n to.? .~sle?'l frdtmitlf>rdlr. Der- hı-dar de',·anı ctmf~tir. 1..or··r'1 
hava hücumu vuku bulmamtŞtrr. Lu-.ıl 

6 
(.AA) İ 'hb Hududun otesınde. rcphemn pa Vıtilafı müvacehesinde bitaraf hal bullın baı;lar havava kalk -ı'llmt., 1 ·.,q1na hi~ l:ir bc.ımba 0 .. _ 

Alman deruz kuvvetleri Baltık .ra,b. d .. · - stı arat muhtelif yerlerine göre ilerliyen olduğunu ilan etmiştir mıştır. Avnı zamanda canavr.r 'llcmi"fr ' 
deniıinde tıçUncU Polonya deni.1 ... nezaretı te lığ e ıyo::. • • ilk müfrezelerimiz her tarafta o. . _ . · · altıtıını tahrip eylemişlerdir. "Alman tahtelbahmnın tahnp tomatik silahlarla ve istihkam ,Rıo =le-Janeır~. 6 (A.~_.) - Re- • 1 • ----------

•• • edildiğine veyahut hasara uğratıl· ve sahra mevzile-tiyle karşılaş. tsıcurnhur, Br~zılyanın ı;ttaraf ka· 1 ngi iz ınqıl z ve Fransız 
Dun aabahkı baskın dığına dair hiçbir havadisin mev- maktadır. laca.ğı~a dair ılô kararname imza p 

kıaa geçti cut olmaması. hiçbir muvatrakı· Hava kuvvetlerimizin faaliyeti etmıştır. ar 1 a ffi ::.. t Q SU n _J 3 
VaI"§OVa, 6 (A.A.) _ Pat a- yet ell:ie edilmemi~, olduğu mana· kar~ harekatımızla irtibat halin. .. G~ayaquil, 6 (A.A.) - Ekua- .... ~ 

iansı tebll~ ediyor : sına alınmamalıdır. • • dcdır. . . . . tor hilkumeti, Avrupa anlaşmazlı· Nazırlar:a temas edecek 1 
Bu sa;bah saat 5 te Alman tay. Alman tayyarelerı ingıl- . Sefer?erlık v<: bUtUn bırlıkle. fı!1d.a bitaraf kalmaya knrar ver . . . 

yereleri, Var~aya taarruz et- t • k h.11 · d rın nakıl ."e yerleşme har~keti mıştır. iŞÇi hder .er SBÇl:dl 
. ı d" B. k bo banın t _renın §Ar sa ı erın e normal bır tarzda devam cdıyor. 

mış er ır. ır aç m pa • ,, "ld'' B .. t.. te k. ~ ,. lf Londra 6 (A \ ) r ı· t 
la.dIKI işitilmiştir. Taarnız. kısa goru U ~ wı § ılcıt, ananelerimir.e n g 1· ere : .. · - a.ı nmen o sürmliştUr. Londra, 6 (A,A.) _ İstihbarat tevfıkan kıta.atımızın maddi ya- · ~~rad kkomı1 te~ . U~nzırlabrla t1cmas1. ha-

p ı 11 f 
·k· k ... t' b'J.l' •ı ••w• şayısmı elden geldig~i kadar ko ı.r. e ama,. zere azı şçl ıdcr. 

o onya ı ar aı UV• nez .. re ınce resmen ı -uırı uıgıne layJ - t ,.;;. l k d - Danimark ) Jori ıı<'çmiatı·r 

ı .. ..., .. .. göre<" dütmAn tayyueleri bu sabah aş ırm....:;a ça ışına ta ır. Kı.- aya yan ış · • " • _ .. . . . . 
vet erle dogu§uyor k ~.l i .

1 
• k ah'l taatımızm mnneviyatı mükem bombardımandan do- Malum oldugu uzcr. ışçı pnrtıeı 

er .enuen . n~ı t~~e~.ın şar s ı · meldir. - - kablneyt girmek tMemcmişti, Bu 
Yarşo\·a, 6 (A.A.) - Polonya lerınde g.örulmuştur .• F.alcat ~u Orduda iaşe j~Jeri rnuntazam.. layı teessürlerini tedbir r.ay~indc işçi partisi fikirle· 

erkanıharblyesi tebliğ ediyor: tayyarelerın momleket ıçıne gır- dır rint vo,•a tt'!nkitlotin.i harp kablno-
m~!~~:kQ~~~ı:~=~İ°erkac,...- dikleri teebit edilmemi§tir, lli~bir · Polonyanın tebliO: bildirdi si nazı;ıarıno. bildinn~k lmkltnmr 

"$ ,,,_ yerde hiçbir hasar olmamı~ttr. e• Kopenhag, 6 (A.A.) _ lng"ıltere bulacaktır. 
reyan etmektedir. Lond 6 (A A) ts· hba t V 6 (AA ) E Cenubu ~arbide Polonyalılar .ra, • ·. · .. - •1 ra arşova, • · - Polony& hükumeti. Esbjerg'in yanlışlıkla .. ski bahriye nazırı Alexsa.nder, 
adeden faik dll§man kuvvetleri.. nezaret~en bı!clirılıyor: • .. uıJ:umi karargi.huun 6 eylul ta... tayyare ile b:>ml>ardrn11n1a'l dJla.. bahriye naırn Cburchill ne. Dalton, 
ne mukavemet e~--e'~"dir1er. ingllız asken tayyarelerı, dun ri 1i harp raporu: yı Danimarka hükumetin" teessür hava nuın Grcen Wood ne Smilb 

wu ıu.c gece de Atnıanya ü?.eriiıde ke§if Alman hav& kuvvetleri kıtaa.. Jcrini bildirmi<:tİ . "' • de harbiye na.zırt Hore BellSha ile 
Polonyalılar 14 Alman tayya - u~uşlan yapnu§, hiçbir Alman tay- tıtnızı ve münakale hatlanmm • '· temasta bulunacaktır. 

resi düşürmüşler, 6 tayyare kay. yaresinin taarruıuna uğramadan mcbbardımana. devam etmekte - Polonyanın Berlin elçisi -o----
betmişlC!rdir. ,..... ·ı 11... k t •• ı · d'" il dir. V 0 '""ovayr yine bir kaç k"r" S k p 1 d · h lk Gazeteler, Berlinin 30 Len tay .. A~mı en ınare e us erıne onm ş- bom~dıman etmlc:tir. " " to holmda o onya a sıv · ı a 
veresi tarafından bombardıman tur. ı.- b b d cdildi,inl bildirmektedirler. Korsan "Alman gemileri .. Polonya hava kuvvetleri de Stokholm, 6 (A.A.) - Polonya· om ar man edıtm:· 

ğ h duşmanın zırhlı kollarım bom. nın Berlin büyük elçisi Lipski ve 
Di er cl etten Pat a~aıısının batırıldı bardıman etmi~tir. elçilik memurları Kopenhagdan yormuş 

matbuata atfen bildirdiğıne göre d (A ·Jl ) ı i"''b H uh .cL~ • Ezestochova'dan gelen bAZI kim. Lon .ra~ 6 A .~ •• - ıt o ~r~t nın ava.~ a.r~~~rınde düşma.. buraya 'gelmittir. Londra~ 6 <A.A.) - SugUn A-
seler Jasna. _ Gora inanastırm- nezaretı bırk .. ç denız hareketının bugun 15 '\iC dun 20 tayyare- Bil Uk l . b t b I k: x~ Kapı,,arll-cınt«a j;:r mebus 'Jfl>n_ 
..ı k. ~ muvaflakıyetle yapıldığını bu sa• sini dilşürdUk. t .Yt. e çı 1 ey~~ ta u uonu - c-onu-n ~ı~r-s-u ."t. :S.: c11 .'r3 ..,• v((",sr""' 
•ıa ı uierycrn resminin papazlar K r h k" anım ına ey emı•tır ,., ., a.ıın... c. ,, "' ,... 
tarafından kurta.nlm!ş ve saklan balı bildirmiştir. a a an; atr: :ı • hariciye mUste~arı Buthlcr harld· 
mış olduğunu bildirmi§Jcrdir. Ay. Korsan gemisi haline getirilen M Lod~, • Pıotrkov, . Tomsomcv, Bir Japon askeri heyeti ,,~ nazrrı Lord ltailfaks'a g~l"n ma-
nr kirm:elerln :ifadesine göre. Al.. \iç Alman vapuru jçindekiler emni- • awvıckı mınta.kasıylc Tarno - Romay ld • lüınata atfen Polon}'ada sivil hal-
manlar manaatın ve kiliseyi yet altına alındrktan sonra Atlan- vun garbında ~ok Biddetll bir rntı a ge 

1 
km ve açık şehirlerin Almanlar ta.. 

bombardıman etmişler ve atları. tikte tahripj el!iilmiştir. hŞ~bca1e tut~ulmtıbt!-11'· Roına, 6 (A.A.) - Bir Japon rafından bombardıman (:dildiğiııln 
nı J;iliscye soknra.k mihrabın ö. Diğer cihetten Alman tahtclba· 108~:;'1 h dte ~onı~ .. - Sıerpo : P~ ukeri heyeti Romaya gelmiştir. mo,·suk olmadığını söylemiş \'e de· 
nUne kadar götUrmüşlerdlr. hirlc.ri birka~ İngiliz ticaret gemi- terakk. \ 11n d!d uş~an hıç ibır iki, üç gün kalacaktır. roişUr ki : 

s·dd 
1
. uh b sine taarruz ederek batırmışlar.dır. Gd 1

• ay ememıştir, İ ·1· d k b• Hnrlch'P nazırına gel"'n hııbrr-
- 1 et 1 m ar~ eler İngiliz harp gemileri muhtelif ma· k Y~~a kıtaa~ı, Danzlg mmta.. ngı iZ or USU te lr ler, Almnn tavyarelcri tarafından 

geçiyor hallerde fbu tahtelbahirlere hiicum d~ı mufrezelerıyle çarpışmakta. birlik haline yapılan bom~rdımanlann umumi-
\ arşO'\,'a, 6 (A. A.) Polonuya etmişlerdir. · • f ·ıd • yet tllbarile askeri hedeflere tevcih 

umumi kararglhmın harp rapo. Alman hükumeti, mayn tatlala· Cenubi Afrıka ge ırı ı edil~iıJ olduğunu ıre siviller ar~m. 
runda blldlrlldiğine göre, Var§O. ti vücuda getirdiğini bildirmiş· Lon.dra, 6 (Hususi) - Bugün d:ı olf'nler vara~ da bombardıma· 
vanın yetmiş il& elti :kilometre şl- tir. k b• · k ld den itibaren İngiliz ordusu tek bir nın doğrudan do~~u.ya ~MI hnlkı is-
mali garbi inde bulunan Plonsk- İngiliz tayyareleri, tarafından a ınes j uru U birlik, halinde ilan edilmiştir. Ev· ~.daf c:rlemedlğını göstermekte • 
Ciechanov hattınd& çok ~lddetli Alman gemilerine karsı yapılan . velce mevcut olan "Redif taburla- Buthler keza ga t 1 . . d w 

muharebeler olmaktadır. .~aarruzların evvelce bildirildiğin· Af;.~nd~a, 6 (~usu~ı) - Cenu?.i rı" bu birliğe dahil olup artık müs- gibi Almannlrın hi:~;d~1?';,,;;~eı
1

:; 
bi pc~~~~~!ı~"ct~t~~::~u f~~~ ~en daha muva{!~kıyetli ~ir ıekil- etmiştir a~~~:k fı!~~~kiı t{?;kku~ takil bir teıtkktil olmaktan çık- kullanmış olduklarmı teyit eden 
kuvvetleri .. ,.. ka-ı mu,.avemet ~ cereyan ett gı zannedılmckte- tie t . 1 llt b .?ek~ mııtır. rl'!smi bir rapor gelmediğini" ilave 

•• • ':I A dır. r ıog, ng eteye ugun u olml§tir 
göstermektedir. S harpte müzahareti istemediğniden lngiltereden ihracı ya- · 

'.Almanlar Karakoviye On gelen parıaıne?toda. buru~ itiruıara ui- aak edilen maddeler Fııı·sıı·n Y<lahudılerı· 
d 1 

rami§, bınnetıce ıstıfa etmiıti. Ye-
gİr İ er rine geçen adliye nazın General Londra, 6 (A.A.)' - Ticaret ne- 1 ·ı '( 

BcrHn, 6 (A.A.) - Ordu baJ- haberler Sınats, başvekalette birlikte müda· zareti beş yilz muhtelif maddenin ngı tere 1 0 beraber 
kumandanlığının tebliği: 1 faa ve hariciye nezaretlerini de al- l!1giltereden ihracını yasak etmiş. Londra 6 (A.A.) _Yahudi ;ı. 

Alman kıtallrr, bugün saat 12 mıştır. tır. jansı mUdürU Dr. Weizman, B. 
de ~iica'.ieleıiı Kralwviye giıımij-ı Fransız kuvvetleri Sar- Yeni kabine, !ngiltereye müza- Bunlar arasında petrol, muhtelif Çemberlayn'a göndermiş o~:tuğu 
lerdır. Oenetaı, fırka kumandanla- b k d ... •

1 
r harct _kararı~drt. makineler, mensucat ,.e kimyevi bir mektupta Yahu.di ajansının 

n ve genel kurmayları, Mare§al ru a ogru 1 er ıyor tn:gıltere. Cenubi Afrikanın üs ırtevat mevcuttur. dcmok.rasilerin davası için açılmıf 
Pilsudiklnln mezarı ~nilnde eğil· Lonl:ira 6 (Hususi) _ Fransız ve hmanlarından da, mevcut ta- olan cıdalde İngilterenin yanıba -
mişlerdir. Vistül üzerindeki köp· tebliğinin b.ildirdiğine ıöre, hudut• lllhüt~er dahilinde istiEade edebi- şmda mevki almağa karar vernıit 
ri.Her tahrip edilmemiıtir. ta ilk askeri ilerlemeler başlamış· lecektır. B ,·ta ratl ık tan b ,· ıa. olduğunu temin etmiıtir. l-tatırlar-

Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B .• tır. Hava kuvvetleri kara kuvvet- Kielde düten İngiliz \ d~dır ~i. son, zamanlarda Yahuldi 
Alman kıtalarr, Lizagora etekle: teriyle tam bir mutabakat halinde· • f 

1 
-v f a1anı:ı ıle m;;ındater .devlet araıın-

rinde rnUhlırt demir yol:.ı iltisak dir, Tank1arla takviye edilmi§ olan tayyarelerı ra ıga ark var da siyasi sahada noktainazar ihti· 
noktasını teşkil eden Kielceyi is· Fransız kuvvetleri Sarbrurg istika Roma, 6 (Husu i)1 

- Almanla- lafları çıkmış idi. Dr. '1'eizman, 
gal eylemlttlt. Cenup balgesinl:İe metinde ilerlemektedir. rın Kiel limanım bombardım:ın e- ( Ba§tarafı ı incfrlc) §Öyle diyor: 
:&.~~nlar Neu • Sandezi ele geçir- Londra, 6 (tlususi) _ Paristen den İngiliz tayyarelerindcn düşü. . . .. - Daha mübrem zaruretler kar 
'llıştır:. • .. gelen h'1>trler, Fransız kuvvetle- rülenlerin sayısı be3 olarak gö:ıte. a~ı altında f::kdı l'ilh teıc~bİ•lo- ~ısında bu ihtilafları unutmakla 
MaJıno ve Zıgfrit hatla- rinin hudutta ilerlemeler kaydetti· rilmişti. Yeni bir Alınan te'.>liği, se. n ya'?ı~o~, at man. • ta yan balıtiy<mz. 

kiz İngiliz taryare3inin dı.i:;:irüldü- aıkerı ıttıfak muahedeııne konan B. Çemberlavn. Doktora hara· 
rında çarpıtma başladı ğini bildirmektedir. • ğünU bildirmistir. • "Hayat sahası" nazAriye•i'"i Ps!a retle teşekkür etmiştir. 

Londra, ti (A.'A.) - Gazetele- p c_epheden ma~u~;t ata; Pöti B 1 .k ~. • d terketmi, ıörünmüyor. Musclini -~ --
in LUksembur2' ve Bale muhabir- ğarızye~ gazete;ı. J' man, r~ği~sı~ e çı a uzerın e uçan bir taraftan Alrnanyanın Polonya· 4 E l,.. 1,.1 1 • V 
~rinin bildir.eliğine ~öre. Maginot a .~r ktopb.al rının aa ıyledteğ geçtı nı, tayyareye ates edildi da itsal ettiği yerleri bıraJcttrmak y u e <t ar~OVD. 
ı_e Si•'"'. lr'ı;d hatları arasında rok mourte a 1 en ateş açı ı ınr yazı- • · • t ·ı F .,_ b ... • 1 n "' .. Brük~eı 6 ( \ A ) !\fUcl ıçın ngı tere ve t-an11tyı ı~naa a.ni<I t • 
;ıddetlı hır topcu atetl başlamış- Y · • • nez"ret· b''td' . / '. · - • afaa cal•tıyor. di~er tıır:.ftan heo:ıdisi Var" ...... ., 6 (AA.) - r.esmen 
ır. Bu tooru atesi Moııelle -ınta- Moscl mıntakasında şıddetlı " ı ı ırıyor. • . . • t t ta 1 k bildi 'td·V• ö 1·1·· d'" "" ... -uha b 1 1 t Louvain mtntaka ının h"', \'a mu'" ıçın ··en•M"en .. }__~" ·aaı !__ n anf u· dU rilı ı~~n~ g··!ıeede\· u un oArl. 
·tasında ôlmuA ve clUn bütUn gece '" re e er 0 mu§ ur. u • _. uu t ne 2'lln ,,. dafaa bataryaları dUn gece m~hul rlu~or. . ~ .. ~~: eolm men~ - man ta. " ul ~ V en so~t!:.... • 
dev:ı.n: etmistir. Koridor Almanyaya bi t k t ~ 1 l "'°'n t'!tnını munmwn ıyacagına ya.yre erı an;ova LWÇ.lıne 

Parır-. 6 (A.A.) - r.. r.vlül sa- •
1 

.h k . . ? r an:a,-eye .. a;şı a eş, açmr$ at• ıröre ihtiml\l ld ~ayriresmi bitaraf- bir akın yapmışl:ıtdll'. Akma. 70 
. h ., • hl'~ ı tı ,. ettı mı dır. Ta}} are d.r.1al uıcı daunr5tır. l' t • h • l'k . t• bombardıman ta• .. ra--sl l•ti..ı:.'. Jc ı verı ,.n resmı te ·~: ~ • A l k ı .. I '; :t" re·r-ı mu anp ı va:tıye ıne ... · '"" "' rıLA 

Dün ako;ım ve pr:r bau mahııl- Londra. 6 (Hususi) - Ber1in rnnvul U la ı~ık son- geçTck :,.:., bu ovalama devri"\" etmiştir. ~hrin üzerine tahrip 
li ilerlemeler Olmuştur. te: t ği. son defa yaoılan harekat dürme tecrübesi yapıldıı•"nun·ı bekleyor clemelc li:ırmaoeli- ve vangın ~mbal~n atılmıştı?' .. 

1 &J eh d ••K ·a ·· d. b' T' 6 ( .. or Tavyerecıler bılhasga fakır 
.K. man carp A 1rleri esnasın a orı or ıye ır şey ıran. Husuı::i) ..... Dun gece Y • halkla meskfın ola.n mahallelere 

hı . d·ıd· kalmadıiını. mczki'ır tonra1,jın ana· bütü_·.n A_mavutlukta ışık söndürme Eie .. lta1 
...... hakik1t•"n .hi.tPr.ıf tanrnız etmit\lerclir. 1~ kadrr ölü 

ta ıye e 1 1 1 va :.na iltihıık ettiğini bildirmek· tec be 1 t k 1 k hak kat M 1 A Zürih. 6 (A.A.) _ "Newe zur- te-lir. ru sı yapı mı;: ır. 1 "!ICa s.-ı. •• 1 ~ ""
0 '"! v- ve bir ~ok varalı vardır. Mtr • 

Londra radyosunda Ma- rupe •nJh .. _ıçın r.alr.-Cllkıa h•r :ı- tniJt'rden biri bir ~ocuk gnıpunıı 
ch~r Zeltung" Berlinlden istihbar y en!den dilşürülen Al· • ld lnMZsa in bıtl\raflıitnı resmen Dan isahet etmiştir 
ediyor: l . carca neşnyat yapı ı etmeHd:r: sulh ceuhe•ini ovalrn· Tavva~ '1aff tonlan 7 Alman 

Garp hudu.dıınöttki Atman şehir- r~n t"'VY""re oı-ı Londra radyoeunda. Macarca 1rak ~~ 1!'Ün ""ka.ım vııf!"l* ir.=n +av'"l\rl"tıİ rlUAi\rmUqlerdlr. Bun _ 
leri tahliye edllmietir.. T.on1r~. G """ ···I) - l.~'h tetı- neşriyat ba,ıamrştır. Sırpça, Yu·ıp··~u '~·· .. •n bir adam vaziyetinden Iarrltt.n h~•ka bir dUŞtt1"n tavva. 

'Aynr P"ıtzetenln istihbarına ~öre liği ye;ıidcn dUıılirUle" Alman tav- nartca ve Rumence ve dıier llaan- çılcrMJıdl'I'. resi de bir ormana dilı:ımüştür. 
'.Atman hükumeti, Lahaye hükiı yarclcrinin on beş olduğunu, sekiz lar da yakınlda başlıyacaktır. 1lli ,. • ASIM US Bu tayyare aranmaktadır. 

a 

Kumandanları ar asın· 
da teıgraf .ar 

Paris. G (A.A.J - B. Guy L:ı
chambre, B. Kmglf!y Vood, a;agı 
dall':ı tclgraıı aımıştır: 

Hava kuvvdle. rımzın mü1tere1' 
dava için bir kere daha l>ııı.:~m ~ 
oldukları b ~fevkalAde an:la L\~ıı
tere krallıkı hava kun <!tlen na nı
na size ve Fra:uız h'lva o: j lU \J 

bır itlm:ıt nıe:.aJı ısal etm!ği a ·ııJ 
cttrm. Şuna kanıım kı geleJ:! ~ g l' 
!er, maz·d~ oldu~ gıbt arat\'}ıd.:t 
aynı ıtımaı1ın. aynı arka1ajlığrıt 
aynı sıkı mesai bırliğının m!\'CJ~ 
olduğunu g6St~rectkllr. 

B. Guy Lac!'ıambre. şöyle ce· .lP 
\'ermi tlr: 

"Beni fevkalade milteha i~ et. 
miş olan telgrafınızı ordumUZ\111 
sefıne gönderdim. Jngiltlre KralU· 
ğı hava kuvvetleri m.mırı:ı iı'nr tt · 
miş olduğunuz hi~ iyatın. Fran ıı 
hava ordusu hi.. iyatın1 tekabü et· 
mekte olduğundan ve m ı,tere'< b!r 
dava için \'e aynı i:i!:ı1 u("u 1 h '7lf 
kere daha: birleşmiş ol\1n hava ftlO· 
!arımız arasında m'!vcut olan ta111 
itimadın \'C ~ıkı mesai birli:ti'.1İt1 
memleketltrimb: taralınd-ın moıia· 
fa:ı edilen davanın m:ı,•affakireti~' 
temine medar olacağından emin o. 
l:ıbilirsiniz. 

-o~--

Fransa Bı:1riye Naz.rı· 
nm ~urçıie te,grafı 

Pari , G l.'\ .. \.) - Fransa bııh· 
riyc nazırı C e.n:>ınc:ıi, amirallr~ bl• 
rinci lordu Vin t:> ı Churc"1i11'1 ı 
aşalı(ıdaki te grah almıştır: 

''ı\mirallık birinci Lordu v:ı. 1 • 
r,inı yüldcndiğ m ş~ ~ırada Fra ı·H 
bahriycslylc birlikte bir kere <l.ı'ı 1 

çalı~mak f ır'satını elde c~mi' ot mı' 
tan mUte' ellit nıcınnuniyctlmi ~ııt 
bildirmek i terim. Yakın bir istik· 
balde izinle gorüşmek fırsatını btl· 
lacağımı ümit eddiyorum.,. 

Camplnchi ~u cevabı ,·ermiştir: 
"Fransız bahri}·c~inin kardc,ç! 

bir arkada~hk zihniyetiyle te~rikt· 
me..~i edcce~i sanlı lngiliz bahri)'t· 
sinin ba<:mda sizi bir kere dah• 
görmekle bahtiyarım, Ben de siziO. 
le yakında görüşmek fırsatını bd· 
lursam pek bahtiyar olacağım ... 

Harici kısa haber:er --
Londra. 6 (Hu~u!t) - Kralıil 

karde~i Gloster Dükü, ba~ lrtibllt 
subayı tayin cdilmi~tır. 

Londra, 6 (A.A.) - Alman soP 
yal • Demokrat fırkası dün akşaıst 
amele fırkası gazeteleri kanalile j\I 
man milletine hita~n bir b~yatlnl' 
mc neşrederek Hitlerden ~·akallııf 
kurtannağa davet etmiştir. 

Stokholm. 6 (A,A.) - Js\·eç hl· 
riciye .nezaretinin bir tebli~ine gö• 
re, lsveç"in varşova orta elçisi, po• 
lonra hilkOmet merkezinin naklt
dilmiş olduğu Lublin'e gitmi,tir'· 

ParJs, 6 (A.A.) - B. Coutondrt 
ve ailesi dün Belçika tarikfyl• ~ 
hu usi trenle Parise gelmişlerdir· 
B. Coulondr~. derhal hariciye nt· 
zaretine gitmiştir. 

Buen<>!-Aires, 6 (A.A.) - R~ 
rio'dan bildirildiğine göre Anatol1' 

adındaki Alman vapurunun tayf•k 
~ı. yola çıkmaktan imtina edert 
\'apuru terketmi~tir. 

Vapurda ancak 8 zabit kalrnrt ot
dufundan geminin hareketini f.ehlr 
etmek mechuriveti hac;Jl olmUfld"· 

Bükr~. 6 f \.A.) - BUkreş tl• 
nemalımnda Frıtn'8 \•e fngiltert it· 
hinde nümayişler yapılmıc;tır. 
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Amerikalllar ransız Dlilletlne hitaben Berlinde "beyaz ki-
. araftıkkanunu- neşrolunan beyanname tap neşredildi 
... ~ı~~~~~Y!. "Düşman büyüktür. Fak~f harpl:r tarihi.~d~n i~t!~IAlteh. Alman buııraııının son günlerde 

.. ..=:;"'~ ederek, hezimete mahkum oldugunu soylıyebılırız,, geçırdıği safhalar tesbıt olundu 
MtanfJsk kanunu bir be- Paril, e (A.A.) Radyo Ue qafı.l IODBU bir itlmad beslemek lumı 1 thtimal harbe alt ilk tebUil bl· Bedia, 6 (A.A.) _ D. N. B. A.

1 

lnıütere. bir Leh _ Alman an. 
ile merl71t mnldtne ko- daki beymam• ,.....mm11t1r: oldatunu IO;)·lemJttir. ru na w bira madlm bu~ jana, Leh_ Alman bubramnm ıapgasnıa beynelmilel diplomatik 

· Ba bnumm bqJaca mad· . nnusdur. Bu teblfiin lıaldki kıy. 900 eafhau hakkında bugün bir bu vasıta ile aman altına aJm 
'6tUn muhariplue ı&nclefile· tauhbeıM Naaretl umumi luım1. Şu halde 1stıhb3rat Kowrt, t1ııi anla kanamak ı• Gl11I Beyu Kitap nqredilecejini bildi· Si ıcabedeem kanaatini .. x..·-~· 

.alhaya ambargo konulmasına sert ll'nuıım erkek ve kadmlanaa .. bUdlrecejl bir haber olcluğu me YlP b il ..... ri- ••· ........,.. ..,. _ _,. 
:L ı bu · ' 19H tarihli ilk te lli e m.-.)'118 ,_. wh 
~.o up beyann~~enın iıitab ediyor: aman, sade ve samuni olacak, o Bu kitapta ~len vesikalara B. ffitler 29 Alastoeta lnciliz 
ıftiltea.lap kongre ıçtimaa •• nlet ve baberi size bUdtrccck ve Fraıuıaya edinlı, bu teblliler, aullıeuJW me.. a&"e. Aiuatos aymm ilk ıünlerinde büyük elçisine veıdiJi ceva in. 
edilecektir. Kanunu eaül Komiler, natımizdekl "! aran dokwımıyacak olan lsahatı alabıe devam ederken bir 9lrpd. Alman hflkOmeti Damiı ile Polon.. gıjJa tek!ıuni kabul etmif ~ A. 

nuaı:an Jr°!'cre, derhal battalar lflnde .ıs. rraw mn la&. ille verecektir. ıe yakalanan bir mllletfn tebJJfled- ,. anamda lilmrilk mJfetti§leri iustOl&I bir Leb mAm•Milr~n mu-
~ nrebilece~ır. . llbazırda g1rm1f olduğu harbin aaf· cllr. Bu tebHtıer, ayni zamanda P- meseleli h•Jckında nota teatisinden vasal&tıDI intiJar ett•iinl ~ 

ka hWnlmetınin nıyet va balan hakkmda malflmat itasına BaıJn .allk4tun aebebl. muhabe. nı1r taa.rrm ve ıerek mlldafaa fç1D haberdar edilmiftir. ıek hWtOınetfnia kabuJci PJ'lll ta 
lannm de.~itınemi• olcluiu memur edllmlftlr. Bit ftlbheslz ko- rat vesait ve dhularmm tahrip edU arw1 olan her teY9 malik bulama Polonyarun bu notası ultfmatum Wleri hemen huırbyarak ~ 

edı1melctodir. ~· R~~elt, mı.er1a bu ftSlftll to1a1 delildir mlf olmuı veyabut haberlerin abL lnldatlarma ~ noktadan teca. mahiyetini hais ve mukabelebilmi- Oldul\& takdirde bu mDmessUin mu.. 
k kanununun şımdıki şek· ..uA..ttı J d ki berb&nst bir teehh 1 li1 tehdidini muhtevi bulunmakta WSIU4t.mdan evvel lDfilb hilkQme. 

Avrupa devletlerin~ tatbik e· İlltlzumız ne tadar ,_ .... 0 una matm 8 ur 0 
• YOs imklııı mutaaavvtt o:mtyan, idi. Alman bilkQmeti bu ultimıtum tine de tebül edecelini · 

.....,...ıtnift nil&fet kaidetlne uy~un oı.un koaaiıM9r, lise dtlfDıanı ikas ı!utunu aala aklınıza getırmeytnls. WJa vakit geçirmeyen· bir milletin mahiyetindeki demarp reddederek mitur ıJAve eyle. 
e«ii kanaatinde 1abitika· edecek ve bodudlarumda hiçbir Sa .Okttun aisden hakllraU ket.met- tebUilerkiir. Damige ~ittihaz edilen ~ono. 30 Alustolta Berline hiç bir Po. 

, ....____ • • . şey vukua plm•DÜI oldutunu al. melı:, sizinle muharfbler arumda • lnıfltere ile Frann aıumda mit tedbirl:rin .~ memleketı ıtha· lony~ mftmealili g.Jm~mi§tir. Kal 
kanun, denazlere hakım ol· ze temin edeblleceğim bu hazırlık ld temaaı kesmek amıaundan birliğbı tam olduğu bir devrede ye.. ıat ft Uıracatı ıçın bafka yollar a. 1ncilia bOkQmeti de B. HıtJerin de-

'Jl'llll...__ kendilerine temin et· devreaWde dQpaena mal6mat ve. ileri gelmekte olduğunu ula cflifUn. DJdeD harbe girmlf baJan11J'Dl'DL Dd nmala mecbur edecelini bildir- marp hakkmda hiç bir tebliJatta 
)ra:~:am=de':n!~~Jte!! recek mahlyeUe baberler nremes. meyiniz. KomlHrin ltalyadu baL memleket kuvvetlerinin tetrlkf me- TAıustosta Varpra hOkOmeti :;.rur:rı:u:~onya U. 

k pailcoloji bakımrn.:hn. P.'e· Size ordu.W.rımızm talışidl ve u. setmemesbıin aebebl, İtalya haklan. lal edeuklerinde ula terecldllde ka Almanyanm Danztg işlerine mü. liz bOyQk ~ ~ yansı• t!.1t 
lbaddeten Almanyanın itini mumı aeterbtrlilbı ikmali bakkmda da llJylenecek bl~y olmamut:U'· pdmaia mahal yoktur. Rulı ve zfh. dlbalesi.Di Polonya menfaatlerine bir muhtıra vermipe de bu muhtı,. 

rııııPllılıtınl\a1rtJıdır. taflllit verememeklifJm tabiidir. tquil orduawadan .-hııetmemeat "' Diyetleri devasa bir dtıpnana k$l"ll zarar verecek ve bu itibarla da te- ra Alman CIV8bmm Polonya hilk4-
___ a.._. nelt. konn-enfn iÇtimaa Bqkwuııdalt bu tabfidatm ve ba sebebJ de, ba ordunun 1'raam or- çıtanlablleeek en yUklek rahdv. ca~ bar~e~ olarak telAkki ede.. ~tine ~ edlldJlindeıı l?afka 

flmdiye kadar tehir etmek Mferb u.ıw.. ' k ilk mmel oJdg. ctasu Jibl seferber halinde olmuı DOiman bakftaten çok bllytlktUr. c:ıelinı bildırmıştir. bir feYf ihtiva etmemekte w lnciL 
-,~'lftple Amerika dklmımumiye- er...- pe • e n ba balla mutaın ve teflllr1ere kendlaine her B. Nevil Çemberlayn 22 Alus- tere bOkftmetj 30 AIUltolta bir 

Avruna vakayi:nin tazyik al- tunu söylemlftiı". Bqmmawn, mtltehıanaH otm•mımqo. Onwı fena vicdanı tosta, Sovyet - Alman pakb mil. Alman - Leh tesnasmm tnHOIG· 
lcendi fikirlerini kolayca ve medeni dünyanın IOD ·tmdad" Df- tllrlll llWıı k'JllaıaclırmattJr. la nasebetiyle B. Mitlere pbsl bir nQ faydalı bulma<hJını flhe eyle. 

kabul edeceğini ümit •t- duan )'tWeltmlf old\1tunu anl•lf Halbuki İngiliz donanmuı, ma. b&lde harpler tblbinden iltklW mektup glmdererek Jngilterenin mekte idi. Bununla berabtr Alman 
'il di. n buna mukabelede buJunmut o. Ukmwıus olduğu veçblle, aefer • ederek onun heslmete mahktm ol. Pblonyay~ karp olan vecibelerim hOk4metJ hiç olmam ~ •· 

Yak{ ıtazetetere nazaran el· lan bir mllJete J'r&nm JllilletlM betlik atajmı geçhınlftJr. dafmıu &ayUyebfWrz. kaU surette ifaya karar vermiı ol· Wıiyettar bir Leh mam..mıı1n ta. 
umiye ~in-dilet bitaranık ka· ' dulunu beyan eylemiıür. yin edllecelfnf Omlt eylemittlr. 

un t1.dilini arzu etmektedir. d B. HiUer, 23 Alustoi tarihli CI- Plkat. 31A&ustolta6lleden 1QD. 

trıu. B. Runelda pazar ~Gn- H t 1 an vabmda Alman - Leh buhranının ra Poloııyaımi BerUn elçili barid. 1hıtkunda vatand,.•l•nnı /.me· ava 88fUZ 8flll hakild eebeplerini anıatmıt "I 1qet1fablllirdeldlrasy0a veretlk 
harbe ıUriiklenmemul i · Mart ayındaki teklifini hatırlata. lngilterenin dolrudan dolnıYa mi· 

bcıtan kuvvetini sarfedecefini rak Polonya)·a verilen lngiliz ve zakere lmkAm b•ktmda Polonya 
etmemesi üzerine daha ziyade Fransız garantilerinin Polonya bil. hilkametine teblilatta bulanchJlu. . • f k m a kametini yalnıı Alman teklifini nu Ye bu tekll6 IDOsait bir surette 

gtondald ıtvur mahafflde ... p a s 1 o r u n redde tefvik ve teşci etmekle kal· karpladJlım bildJrmlftfr. Hariciye 
asumdan blreoklamun hl!· nuyarak aynı zamanda Polonyada. namı. Alman talUlerl dairelinde 
tarafmdaft latenilen tadili ki Alman ahaliye karşı tedhiı ha- mOllkere için tim llllbfyetl olup 

etmefe amade olduklannı. reketlerine ve Oamigi ekonomik olmad•m •ftrden IOrJllUI, lefir 

Rıaneltin konıTenin ıimdi- T I ' v k ' 11 H t • d dmttea tahribe sevkeyledlllıd DL buna lllAblyeti olmadrlı ft ancak 
~U:.::"Iz~~sh:~: a ımatname e 1 er eye ın en ves:'ı::'~yanmkorkutma :f::"~.:.r: 
akkaten durmuş olan dahilf 

1 
• baretetterlne ehemmiyet vermiye- tir Dl:Jll'1D meae1eleri mOsbet bir 

n ....... 1 le I 1 tekrar u ek d • • • • ' ' , I • • v d ~ni h tt f tl ·nı noktai nazardan müzakere edip e. 
·=e:w~ı~ra • i~ ıın yurur.ıuge g-ır ı ·-~~-~eceli.· ""linedamanficevap 

bizin kabul etmesini temeır U!fr: 1 nl wuı-ı..,_ •J'lllll'U: 
Jet Jduğu beyan edilmek· • ~-ı --...uru· . Bu larede AlmaD hlkGmetl bir 

e 0 Haft taamUlanna karta pulf ıamunu ve bunların ıflerini tali· odacals ilk 11hbl Jll'dlm wu. Bundan IOIU'8 B. HitJer laciltere Leh 'DQmm'linJa lllUVUIWıaa 
~;..rton. 5 (A.A.) _ Ruzvelt korunma talimatnameti Ve!'il1er matname ıu pJdlde inb etmekte- i>lrlerinJD aımm•ohr. ile bir anJapnaya vannak için ym11 bot "'9 hltlzar. etınit oldulwm 

ta bevartitta bulunarak A· Heyetinin kabulünden geçmıt ve dir,; . . . . . Hava taarruz1arma kal'IJ 1>8llf bir ~be ~pmala. karar vermiş mftpbede ft tesbit mecbwiyetiade 
dan Amerikava ,-etirecek bugünden itibaren yiiriirlUğe elr· Aile, tefkilit bırlıklerinin en tonınma ni:r.amnameei~ 22 bıcl ve lnail.ız büyük elçlsı~ kabul ede. ka1mJ1 ve 31 A&uatoe ~mı Al· 

Aınerilcan vaYııırlarivl,. şilep- mittir. Jdlçilğü olmakla beraber bava ta- maddesine göre: lçeriımde otu. rek vazıyet hakkındaki ~tal ~- man tekliDerini netretmittJr. 
ha ·ı · · f k . amulanna uğrayacak.halkın ko· rulan münferit (tek) evler, bir J811JU bir kere daha ktttdısıne bil. Polonya radyosu bu tekliflerin 

ro "'e""ı en~ı~ re a at et- Talimatname, halkın teıkillt- nmma faaliyetinin temelini tefkil c:ok ailelerin oturduklan evler dlrmit ve İngiltere ile Almanya a- kabulOne lmkAa olmıdılmı blldlr. 
-~~!,~ldı:;~ hükumeti· landınlmaıı ha~kıı,';tgil~ u':.uml:. eder. Her aile korunmak için ted- ve apartmıanlardan her birinde rumda geniı bir anıa,~nın JftD. miftlr. BOtOn muslihane pıeler 
ttıailere 'A ·k b kla· aaJar ve umumı er, va bir almahdır. Aile tqkilAtaun ve oturanlar aru:nda hava pulf aipleri ııeler olacağım ııah eyle- bu suretle ıall olc:luiu Jçiıı B. JDt-
~lm af n:" an .1 ayra amu vaaıtalan, tayyare bolılmla· doJayniyle kendi batına korunma· konmma işleri için birer ev ha. miftir. ler kuvwte kunet1e mi1Wt mec 

"' n • ıe~ı erın m~- n, tenvir bombalan, yangm bom- nm bil .. k ehemmiyeti vardır Şe· va korunma amiri, birer ev itfaL Aynı l8IDIDda B. Daladye ile B. buriyetinde kaJımım. 
lret Y:~~mı ta~;m etmel~· balan, tahrip bombalan. siı bom· bir ve t"asabamn birçok yerlerlme vecisi aynlır. Ve aynca bir çok Bitler arasında da mektuplar teati 1 EylQI Rpmı İDliliz ft Fra. 
ıtece 1 ;; 'l!i~ annı Y:. • baları, aehirli ıu bcımHJan, ak· çıkacak yüzlerce yangının yal· 1llelerle meak!ia olu evlerde ve edilmft ve B. Bitler 'ftr'<liii cevap. m bOyOk elçileri Alman bariclıe 
ı:a:~7're e ne arar ver ıği· ti! .ve pasif korunma vasıta tedbir nız belediyeye ait itfaive teılıdlle· ıpartTD?a!'1arda ev hav~ konm. • ta l;-eh - Alınan meselesi baklan- namma &1DI mealde bir nota teo 

it' k · . len, halk taralmdan yapılacak ri tarafından ıöndUrt!lmesl mUm- ına &mirinden batk& bir maavm diki noktai naıanm teferruatiyle rerek A1manyamn Leh topralm. 
~· 0:;.~"n1~1 rinı:rman olan teıkiller ve almacak todbir- kUn değildir Halbuki bir yangın (yardmıcı) ve bir huta balocı ve bllc:Uıdilrten sonra eimdiki Fran. dan Jataatmı planeaini lsfemltler 

•et. 1 ecea n nne- Jete, evlerde yapılacak tefldller, ka ~ ba Jabll' A CÜ binanm bUyWdOjUne ve oturan- 111 - Alman hudutlannı kaU ola· ve bu talep kabul edilnwtllf tak. 
~v~ettikt~ ;""r,. hiik\lmet korunma Amirinin vuifelerl, yan· çı r çr atın ır. n ıarm adedine göre bir kaç ev it. rak tammak hakkındaki mutlak dircie iki memleketin Polonyaya 
ettnın ve belkı d"! koo'""~nin korunma jlmlrlnin YUUelert. yus• v~gm yerhıde bulunacak olan taiyeciai muavini aynlacaktır. karannı bir kere daha teyit eyle- karp vazifelerini yapaaaklarmı bil. 

"an ,.vvel b~.:r t~~bırler .1 nrilcad le. • lıdmaeler bu huıuata ne yapılmm . . dirmi§lerdir Alman barid 
tını Ul\re etmi~tir. Bu ted• C'a~ umuırJ ihJ:;ı':e::f ~ ti~,-..,eJdiğini bilmeli •e soluk- Bu aynlma tıf töyle yapıla. mıftir. verdili ~pta ~-= 

..; Pınamı kanal'ftın mOdafa. ev itfai)'Mi ev wya mabıU. ~·- !tınlı davran-nıhdtr. Aynı zaman- ~~ k k . Z8 Alustosta lniiltere hükOmeti tearm o1dulu telini kabul etmedi· 
~ don~nTl"ı_ ve "r·1u efradı· Je basta ~krcdannın vazifeleri, 1a vane-r., aöndUrOcU vasıtaları da "1JD 8dıret~w3:~mi~b B. Hitlerin 25 Ağustos ~i de. lini bildlımiftir. 
~vetl ribi ""terdir. ilk yardımlar, ıehirU gulann ne- bulunmalıdır. taratmdan aşafıda 24 UncU mac1 marpna cevap ol~~ _tngılız-:-A!· Bumm o.riDI MumUıü bir 

.Ueri. tesirleri " yapılacak ilk Sıhhiventn yQzlerceve be.iti o. iedekf vurflan haiz bir ev hava ~ W~~tlen ıç~rruJ: harp te!difftlrıl bertaraf için bir · ı J ,ardım tıdblrı.ri. Hhltll caz hG· 'an varaıııara ve zehirli R"Ulal"" tronmma Amiri aynlarat ve b8L -· . 1
• ereye e 0 mütareke akdini w Leb - Alman ya 1 8 aponya - °"' ilnleylcl tedlılrtor. 'utalanlara hemen :vaıılmı etme. .. -- lmlri olan;::. lam lıiklırıııflllr. ll>tillfmm 111111 ıcın lılr -

lplrit tehlikesin• karp plaat ko- "'i ınUmkiln defildir. Halbuki bı• 1rDI olmıyan yerlerde Kaa lnailteıe Polonya hf1kQme_ sm içtima• çalmlmaamJ teklif ey. 
---·· tecavüz paktı nanma tedbirleri. guh yerlerin ~bllere derhal vardım edildiJi f;arafmdan kontrol ecektfr. tiniD de Leh - Alman meleleleri. lemiftit. Fransa w Almanya ba 
tapacaklan yalan temizlenmesi. maskenin kullanıl· ~ıı.kdirde muhakkak bunlarm ço. PolJa ve jandarma tantmdan ev nfn dolrudan d<>Aruya müzakeresı teklifi kabul etmltlene de lnailtm 

ı.:_-;:r• - mullafuur, uydurma mu- ~ kurtulacaktır. hava korunma &miri olacak ft- için Almanya ile temasa girmek ar- reddeylemittlr. 
~ 45 {A.A.) - '.Reuter a- ım, ~tmaJdar. tam 11tınaJdlt ve Yine bunun ~bi bUtb mille • wflan ~als olmadılı gMHlr ~ ZUIUDU lagiltereye bildirdiğini de 3 EylOl llbahleyin saat 9 da in· 

81fendilfne ıöre, Lcind• ille •lmakJ&n• slpetlet, hava ta· tin ihtiyacı ölan mğmaklarm va.but aile tarafmdan herhangı kaydeylemiftir. gilis bQyOk elçisi Leh toanJdan.. 
Japon reıml mahafill Rusya amuJanna lra'1f umumi ....ıar. 'ıllkbıet tarafmdan vantmlma • lılr aebeple aynlmann11a dedW nm tabliyesi için iki saatlik mGh. 

ansmda bir ademi te- imarda wya eeferde ailelerin ya· •u ve herlrele Mı'UIS bfrw .v '>Olie veya ~andarma taraf~ let wren bir ultimatum tebUI er· 
lllh projal mnzuuı.Jda pacaklan 1,1er. · latlcum tehlfkesf "UUkesi verllmeal de mUJDklbt bu aynlma ııl temfn edilecektir. Ev koz:unma teşkilleri için ayn. Iemit ve t~ harid1I aarın da 
._~- • '!!'Ga.atmdrr. Ba Jlaberlerln~e ,_pdacü ı.ıer, allrm -tefildir. Bundan bafb hOk6me• Ev bava koruma Amiri tarafm. lımlann ısfmleri, vazifeleri ve yaı- saat 11 den itibaren lnıllterenin 
~ ,aylalar birer fa- llllllıftda emnlnt tedbirim. ,,_ 'lava hllcumlan eenumda tekmil dan da mahalli puif korunım ko- lan ev hava korunma tmıri t.ara. Almanya ile barp halinde oldulu· 
tlaı'IJr Mltkld ediliyor. Va- ldr Yeva bubaJard9'ld nUfuaun •vlerl de hfrer aıfmak haline ge misyonunun vmteli direktif dahL fmdan mevkiin bölge korunma t. nu Alman maslahat.g(IJarma bildir. 

Japon elei.ıııe teyreldeştlrflmell piM çok Jenfı tiremez. Bunun icfn kendfııl VP linde evin .bilyOkl~ ve oturan. miri. olan polis merkezine (p:>liı mittir. ~.hariciye nazın .. ı 
taHmat dnclertlım.tlt. o.re anır kmmlan Uıtfn etmekte- lil•inl konuna tedbirlerinin bf. lamı adedine göre bir ev hava ko- tefkılltı olrruyan yerlerde jandar. 11,30 da lngılız bOyOk elçisine ver • 

.. tdmat mOaJlıtıran Jla. dlı 'inmesi ve her IMJden &ıce bun. runma &mir ınuavini (bu muavin ma komutanltiına) bildirilecek ve dili cevapta, lngilb tekliflerini reci. 
ile MopJl9eln lıwlut blcUM- AKTiF VE PAStP KORUNMA. 'arm temin edilmesi h'lllmı balı- vana kapralardan olabilir) ve ha· bu makamlar tarafından hususi detmfe ve harpten lncilterenln me 
.at oıao 11ey1e bir pakt ...- · 'ıca vuifelerindendir. Bu ı.tD te. va taamu:lanna kartı pısif korun. bir deftere kayıt olunacaktır. Ev sut okfulunu da il4ve eylemiftir. 

4ei1J6. Talimatnamt, hallan han hO- ""'\in edtlmNivle memleketin mf\ ma nizamnamesinin 86 ve r:f inci fUaiyedlerinin ve muavinlerinin i· Fransa bQyQk elçisi de 6lle vak. 
Sonet resmi maı.a. eamlanna ıra,. lronmmuı ldn ak- 1afaa tertfbatr da. koJavıa..tm' maddelerine ve bu talimatnamenin' sim!eri hava taamıılanna karp pa. tJ harfdye namnu liyaret ederek 

t. - beyle bir pakttan a&!r tlf ytya plllf dd 'lllrta oldufunt' "Tll8 olur. Bu aebenten bir aUe 1 44 GncO maddesindeki bahata 16. sif korunma niıamnamesinin 18 in Alman b6"JDQttinin ı EylQl ta. 
~t '-ıı• _,.,..... ""9dederelr - ııs,.ıece lllllat- "'inde bı-..t yıı.,.blleeo~ "1mlP ıe "' ilfalyedsi .,. muavini ~ ci maddesinde bahis olumlulu veç. rihll ııotaya tatmla eclid COt'ap -

• • ~dırı 'er hava .hucu~ karşı ,,,. muavinleri ve pasif korunma mec- bile mevkiin itfaiye müdür \"eya l- rip veremiyecelini aonımttur. Al· 
tere dominyon)a- Aktif 'hrunma tedbirleri. dOı· ""fJk kendilerinı ve ~rek11e •"" bariyetlne dahil yerlerdeki bi mirlilinde de bulunacaJmdan ev man hariclve nazın lngiliı hllk6. 

..._..ı_ L-- hali 'llD ı.a.. ..ataıanna mGenlr o- "'f'radmı naaıl Iıorı:vabılet'eklerl aDeJerin oturduklan evlerde ve a· itfaiyelerinni isimleri emniyet tet metinin daha evvel ild aut m&h. 
• -.ua u.rp 1ftlllUÜ t11amularım menetmektir .,! ve bu !'U8118tA 1hmı crelPD ~ partananlarda veya mı!ıılle:le bu killeri tarafmdan mevkiin itfaiye letli bir ultimatum verdilini w bu-

l (A.A.) - Jıurnls cto. 9a ~lar a• tayyaPelerl. tav 'nrlerf ~n.meğe mecburdurlar talimatnamenin 52 ve 58 Oncfl mad Anıirliline bildirilecektir. Bunlar. nun Alman bükbıeti tarafm~n 
tıe1- haberler. ftl'e deli to1>ltrr. makineli tefek "la tedbirler· delertnde yazıldJlı wçhile ev basta dan u.ıun müddet başka yere ayn. reddedildif'ni. Fransn hatb hare 

Q'lnCbracak ınahl- er. ttlrelder. ısıldalr1ar Te dini'"""~ a) Evdeki JIJklarm hemen sön. bakJası ayrılacaktır. ' lan veya ölenlerin yerine bir yenisi ketinin de aym m01A'1azalardar 
AYllltratn.. Yeni f,eJa. 41et1erf, mania balcm1andır. Pi ~t1rlllmesi ve karartılmut. Pasif korunma mecburiyetine da.. seçilecek ev hava koruma Amiri ta- mülhem iae Alman htildl'lltti1'lfr 

Aht.anva ile harp ~lf korunma tedbirleri l11e dUsmır b) Yan~a kll'f't gereken ted· hı1 eeJıjr ve kasabalarda birçok al. rafmdan bö'genin polis m!rkeıine. buna ancak tee~Qf ed~nl bit 
ldcletmektedirler. 'ıava vaınt•'•"mdııı., dohcak oı.-.. ·,ırterin almması. • , lelerin oturduğu veya civardaki mu Polia teşkilAtı olmrvan yerlerde jan dirmie. bunun ORrine Franm bil 

puUmentonun lctl • aradan kılıfft""lalr Ytta anıttm.ıı~ c) Zehirli gazlardan korunma ayyen ailelerin iltica edectkleri f!fl·ı darına kuma9ld~ntıma bililn1ec* Jilk elçisi bu !&lerl Alml.IWl"T" 
manr& ftll,C alaeakbr. .. ba nn,.1atdan Mce setnnmaJ. ·9dbirJerl terdeki her aile ulmalı için ev ha· tir. İkiden fazla &ilenin otuntttfıı tatmin edld bir cıevao __.t'Jif 

~'ll'•fAlrtbmn'ld. rt ~~8!"ftfl e..t.. icap elen tedbirlerin ahmna· dl Aile. için bir ağmak yerinin va korunma Amiri tarahndan yine' binalarda bU vazifeleri görecek o- mahiyetinde aTtla-1tlmı r.tvdedm 
~~ı a ete~. W mr. temini askerlikle ilgisi olnuyan 18: 6) ya. lanlann isimim " hava koruma Fransanm 3 EylGl saat 17 den fti. 

letir~· ~= 1f;!:O~ EVLE"PT\W. TA"" ,ACAK e) Dışandan imdat gelinceye şandaki erkekle· den. erkek )'Oksal Amiri taraf~n b" m :t '. ~iriş ye. ~ Pol<!DYa\'3 ~at11 ~erlal 
.-.ı~*i· tahmin edilmek .. TEŞKILA T kadar yaralı. ha.ata ve zehirli kız vt ka hn}ar-dan bir sı}rnak AmJ. rinde herkesın göreceği bir yere L ıfa .~ kendisine ~blı~ rnec-

Zrlerde yapılacak teflril&tm 1U- ~arla gazlanm11 olulara ya. n "eçılcc:ktir, sılacaktır.,. . bunyeünde oldultmü sö'l ~ıtttr. 
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Adliyede yeni tayin ve . terfiler '~ 
J · .. · .. t • ...- • • ! j 

Ankara, 6 (Hususi) - Temyiz fiz Yiicel; Fenike hakimliğine lz_ 
nahkemesi azalığına terfian !z.. mir sulh hakimi balim Erel; A
nir eeza hakimi Ramazan Onat. dapazarı hakimliğine terfian h. 
İstanbul asliye ceza ha.kimliğine zet Özaydm; Manisa sulh hakim
tcrfian başmüddeiumumilik baş_ Eğine terfian Hakkı Tezdi!; Bo
muavini Arif Çankaya; lstanbul zöyük hakimliğine terfian Şerif 
üçüncü ticaret mahkemesi reisli. Üstünol; Sandıklı ceza hakimli-

Avrupada futbol 
ğine İstanbul mülga asliye malı- "{ine, Ergani Madeni müddeiu- • 
kemesi reisi lrfan Elgin; !sta.n_ mumisi Hasan Karadoğan; tstan Bu sene yapılacak beynelmılel müsa
bul a~liye hukuk hakimliğine ls_ bul ağır ceza azalığına, İstanbul 

~~~:si~~s~aS~~~reT~~n~\:=~= ~~:rıac~~~~;; ı:r:-~~~s\i~:~=~ bakalar1n programı tesbit ve ilan edıldi 
bul asliye hukuk hfiltimliğine, ts_ mahkemesı azalıgma, Istanbul 
tanbul mülga asliye hukuk mah. s~lh hakimlerin~en Tahsin 'Gs- Son siyasi vaziyet üzerine bir 
kemesi reisi Zeki Fere!; İstanbul t~nel: !~tan bul lıcaret rnahkepı~- taraftan !ngilterede futbol lik 
asliye hukuk hakimliğine. Bursa sı. aza.hgına, !sta.:ıbul sulh hak~- maçlarının tatil edildiği rivayet 
hukuk hakimi Hilmi Kışlahoğlu; mı Alı Kafadaro%lu; t~tanbul t~- edilirken diğer taraftan da bu 
İstanbul asliye ceza hakimliğine caret mahkem~sı '-.zal~gına terfı. sene Avrupada yapılacak beyneL 
İstanbul mülga asliye ceza mah- an İstanbul mul~a aslıye mahke- milel futbol müsabakalarının tes
kemesi reisi Cemil Güzey; !stan- mesi. aza muavini. Beyh<:~ .~.~; bit edilen programı neşredilmiş. 
bul asliye ceza hak:imliğine, Ba- temyız mahke~esı raP<?r~or~ugu. tir ki bu programa göre 393-940 
lıkesir ağır ceza reisi Hakkı Tü_ n.e. An.~ar3:. eskı sı;lh bakımı Ne_ senesi icinde yanılacak milletler_ 
zemen; Istanbul asliye ceza h3.- fıse Yucekok. . arası futbol maçları şunlardlr: 
kimliğine, İstanbul mülga asliye Dok~z~nc~"· derece . Pervarı 12 Teşrinisani (Pariste) Fran 
ceza mahkemesi reisi Kemal Aş_ sulh h!lk.ım_ligınc. terfıan o yer sa _ Belçika. 
kın; İstanbul asliye ceza hakim. ~lh bakı.mı ~a~ıt.w~ılmaz; Ak_ 18 Şubat (Pariste) Fransa -
liğine, İstanbul asliye hakimi Re-, hı~ar 'Ceza _hakımlıgıne, 1~tanbul Portekiz. 
!'?it Maykut; Bursa hukuk hakim_ mulga aslıye mahkemesı azası 29 Nisan (Cenovada) Fransa 
liğine, Adana. hukuk hakimi Se- Şemi Tümer; Saray hakimliğine 
nih Aslan; İstanbul ikinci ağır İstanbul mülga. asliye mahkeme-
ceza mahkemesi reisliğine, Erzu. ıs~ a.zas.ı __ ~uri ~~taç; İzmir. s~l~ su·· ıeymanı"ye ki u·· b"u" 
rum ağır ceza mahkemesi reisi hakımlıgıne, Mılas hukuk hakımı 
Remzi Turacı· İstanbul dördün.. Sa!ahattin Başkan; !stanbul sulh 
cü ticaret mahkemesi reisliğine,. hiikim~iğine terfian ~stanbul mi~.l 29 ncu seııei devriyesini 
İstanbul mülga asliye hukuk malı ~ aslı?·e mahkemesı aza ~uavı- k l l k 
kemesi reisi Fazıl Sorusbay. nı Zekı B~rlas; Wİstanbul ~ıcaret bu hafta Ut U ayaca 

}stan.bul asliye hukuk ~ildin- mahkeme.~ı azalı~ma terfıan İs: Memleketimizin en eski klüp-

- İsviçre. 
2 Mayıs (Pariste) Fransa -

İngiltere. 
26 Mayıs (Varşovada) Fransa 

- Polonya. 
17 ~fart (Pariste) Fransa B 

- İsviçre B. 
15 Teşrinievvel (Lüksenberg

de) Lüsenberg - Hollanda. 
12 Kanunuevvel (Lüksenberg

de) Lüksenberg - Fransa B. 
3 Mart (Lükscnbergde' Lük

scn berg - Almanya. 
31 Mart (Lüsenbergde) Lüle 

senberg - lsviçre. 

Satranç dünya 
şampiyonluğu 

Buenos _ Aires, (A.A.) - Bu
rada yapılmakta olan ~atranç 
dünya şampiyonasında, Lıtvan -
va Danimarkayı 3-1 ;.1rnğlup eL 
miştir. 

BC-RSA 

!igıne, !stanbul mülga: asliye'4ı.u. tanbul m1:1l~a aslıyc mahkemesı !erinden Süleymaniyeliler 29 un. 
kuk mahkemesi reisi Ali RYza aza muavıı:ı ~te~~~ret Se~el • Da.. cu seneidevriyelerini önümüzde -
T~~te~~~; İstanbul asliye hukuk day ceza ha~ın;Jı~ıne te.rfıan An~ ki pazar günü kutlayacaklardır. 
hakımligıne, İstanbul rnülı;:-a as- kara sul~ bakımı Feth! Ünver• Siyah beyazlılar bu senelik bay 
liye hukuk mahkemesi reisi Ka- l~tanbul .ıcra memurluguna ter- ramiarı için zengifı bir program 
zım Akşit; Kula reisliğine Ma_ fıan H~lım Tanrı~u~u; ·-· hazırlamışlardır. Klübün hususi -Ankara 6 -9 - 939-
nisa müddeiumumisi Servet Tan; . Fethıye ce~. h~kımlı~ıne, Ak: davetlileri, 0 gün saat on ikide 1 
İstanbul as1iyc hukuk halCimliğL hısar. ce:ıa hakır:ıı .N3:C:1. Aykun • Süleymaniyenin Şehzadeba_şın -
ne, İstanbul mülga asliye malı_ Mersın -sorgu }1a.kı~lı;pne .. Dur. daki lokalir.de vemeğe çagırıL ÇEKLER--
kemesi azası Sabri Işı!, !Stanbul s~n.bıw sorgu ha~ı~ı Husey~n ~~- muşlardır. Öğle z~yafe~inden S?n- ~Lcrlın (lngılız) 
asliye hukuk hakimliğine temyiz sın,, lstanbul ~akım l!luavınlıgı_ ra Şehremindekı SuleymanıyE' 100 L>olar (Amcrik:ı) 
mahk . t" 1 . d N ne, 1stanbul mulga aslıye mahke. stadyomuna gidilecektir ıoo Fransız fr:ınkı emesı rapor or erın en a_ mesi aza muavini Muazzez Sa · · ' 100 Liret (ltalyo) 
il İnci; İstanbul asliye ceza ha k . t t b 1 h. 1k. . - Futbol mac;ı yine geçen $ene ı 

. . -· İs . vaş an, s an u a un muavı11.- oldu<Yu ?ibi bu defa da Süleyma. 1 ıuo lsvı~·re ır:ııık. kimlıgme,. ~~bU.l ~ülga '.lSliye liğine, !stanbul mülga asliye malı nive~in 29 sene evvelki biriP.::i ı ıııo Filorın CFcler • ı 
mahk~tnesı reısı Necıp Nadır Ko- kemesi aza muavini Saadet Tin_ k' · ,1e Ma'buat takımı arasmd? 1 100 H:ıyşnı:ırk (Alman) 
~c~og~~? İstanbul asl.i.ye ceza l?{~~ay;, İstanbul ~.akim ~uavin. ~a~;~cak ~e bunu Süleymaniye ı 100 Belga CBel\ik:ı) 
~akımlıgıne, l~tanhı~l m~lga as- !ıgıne..!stanbul m~l~a as~ıve mah ıle Fenerbrhf'e birinci takımlar.ı- ıoo Oir~itııni <Yunan) 
lıye ce.za ımahKemesı reışi B~r- Kemcsı aza !Tiuav~n~ !-.felıha ~a:- nın yapacakları müsabaka takır ıoo Leva (Bulgar) 
hanettip. ~g~~.; İstanbul aslıye ~~; Balı~esır hakım ~uavınl~- edecektir. 100 Çeko~Jo\"ak kuronu 
reza ihakimlıgıne İstanbul asHye g;ıne terfıan İstanbul mul~a aslı. 
lıakimi Cemil Tüzemen; lsanbul ve mahkemesi aza muavini NL 100 Peıeıa <hr:ıny:ı) 
asliye hukuk .hakimliğine, Zon.. g-ar Saraçoğlu; Taksjmdeki gece maç- 100 Ziloti <Lehist:ın), 

ld k h k k 1 ·k· · K. 100 Pengö c:>.ı:ır:ır) ~u a u u ıa ımı azını Su_ Gelibolu bakim muavinliğine, ları başlıyor 100 Ley (füımt>n) 
düi ta bul İstanbul mülga asliye mahkcmel!li d ' t JIW l>innr ı \'uııo.,J:n·) 

s n asliye hukuk hakim. aza muavini Nadire Dinçay; Mi- Taksim stadı tarafın an er_ 100 lsvcı; Kuronu 
iiğine, İstanbul müddeiumumi halıççık sorgu hakimliğine, Niğ- tif edilen gece macları turnuvası 
başmuavini Sünuhi Arsan; !stan. de sorgu hakimi Şerafettin Tun- cumartesi g-ünü akşamından itL ıuo Ruble ı~o' yeı) 
bul asliye hukuk hakimliğine, • . . -· haren başlayacaktır. Gece ma"1" 
Kemalpaşa hakimi Osman Ye- calp; Emet sor~u hakımlıgıne, 1 turnuvasına Galatasaray, Fe-
len; İstanbul asliye hukuk ha_ Cide sorgu haki~i. Azmi ~ty~-~- ~erbahçe, Şişli ve Beyoğlu. spor 
kimliğine, İstanbul sorgu haki. maz; İstanbul bakım muavınlıgı- takımları iştirak edeceklerdır. 

istikrazlar 
Ergani 
Sıvas - Erzurum il 1 

fürk borcu 1 peşin 

;;.:~~) 

Di~t·ı·le. 

ri hl•psi 
lesdl t•. 

dilme. 
ıııi~t ir. 

1!1.-
mi Muhittin Taylan,; lstanbul as.. ne, Bergama .hakim muaviı:i ~- Müsabakaları tertin eden he . 
liye hukuk hakimliğine, İstanbul mer Kemerlı; İstanbul bakım vet. !stanbul mıntakasına müra. 
sulh hakimi Şakir Güneri; Tokat muavinliğine, 1stanbul mülga as- caatla bu mac;lar için icao eden 
azalığma terfian Hilmi TÖr; bas !iye malikemesi aza muavini Ne- mü~aadeyi talep etmi6, mmtakrı 
müddeiumumilik başmuavinHği : dim Ergü,·en; !stanbul hakim da futbol mevsiminin henüz ac;TL Ticaret ve Zahıre Borsası 
ne terfian başmüddeiumumi mu_ muavinliğine, İstanbul mülga as. mamasını nazarı itibare alarak 
avinlerinden Nazif Cağlayan; aL liye mahkemesi aza muavini Sa- futbol federasyonuna müracaa1 tmcı derece başmüddeium.umilik 
:muavinliğine terfian b~üddei- adet Akın; İstanbul hakim mua- etmiştir. . 
umumi muavini .:\1ehmet Ali Dav_ vinliğine, İstanbul mülga asliye Müsaadenin bugün gelmes~ 
ran ;. Sarnsı:n a~ır ceza azalığına mahkemesi aza muavini Arif Der. mırhtemeldir. 
terfıan Sa~ıyettın Yüce; temyiz viş Kutman; İzmir asliye hukuk İlk maçı ~~atbuat takımı ya_ 
mahkemesı raportörlüğüne Aınas hakimliğine. İzmir mülga asliye naca~tır. Bılahara Fcnerbahçe 
va hukuk hakimi Yusuf Ziya Sön hukuk mahkemesi reisi Bilal HiL Beyoglusporla karşılaşacaktır. 
mez: mi Aras; !zmir asliye hukuk ha-

. İstanbul sulh hakimliğine ter- kimliğine, İzmir mülga asliye hu. Yürüyüşte yeni bir dün· 
fıan 1stanbul mülga asliye azası kuk mahkemesi reisi Hüsnü Su-
F~r~at. P.ömeke; Amasya hukuk da; Samsun asliye hukuk hakim- ya rekoru 

6 - 9 - 939 
H. 

Buğdoy yumuşak 5,11 L2 , 
lıuğtlay sert ·l.l 2 1-2- , Bıığdn,\ 
kızılca 4,27 1.2 :i,3, Arpa ~ t•ııı 1 ik 
~·u. 3,32, 3,35, .\rpa .\nndul tliik. 
3,25, -, Ç:wrlnr 3,22 1-2 -, Y:ı . 
p:ık An:ıclol 52,-. 

GELEN 

Ankarapalas-izmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yunı.sıdrr. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu. kaloriferli, müteaddit firışerli old!lği.! gL 
iJı nefiz yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı,.. 
raathaneyi lıa vidir. 

~:T:r&nl>ul -Bel~diyesi Ila~laı '· .• ,......... . . . . 

İlk 
Teminat 

399,49 

1031,75 

898,68 

705,90 

Muhammen 
bedeli 

5326,50 Hastanelerin 939 mali yılı ihtiyacı iç' 
lmacak sabun, soda, zeytinyağı ve ze 
Hastanelerin 939 mali yılı ihtiyacı 13755,67 
lınacak kuru sebze. 

11982,27 Hastanelerin 939 mali yılı ihtiyacı 
lınacak yaş sebze. 

9412,00 Hastanelerin 939 mali yılr ihtiyacı için 
lmacak 156 kalem tıbbi ecza. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda Y 
ısler ayrı ayn kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 14 
939 perşembe günü saat 15 de daimi encümende yapılacak 
Sartnameler Zabıt ve Muamelat müdiirlü€ü kaleminde görül 
llr. Taliplerin 939 yılma ait Ticaret Odası vesikası ve ilk te 
nat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna g-öre 
zırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar 
mi encümene vetmeleri. (6835) 

Osmanlt Bankasından: 
AİLE SANDTÔI PlY ANGOSU: 
Osmanlı Bankasınca ihdas edilen "Aile Sandığı.. piyan 

sunun keşidesi 25 cari tarihincle icra edilip alideki ikramiY 
tevzi cdilccekÜr: 

1 adet T.L. 1,000.- !ık - T.L. 1.000 
·1 adet T.L. 250.-

" T.L. l.OJO 
5 ,, T.L. 100.-

" - T.L. 500 
r ,) 

" 
T.L. 50.-

" - T.L. 1.250 
50 " 

T.L. 25.- " - T.L. 1.250 
---
80 ikramiye için T.L. 5.000 

tş1m keşidcve. ?\isan . EylCıl 1939 altı aylık müddet 7,arfıP 
"Aile Sandığı ... (Tasarruf cüzdanı) hesabında m~tlubu T .L. 
den aşağı olmıyan her mudi iştirak edecektir. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : hakımlıgme terfian 1stanıbul mili_ liğinc ,Samsun mülga asli ve hu_ Stokholrrı. (A.A.) _ tsveçin 
~a asliye azası Reşat Akkaya; kuk mahkemesi reisi Sakip E- meşhur yürüyücüsü 1\1ikarlson. 
Konya Ereğlisi hukuk hakimlL sen; . bundan bir kaç gün evvel Rigada 
ğ-inc terfian İstanbul müJga as!L Samsun ağrr ceza mahkemcsı 20 kilometrelik bir yürüvüşte :ve
vc azası Şakir Akıncı; Mustafa. azalığına terfian Samsun mülga ni bir dünya rekoru tesis etmis
li:em.alpaşa hukuk hak:imliğine asliye mahkemesi azası ~n:er ti. Mikarlson dünkü gün 10 mil
terfıan İstanbul mülga asliye Yücel; İzmir asliye hukuk bakım lik bir vürüvüs vapmış ve bu me
m~hkeınesi .aza~r Osman Şükrü liğine,. İzmir mülga asliye ma~- saf eyi 1 saat 13 dakika 5.4. sarı.L 
Gozen; Enıırdagr ceza hakimli - kemesı azası İzzet Aker: 1zmır vede yürliverek keza yem bır 
~ine terfian lstanbul mülga as. ağrr ceza mahkemesi azallğına! dünya rekoru tesis etmiştir. 

füığday 1075, .\ rpn !10, Y:ıpak 
G!i, Uıı 79, l''olıut :n, Sıısııııı ıo. 
P. Y:ığı 4 ı, Tirlik 11, z. Ynğı !l 
.\lcr<' i ıııck fi. 

, ~1ecidiyeköyünde açılan İstanbul inşaat usta okulu için Jl 

Tenis maçları Davis 
Kupası 

1iye mahkemesi aza muavini Şe_ İzmir mülga asliye mahkernesı 
rc~f Uza!; lstanbul ağır ceza aza_ :ıznsı Abdurrahman Birin; !z. 
lıgına !stanbul mülga asliye malı mir asliye hukuk hakimliğine, 1 

kemesı azası Nefi Demiro~lu · İzmir mülaa asliye mahkemesi 
1s!anbul ticaret mahkemesi :za~ azası l\föfit Er kuyumcu: !zrnir 
lıgına, İstanbul mülga asliye ticaret mahkemesi azah2-ma !z- Finlandiya, (A.A.) - Kupa 
mahkemesi azası Tahsin !stan_ mir mülga asliye mahkemesi a. müdafii Amerik~ ekibiyle Avus. 
bullu; İstanbul müddeiumumi zası Fevzullah Uslu: Milas hu_ tralya arasmdakı m'.lçlarına .Ro
muaviliğine, İstanbul ağır ceza kuk hakimliğine. İzmir mülga bert Rigı?"s (Birleşık ~merıka) 
azasr Salim Başol; asliye mahkemeı:;i azası Rifat ile Bromvich arasındakı tek kar. 

lstanbul ağır ceza azalığına İs. Gözi.ibüyükoğlu: !zmir ağır ceza cııhcmıalıırla ba!'ıla~mıştır. . 
tanbul mülga asliye mahkemesi mahkemesi azalığına, İzmir mü~-ı Vim~cldon s~~nıyonu Amerı -
azasr Atıf Varlık; Istanbul tica- ""a asliye mahkemesi azası t~maıl ka~ Rıg-gs-. r~kıbıne 6-4, 6.0, 7_5 
ret mahkemesi azalığına, !sta!l- ö~t: ~alıp gelmışttr. 
bul mülga asliye mahkemesi aza_ İzmir ticaret mahkemesi aza. ~ :f. :t. 

sı Kamil Coşkunoğlu; İstanbul lığına _.f zmir m~lga ası.iye mah- Filadclfiva, (A.A.) _ Davis 
ticaret mahkemesi azalığına, !s_ kemesı az~sı. Hı.~~et Tür~l: J~.e- kupası finalinin ikinci günü alı. 
tanbul mül,g:a asliye mahkemesi malpa~a hakımlıgıne: !:unır mııL nan neticelerden sonrı, wıziyet 
azası Remzi Berkmcn: 1stanbul <?'~ aslıye mahkemesı A a.zas.ı~.Ce. 2_ 1 Am,..rik:-ıı 1ıarrn lelıir .... dir. 
sulh hakimliğine, lstanbul mülga m~~ Korur: Tosya. haknnlıgın:, Avstralvalrlar. iki tek kar<:ı _ 
asliye mahkemesi azası Suat Vu. ~ulga Samsun aslıye mahkem .- lasmavı kavbettikten sonra Par 
ral; Mecitözü hukuk hakimliı'!L c;ı azası RagılJAK~t;.~!1-msun ~slı-ıı{er. Ouisti 6-3. 2-6. 6-4. 1-6, 7.5 
ne, İstanbul mülga asliye malı. ve hukuk . hakımlıl?'ıne .. mu1""a Ouist _ Bromvicm cifti, Knı
kemcsi azası Şemi Gerc;ek: Zon- <::~msun ı:ı~lıve mahkemesı ~z~sı mf'r _ J-Tıınt riftini 5-7, 6.2, 7-5 
..,uldak sulh hakimlii!ine, !starı. Tavy~r .Xasa: Samsun .. hakım r,_2 nııı.Ylun etmistir. 
bul mülga asliye mııhkemesi aza "l'luavınlıaıne, ~amsun mııln-:ı :'lct. -·----

sı Recai Yensen: İstanbul sulh ıive mahkemesi avı muavini Sah- Flöre 
hakimliğine, İstanbul mülga aslL riye Sefercio~Iu: F"<mva a.Yır cc- .• 
ve mahkemesi azası Sıtkı Kerk: ıa mahkemesi rE'icılinine. Bahire_ Meran. rA.A.) -1ıla14 Ev. 
Dinar hukuk hakimliP.ine, tstan. 1ir aslive ceza h~k:nıi Sakin Kiıı_ lfıl tarihinlerinde bı 1rada va~ıl
bul mülga nsliye mahkemesi a . ..,;;;ıu: İstanbul Jı~ldm rvııınYin 1 i_ 1"1'.lSı mukarrer bulunan Florc 
za~r Cevat ~etvan; :rine, !stanbul mi.ilt)'ıı :>c:liv<> m"ıı- dünva ~amoiyonası enternasyo -

İstanbul icra muvin ha.kimli. kemesi aza muavini Semiha Sa. in.al fede~asyonın: n:uvaffakıye 
·!ine, İnegöl müddeiumumisi Na- yın tayin edilmişlerdir. tıle taIAlık edilmıştır. 
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zct talebe kaydına başlanmıştır. İlk okullar mezunlarından ya.Ş 
rı 13-17 arasında bulunanlarının dilekçe, diploma, nüfus tez 
resi, aı51 tasdiknamesi ve dört tane vesikalık fotoğraf ile Mail 
l\lüdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. (7022) 


