
~uLVARl ıZMIR • 44 
110. IGg Kırk B!fl!!cl Yd .. ıArl (5) IWRVf!'VR 22 B 'I' L V L C V NA 19J9 •-----------, 

1 
1 

44 ibi: ŞEVKET BILCIN 
1ıra;-nr ve umumi netriY•t mildUrU: 

B.· H AKKl OCAK.OCLU 
ABONE ŞERAiTi 

KV All MODDrn Tllrld7• için Hariç içiıı 
s....wc............ J400 = 
Alh o,Mı: • .............. 750 
Günü .ıeçmİf nüshalar ( 25) kuraftul'·-= 

TELEFON: 2697 

a:..et kabul etmez. 
ilin münderecabndan gazetemiz mesuuy 

5 

Kızı lordu 

il 

Lembergi 

Berlinde bir Japon heyeti 
Berlin, 21 ( ö.R) - Hitler bir Japon heye • · 
bul etmİftİ•. 

·-------' Y mi A.. Matbaaamcla S.•lmzı•. 

işgal etti 
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-··ş~·;k· .. ~·~p1ı;;i~de göze çarpan en mühim hadise Lehistanın büyük bir ı 
.kısmının Rus orduları tarafından işgal edilmiş bulunmasıdır •.. 

······~······························································································································~·~·~·~·~·~~~··~~~~·~~·~·~·~~·~·~~·~~~ 

u~ 1 rın aleyhlerine dön-
-------------------------------------mesinden korkuyorlar 

Mo";kova, 21 (A.A) - K1ZJI Ordu Kurmay teiil*: ve Samynin 4;.Ji =mcia topçu teçhizatı ve miihimmat 
20 EylUlde Kızd Ordu kuvvetleri Polonya kıtalannı pÜs· aağlam bir tekilde ele gepnİ§tİr. Çok mühim olan.mühimmat 

l ürterek upma doğnı Beyaz Ruıyanın ıimal-batısmda Grod· meyanında 280 top ve 120 tayyare vardır • 
.. o ıehri ve batı Ukranyasının Cenubunda da Kowel ve Lem· Dün 400 otomobil ve aayııız mülteci hududu geçmiftir. 
bcrg §ehirlerini ifgal ebnişlerdir. Bu mültecilerin hepıi de Almanlann açık ıehirleri bomhardı-

Kızıl Ordu kuvvetleri 17 EylUlden 20 Eylüle kadar üç Leh man etmelerinin sivil ahali arasında dehıet salmıJ olduğunu 
p;yade fırkası ile iki süvari alayını ve bir çok bÜyük gnıplan beyan etmektedirler. 
silahtan tecrit etmiılerdir. Yuvarlak hesap 60 binden fazla Leh Dün iki Leh askeri tayyaresi, Nagyberenzede yere İnınİftİr. 

Uker ve subayı esir alınm!§lır. Vilna, Baranoviç, Noloçeno - SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Bükreşte suikast ıcener·aıxr·se·nyuı 
Rumen Başvekili !Yeni. Rumen kabi~~~inil Balkanlar __ ,.....~---

Aurapcl llCll'lllnJn 
dışında 
1ıaıa11ııecelıtir-

-1:r-
ŞEVKET BlLGtN 

Dün f ransız milletine 
bir hitabede bulundu 

P 
. Ö B kil Bay Da1adiye radyoda Fransız rnUletine hitap 

arıs, 21 ( .R) - aşvc 

ederek elemiştir ki : . k kil trcler iıntidadınca Alman arazisine 
- Cepheyi ziyaret etilin, b.ır ço 

0
: heyetinin kıymetini bizzat görebil-

• girntlş bulunan hatları gezdı~. Kuın;f de eden kumandanlarımız lüzumsuz. 
5 dim, Geçen harbin tecrübeler~n~cn 1 a .. bilmişlerdir .. Askerlerimizi sa-: 
: ve öldürücü taarruzlardan ıçtınap etın:nı Onlar niçin harbettiklerini: 
: kin ve azimkfır olarak hayranlıkla seyre mbe .. · H'tl nn' ihtirasları Avru~-: 
• b'li . •. seneden rı ı e ed • 
: ı yorlar .. Harbediyoruz, zıra uç . 1 d' Askerlerimiz, bizi bir sen e: 
5 ~a bir günlük emniyet bile vermenuşek er ~rfaaliyeti felce uğratan, bu daimi: 
: Uç sefa seferberliğe mecbur eden, onomı : 
5 tehdidi bitirmek istiyorlar. fl , yıkan bir rejim içinde ezilmesini is- İ 
! Harbediyorlar, zira F:ransall1l1 tere &ı SONU • JNCI sAJdFEDl1: - i • - v .. • ......... .. 

teşkıle memur edılıyor 
Bukovinada Alman ordusu hesabına 
tefkilat yapan Almanlar tevkif edildi 

Almanlar 1800 tayyare tahşid ettiler 
Polonyadan getirecekleri kuvvetlerle Belçika 
üzerinden Fransaya sarkmak istiyeceklermiş ... 

Hariciye 
Vekili 

-~·

Ankaradan hare-
ket etti . -- -

Londra, 21 (Ö.R) - Paristen alınan Maalaaza Fransız ıulıe· iyyen endişc)i mucip mahiyette olmadı- Ho.slıoua seyahatinin 
haberlere göre, geçen hafta Almanlar .... • • -... -..a llal.t I ~ ğuu tasrih etmektedirler. .:~ • 
tarafından sivil halkın tahliye edildiği !" lftUfa .... J,...-., uuY e .,.r 1 f<'RANSIZ TEBU(;i Oft gi. SÜl'emesl 
~ - La - Şapcl ~takasında, yeni ye- illtiınaJfn Fl'GllSIZ erlıli· Paris, 21 (Ö.R) - Bu sabahki Fran- mulltemeldil'-
nı Alınan Jruvvetlcrı gelmektedir. nıJICll'IJfyesf tarafından sız tebliği : Temas halindeki unsurların - -

Aynca: ayni ~~ntak?~a 1500 - 1800 göz öniinde llulandlll'lll• mc\~ faaliy<'ti hc.r iki tarafta topçu Ankara 21 (Hususi) - Harici-
tayyarenın taha~t ettıgı anlaşılmıştır .. duğun ili I oteşı.. . ye Vekilimiz 8. Şükrü Saraçoğlu 
BelçiJıanın fGrfı hudU• dlJJ Uf Ve zım ge en SEVKÜJ.c~:yş iNTiZAR DEVRESi bu akşam ekıpresle lstanbula ha-

d alı bul Elı te r erin alınmış ol· Paris, 21 (0.R) - Fransız ccphcsin· reket etmi tir 
una Y lft unan S duğunu söylemelıtedir• de sevkUlceyş intizar devresi devam H . . ş v· k ·r . . d 

La Şapel mıntaJıasında· ıer ediyor . .Bu devre oldukça geniş hava fa- .arıcıye e 1 ımız . ıstcuyon a 
s.ı • ~-- ı-s.•- A.___ - aliyeti ile kendini gösteriyor. Hava fa- vekıl arkadaşları ve bır çok zevat 
H uU ~•r IHHlr •ırnun• Alman kuvvetlerinin Eks La Şapelde aliycti Şimdiye kadar en geniş inkişafı- tarafından uğurlanmııtır. 
yanın umumi flarpl_e Ol• tah~şü~ü, L~ksemburg dukalığında da nı bulmuş değildi. Fransız ve Alman 8. Saraçoğlu yarın ( Bugün ) 
dağa ,,..,., Bel~a itze- d~ hır endi§e uyandırmıştır. Burada- hava filoları ~ımdi sık sık karşılaşmak- lıtanbulda bulunacak ve lıtanbul-
rlfiden ..._ ____ •a lıaP•ı ki mahleller, ~ ~tundan t~dır. i1;'t müc~deleler hava malzemesi- dan Odeıaya hareket edecektir 

.-• .-...... _. .,. sonra Almanların Belçıka - Lüksemburg nın tcslihatı, cihazların kullanışı ve pi- H · · V L·1· · M • b,,. .... elıefe 8~f?9 yolu ile harekete seçmelerinden kork- lotlann kabiliyeti hak.kında fikir ver- a~ıc.'ye e11ı .~nın o•kova le· 

ğl 11 ..... lnl teullı d• mak_tadırlar. . . . m~. yal.atı.nan on gan. luulcu dauım 
Diier taraftan Bedin mahfellen ıııe. Şımdıye kadar şark cephesinden gar- etme•ı muhtemeldır. 
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Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
........ ı ................................. cm .. ... 

Hcıberden 

Na.kl.en -30- Yazan 
Rahmi Yağız 

:;:şa sc: 
,.EWI A•IR 

.. 

iR 
Pipi vapuru Mektepler bu 
-~

hafta açılıyor 

BTLVL CU .. 
- ~~ 

Balkanlt. 
----tr·---

A lll'UPO htll'1JlnJn 
d11ında 
lıalabileeelıtir ... 

-~- _,.,.ıi 

Çünkü mevlevilerin Şam.da belld de ha- kendisini selamlıyan satıcının hareketini Galastan gelirken Bu sene okullarda tam 
ı;ı tenpcrverce hareketleri asker ara.- görür görmez işi anladı. Bozmadı. Aynı kaza gecirdi... _ BAŞTARAFI ı iNCi SAHtFEOS " 
sı.ııda bu ilah! otoriteyı' temsil kabiliye- wulle mukabele ederek oradan ayrıldL Romanyanın ~ Galas Jı"manından mu·· - " böJ~eyi işgnl etmesi besaptanm ve 

ŞEVKET BllN"'. 

.tindeki dede bölüklerinin heybet ve Gerisin geriye tabura dönmek için çar• hinı mikdarda kereste yüklü olduğu b • d • • ı • h A k • ı k minlerinl alttıst etti.. 
lnym~tini azaltacak, bun1anİı ne i.~ ya- şıya sapan d~denin arkasından ~ki kiti halde limanımıza gelen Yunan bandıralı ır ısıp ın a ım o aca Almanl:ır Romaııya hududunda f'!. 
ramaz inc;anlar olduklarını açığa vurdu- koşarak geldiler. Bunlan yahudı satıcı Pipi vapuru kaptanı, dün ticaret mah- ı ek etiyle Bonuuıyanın ~~~ ... 
racnktı. Bu sebeple telgrafa dördüncü göndermiş ve üstad rütbesinde bir maso• keme:;ine müracaatle •Kaza raporu• is- ham ae kaynBklıırmdan istcd~~ 
ordu kararg&hmdan verilen cevap Sait .nun m. e.vt .. evi _tabııruyla ~irlikte g_.eldiğini, teıniştir. Kaptan ,re ırnhitler dinlenmic, -'-~ıd ~ .. !11 ı_ f-· · ::-:t d' rlJll" 
be 

,d d d - 3 d .,.- -·-y Maarı·f Ve,_" 1etinin' · ha.J....1-t .. .M yeni l n.ndan nefret _..ıer. Devi-=- k• ... •nlan· Şoı;:JU.A e Qu.&ftuc e ..... ,iı UilU c ıyo yi sinirlendirmesine rağmen şu oı u : ışaretını uzenn e ta~ ıgm.ı. cu erece vapur hamulcsinin fırtına yüzünden ha- ıuu .f41HA ._. .. "" .. u.. ......~ KlZllordu bu tehlikeli omşuluJ.!ıı 
HaJepte Mevlevi taburu K. lığına : ashabından olduğunu .öylem~. dedeye sara uğradığı anlaşılmıştır. okul disiplin talimatnamesi şehrimizdeki na, Türk cemiyetinin ahlak kaidelerine, bırakmadı. Rumen milleti de siy~Ai 
Tabanın Halepte emri ahire değin is- yardım etmelerini ve emrinde bulunmala- - *- alik.adarlara gelmiftir. Bu talimatname okulun .n.iz.amlarJ.OA itaat eder. iktnadi jdjklaiılini .korumak için p· 

tiralıatte buluaması -ye seferi haDTlılda· nnı tenbih etmişti. hükümleri Liseler, Orta okullar, Öğret· Kahvehanelere devam etmez. Bunu 
km ikmali i~ nok:saoJarm .-e ihtiyaaıı ilci mason dedeyi ÇaJ'fl ortumda bul· .MEMURLAR men okulları. m~sldci ve teknik oltullan kendi vekann.a uygunsuz bir ;, olarak gi=c::::~d~ e.ııneyip1~ 
l>rdu karargahına bildirihnest. dulu. Karşısına geçip kendi usulleriyle ff lfı • i 1 tuafından tatbik olunacakt:rr. kabul eder. .,.. 

Dördünrü ordu kumandanı ihtiram gösterdikten sonra sordular : a a l)J maıarne e Bu talimatname hazırlanırken ceza Talebenin okul dışındaki hareketlerin- Alman on1usu Romımya buaud~~ 
Ferik CE.'IAL - Ostaclı azam ne emrederler~ etmeğe mecburdurlar mevzuu üzerinde tevakkuf edilmiştir. Ce- den suç sayılanlar şunlardır: yansaydı harbin Balkanlara bulıı,. 

Scıit bey bu wziyet karşısında sükiıt Muhtar dede omuz siUcti: Dahiliye vekllctinden vil!yete gelen za bugünkü terbiye kaidelerine göre arzu Yalan eöylemek, uygumnız lıareket na mani olmak imkfuısıı: olacaktı. 
etmek mecburiyetinde kaldı .. Maaına- - Aziz biraderlere teşekkür ederim. bir yazıda. intihap dairelerinden dönen edilen biT vasıta olmadığı için, ceza ver· etmek, okulda men edilıru. kıyafet ve B l ·ı 1 1...~d· l b ' d" du··rii 

k __ L L d leb -'-~ - - '- k- -'- . cync mı e ııa ıse er aş on-:--~ 
fih o gece bütün ~lcvlevi dedelerini bir Bir isteğim yokl mebusların bir kısım vilayet ve kazala- me mecuuriyeti &arşnm a ta enin tuvaJ.CU rap~. 0 w.a mazeretaız g~ J • sünıtl · ki f OOiy YuPJ .. , 
araya toplıyarak onlarla uzım. mun gö- - Sehri gezmek arzu ederler mi) runızda idare memurlarının ve bilhas- ruhi haJleri ve suçun işlenme şartları gelmek, okulda dersten kaçma, okuldaki nr b ~· ın ~· . °:'ka . 1~ ...... .:, d ld ... ,~lan b' K d" d 1--"- k k Iar halkı · 1 1 gözönünde tutulacaktır. t.alebe .. __....., sına ~ t mevzuu 3 ıs e gımız v yı, ! ..J rUştü... nıuepte e yo a yapu..& gi ı - en ım o~m. sa üçü memur ın n ış eriye eı:~yı vleyba _L_::"~, °E." Ah 1_,1 da haynttaı lw)ıeM ~ 
k alenderce hareketlerde bulımmamala- - Halep muonlar locaa.ının salahi- yakından alakadar olmadıklarını müşa- Öğretmene aaygınzlık $\JÇU ~emek en m....._ ta e eye ;r~ıyan ıu~1-ve_~- ret.ek siiıpa:iderin WrWı:illi takip ~ 
nnı, dedelik ve dervişlik sıfatının götü- yeti muayyene ile katip biraderi bizi hede ettikleri bildirilmiştir. Vekalet bu ağır cürümdür. Talimatname bu hal kar- lar bulundurmak. okul ırpor 7u..ıuarı.naan ceğiDe -p11e bıralamyor u· il' 
t-mıiyeceği hallerden çekinmelerini rica maiyetinize memur ettiler. hususta diyor ki : şısında öğretmene müsaadekir davnm- ba,ka spor yurtlarına girmek, imtihanda DÜ% ld cletaylan ~ ~ 
etti. Dedeler kendi dervişlerini sıkı bir - Şimdilik lüzum yok. Sizi arars:ım - Halkın i~leriyle ciddi surette ala- maktadır. Bundan ba~a talebeyi çalı~ kopye yapmak, olcula yaralayıc.ı '1etJe1' •-- , __ ..:u_ ._ 1 -L:-

., Led _L .L d d .u ann , ..... .,.1 t:Aun an""şına_ar YiUUIU -:-~ 
~ptırnpt altında tula<:'aklannı Sait beye nerede bulurum. knlanılmasını, memurların halkın i!lleri- tırmağa 1evır; ecca. mükafatlandırma getirmc.ıo.., okul .içinde ve ~ a inete lar ve tes:ıdümler lıazıdamaki.- ....,.. 
vadettiler. - Bugün uğradağımz dükkan ltntip ni günü gününe görmelerinin temini ve usulü de ihdas olunmuştur. mugayir harekette bulunmu suçtur. bir şeye )'UalDaL 

O gece vilıiyet tarafından mevlevi ta- biraderin mağazasıdır. Oraya müracaa- kendilerine hüsnü muamele gösterilme- Yeni talimatname Tüik çocuğunun Böile vaziyet ~da talebe. inzi-
l>uruna bir ziyafet verildi. Halep kebabı, tınız k.ô.fil slnl ve halka iyi muamele etmesini bil- ahlak ~dannı fi>yle tespit ediyor: bat Ye hayayet dinmı tarafmdan eorzu· Ba'kenhr a üz ' f' -- ~ 
b skus pil1va. çe,itli bakla....:tar, terhet - Peki.. miyen memurların vazifelerinde devam - Türk çocuğu doğru IÖzlüdür. Ya- ya çekilrrdttir. ar ıaıwaiı taw m ~ ikiMj ~ 
Ye lcahvelerle izaz edilen denişler tıka- Mu!ıtar dede onlardan ayrıldı. $öyle kabiliyetini kaybetm.i:ş otduklarma hük- hükiimrfjajn yı • bıa .. 6 
b asa göYdeye attak.lan ,.emeklerle yer- manzarası güzel bir meyhane bulup ~ü- medilerek ona göre kanunı muameleye Orta okul talebe duru mu ....aıhlk 1m4w1 .. w1m mb:ri ~ 
lerinden kalkam1)'1lcal: h ale gelditeT. Zi- l erdir D'\ahnım olduğu demlen.meyi ora- tevessül olunmasını dilerim .. • rilli m:ald:ıışh p kııırar ftr4iij ~ 
,afette ,..Lwz tabanın iate memuru da yapma.le için araştu:maJara batladı. -*- kmıla I - laaı:iı:iye ... ~ 111" 

M uhtar dede mevcut değjldi Dedenin Fakat dedenin gerek kisveai sikkeli o k 11 6507 ı• liiiılir. FiJhalrib mr•era • • ~ 
hqmdan garip bir had.Ue gcçmif. 0 ge- cüpbeli heyeti. gerekse sakalı ve kıyafeti Hariciye vekaleti rta 0 U ara ISe ee111ııa o1an oribıbın1a. lmdpttan dl'. 
ce .-ı1ayetin reaıni ziyafetine gelecek yer- böyle bir meyhanede oturmasına mfoıait teşkilAtJ... , • laftı.rdaa ımotörize btwdle:ıi:a U .,/ 
Cle Halebin mütenevvi eğlencelerle vakit değı1di. Aynea tabur kumandanı daha Hariciye veka\eli teı;;k.ilatı yeniden ~ eski J&leiiawo - • 'iJ!. 
geçirilen ymi barlanndan b irinde kal- g\jndü:zden dedeye rica ederek Halepde tanzim edilmiştir. lere 2583 talebe alındı •+"Mir. .......... t1.11tJ 
nuşb. rakı içmemesini. halk.m uunıda. böyle VekMet k!tıöi umumisi, diğer vekA- ._. kmıli -.,.O iMi fıeeftetiJ~ 

Mzdıtar Dede konaia gdmıce keacüsi- ~ir ha_~i:o ço~ ~ena düşüncelere yol açeca- letlerdeld müsteşarlık vazifesine muadil bıiar ıt uw ~ lmtıia 
ne tah.u· ed.ilea odayı bolmu.., eaterini gınb s~ylekıştt. ı1 k • l' k b - vazife ahnl.f ve siyasol idari teşkillt em- H , ....._ .W~ 
brargilıa buakmış, emlıberi Durmuş h e e, 8

1 
şam~ 1 ;ati ge ~~ ~· rinc verilmiştir. Orta okullar ve Liseler müdürlerinin 55 çocuğun Tilkilik ortaya, erkek lise- siJlıi>w. ~1mmisbmııllala 

H üseylne odayı temizletmiş, heybesini Ta atsız o uyor u. ır ana ~IU.IP q K~tiib. · · _ __. ~•L-' d tıkla ·,...; d ~- '-'"- · d ki __._ L· • • ~'-'---' fi da.,.. ~ d .. . · · d" .. dii. Banan Lem <.ı ı umumıye sıya:sı .. -.u=ın e yap n ı'(o.ıma an m Or'Wl oa.uu..a- sın e ""' ... 'u.ınncı ve UUDCl mnLa•m-
n eşya,armı oraya yet\eŞtirdikten ııon- ~ uı,un v uzun yardım etmek ve müfarekatinde veka- rın ve liselerin talebe kadroları tesbit da İngilizce okuyan oıı çocuğun. Gazi 0-... -ıamk. lıtt ihfb b 
ra dervişe: hem d~ kulfet olacaızını hesap ~<\erek !etini ifa ey)emek tize~ bir birinci mu- edilmiştir. Talebe cetveli her okulda bil- orta okuluna nakilleri kararlaşmıştır. ohuk_ enfiile ha sömia sa:ı.Wllilllf' 

. - Erenlet-, ben bir az fdıri dolqa· vazger:tt. Çarpdan .. dolaşb dar . ~1 avin ve idari qz.ifede yardım etmek tünleme ve sınav neticeleriyle namzet Mekt-eplerin kadrolan şöy~dir : dm fiilllle ef•• i« -*it ~ 
71m.. een haradan bir ,.ere ayn}mal (kaa) lann bulunduı;ııs cacldcy~. Jt"~rdı. iliere bir ikinci muavin afik edilmiş- kayıtları neticelerine göre hazırlanmış- Birinci erkek lisesi '587, i.kiDıci lise ŞEVKET B 

DHıylerb~k eokağaa~~rnıştıD. - -' L llçerdden zur.?a,kkdarbbu~a a]ve turluhara~ tir_, tır. Talebe cetveli ba%ırlaımScn ııemt .1238, ikinci liıııe arta tasım 314. Gui ~ 
a e ın çaqıaı 'wuwtaz caeAia AOŞU· saz ann en mure -~~- ır ç gının a engı Keyfiyet hariciye vekaletinden vila- münasebeti, öğretmen tasarrufu, odala- orta okulu 714, Tilkilik erkek orta oku- ,:•nn••nn••• ........ , ......... ,,,. .. ,.,. : 

na ~!~.i·ş~ilüKüçük diik:_~~da yü.de~i dkuyulab~ kaa~an~. onuknde dyultkunad~~- yete bildirilmiştir. rın genişlik derecesi, yollarda az zaman lu 862. kız orta okulu 292, Karataş orta • Tcş•kku·· r ' 
IU1luau or ·· kadın saw::.-rın .garip hır una ır a~gı oır yu arı o aşan eoe -----A. •• 1 . ..ı_ d"" ·· lilm""ştür okulu 828 Karşıyaka orta okulu 895 L-

_L • !I 1_.__la ed d "- •- _... Git . b' d··u _A -•- geçırı mesı esasaarı uşun u . , , 
Çe&."~ u.e pazar a rau .eyr en e- nınayet ~ararmı ,...erıı:n . ti ır uucao- Kar aka, Tur Bayraklı semtleri- !Buca orta okulu 369 Bornova orta şu-
'de karargahtan hayli uzakla"an dede, dan a gel ve kefiye aldı. Sikkesini ertesi TElıJİ HtJ'KUllET PY ,, __ li ~'-- k ogre".. tmen besi 236 kız lisesi bhmcl denesi 1314 
L. k d"ı_L A v d O d b h 1 k .. d " '-kA b k K ne mensup wıoı: tuLlll.1-ın ız ' ' 

Emlak ve Eytaın bankası idart• 
meclisi hasından bay Mesut ö:z.lt_! 
kün gözünde çOk mühim ve naıv 
bir ameliyatı taın bir mııv.affaJuYei: 
le yapan Ankara Nümune bastaJıCSl 
mütahassıslannaan göz do1ctoro ibt'1 
Velik Hüsnü ile .asistanı bay Ni.hB' 

vır uyumcu ı.a&,&;anına ugra ı. ra a ~a a a ma uzere uır; anl't ıra tı . e- KO·VAKf.ABL k l d 1 k lis fl alın- kız lisesi ikinci devresi 396 1az ogr·-et-
örd-~" • al eli d __ , k-L li · · d " S L-,::. -L ilk --•-'d · ~ · n-_ ____ .. o u un a açt aca e sını arma , 

g ugu ınıce bn t er en mamw, en- yeyı gıy ı. o~a 'ıD'u· r~ ıgı • . ması karrlaşmıştır Geçen sene semti men okulunda birinci devre subcsi 683 
ri.bar •t>L bir ağızlık ile Haleplci.rt 11a- laava daldı. Nafıa ~Set~ gelen bir .r~da, olmamasına ra~ Tilkilik orta okulu- kız öğretmen okulunda ikinci devre şu~ 
.. atı. bir tütün tabakasını satın almak iı- Burası taştan yapı!mış. biribirine biti- bund~ ~ yem -~ .h~t na yazılan 350 kızın kız lisesinde orta besi 362 ki ceman birinci devre talebe 
tecli. Satıcı ihtiyar bir yahudi idi. Dede $İk hücrelerden mürekkep bir binaydı konagı ~ ait projeler ıçm. yap- sınıftarma SS erkek: talebenin ae Ka- kadrosu 6507 ikinci devre kadrosu 2583 
Re pazadıil sün!ürüyordu. Bir aralık ~n· O_rta yerde ~en.İ$ ve yınmaşak tat döı-At · tınlacak bina oda~.~~ .me- rataş orta 'okuluna, Gazi orta okulundan talebeden im:rettir. 
ra lcesesini çıkarmak için cüpbesinin önü- hır meydanlık bunun ortasında da bir mur sayısmm bildirilmesi ,Udpmnışü.r. • da, ameliyatı müteakip şefkatli ibtl

: mamı gostcren hemşire Bn. Fatınt11' nü açan dcdez:ıin kemerine ~ileri ili~ havuz wın:U . .lçıemi cigara ve tömbel:i -*-
yalıudi' kemerin üzerinde işlenmiş ma· dumanıyla yan si~enmiş bulunan kaada 
tıon İşaretini görünce pazarlıktan , .az. revaklara yerleşmiş akşamcilar. önlerin
teçti. D edenin karşısında hürmet vazwe- dc'ki m~a1ann üzerinde aumhilerle da · Kayabaşı ficiası 

:ft Ankara Nümune • 
:bütün güzide ve değerli erltQnıı:ll' : 
: Ö7.kök ailesinin derin minnet 

ti aldı. Sordu: ran 11oiuk zaMe rak151ftt lcade!ı bdeh Viliyet mektupçuluğunda münhal 
- Dereceniz~ a~ıyortar. Kenardaki revaliardan bi- memuriyetler :için yapılan imtihanda 

: şükrammızı bildirmeğe •Yeni 
• ~...._ •--- • __ı__,,_ ı : m 'v-... ouı~ nca ~. 1 

Muhtar dede ifin farlcmda olmadan rinde yerle.ten •az bol ,.atelli Suriye pr- asgari had Olarak bbul edilen numara- • • 
eöylendi: kılan çalıyordu. Dede çoktandır ha~n:t yı ihraz eden bWunmadığı için imtihan Ol dürülen kadının kocası karısı 

: ÖZKÖK~ ı : ................................. ... ~ 
- Oçt o1du~u ve ilk defa bu sek.ilde nsgeldiğ" hükümsüz &ayıhmştır. · • 
Yahudi derhal hürmet vaziyetini tek· me,Yhane alemine !cendisini kaptı, koyu · -11-- h kk d k• • dd• J dd d• lngilız kredisinclen ,.J, 

rime çevirdi. Dedenin pazarllk teklifini verdi. Hemen Te"n'l'k!ardan bmne ~di. BİR yaa•• • ..,.M. a ın a J 1 ta arı re e ıyor faydalanacak daireP' 
nazan itiban a•madan .-erdiği fiate ta· Masasım donanırdt. nefis '2alıte raknır n . n&1n.n .. n v _ 3525 sayılı kanunla :tasdik olunan ~ 
Laka ile a~1zğ, paket ,.aparu uzattı. çekiştirmeğe koyuldu. ~ caddesınde amele Omer og- İki l'k Ka .. ı...-. ka ~--'-- d '-'- v ç ğ ldy.e ve 'tngntere 'kredi ve tcslilınt ' 
D d d k le 1- .., 8 ._MEDJ 1 N . b ' al-i- J • de M h- çeşme ı , y~ so ğı ~· şm a ;ı;ııu:- çooagam11& var.. ocu u var .. la _ • ,A e e ışanya çı ar en mason usu u ue •• •.& •• u ur:ı ır ---. ~-esın n e b ~ .. ı .. - mucıomoe satın aluıncak~v, 

met 
-::.ı:. H m •. .. -1..__ı.. L..-ı... nın muhitiminde uyandırdığı tesir pek Çocuklu bir kadın böyle ir şey yapa- r~· . L - - __ ..ı. 
UbM& _as;m_ ODUDe ~GA ~ b" ükt- D " -ad. mnilikte ıah dem;.+;.. 72metıın aynı .11.dlluna mcruut -.ı 

Jap_onyaAvrupa harbine 
sürüklenmek istemiyor 

la arkac;ından ve kolundan yaralamıştır. kik~Y t ınd • un lmu eıum:. t" ik- ~·1.-4.- .._,.el, • ..ı._ t d_,,.,,_ ·· Un klearing anlaşmasının dördüncU ;rnıılJ' 
5 . ...ı.. -~-•-- a a evam o unmıq, emaye ın a ı.n.e~....., ve aı: mıevcu e.ı.ıı.&ı:r on -
~ ... ,.__..mıştır. olunduğu evde keşif yapılmıştır. Tahki- de zavallı adımı 'beynjnden vca ahmı§a sinin i~) hcnd! .mucıoince klearlnS f 

-•- kat ilerledikçe bSdiseDin bütün düğüm dönmüştür. knnteo~an ~ı:ı olarak ~ete 
KALP G'UMOŞ nOkta'Lm çö?J11me«tıe ve fecaat bütün Mehmet Çanga dün. bir amelipt #- ~~ günıriik v~ İ~~r. ve1' 
PARALAR ağıdığiyle meydana çıkmaktadır. çirmiştir_ Ahvali Q}ıbiyesi iyiliğe yüı tinccB ::ık.~~":1"!.~ ~· /) 

-· t tın t K d' • iyil · x... u :uusU.>.... u.ıauye v eti ue "' Dün meydana çıkan bir hakikat te .. u uş ur. en m ':şmce a~ ceza- tcninr1iklara kaınb. müd- v ıııvı:; 
Son zamanlarda bazı yerlerde 100, 50 ilşıkının eliyle hayata gözlerini yuman oa muhakeme ıeClileceiı.iir. ı.:-ı:ı.ı . b" l.!0 

ur e 11. 
ve 25 kuruşluk gümiif paraların b.lpla- ka-t·-·- ilk bıMlr aralannı aldı~ 51_ Dün. mütalaalarma müracaat ettiği- ~erme .1r. iamlın ya~~~ ,"'J 

Va~ 21 (A.A) - .Japon sefareti 
tebliğ ediyor: 

Japonya hüklimeti, Avrupa ihtilafına 
sürüklenmenin önüne geçmek istemek
tedir ve bütün gayretlerini Çin işinin 
halli ür.erinde temerkii% ettirmiştir. Mu
hasematm tatiline müteallik olan itilaf 
ile Mongolistan - Mançuri arasındaki 
hudutlnrın tahdidine ait müzakerele_r 
sadece bu esaslı .ı>iyasetten müllıem ol
muştur. Bu itilafa daha derin bir mana 
iEafe etmek onu fena tefsir ~k olur. 
Bu itiWı Sovyet Rusya ile edebilecek 
bir ademi ~yüz nUsakına mukaddime 
addetmek veyahut Sovyet Rusya ile bir 
mukarenet tes isine matuf bir tedbir te
lakki eylemek için biç bir sebep yoktıır. 

Japonya ile Rusya arasında aktediJmiş 
olan itilafın Alman hükümetinin tavas
suhı sayesinde aktedilmiş olduğu sure
tindeki şayianın asıl ve esası yoktur. 

Matbuat mümessillerini kabul eden 
B. Horinouchi, s u noktaları ta5rih ct
m~~ . . 

1 - Mancuke>dak i iaoon kıtaatı Mon-

'"-diif· ~;ı-:...:.. H"'""'-et, kal- uuuu., ~ Y &• • • huk·•,rAul h~dis . b. • t ge gıxe bu gıbi malzemenm vunıa~ . ıına ...,._ ~· ua-um rada 8.şıkını yanllamış olmasıdır .. Yanı mız ~ ar i:l emn ır emaye nliıkadar d . .. . rw. 
~lıstan hud~~und~n çe~ecek. fakat ıpazarllarla mücadele için yalnız mahalli cinayet akşamı kafalar tütsülendikten mahiyetini aşamadığını, ancak suçlunmı w •• aıre .. ~e mu~l~rın ~~ 
Mançuko dahilinde ıbka edilecek, ya1ruz zabıta kuvvetlerinin alaka.siyle iktifa s M hın t ç Hid t 'Ik b k vaziyeti babmmdan. arammaaki «}&. cagı tahrın muracaa1ler uzerıne ~ 
Çin muharebatına iştirak etmiyecektir. edilmemesini ve zabıta kuvvetlerine bir ;:;;:.sin~ . ~ :ızıga d aye e 

1 
Hid ıça t ve alikanm cıürm.il hafifl.etid bir sebep yet maAalJI gümrük idarelerlneu1t~_, 

2 - Müttefikler kıtaatının Şanghay- yardım olmak üzere bilUınum devlet t M hme1;ç ış, on an lasonr~ F~et sayılacağını beyan eylemişlerdir ve alôhaarlaruı müracaatinl w•oıı -, 
dan geri aJınması için Japonya - Ingilte- bcleıCliye. hususi idare memurları ve pa~ 1~.d e . .. anJa~ yaral mış ~ ~ · ve geçilmesi istenen malı.emenin ~..A' 
re ve Fransa arasında görüşmeler yapıl- ra alıp verme yazifcsiyle muvazzaf bu- ~ a~~tın ~ ;n. a a~ a~ ~a: ar al m.ikdariy.le kıymetlerini ihıiva ~ 
maktadır. tunan bütün -n!Znedar '9e tahSı1darların ço ve . e?11 ~ .ugu ıçm zav - Olan iW&ı ı·e mektubun birer le~~ 

3 - Ja n hüküme·; Çank k il . . h . .. 1 . . kalp h kadın haJata gazlerını yummuştur.. Elhamra nakit işleri umum müdürlüğüne gOJ>· .. po . • ..... . . ay~e e azamı assasıyet gosterme erını, Mehmet Çanga halen memleket hasta- . 1 • 
ınuzakercye gırışmekten ı.mtına etmek- paraları piyasaya sürmek istiyenlerin · bar. . Joorn•~ .. -.ı .. teda · altmd rılcce ctir. 
ted.ir. Fakat japonlar, bir çO.k Çinli ti- deihaJ zabıtaya teslim edilmesini allka- nesı ~~y~ v~ • • vı a- İagili.E kredisinden § U daire ıre ~ 
care t liderlerinin Çin - Japon ilıtilMının lılara bildirmiştir dır. Henuz ifade verememiştir. Sinemasında .._.... :ıec istifade edeceklerdir : 'MilD. '.J 
müslibane bir surette halline taraftar · Bn. Hidayet hadise gecesi yaralan- _...,. dafaa ve'kileU, Sümerhank. EU1': 
oldukb.rınm nazarı di1Wtt.e bU!undur- dılc.tan mma ~ ~ ~- İKİ FİLİM BİRDElf D_~v~~~ .~ollan İşletme umııf!~ O ha kadar : Çocuğum. çocugum, aiye m - _ 1 _ durJu,gu. Devlet Hava yolları _ ~ 

Tokyo, 21 (A.~) - Vaziyet baJdr:mda ZBf., lemjş, bir aralık ·~Ooıımu getirin., ko- UY AH VE rA~A ~um müdürlüğü. Devlet D~61 
mütal&ılar serdeden Oclıi gamtıS Ja- Yusut Riza Okulu cam nerede, ben bunu yapmıyacaktmu iNGiLizcE., işletme amwn miidürlüğüJ tstanblı1 
ponyaya Rusya ile Japonya ar.umdalci di}·e lxığırm.ıştır_ Bedbaht kadın son ne- lar idaresi. 
münasebetleri yeniden tesis etmesini ve ANA VE İLK fes.inde bile çocuğunu sayıklamıştır. AUCE FAY - BEN BEILNY Bu karar alaka1ı diğer nıakanllıı.J'll 
Çin meselelerlııe bir nihayet •enoesiııi .. _ -tt•;.U- Bn. Hidayetin nikahlı kocuı, ~e ALrıu M2Asu~ ... i bildkilm.iştiı-_. __ 
tavsiye eimek1edir. !~~v~e d--,..~~~== olduğu için karısının öldüğünü ancak n u.:..1'11 m maktadır. ~ ~ı-.... .... l1U ---~- bir gün sonra öğreoebilıniştic .. Kendisi, FRANSTZCA l>ÖVALER.A 
Vaşington 21 (ö.R, - Japon Jefareti de ~~. ' karısırun böyle blı' şey yapacağına bir MiREİL BALLİN Amerik.aya gitmiy~ 

memlrketinin Avrıt}'a harbından uzak Kl!Sl'ELli CAD~!;ON ·. 291,. türlü akıl erdirememiş: SC~~- -e: p3=~l-de9 e~.a..-.. Du'blin. :21 (AA) - Dö V . ~ 
kalmak is1.ediğin.i Amerikan hariciye ne- A.llıı..ır..- ,.. - •Buna :imkan yok .. Benim kanm -w:.a .,. _...._ 'nm~ A.~ Z'.İyaretten 'Va7. geçtiği ,. 
zaretine bun:-;...... 1 - l& (1878) .. ~~ ~w~ namu.<>lu, iffe-Oi bir kadındı_ Sekiz ya- '/"/'/"AY',-7///,..,rr.rTTT~h~ men bildirilmektedir. _/ 

~rzsııır.wm e·· Karım dan 
Gizlediğim Sır 

Sizdek3bın.. - Ben ner gün evdeyim, dedÇ tütün üzerinde çamaşırlar asıl1k1İ'li 'bir c~ -na: . - - - ./ 
- Arkadaşınız değil mi?. Gidip görür- deposu şimdi paydos.. besi vardı. . . . . --: Iclfil haıum burada uu oturıı> 1 , sünüı:.. - lnşaallah biT gün rahatsiz ederim. Kapı açıktı. 'Eşilde elindeki b.ir d.ilım Dıye sordwn. Ç.Oeu.k yüzüme apdll 
- O artık ~i bü,.ütmüş .. Süsleruniş.. - Amma.. Gündüz olursa lceıviiniz ekmeği sünı~ ile beraber 7iyen yedi dal lh.ktndıktan sonra: 

Püslenmiş .. Bir azamet.. Bir tavu-.. lki ~~~· Bi~ çocukla ıbir pusula gön.de- sekiz yaşlarında san saçlı bir çocuk otu- - Mama .. Mama.. . • ~ 
d~m bir çekirdek.. Kim bilir hangi nn. Brum evın numarası i~L Ben hemen nıyorou. _ Diye .tCslenerc"ıt içeri girdi. içeride f 
büyük ikapıya baş vurdu .. Bizim gibi fa- pusulada yazdığmız yere gelirim.. Ya- Kalbim şiddetle çarpmaga başlamıştı. pısı aralık bir odadan cazı?Oay-11 .., 

kicletle görii§meğe tenezziil eder mi nımız.da fena insanlar oturuyorlar, .gö- Iclat bu evde oturuyordu ha.. sesi ve burnu tahriş eden bir zcy1İfl) 
Yazan: 

30 -
Üc Yıldız • 

hiç... rürler de .. bir şey değil .. Hani dedlkodu . 1!1tiınal ki ışık yanan şu p~n~e.relerden kokusu geliyordu. 
- öyle olsaydı adresini verir miydi? yaparlar .. Eski kafalı adamlar .. Asri ha- bll'I onun od.asının pençeresı i.dı . Et.eğinin w ~cunu belindcği ~'f 
- Kim bilir bir yanlışlık tarafına gel- yattan bir şey anladıkları yok.. Burada ne yapıyordu'? k · h ' adam ..:~:t-de 

m~tir. Nemelazım ne gider ne de görü- Safinaz benim adımı bile sonnamışh. Safinaz, onun süslü, püslü olduğunu s?.,;;;.'!ş şışman ır m ~ 
Safinaz da bana elinde tuttuğu k i.ikiik anla§lnak 1.'e bağ~mak ÇDk kolay ola- rüm. Hem şey .. Hani eğer acelesi yok ve Kendisini asri ha>'at hastalığına kapt~r- söylemişti .. K~ b~ir ~e!Jci 1bir daireye ru _~irisini mi aradınız.. 

bir kağıt parçasını uzattı. caktı. 1',a.kat ben ,şimdi lclfılden b~1tası- heınan Icl5Ji bulmağa gitmiyecekseniz mış olan bu kıza acımak için de valct1m falan daktıloluga gll'IIllŞti . Diye .sordu 
Kağıdı okumam için karanlıkta burnu- nı d üşünmiyor, gözüme Iclalden başka· Majikte g üzel bir filim var .. Beraber gi- yoktu. Ona eve gideceğim <!emekle ya- Gözümün önünde hayahnı kazanmağa ~ B uııdaJll 1' 

ma doğru yaklaştırırken Safinaz: sı gözükmiyordu. der onu seyrederdik:. lan söylemiştim. Deve bağırtan yokuşu- mecbur ika\an ve akşama kadar ~lışan . - Evet . ···0 ~UasJ ~ - A .. Dedi, karanlıkta okunur mu hiç. Kağıdın üzerine pelı: iyi tanıdığım Icla- - Beni mazur görünüz Safinaz hanım. nun n ihaye ti Tak sime çıkıyordu . Oradan kl51in yorgun argm bir halde buraya pınanuı pansı;'Onu eg mı~--..Jn~ 
B uyurun içeri.. Size lfımba tuta~·ım da lln inci gib i elyazıs ı ile yaz.ılmış adresini Başka bir 1.aman emrinize hazJ rım. Fa- tramvaya atladım. Calatasarayda. indim. dönüşü geldi. - Evci.,:· Ben~.madan~ ~-~ 
öyle bakınız.. okudum. kat Izmirden bug ün geldim. Vapurdan Kalyoncu Kulluğwı esnaf ya.rgaralan ile - Muhakka1<:, -dedim. Şimdi ya yeme- - Çok aıa ... Sızın pansıyonda 

Bu daveti Safinazın hatm için değil . c Kalyoncu kolluk, Kaiaycı sokağı, çıkalı bir saat oldu olmadı. Ço'k yorgu- dolu pazar kalabalığına daldım. Kalaycı ğini hazırlamakla veya -yemeğini y.e:ni.ş lclfil ~ _oturu-!°rmuş.:- fi~ 
lclalin adresini öğrenmek için kabul Madam Dcspinanın pansiyonu .. > num. Hemen gidip yatacağım .. solcak biraz ötede idi. Köşedeki kömürcü bir şey okumakla veyahut <la sökük fa- - lzmırlı. ol?ug~ bilıne111• .1• " , 

-------~-------------.J&--J.c-.ı.---ıı.....• ....... HU _.,.-,,_..,..._,_ • _ı...._ ____ J.,ii··--ı.._._ ____ --1LA:ı..,,.....ııı.a.....'-'-1..ı.:ı.....a·..._ , .. _,,,ncÜ7""""" .ı.. ... ~;~ı. '""°"'aı..t.lıır R,..,; ı:ınriinr.t> Iclfil hanun ısminde hır kız bur~ 



CUMA 1939 
1!EHl ASI R 

• • a ıcıy 

d f·ı . . k h Vekili V arşova mü a ı erının a ramanca A -~-. d k d• nkaradan hare-
muka vemet)erı evam etme te ır ket etti 

Moslıoua seyahatinin 
on gü süremesl 
mulatemeldfr ... 

Varıova, 
21 

(A.A) _ Varıova ınü- b ahseden radyo, bilhassa kadınlar ve nalctarından alınan mal\ı.mana göte - BAŞTARAFI 1 f~Cİ SAHİFEDE -
d f k 

_.. t 
2

2/55 de rad· çocuklar arasında bir çok ölü ve yaralı Lwow rnuka\"emete devam etmektedir. Anknra, 21 (Hususı) - Hariciye ve-
a aa umanaanının saa v • • k d' p d So k 1 · ı .

1 
bt•V• oldugunu bıldırmc te ır. ragnın ·~ vyet ıta arının Polonyaya .girdi~i kilimiz.in teşyii esnasında Fransız ve 

Alman tayyareleri şehre ölüm yağdırmakta devamdadır 

yo ı e verı en te ıgı: • h b 1 d " ,.. _ ta V Lemen civarında mah allelenndc mu are e er evam et- gün cenup cephesindeki Leh kıtal arı Al- Alınan sefirleri de bulundular. Hariciye 
uıırp arıovanın n • t t ve ıimal bölgesinde b ir süngü muhare~e- mektedır. . . ~ man arı mağ up etmekte ve Alman kı· vekilimize vekfılet umum katip muavin-

• d .
1 

·m·ız·ı takviye ettik. Almanlar, msanca zayıata ugramış ve taatını nehre kadar püskürtmekte "ıdı'. lerinden Cevat A,.,kalın, birinci daire sın en sonra mevzı erı • · ı ". 
S

.. . k tal hücum cclerek bazı bir çok malzeme kaybetmıılerd.ir. Po on- Bundan başka aynı gün yapılan bir reisi Feridun Cemal, hususi kalem mU-
uvan ı arımız ·ı •- k d 1 b" '"k b" •. b b d d bd 1 

Al t 
.. ı·· "f ezelerinin ~sir edı • yau a m ar uyu ır cesaret gostere· om ar ıman neticesinde iki Alman ürü A u lah refakat etmektedir. Scv-

man mo or u mu r . k 1 · k . • k 
1 1 

t tır rek ılk hatlara kadar as er ere yıyece · Ceneralı ölmü tür. Runlardan hin' ge- ye el"'isi de hariciye vckilimizle beraber 
mesını ·o ay aş ırmııı • Y Ochota banlıyosunda kıtaatınuz düş- ta§ımaktadırlar. . nemi Prittwizdir. Moskovayn gitmektedir. 
manı püskürtmüt ve bet on mitralyöz Radyon~n ıp~kera Alman hücumları Zaleszczyki, Pazartesi günü Sovyetler Şükrü Snrncoğlu ynrın akşam (Bu ak-

t t 
. ı· ne kadar şıddetlı olursa olsun Varşova- tarafından i~gal edilmiştir. Fakat Pazar- .şaın) İstnnbuldnn Ege vapuru ile harc-

zap e mış ır. l k d V• • b'ld' k k Kıtaatımızın maneviyatı mükemme • dn~n mu avemet e ecegını ı ırme te- tesi gecesi sokak muharebeleri hala de- el edecek, cumartesi günil saat 20 de 
d" ır. vam etmekte idi. Odesaya varmış bulunacaktır. Orndnn 
ırD. .. 

8 

tn .. .vareleri 11ehri üç defa bom· Miralay Lipsinski, rad}•oda beyanatta · kendisine tahsis edilen hususi bir trenle 
uşm n .. ,,,, ,, b 1 k . b" d v• 'kl'k 1 b d man ederek Kraliyet şatosunu, u unara vnz.ıyette ır egışı ı oma· Bükr-e , 21 (A.A) - Polonya kay- Moskovayn gidecektir. Pazar günü Mos-

:rıi 1müzeyi, beden terbiyesi akademisi- dığını ve bütün Alman taarruzlannın geri nnğından alınan hnberlcre göre, son kovada bulunncak ve pazartesi günü te
niı ve merkezde bir çok evleri tahrip et· püskürtüldüğünü söylemiş ve demiştir ki: günlerde iki Polonya generalı harp saha- mas ve görilşmc]crine başlıyncakbr. 
mi,ıir. - Manevi kuvvet ve azim, tanklar- smda kıtnl rınm başında ölmüştür. Bun- Şükrü Sıırncoğlunun gaybubetinde 

Varşova, 21 (A.A) - Şehrin dün dan ve alevlerden dah kuvvetlidir.> lar general Skotnicki ve general Mond- lıariciy(' vektılctini başvekil deruhte 
maruz kaldığı şiddetli bombardımandan Cemauti, 2 l (A.A) - Polonya kny- dur. edecektir. 

8. Grinvood'un sözleri Belçika 
Hududunda 

--tr-
- BAŞTARAFI l lNCl SAHiFEDE -
be doğru pek fazla askeri nnkliyat ya
pıldığı znnnedilmcmcktedir. Zira Leh 
kıtnntı hala mukavemetlerine devam 
cdivorlar. 

ALMAN TEBLJ(;i : 
Berlin, 21 (Ö.R) - Alınan tebliği : 

istikbalde, dostlarımıza yapacağımız 
yardınıların daha seri olması lizımdır 

Garp cephesinde : Almnnlar Fransız
ların üç balon ve sekiz tayyaresini dlia r z u • şünnilşlerdir. " Aksi takdirde bizim faal miittefiklerimiz. kendi Amsterdnm, 21 ( A.A) - Alınan - Hol-

larına rağn1en pasif d o s t kalacaklardır 
11

" l&ncla hududundnn bildirildiğine göre 
" Alman maknmlnrı hudut boyunn çok 

Londra 21 (A.A) - Dün avam ka- Üınit ederim ki, İngiltere hiıkümeti y('mez. mikdarda balon dizınislerdir. Balonların 
marnsınd; B. Grinvud, başvekilin ira- dünyada bir takım dostfar elde ctıneği Avnm krunnrruıı, lıu ını.izakcrcler es- yeri sık Mk değiştirilmektedir. 
dctıniş olduğu nutkun kat'l ifadesinden utanılacnk bir şey tell\kki ctrniyccektir. nasında. memleketin hıt'i hnreketinin Berlinden bildirildiğine gi;ire Polonyn 
dolayı mumailcylıc tc...cıckkür ctmis, an- Zirn İngiltere onların dastluklan ol- ne 1.aınanını ne <le ınek:ınını intihap ede- k ıtaları çekilirken t eıkcttikleri mıntaka
cak Polonynyn pek ziyade. muhtnç ol- mnksızm da ışin içinden galip olarak mez ve tmemclidir. !arda nçhk husule getirmek ümidiyle 
duf:u daha a}iccnnbııne bır ynroıoun çıkabilirse de onları beraberinde hulun- Fakat bu kat"i hatcket günü ü h 1A erznk ıınbarlorını tahıip etmektedirler .. 
yapılmamış olmasından dolayı teessürü- durması her halde ınUreccahtır. lüne intizaren yapılacak haz:'rı~tlau :;- Al.MAN BA KU.l\1ANDANI GA P 
nil izhar eylemiştir. B. Gri~vud, Avrupada her hangi ~ır çok clikkatlı ve şiddetli clavranılma:ın~ CEP!IESİNDI~ 

Hatip demiştir ki : taarruzu ıınkfınmz brnkıncaya kadar in- islemek hakkınn ınnliktir. Bcrlın, 21 (Ö.R) Alınan orduları 
- İstikbalde dostlarımıza vadcdeccği- giltcrenin harbe devama azmetmiş ol- Polonya şerefini kurtnnnış ve İngT başkumandanı general Bravçiç şark cep

miz yardımın daha seıi, dnha emin ve duğu suretinde başvekil B. Çemberlayn milletinin ', e bütün dünyanın semp~t~~ h~~den garp cephesine gelmiştir.. Bu 
daha alicenabane olması l&zımdır.. Bu tarafından söylenilen sözleri büyük bir sini kazanmıştır. ~unasebetlc garp cephesi askerlerine 
yardım seri olmadığı takdirde bitlm fa- memnuniyetle karşılamıştır. Hükümet, en kat'.i şekilde harekete hır beyann~?1c n:şr.eden general ezclim-
nl mUttefiklerlmiz. olabilecek olan dost- B. Arşibald Sinklcr, almış olduğu bir karar verdiği zaııınn millet kendisine le şunlnrı soylemıştir : 
lanmız, kendi arzu ve iradelc.rine rnğ- çok haberlerin harbin şiddetle idame müzaheret edecektir. Memleketin tas- •Garp cephesi nskcrlcrl, şarkta ynptı
men pnsif birer dost olmnk mecburiye• edildiğini ispat etmekte bulundu[,'Undan vıp etmiyccegi tek bir ŞC'Y vardır : o dn ğıınız harp sona cnn ktl'dir. SilL.hları
tinde kalncaklnrclır. Biltlin milletler. ce- çok memnun olduğunu söylcnı.i.ş'Lir. • dilline h rcketsiz1iktir Harbi kazan~ mız z.ı.fcr kmmnınıstır. Gnrpteki düş-
rek hayırhahnne bir bitaraflık siynsetl Hatip, sözüne devamla şöyle demiştir: mak için istt>dı •imiz ı kdirdc yapacngı- u~anla:ımı~ın lmrekcUcri .şarktııki harc-
takip etmek, gerek daha fili bir hare- - Hiç kimse, cvv.-lclen askeri müşa- mız teşcbhiı 'lu başkalarının yapmaları- katın tlzcrınde en küe<iik bir tesir yap-
kette bulunmak maksadiyle bütün me- virlerinin tasvibini elde etmeden fıcil nn iııti7.nrcn \aknyiin ccrcyanınn şahit maınıştır. Polonyada çetin muharebeler 
nnbi ve vesaitini seferber etmektedir.... hnrekette bulunmasını hükümetten is ti- olmaktan füarct olan hareketsizliktir. ~lurkl~n ~·a~nız. garp cephesindeki beton 

Almanlar endişeye düştüler 
_ BAŞTARAFI ı iNCl SAHİFEDE - kiliyorlar. Bu suretle Şarki Galiçya edilen hattı işgal etmektedir. Bununln 

EN MUHIM HADtSE: Lcmberg e~afındaki mıntaka ile beraber beraber bu gazete meuiir hattın Fon 
. (iJ R) ~ .... k h Rusların elinde kalacaktır. Ribentrop ıle Molotof arasında yapılan 

• Parı• .~ı • - .,....r.. ~ep ~- Yeni teşkil edilecek olan Leh devleti- gôrüşmel('r esnasında tesbit edilen hat 
ıınde goze çarpan en muhım ha- ne gelince bunun Viyana muahedcsin- mı yok sa Sovyet kıtalarının ileri harc
due Lehi.tanın büyük bir kumı- deki eski I..clıistan hudutlarına inhisar ketleri neticesinde hasıl olan Uıbii hat 
rıın Ra•lor tarafından İfgal edil- etmesi muhtemel olmakla beraber Al- mı olduğunu tasrih etmektedir. 
rnif bulunmasıdır. dn:anlnrın niyetleri henüz malüm değil- Son günler 1.arfındn Bcrlinde resmi 

I L h Ok 
ır. zevatın bu hal hakkında beynnatta bu-

Alman .ar, ~ . ran!asın!n Faris 21 (Ö.R) - Bükreşden gelen lunmaktnn ımtina ettikleri ve l!H7 tarih-
mühim bır kumı ıle Şarkı Galıç- bir haberde Almnnya bu· sihirbaz çıra- li Bresylitovak munhcdcsinde te b it cdi
yanın petrol kuyularını ihtiva ~ınn benzctU!yor. Kontrol edemiyecC"ği len hatta i elmihlerde bulunmnkln iktifa 

d parçasını Ruslara terk ede- kuvvetleri hnrekcte S t ımişl"r. Ve bu cvied'klerl bu mUnasebetlor hatırlatıl-
e ken k"l . l d" kuvvetler nihnyet onun alC"ylıin<' döne- maktadır-, Sovyct kltalıırının bu haltın 
re çe ı mış er ır. cektir. k ·ı · · d k' k 

iki ordu arasında «hattıfasıhm:ı BtR ALMAN GAZETF,,.. f~rl ~~de ";.;~J~=kt~~~ . al ettik-

me••cut olmaması Almanları endı- StNtN NEŞRiYATI: c t " 21 (AA) ., emau ı . - Emin b ir mcnba-
feyc düşürmekte devam ediyor. Berlin 21 (A.A) - Yarı resmi Deus- dan bildirildiğine göre Sovyet kıtaları 

Knonnsdan gelen bir habere göre Al- cher Dleust gazetesinin bildirdiğine gö- dün gece KnrpzıUnraltı "Okranvasında 
manlar Brcst Litovsk muahedesindekl re Almanyamn şark ordusu Almnn ve kain Kryzniazwa· da Polonya _ A~acaris
hudutlara tekablil edecek bir hatta çe- Sovyct hiikiimctleri tarafından tesbit Uın hudut hattına vnsıl olmuşlardır. 

Ruslar SonFransız tebliği 
Paris, 21 (Ö.R) - 21 eylQl akşam teb

liği : Cephenin heyeti umumiyesinde 
serbest bırakıyorlar glin snkin geçmiş ve Sarbruk civnnndn 
Londra 21 (Ö.R) - Lehistanda Al- dUşman topçusunun faaliyeti kaydolun-

Aldıkları esirleri 

, R'usların hareketleri birbirinden muştur. Havanın bozukluğu ve düşman 
ınan ı;e . 1 . . t . ,., hlr k ha . ı·ı.p~n 
pek farklıdır. Alınanlar c.sır erı zıran nteşıne rnl'.nen ço va ıs ı~ arı 
işlerinde çalıştırmak üzere Alınanynya yaptık .. 
gönderirken Ruslar, nldıkları Leh as- Cephelerde 
kerlerini deı·hal serbest bırakıyorlar. ·-- Son Alman tebliği

Roma. 21 (Ö.R) - Alınan tebliği : 
Desroit 21 (A.A) - Joe Luis, 11 inci Vistül mıntaknsında ynpılan harbin 

ııavunttn Sop Pastcri nakavt etmiştir. bütün neticelerini henüz hesap etmek 

JOE LUİS GALİP-

---------------· imkansızdır. Bu tek mıntnkada 170 bin 
"'M r 117~7..7,"' •• .CJ(TJ.>AH• . alınmıştır Buıılıınn sayısı gittikçe 

Liseliler Yurdu ::yor. şimdi~e kadar <320> .ton <~.o> 
hücum arabası Almnnların elıne duş-

1 _ Lise ve Ortll mektep ta· ··şı·· 
'dd" "h mu ur. k l !ebeleri için gayet cı 1 ve nezı Cenupta cercynn eden ha~ ~t er ~-

bir terbiye yuvasıdır. nasında binlerce Leh asken esır edıl-
2 - (Liseliler Yur~u) Er~ek ıniştir ... Esirlcı· arasında cenup Leh or-

liseleri ve Ticaret lisesı muallım: dulnrı grubunun kumnndanı da vardır. 
lerinin daimi idare ve nezaretten Cenup ınıntnkasında Almnnlar altmış 
altındadı r. bin esir 110 top 22 hücum arabası al-

3 - inzibat, müzakere v~ ye· mı.şiardır. Lehler Varşova mıntakasında 
mek ~!erin~ son derece dıkkat ~ \'e Modlin istihklimında ınuknvcmettc 
olunur. . . devam ediyorlar. 

Şartları öğrenmek ve kayıt ıçın FRANSADA 
her gün Birinci kordonda Alsan· 
cak deniz banyolan '\'e gazinosu Altın stoku artıyor 
~nrsı ında 364 numarada (~~se- Paris. 21 (Ö.R) - Fransız ıruıli}C na-
lıl er Yurdu) na müracnııt edılır. 111 8 tcşrinis;ıni !)38 den beri Fransız 

g J D 1 5 1 r l 5 '.ı ı rtt •mı öy-

Sovyetler 
Litvanya hududuna 
yaklaşıyorlar 
Kaunas 21 (A.A) - Sovvet kllaları 

Lilvanya . hu<luduna yaklaş~aktadırlar. 
Sovyellerlll bu hududa gelmeleri her an 
beklenmektedir. 

Polonya muhacirleri Litvanyaya geç
nıeğe devam etmektedirler. Bunların 
arasında mar nl Pilsudskinin dostu 
Grodno Vovvodası Ulvaki de hulunmak
tndır. 

pwa m 

YALI CADDESİNDE 

Melek Sineması 
Bugünden itibaren göstereceği iki 

ntimlc ıııiist na bir hafta 
ya atacaktır 

J·BORA 
CHARLES IlOYERİN 
~n nefis aşk filmi 

2·ŞAGHAY 
ArEş ALrlNDA 

Sclıhnr yıldız : DOLORES DEL RİO 
Tarnfından heyecanlı bir surette 

yarntılmı şaheser 
n u filimde Şanglıay harbi bütün 

dehşetiyle görülecektir .• 
SEANSI.AR : 4 - 5.30 - 8.50 
~artc i \ e pazar 12.30 da başlar 
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'e çc ık ısühkumlnrmn değil, bu budut-
l~rı bckliyen Alman askerlerine güven
dık .. Şarkta ve gnrptc yapılan çarpışma
la~· ~iman ordusunun kuvvetini göster
mıştır. • 

Bükreştc suikast 
-:- ~ı\ŞTARAFI 1 İNCİ S.ıUIİFE'DE _ 
lın Jlerleycmcmcsi için köylü arabası 
Y?lun ortasında dururken diğer otomo
biller başvekilin otomobilinin sağ ve sol 
tar~ınn geçmişler ve içindekilere \aban
ca ıle. ale?§c başltımışL'lrdır. 

Polıs memunı ilk olnrnk yere seril
miştir. 

11 KURŞUN YARASI 

1 
Ba~_vckil Kalinesko üçü yüzünden ol

r 1 k uı~r~ on bir kurşun yarası nlmıştır. f lomobılın kapısı nçıldığı znmnn haşvc-
il c;_a~ız olarak yere yuvarlanmıstır. 
Hudısc esnasında halk paniğe kapıla

r • .:ık ~açısmıştır. Poli lcı· vnka mahalline 
} elışınceyc kadar ca niler knçmışlardır. 
Yalnız sulknsdda ziınedhtı] olnn bir şahıs 
tevkif edllnıiştir. 

DlCER BtR HAD1SE 
Az .. sonra 1934 tcnunuzunda Viyanada 

Şnnsolye Dcliusa yapılan sulkasd sala
ha tını hatırlatnn diğer bir hadise olmus
tu.:. Suiknsdı yapaninr bir otomobille 
~ukrcş radyo merkezine gelmişler ve 
apıcıyı yaraladıktan sonra içeriye dal

mışlardır. Bunlar mikrofonln başvekilin 
~emir Muhafızlar tarafından öldürilldU
ğ~ü Romanya halkına lınbcr vermişler
dı.r. On daki.ka sonra radyo merkezinde 
s~kGnct iade edilmiş ve spiker inkıtna 
up-ı_Y~ c.misyonun yeniden başladığını 
bıldirmJ§tır. Derhal şiddf'tli tedbirler 
alınmıştır. 

T~lcfon mulıaberatı kesilmiştir, 
BUkrcşdeki feci hadise hakkında elde 

edilen tnfsilAt bundan ibarettir. 
ECNEBi PROPAGANDASI 
Suikaıdm hikayesi tefsire lü

zum bırakmıyacak kadar sarihtir. 
Zira ıuikaıdı yapanların ecnebi 
propaganda ile münasebetleri ma
lumdur. 

KAL1NESKONUN HAYATI 
.zaten Kalincskonun bütün hayatı Dc

mu· Muhafıdar ve onların yerlerini tutan 
Gardistler aleyhinde mücadele a1eyhinde 
geçmiştir. MilU köylü partisinin reisi 
olan Kalinesko Mnngir kabinesinde da
hiliye müsteşarı olarnk bulunduğundan 
beri Dcmiı· Muhafızlara ve onların tem
sil etlikleri Nazi propagandasına kar ı 
mücadeleye girişmiş ve dahiliye nezare
tine geçtiği zanu:ın bu faaliyeti b ir kat 
daha şiddet bulmu.ştu. 

ö ldürülmesi Romanya için bü
yük bir z iya olmakla beraber Kral 
Karol m~ml~kette vaziyete t ama-

SAHJFE.J 

Dahiliye vekili diyor ki: 
lhtikarla mücadele kanunu yakında 
Büyük Millet Meclisine verilecek 
Is~.bul 21 (Husu:;i) - Dahiliye vekili B. Faik özt.rak bu sabnh Akaradan 

şlhrunızc g.eldi •. yekil, '".'atbuata olan beyanatında pasif korunma hakkı d h ın~dbırlerı izah etti. Dahiliye vekt\letine bnğlı olan imar heyetinin N 1 

. a v . etine bağlanması için bir llyıha hnı.ırlandığıru, ihtikarla mUcade~~ 
ıçln 1Tıcnret vekftletince hazırlanan kanun layıhasının yakında bUyUk ·ıı t 
mec isine sevkedileceğini söyledi. mı e 

Balkanlarda 
ita/ya ve Yunanistanın Arnavutluk hu

dudundan aıkerlerini cekmeleri 
t 

çok iyi bir tesir bıraktı 
R?nıa 21 (Ö.R) - ltalya ve Yunanistnnın Arnavutluk hududundan mUtc

kb~btılen1 kuvvetlerlni geri çe'kınek ikamrlan Balkan memleketlerinde en iyi 
ır es r yapmıştır. 
Belgradda çıkan cPolitika> gazetesi şunlıın yazıyor: Italyanın bitaraflığ 

Balkan yarım adıısında vaziyeti sağlamlaştırdığı gibi Akdeniz, merkezi v~ 
cenubu şarki Avrupzı lllJPlnkalnrını da hntpten esirgemektedir. 

. Zngrepte çıkan başvekil muavini B. Maçekin gazetesi olan cNovusti> de 
~~~~: c~nlka~. ~tilfiflnn Balkan memleketleri arasındn bir anlayış nıhile 

meli ve buyUk devletlerin oyunlarına tabi olmamalıdır. Şimdiki han> 
;ııerk~ Avnıpadaki v~ctten.müstakillen çıkmıştır. Bu sebeple Tun.n dev-

Jet)erının bundan tamamıle harıç kalmak ve kendi nrnlnrında calışm~~ ~
arıdır. 
Yug.;ıslnvya başvekil muavini B. Maçek Italya efırinl kabul ederek uz.un 

müddet samimi b ir şekilde görilşmilştlir. 

B. Hitlerin yakınları 
35 milyon lngiliz lirası tutan bir 
serveti harice kaçırıyorlarmış 

Londra 21 (Ö.R) - B. Bitlerin yakınlan ecnebi nıemlc.ketlcrc muazznnı 
servetler ge~inn~lerdir. Bu~arın yek<ınu 35 milyon Ingiliz llrnsına ynkındır. 
Başda harlcıye nazın Fon Rıbbcntrop geliyor. iki milyondan fazla mevduat.ı 
vardır. Onu Göbels, ve sonra Görlng takip etmektedir. 

Paris 21 (ö.R) - Amcrikadan Marsilyaya gelen Vlrjinya Italyan vapuru
n~nn l?-: 5~ ynşları arnsındn elli kadar Alman çıkarılarak tabşid kamplarına 
gonderılmıştır. 

Londranın Varşovaya 
bir radyo mesajı 

Ve Varşova belediye reisinin cevabı 
Londra 21 (A.A) - Londradııki Polonya sefiri dün Varşova belediye rcı

sınc bir mesaj göndermiş ve ecvnbını almıstır. Bcled1ye reisi ccvabındn "öyle. 
d moktcdir: "' 

Tt:;Ş\'ik ve teşcl yolundaki sözlerinizden dolayı size bütün kıılbimle tcşekkj.!r 
ederım. Hattı\ harpten evvel mUcadelenin bizim için müthi§ olacağuıı ve Al
manynnın bUtUn kuvvetiyle bizim üzerimize yükleneceğini biliyorduk. Fakııl 
~ynl zamanda medent dUnynnın bizim imdndunızn koşacağını ve onunla b' _ 
lıktc nlhnt zafer .için ~Ucadcle ~eccğimi7.i de biliyorduk. Diz B. Çcmberla~
~ n~tkunu ~kıp cttık. B~5vekıl bu nutkunda Ingiltcrcnin Polonyaya karşı 
gırışınış oldugu taahhUtlerı asla unutmıyncnl!ını söylemiştir. Kuvvetimizn 
güvenerek ve müttefiklerimizin biz.i terketmiyeccklcrinl bilerek mücadeleye 
devam edeceğiz. Ve galip geleceğiz. 

Polonya bankasıntn Altın mevcudu 
lngilız payıtahtına nakledildi 

Londra, 2 1 (A.A) - Polonya bankasının altın mevcudu, lnglliı: payıt hh· 

na naktedilmiıtir. 
Polonya payıtahtı, Alman ordularının tehdidine maruz bulunduğu sıralarda 

hazine. 8 Eylwde Romanyaya gönderilmi ve Köstence Limanında bir lngiliı: 
petrol gemisine yükletilmigti. Bu gemi. 14 Eylfilde lskenderiyeye ve evvellı:l 

gün de Londrnyn vasıl olmuııtur. 

General Arsenyu 
Yeni Rumen kabinesini 
teşkile memur ediliyor 

- BAŞTARAfo'J 1 iNCi SAHİFEDE -
Leh hududuna varınca Almımlara iltihak etmege hazırlanıyorlardı 

RF.SMI TEBLle 

Bukre , 21 (A.A) - Romanya Ajansı tebliğ ediyor : 
Baıvekil Kalinesko 2 1 Eylw günü 14/ d e evinin civannda alçakça k.atledil· 

miştir. Eski Demir muhafız teııkiliitına mensup olan katiller yakalanmıştır. 
Yeni Ba§vekil aqam üz:eri yemin edecek ve hemen bunun kabinde knbino 

toplanacakt ır . 

Biitün memlekette tam bir asayiş ve sükunet vnrdır. 

KA TILLER YAKALANDI 

Bukref '21, (ö.R) - Baıveldl Kalineskoya yapılan uikasd hakkında mÜ· 

temmim tahilata göre cinayeti yapanlar Demir muhafız t~kilitına meneup 
gençlerdir. 

Baıv.ekil:n ıöforu da ağır surette yaralanmı tır. Altı kiıiden ibaret olan çıl
gın katıllerı tamnmen yalı:alamak için on dakika uğra ılmı tır. 

KABiNENiN TOPLANTISI 

. Bük re,;, 2 1 ( ö .R) - Suike.sdı müteakip hüküınet merkezinde ve nıemleke

tın her tar~fı~da de~hal a ayiıi muhafaza için tertibat alınmıştır. Bükreş tele
fonları kesılmı . harıçle de muhaberat jnkitaa uğramı~tır. 

Romanya emniyet te kilatı ile Genel Kurmayı memleketin a ayiıini muhafa· 
za et~ck ve Demir muhafız ocaklarını ve en ziyade patırdıcı ekolliyetleri ha
reketsız bırakmak için icap eden tedbirleri nlmı lardır. 

Nazırlar derhal Kralın riyaseti altındn toplanmı !ardır. 

Suikasd csn ında civnrda muhtelif iki noktada bomb 1 t 1 I_. lk 
k k 

v • r a ı mıştır. ~a 1 

or utınngı 'lie ehırde heyecan uynndırm yı i tihdaf ede b b b 1 
1 

· d n u om a ar gayc-
erın e muvaH k olamamı~tır. 

Bukre te tam bir sükunet hukum surınekt <iır 

~liıliiiiım---m!!!!S~ 
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Beni lsrail yoldan çıktı 
Musa ise bu esnada Turisinada 

''Tanrı,, ile konuşuyordu 
Samri, istediğini bu suretle meydana kat bu buzağı ne bağırır ne de hareket 

getirdikten sonra Beni Israil halkını bir eder .. 
meydana topladı. Bunu görmiyor musunuz? ... 

- Ey halk.. Sizin, bizim, hepimizin Harunun böyle vaizleri Beni İsrail 
rfanrısı işte budur. Musanın da Tanrı kavmının esasen cahil olan kitlesi üze
C:lediği Firavunu alteden budur. Fakat rinde tesirini göstermeğe başlamıştı. 
Musa bu Tanrının burada olduğunu bil- (Samn), baktı ki bütün gayretleri bo
medi, onu ba,ka yerde aramağa gitti. şa gidecek, derhal Cebrailin ayak bastı
Şimdi hep beraber buna secde edelim ve ğı topraktan bir avuç alarak altın bu
Musayı bize getirmeı1i için ona yalvara- zağının üzerine serpti .. 
Jım. Buzağı bir iki kerre kımıldadı, bir iki 

Samrinin bu sözleri esasen tapınmak kerre silkindi ve sonra durdu. 
için bir put bulmak sevdasına dü,en ca- (Samn) halka : 
hil kavmi memnun etti. - İşte gördünüz ya .. Dedi, bu Tanrı-

Hele altından buzağının içindeki canlı dır.. Onun ~ ne zaman isterse o za
buzağı da ses verince bunun hakikaten man hareket eder. Kımıldamaması ve 
Tann olduğuna inandılar ve buzağıya ses çıkarmaması iktidarsızlığından de-
aecde ettiler. ğildir. Hem biz buna Musa gelinceye * hadar tapacağız .. Musa geldiği zaman 

Bir rivayete göre bu altın buzağı ha· onların da bizimle berber bu puta, bu 
kikaten de ses çıkarmış. Bu rivayetin is· buzağıya tapmıyacaklan ne mlfun? 
tinat ettiği nokta da şu imiş: Cebrailin Harun, yine vazifesini yapmak için 
ayağının bastığı topraktan eğer bir avuç tekrar (Samrı) ile mücadeleye koyul
toprak alınır ve bu toprak her hangi bir du .. Fakat (Samn) bu sefer Haruna da
insan heykelinin veya hayvan suretinin ha şiddetli hUcum etti. 
h • ·ı· h k 1 - Sus... Sesini çıkarma, dedi, yoksa 
uzerıne serpı ırse o ey e veya suret . "ld" ürü' • Halk · al hin 

ı · · ·b· · d'I 1' . senı o ur m.. ı senın ey e 
ra:~ı~~::e ~~~ük~~~:;::· Ceb:aiYk~:~~ ~~an et~:ı::. M~yı di kandırdı, ~ol-
ile indirdiği için o bu Tanrı mesahibini v~ ~ t' u.D . en D~un yerme 
her yere ini te görürmüş. işte böylece geçrnH e ısbıyort .. hdietrım.k .. d .. ğ 
C b ·ı· k b w • w d arun, u e arşısın a susma a e raı ın aya astıgı yerın topragın an b. k kilm w b ld 
bir avuç alarak altın buzağının üzerine \:K'e dis1:. en~ba. çe egikie. mb;c ~. ? alu. 

· b w d b 1 en ıne w ı on, on m A.L:lıyı -
aerpmış ve uzagı a u suret e ses ver- ak k"~' dal"l t · d uzakl m ·ve uıur, ete yerın en aş-

mi~tir. mak istedi .. 
Her ne şekilde te.fsir edilirse ~~ilsin. Musanın avdetinde kendisine (Beni 

muhakkak olan şu kı Musa kavmını kar- İ ·ı· d 'ki b"ld'' dm 
d 

. ı~ 1 T . . . . sraı ı ne en ı ye o un, yay ve 
eşı naruna ısmar ayıp urısınaya gıttı· k d 1 d' ) d' w hita 

w • B . 1 .1 k . . . pera en e ey e m ıye yapacagı p 
gı :zaman enı sraı avmının ısyan yo- •t b d k' d' 
1 w S 'k' .1 . ve ı a ın an çe ın ı .. una saptıgı ve amrının teşvı ı ı e yıne M . T · s· d t .. .. .. 

w w k . T usa ıse • urı ına • a o uz gununu 
onun yaptıgı buzagı hey elıne « anrı> kt b't' · kırk t 1 ak 
_ı. w d ·w· k f. 'd· ço an ı ırmış ve ı amam am 
oıye taptıgı, t1ec e ettıgı ey ıyetı ır . .. 'd' 

B · J ·ı h Ik h" ··k b. k · uzere 1 ı .. 
enı sraı a mm uyu ır e sen· İh · l b l d 

· b" ı k d !Al t d'· t'· tıyar ar sa ırsız anıyor u .. 
yetı oy ece ve te rar a a e e uş u. D ' k•t 1 ta ihl M 
Haruna tabi pek az kişi kaldı. ıbcn .1 a(pTan. vS~ dr ) eTr, uilsa peakiy: 

Za 11 H b . k d gam rın urı ına a anrı e v 
va ı arun, u vazıyet arşısın ::ı b .k. . .. .. · · ·· 1 k d eli 

k l tı u ı ıncı goruşınesını şoy e ay e yor-
§&Şlrıp a mış ... 1 • 

Ne yapacaktı? ar M 40 .... t tt' 40 
Ve tek başına ne yapabilirdi? .. • .. usz~'ıh· gunu amam e ı ...... ıncı 
Sa t lkinı · ını· 1 ·ı gunu, ı ıcce ayının onuncu gunu sa-

mrının e erı ve ıras an ı e bahl · be be · d ı t · ihf 
dalalette fazla yol alan Beni İsrail kav- ke~1!'1• ra rın e 0 an ye mış ı-

. yar ışıye : 
mını durduracak kuvvetı yoktu.. Ark d r 

BütUn isyan ve küfürlere karşı sade- D' habcm an ged.ın.V.. k di .. d" ce : ıye a r ver ı.. e en one u-
şerck dağın tepesine doğru çıkmağa baş-

- Yapmayın ... Etmeyin... 1 d 
Demekten başka bir şey yapamıyor- a i~tiyarlar arkasından geliyorlardı. 

du ... Onun bu aczi karşısında ise Samn İşte bu sırada dağın üzerine bir ak 
büsbütün gemi azıya alıyor : 
_İşte, görüyorsunuz ... Musanın ken- bulut kapladı .. Bu ak bulut arasında ka-

di yerine bıraktığı kardeşi Harun bile lan Musayı ihtiyarlar göremediler .. 
benim suallerime karşı aciz gösteriyor... Musa, işte bu (Ak bulut) içinde Ce-

nabıhakla görüştü .. 
Diyordu.. Tanrı ona ilkönce Beni İsrail halkının 
Harun, kardeşi Musanın Firavun ile (Samrı) nın teşviki ile hak yolundan çı

olan mücadelelerine şahit olduğu için karak dalalete nasıl saptığını, altın bu
ondan öğrendiği usuller vardı. Bu usul- zağıya ne şekilde taptığını haber verdi. 
lerden biri de, dalalette olan, puta tapan Musa : 
insanlara taptıkları putların sözden, ha-
reketten mahrum olduklarını ileri sür- - Yarabbi... Dedi, altın buzağıyı 

Samn yaptı ise ona avazı ve hareketi 
ınesi idi.. sen verdin. 

Harun, kendisine emanet edilen yüz Tanrı da : 
binlerce halkın böyle ve tek bir kişi ta- _ B.iz, Beni İsrail kavmını sınadık, 

rENIASm 

Alma gazetecilerine gö
re harbın devamıminasız 

Berlin, 21 (AA) - Alman ajansı 
bildiriyor: 

Berliner Börsen Zeitung, chala niçin 
harp ediliyor> başlığı altında neşrettiği 
bir makalede, führerin Danzigde söyle
diği nutukla Alman harp hedeflerini tah
dit etmesinin düşmanın harp propagan· 
dasını en gözde delilinden mahrum bırak
tığını bildiriyor ve diyor ki: 

cUralu kadar gitmek İstemiyoruz. 
Alman - Sovyct paktilc sabit olan hu 
keyfiyet bütün dünyaya aşikardır. Füh
rerin söylediği gibi, ne lngiltereye, ne de 
Fransaya karşı hiç bir harp hedefimiz 
yoktur. Bu söz, Polonyanın hezimetin
den sonra, Almanya bütün kuvvetlerini 
garp cephesine nakledecek bir vaziyette 
bulunduğu bir anda söylenmiştir. O hal
de hala niçin harp etmeli? işte bütün 
dünyanın önüne çıkan ve B. Çemberlay
nın dünkü müphem beyanatı ile yaptığı 
gibi Londranın ilelebet ehemmiyet ver· 
mesine imkan olmıyan sual işte budur. 
Bu vakıa inkar edilemez: 

"' Leh yangınının tamamen tasfiyesinden 
sonra, Parisin gözü kararmış bir zümre
sinin müzaheretine mazhar olan lngiltere 
harbi arzu etmedikleri takdirde dünya 
barışa kavueabilir. Londra, gayri mcsul 
bir tarzda oyuna bütün meycudiyetini 

sürüyor ve hasmının bütün mevcudunu 
İstiyor. Şimdi de, Polonya milletini sefa· 
lete sürüklediği tarzda, hesaplarının te
laketli neticeleri gizlensin diye, başka 
milletleri ateşe sevketmek istiyor. 

Bizi yanlış anlasınlar. Almanyanın, 
garpda muharebe yedi sekiz sene de
vam etse dahi, korkusu yoktur. Banu Po
lonya muharebesinin kısa haftalan ıspat 
eylemi~tir. Fakat lngiltere, mukadderata 
meydan okumakta devam ederse, bu 
harp seneleri içinde geçecek her gün ta
cından bir taş düşeceğini gözönünde tut-
malıdır. lngiliz milletine bu temenniyi 
tavsiye edenler Compiegne Parlamantar
lan değil, kunto imha muharebesinin ga
lipleridir. 

Kaçak Alman malları 
lngilizler bir haf tada yarım milyon liralık 

kaçak Alman malı mü•adere ettiler 
~ndra 21 ~A.A) - Royter: Avam kamarasında Misrathbon, harp sebebiy

le bıtaraflık ıcabatına kasdı olmıyarak vuku bulacak muhalif hareketler se
bebiyle bitaraf memleketlerin uğrıyacakları zarardan dolayı bu memleketlere 
tazminat verilip verilmiyeceğini sormuştur. 

Butler şu cevabı vermiştir: 
Evet, Ingiliz hükümeti, Ingiliz mesuliyetini isbata kafi delil mevcut oldu

ğu takdirde yaralanma ve hasar vakaları için tazminat venneğe amade bulun
maktadır. 

Londra 21 (A.A) - Royter: istihbarat nezareti bildiriyor: 
16/9 tarihinde biten hafta zarfında Ingiliz kaçak kontrolü servisleri Alman

yaya ait olduğu sabit olan 110 bin ton eşya yakalamışlardır. Bu eşyanın ye
kun kıyeti 500 bin Ingiliz lirası olarak tahmin edilmektedir. 

Muhasematın başlangıcındanberi yakalanan manganezmiktan 30 bin ton 
yani yıllık Alman ithalatının yüzde yedisidir. Manganez hususi çeliklerin 
b:nalinde büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Molibden mürekkebatı daha mühim nisbeti bulmaktadır. 
Ayni hafta zarfında müsadere edilen eşya arasında 20 bin ton petrol mah

sulleri, 15,500 ton aliminyü.m, 15,500 ton demir, 10,500 ton da fosfatlar mev
cuttur. 

Varşovaya karşı hücum 
Fakat Almanlar bir adım ilerlemeğe 

muvaf fak olamadan geri döndüle~ 
Brüksel 21 (ö.R) - Havas ajansı, dün akşam saat 21,10 da Varşova iki 

numaralı radyosundan alınan tebliğe göre Almanların Varşovada Praga ve 
Uvnla varoşlarına hücum ettiklerini fakat muvaffak olamadıklarını bildir
miştir. 

Romanyada Çertovskiden bildirildiğine göre Lehler Lembergde mukave
mete devam ediyorlar. 

Brüksel 21 (ö.R) - Pat ajansının neşrettiği Sovyet tebliğine göre, Kızıl 
ordu 20 Eylulde üç leh fırkasını silahlarından tecrid etmiştir. 

Brüksel 21 (ö.R) - Havas ajansı şunları haber veriyor: 1 
Rumen - Leh hududunu işgalden sonra Kızıl ordu mahalli Leh memurları

nı azlederek ükranya ve beyaz Rusya ahalisi arasın.dan Sovyetler teşkiline 
çalışmaktadırlar. 

Leh-- Rumen hududu 
Sovyetler tarafından işgal edilince 
Alman politikası suya mı düşmüş? 

C U M A 1939 r!!t 

Son dakika: 
Yeni Rumen kabinesi 

teşkil olundu 
•• 
Oldürülen başvekilin katilleri 

kurşuna dizildiler 
-

Istımbul 21 ( Sabaha karşı saat dört: Telefonla ) - Romanyada yeni kabi· 
neyi General Argesgu teşkil eylem.i§tir. Yeni kabineye üç general daha gir· 
miştir. 

Istanbul 21 (Telefonla} - Rumen başvekili Galineskonun katilleri saat 
yirmi birde hadise mahallinde kurşuna diz.ilmi§lerdir. 

Bunlar yirmi dört saat teşhir edileceklerdir. 
Romanyada ürfi idare ilan edihniştir. 

Sovyct filosunu·n Estonyayı abloka 
ettiği haberi tekzip olunuyor 

Tallin 21 (A.A) - Sovyet filosunun &tonya limanlarını abloka altına al· 
dığma dair verilen haberi, telgraf ajansı resmen tekzip etmektedir. 

Molotofun Moskovadaki Estonya sefirine Sovyet filosunun Finlandiya kör
fezinde Alman tahtelbahirlerini takip edeceğini söylemekle iktifa ettiği haber 

verilmektedir. 
Estonya donanması Tallin limanından kaçan Polonya tahtelbahlrlnl faali-

yetle aramaktadır. 

Zelzele Roman yada 
Almanların nüfuzu 
kırıldı mı? ... 
BrUksel, 21 (Ö.R) - İsviçre gazete

leri Ruslann Polonyadaki hareketleriyle 
Lehistanda ve Baltıkta Alman1ann nü
fuzunu kırdıklarını beyan ediyorlar. 

Röyter ajansına göre, Romanyada da 
Alınanların nüfuzu kırılmış bulunmak
tadır. 

Dün gece sabaha karşı saat üçe yiııOI 
beş kala beş altı saniye devam edeO 
,iddetli bir zelzele olmuştur. Zelzelede' 
bazı yerlerin sıvaları dökülmüş ve c•~ 
Jaklıklar huıl olmuştur. Bu zelzelede . 
daha bazı hasann vukubulmuş olı:n ... 
kuvvetli ihtimal dahilindedir. 

= 
Konya Halkevinde 

1 • bir toplantı 
SVJÇre Konya, 21 (A.A) - Dün Halkevindt 

Cümllu,.refslnin MIJli yapılan bir toplantıda vilAyetimiz nıe" 
buslan mıntaka ticaret ve sanayi erbabJ 

f ederaJ mecllsindefıi ile -görüşmelerde bulunmuş ve bunlarıl> 
IJ~yanatı... dileklerini tesbit eylemiştir. 
Bern, 21 (A.A) - İsviçre reisicüm- Parti ve belediye başkanlarının işıl-

huru Etter bu sabah akdedilen milli {e- rak eyledikleri bu toplantıda mıntaka t.Y 
deral meclisi içtimaında beyanatta bu- caret müdilrU de vilayetin ihtiyaçl~ 
lunarak demiştir ki : izah eylemiştir. 

- Kuvvetli bir orduya malik bulun- ---------- ----]
malıyız .. Kuvvetli bir millet taarruza r o R s A f 
dnha az maruzdur.. B 

Etter, İsviçre yalnız bitaraf kalmakla 
iktüa etmeyip bitaraflığına da riayet et- ._------.--------
tirmesi 15.zım geldiğini söylemiştir. INCİR 
İtalyan hudutları 1229 Tütsü ile incir s 50 u 
hakkında Mussolinlye 578 B. ~· ~azraki 6 50 13 50 315 Şerif Riza ha. 6 50 11 .. A 

verilen rapor 210 Pol Mikalef 1 ı1 ~ 
Roma 21 (ö.R) - Mussolini Alp kı- 140 M. H. Nazlı 6 50 9 50 

taatının umumi müfettişini kabul et- 110 Esnaf bankası 6 88 sa 
mi.ştir. General Italyan hudutlarını bek- 64 M. j. Taranto 8 50 

9 
..,~ 

Üyen taburların mükemmel maneviyatı- 49 S. Erkin 8 " 
nı Düçcye haber vermiştir. 41 A. Muhtar Atam.an 8 75 8 ?~ 
GENERAL FRANKO 2736 Yeklln 
ıtalya seyahatini 49525 DUnkü yek<m 

t hir tt
• 52261 Umumt yekU.n 

e e ı- 'Oztl'M 
Madrit, 21 (A.A) - Havas ajansı mu- 410 Ş. Remzi 

habirinin bildirdiğine göre general Fran- 169 j. Kohen 
konun eylQl sonlarında İtalyaya yapa- 151 M. H. Nazlı 
cağı ziyaret enternasyonal hadiseler se- 149 Ş. Riza Ha. 
bebiyle henüz tesbit edilmemiş bir tarl- 113 N. Üzümcü 
he talik olunmuştur. 113 S. Gomel 
tnailtere, italyaya 103 Esnaf bankası 
~ 101 P. Klark 

kömür mü verecek? 76 Aibayrak 

5 50 14 ~ 
5 125 6 V' 

6 75 'l 
6 75 10 ıs 
7 13 ... 
6 6 ~ 

11 ı• 
7 75 11 

rafından iğfal edilmiş olmasını izzeti tecrübe etmek istedik .. 
nefsine pek ağır bulmuştu.. Dedi ve Beni hrail kavmına olan Bükre~. 21 (AA) - Havas Ajansından: 

- Ey Nas! .. dedi .. Yanlış yoldan gi- emirlerini, Tevrat kitabını Musaya tes- Bütün Polonya • Rumen hududunun Kızıl ordu tarafından işgali Bükre~te 

Brüksel, 21 (Ö.R) - Bel~ansının 52 jiro ve şü. 
Faristen istihbarına göre, · tereden 46 Ü. Tarım 
İtalyaya kömür nakliyatı için müzake- 34 F. Solari 

7 50 9 
11 25 14 ~ 
7 75 '1 50 

12 l2 

_; 

diyorsunu7. .. Si7..i bu fuıa kadar himaye Um etti. Alman politikasının bir muvaffakıyetsizliği olarak telakki edilmektedir. Çünkü 
eden, sizi Firavunun şerrinden ve zul- • • 
münden kurtaran Büyiik Tanrı bugün • • BJ'J'MEDJ •• son zamanlarda Berlinde yapılan deklarasyonlar Almanyanın Romanya ile 
bu saatte Musa ile yine sizin için konu- müıterek bir hudut kurmak hususundaki menfaatını ve kat'i arzusunu tebarüz 
şuyor .. Neden bunu düşünmeden bu kö- BULGARİSTANA İNEN ettirmekte idi. 
tü yola gidiyorsunuz? .. Bilmiyor mmm- İKİ LEH TAYYARESİ Diğer taraftan Sovyet işgal kuvvetlerinin geçen Martta Macaristana terkedi-
nuz ki kafirlerin taptıkları putlar laf len Karpatlaraltı Ukranyası ile temas tesis eylemesi çok mühim neticeler do-
söylemezler, hareket etmezler .. Kimseye Sofya, 21 (A.A) - İki Leh askeri tay-

ı 1 d 1 d k B ] ğurabilecek bir hadisedir. Şimdiye kadar Alman ajanları tarafından kullanılan ne zarar an o ur ne e şer eri o unur. yaresi u garistan şimalinde karaya in-
Şimdi sizler, Tanrı diye (Samn) nın miş, içindekiler tevkif ve tayyareler Ukranya nasyonalistleri bundan böyle artık Sovyet propagandası altına gire-
;yaptıfu altın buzağıya tapıyorsunuz. Fa- müsadere edilmiştir. cektir. 
z=:: .. ===zs - 4 

O:ZZ////.T.//././77////.//.//.///.//.///////.7/./:/../.J'l..,.,-~~L/.L.r"AZ'i"J 

reler cereyan etmektedir. 21 A. R. Üzümcü 
Diğer taraftan İngiliz delegeleri İtal- 27 K. Akyiğit 

yadan tayyare motörlerl satın almak 1565 Yektın 
için İtalyaya gitmişlerdir. 65383 Dünkü yekun 

ingilterenin ıstırabı.. 66948 Umumi yekfuı 
i Londra, 21 (Ö.R) - Lord Halliaks No. 7 
Lordlar kamarasında Lehistanın istila- No. 8 
sına şahit olurken doğrudan doğruya bir No. 9 
yardım yapılamadığından dolayı İngilte- No. 10 
renin en büyUk ıstırabı hic;settiğini söy- No. ZAIIlR. lEl 
lemistir. 

• .?!! -- 863 çuval Buğday 
Mareşal Monrevel de askerlerini dai- Diye bağırdı. dur~~ord~. . 90 ton P. Çekirdeği 

ma hezimete sevkeden protestanlardan Genç kız, büyük bir korku içinde: Muntakim bır sesle: 25 balya Pamuk 

9 9 
'1 75 8 1S 

4 75 

DEMiR MASKE intikam almak için asileri barındıran ev~ - Ah Jan .. Jan .. Diye mırıldandı... - Nihayet.. Diye bağırdı. Boğularak p B 
lerin yakılmasını emretmişti... Neden kaçmadın? öldUrülen annemin intikamını alacağım. ara 01S3Sl 

O gün, cesur ve tecriibeli olduğu ka- Delikanlının birdenbire çıkışı ile şa- Babama yapılan bütün işkencelerin he- ___ .. a'll 

• .... 
Büy ük tarih ve 

( ı K ıN C İ 

3 

macera romanı 
KISIM) 

- 42 
şet içinde irkildi. 

dar da zalim ve merhametsiz olan yüz şırmış olan zabit kendine çabık geldi.. sabını sorma saati işte geldi. CÖ~ MERKEZ BAN~ 
başı Pue protestan yuvalarını mahvet- Alaylı bir tebessüm ile ona doğru bir Ve ... Zabitin elinden aldığı kılıncın KLEARİNG KURLARI 
mek emrini alarak yüz süvari askerin iki adım yaklaştı. ucunu onun göğsüne doğru tutarak: SterJ.iıııten ıayrlsl biz Türk lir~ 

1 
başında bu kasabaya, Anduz kasabasına - Delikanlı .. De<U, sizin adınız Jan - Mel'un bir kralın zalim ve vahşi ..• 
girmişti. Ve girer girmez de maiyetinde Kavalye değil mi? emirlerini ifa eden kardeşlerim.in cellAdı. mukabilidir .. 
olan zabitlerden birine Jan Kavalye is- - Evet .. Benden ne istiyorsunuz? ölüme hazır ol.. Diye gürledi. Alı~ 
minde genç bir ekmekçinin derhal tev- - Ben mi? Ben şahsen bir şey istemi- Bu esnada sokaktaki arkadaşları: Sterlin 521. 
küini emret:ınişti. yorum. Yalnız kumandanım olan • yüz - Askerler geliyorlar .. Askerler gell- Dolar 77.10 

Çünkü J an Kavalyenin çok tehlikeli başı Pue sizi kendisine götilrmeml bana yorlar... Belga 4.50 
bir adam olduğu ve civaMald bütün emretti. Diye bağırdılar. Filhakika yüz başı Fraruıız Frangı 33.75 
prote.stanları onun tahrik ettiği haber Bu aralık fırının arka kapısından içe- Pue 50 süvari ile fınnm bulınıduğu yere Pezetas 7.6577 Gard vilayetini sulayan Cardon nehri 

ıahillerindeki selvi ağaçlannın gölgeleri 
gittikçe belli oluyor. 

Büyük bir tepeye doğru bir adam yü
rüyor. 

Köprünün ortasında mızraklar üzeri
ne saplanmış ve yere dikilmiş dokuz 
baş... Kanlı ve kesik dokuz insan başı 
görmüştü .. 

verilmişti. riye Janın bir kaç arkadaşı da girmişti. doğru dört nala geliyordu. Florin 1."46 
Emri alan zabit, beş askerle birlikte Bunların başında iri yarı yapılı ve Do- Doron: İsveç Frarıgı 3.3874 

doğruca Jan Kavalyenin küçük ikamet- ron adında olanı kuvvetli bir sesle Jan _ Askerler geliyormuş .. Diye mırıl- İsveç Kronu 3.2251 
gahına tevcih ettL Kavalyeye hitaben: dandı. Varsın gelsinler. Fakat geç kala- Norve~ Kronu 3.3778 

Burası, fırının yanıbaşında 1d.i. Kapı- - Ben, dedi, senin yerinde olsaydım caklar.. Ben işimi onlar gelmeden gö- Çekoslovak kronu 23.09 Elinde bir değnek .. Ağır ağır yürüyen 
bu adam tepenin üzerine çıkıp ta öbür 
tarafa baktığı zaman ağzından bir deh· 
ıet sayhası fırlattı. 

- Anduz kasabası yanıyor ... 
Ve sonra. yolun mÜ!ıaadesi nisbetinde 

atiratle tepeden aşağıya doğru inmeğe 
l>aşladı. 

Filhakika biraz uzakta bulunan bir ka
sabadan muhtelif alev ve duman sütun
ları yükseliyordu. 

Eli değnekli yolcu, rahip Reymond· 
du. 

Yarım saatte kasabanın yanına gelmiş· 
.: 1\1-l.:.:_ :; ___ ;_,.t_ı,: !.:.:-.:: • ..:: ----· 

Katoliklerin bu yeni cinayetlerine kartı 
tüyleri Ürperen rahip Reymond: 

- Dokuz kardeşimiz daha kurban 
gitti ... 

Diye söylenerek kesik başlara ayrı ayn 
ve dikkatle bakb. Sonra: 

- Çok şükür ... Dedi. (0) bunlann 
arasında değil... 

Ve sonra yoluna devamla yanan ka
sabaya girdi. 

* Burada geçmiş olan faciayı bir kaç 
satırla anlatalım: 

Protestanların bilhassa Seven mınta-
ı.. .... _...__,..ı_ _;: .... _ ... ,,.ı: •• ___ : .... ,~-- ..-k--l-

da genç bir kız duruyordu. Bu genç kız, bu efendiyi ve yanındakileri çoktan kapı receğim. Dinar 35.22 
zabitle askerleri görür görmez hemen dışarı ederdim. Bunu söyledikten sonra bUy\lk bir Leva 64.86 
fırına girdi. Nihayetteki kapıya koşarak Arkad~lar .. Biz beş kişiyiz .. Onlar da soğukkanlılıkla kılmcm ucunu zabitin Ley 82 83. 
açtı ve haykırdı: beş kişi.. Haydi . Hepiniz benim yaptığım göğsline sapladı ve arkasından çıkardı. Rayşmark 1:97 1.98 

- Jan .. Jan.. Çabık kaç... gibi yapınız. Fırına giren arkadaşlarına hitaben: Llret 14.84 14·92 
Fakat zabit derhal fırına girmiş ve Ve birdenbire zabitin üzerine atıldı. 103.97 104.50

29
..c 

1,.,_ - Karde~lerimin mtikammı almak Drahmi .,., 
genç kızı kolundan tutup çektikten son- Onu yere sermesi ile beraber si ctnını 'S 4.2159 4·"'.:d 
ra kapı önünde duran iki askere: elinden alınası bir oldu. Zabit, kendini için çarpı._~rak ve sil8h elde ölmeği cel- Zloti 3 6lf"' 

1 lldların elinde öldilrUlmeğe tercih eden- Pengü 3.6807 · 
- Şunu sokağa atınız.. müdafaaya va.kıt bu amamıştı. ler benim gı'bi yapsınlar. ANKARA BORSASI • f• 
Emrini vermişti. Doronun bu hareketine Jan Kavalye peııı;ı,. ~ 
Bu esnada fırının arka kapısından ve arkadaşları da imtisal ettiler. Sillhsız Sonra fınnm arkasında.ki bodrumdan Ka y.; 

içeriye genç. güçlü kuvvetli, orta boylu, oldukları halde büyük bir cesaretle as- yanın dUzlne kadar mızrak, bir haç ka· Londra - Sterlin 1 
geniş omuzlu, gözlerinden hiddet ve kerlerin üzerlerine atıldılar. Bun1arın ma, iki tabanca, iki eski tüfenk getirdi. Nev • York • Dolar 100 
şiddet şuleleri fışkıran biri göziiktü ve silahlarını aldıktan sonra sille tokat, Fırında bulunan Jan Kavalye ve arka- Paris • F. Frangı 100 

lr_.-.c ~lonu>c lain u_,,1;..,.,. ..._ ölU hi~ hAlı:J ilriildlVAJl'Alı::._l~d~l!!!ar~ı~da~b!.!:il~"~k~b!!;ir~fı~ı~ı ..!:ite~re~k~so::::,ka:=k:..ıı.&ı~vr!ll.e.:·:..~~~~farn~~~1~0~0~--::...ıım:I 



J2 E YLVI. CVJIA l9Jt 
=-W.-F. Henry van der Zee 

Ve ,ttrekAsı 

SPERCO VAPUR 
ACEH'l'ASI -·-- - ADBIATİKA SOSYETA ANONİMA 

AMFAÜCAN EXPORT ıJNES INS. Dl NA ViGAZYONE 
N E V • Y O R K İÇİN: CALDEA motörU 22 eylQl 939 tarl-
EXAMİNF..R vapuru 19 eylUle doÇu hinde beklenmekte olup Napoli ve Ce-

bekleniyor. nova Jiman}an için yük alarak hareket 
aEXMOUTH• vap. 19 eylale doğru edecektir. 

bekleniyor. y DİANA vapuru eylul sonlarında bck-
•EXCELLOıı vap. 25 Eylüle dogru lenmckte olup Vcned.ik ve Triyeste li-

beklcniyor. manları için yük alarak hareket edecek-
• EXERMONT• vap. 3 ilkteşrinıe doğ- Ur. 

ru bcikJeniy•. iTALİA S. A. Di NA VİGAZİONE 
.. EXMOOR• vap. G Jlkteşrine dofru PRİNCİ PESSA MARİA motörü 28 

bekleniyor. . eyl0.1 939 tarihinde Cenovadan Cenu.bl 
•EXECUTİVE• :vap. 10 J)kteşruıe Amerika limanlarına hareket edecektir. 

doğru bekleD.iyor. N O T : 
MiDDELHA vsLlNJE İlandaki hareket tarihleri ile navlun-

DEN NORSKE .. +. ... A 1'TT 4 'RT frh.r !ardaki değişikliklerden dolayı acenta· 
NORVEÇ ~U·•·--- ~· . 

BA y ARD motöril 20 eylOle doğru mız mcsulıyct kabul etmez. Daha fada 
bekleniyor- tafsilAt için İKİNCİ KORDONDA FRA-

D. T. B. T. l[UMPANYASI TELIJ SPERCO vapur acentamıa mO-
BUDAP&,.~ 1 

TUNA LİMANLARI İÇİN • racaat edilmesi rica o unur. 
BUDAP.iŞT motörll 22 eylılle dogru TELEFON: 2004/2005 

bekleni7•· d • beki 
TİSZA motöri.1 25 eylQ.le ogru c- Messageries Maritimes 

sı~~A motörü ilk1lışriıı bidayetine --*--
Ctoğru bekJeolyor.. KUl\lPANYASI 

St.:RvlCE MARITlllE aoUMAİN _THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
KÖSTENCE. KALAS VE TUNA ağustos 939 da. saat 16 da gelerek ı::ece 

ı..tMANLARI İÇİN İstanbul yoliylc Pire, Napoli. Marsil}·a-
30 HlJe doğru ya hareket edecektir. 

. DUROSTOR vapuru ey U- t '"rl .. ·za1ı t ı· t . . B" 
bekleiıiyor.. llX"I u u ı a ve nm wna ıÇUI ı-

riad Korl.ooda 15' nmmraııla LAU
ı;QSYETE KOMEKÇİYALE BULGAR KENT REBOUL , .e ŞERiıd vapur .een-

ı D. NA=~ w~BT tasma müracmıt edilmesi rica ohmar. 
- BAJ>0S sA.lr tçlN TELEFON : ? 3 7 S 

~~ V9fJUr\.l 2! eyl4le doiı'u. bek- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (eniyor. • 
ISKENDEıdYE VE ron sAtr tçtN OLİViER VE şORE.KA.sı LTD. 

·TZAR FERDİNAND vapuru ilktqrin YAPUR ACENTASI 
bidaJ'etİDe doğru bekleniyor. ATATÜRK CADDESİ Ree5 binası 

V: lamı isia n tariWeri ._...._,.. TFLEFON: 24'3 
1 apul 

• 1.1.. ~ tı 'HH .. " y ·--d h 1 ~ _. -• • ·- - .uv.ıı ra ve Liverpol at arı için 
. Vapurlann bar9bıt t.nhledfle n .. - piyasanın ihtiyacına göre ~urla-
lmı1ardakt de~ aoenbı me- nmız sefer yapacaklardır. • 
aıfiyet kabul etırıez. •• 1 ••••••11-.•w••• ••• ••••••••••••••••• ••••••• 

Daha fada tafsilAt için ATATÜRK .---9.!Sll· 
,_Mesi 1'8No.cla W. F. Henry VmDer ~•ı&sszı 
f.ee 99 Şa. Vapur ecentalığuı.a mflr8ca.. DOKrO.R 
at edilmesi rıca ~ ı ZGO'l/%00& Is m a il Hakkı 

VMIJAI, Akarçay 
- ~- Dahili ue tenmüJ has-

" BIÇAGI 
Fn serf .sakalları 

Fuarda 

yener 
ve ~ 

umu~atır 

183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müıteciri 45 senelik otelcilik mütehanua bay ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Bı-i.&tol oteli elli odaL her odada &0ğuk ve aıcak akar sulan, banyolan 

e kaloriferi nnhr. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve husuai lokantuı vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve Istanbul cihetine de nezareti fevkalidf;ye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet bbul etmi
yecek duecede uau.dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebassıaı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakı"kati 
meydana koyar. Bunun i~ bütün Egdiler, kendinin tahtı iaticanndaN 
bulıman otellerde buhıftU'lar. 
811D99'Ji!_.~ ... Hil:E·s·rr ı cçz-gr.Q . - .• 
· T. C. Ziraat Bankası 

UMUMi DENiZ ACENTALitı LTD. taıılılar nditahassısı 
ın:uıtdc LtMEs Lm. Cümlwriyet caddesi ( 2 inci Karalaş tarHli: 1888 

HELLAS vapuru 3/5 eylQl arasında Kordon-Alman konsoloshanesi Sermayesi : 100.003.000 Türk lirası.. 
beklenilmekte olup Rotterdaııı. Ham- arkum.c1a ) 206 Numarab mu- Şube ve ajan adedi : 262 
lııurg w Anversa limanlan için Jük ala- ayenehanesinde her gün l&&t Zir:ri \ 'C ticari her nevi 8:ıuk:ı muameleleri 

caktır.. 13 den itibaren hutalanna b- PARA BİRİKTİRENLDtE 28.800 LlllA 
B E L G t o,.:: ~~ E= Lut eder. 

1 
İKRAMİYE VERECEK 

1-:Jr1enUmekfıe Ouap ~ TELEFON: 3458 Zir.tat b:ınkasmda kumbaralı ve ihbarsız tıısamıf hc.5ap1:ınnda en az (50) 
barg ftt ~'liman.lan için yl1lc ala- ----m:;-m1111·11z~r•m•ıdm&lliıli?Yiliimii•l I.. lirası LuJun:ınlar:ı senede 4 defa çekilecek kur'a ile nşağıdakl plAna göre ik-
~·· ramiye ~ağıttlacaktu : 
HOLLANDİA vapwu 22 EylWc !llmm"J---··---..--nz•R 4 Adet ı.ooo Lirnlık 4.000 Ura 

. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaf fabrikası 
Tarafından mevsi~ dolayıaiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yapbracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

lllSATIŞ YERi • 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 
Böbreklerden idrar torbasına kadro 

yollardaki hnstalıklann mikroplarını kö
künden temizlemek için HELMOBLÖ 
k.ullnnmm. 

Helmoblö 
Böbrclcler~n ı;alışmak kudretini arb

\ rır. Kndın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane ilti
habını, bel nğrısuu, sık sık idrar bozmak 
ve bouırken yanmak hallerini giderir. 

•1-=:nı-'1. Bol idrar temin eder. Idrnrda kumların 
\'e mesanede taşların t~üne mmıl 
olur . 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrannw t.e· 
1niiliyerek mııvileştirir .. 

Sıhhat vekllctinin 14-7-932 tarih n 
'2-27 numaralı nıhttatım haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR.. 

Türk Maarif 
ve Erkek 

Cemiyeti Kız 
talebe yurtları 

f - Türk maarif cemiyeti talebe yurtlarına kayıt muamelesi devam 
etmektedir. 

2 - Kız talebe yurdu. Kız Lisesi ile kız enstitüsüne ya\tm ve mer
kezi vaziyette olup lzmirin en havadar bir mevkii olan köprüdedir. 

3 - Erkek talebe yurdu 1 ci ve 2 ci liselerle Tecim lisesine ve Gazi 
orta okuluna yakın 1 ci kordonda 320 numaralı binadadır. 

4-Yurtlarda talebelerin mütalaa terbiye ve inzibat i~leri lise mual
limlerinin nezaret ve uhdelerine verilmi~tir. Kayıt olmak isteyenler 
hemen müracant ederek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

5 - Yurt ücreti 150 lira olup memur ve mütekait çocuklarından 
% 1 O ve iki karde~ten % 1 S tenzilat yapılır. 

22, 23, 24, 2S, 26 3497 ( J 948) 

lzmir çocuk 
mundan: 

esirgeme kuru-

17.mir çocuk esirgeme kurumu merkez heyetinin 20/ 9/ 939 tarihli 
toplantısında umumi kongrenin toplanmasına karar verilmiş olduğun
dan 27 / 9/939 tarihine müsadif Çarşamba günü snat 1 7 de verem mü
cadele cemiyeti salonunda yapılacak umumi kongre toplantııına sayın 
üyelerimizin İ§tİrakl<lrı rica olunur. 3505 ( 1949) 

beldıeoilrnek«e olup BoUerdaıDo Ham-1 DOKTOR • soo • 2.000 • 
lıurg " Anwırsa limanlan için ytik ala- o ' . ?5t> • 1.000 • lZMlR BELEDiYESiNDEN: Ankara R d o s 
cakt.tr.. Kemal sman 40 • 100 • 4.000 • 1 - Belediye akaratından Dam- a y u 

A T H İ N A 1 vapunı 30 Eyltllde 1 B k 100 50 • !;.000 • lacık caddesinde hastane kar~ıaında- ı::;.---
.)ekteni1mclde olup Rotterdam. .Ham- OZ urt 120 • 40 4.soo • ki 4 numarah dükkaıun 23/ 10/ 939 l'>ALGA VZVHl.VCV 
burg ve Anversa liman1an için yük ala- İZM.lR tlEKI.EKBr lGe • Z9 3.200 • tarihinden itibaren bir sene müddetle BVGCllf 
eaktır.. RAST ANESİ DiKKAT: Hcsap1arındalti para!ar bir sene içinde tiO liradan aşağı dilşml- kiraya verilmesi başkatiplikteki prt-

BALKANLAR AltASI BATft yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 faz.lasiyle verilecektir. namesi veçllile açık arttırmaya ko- -T:r--
ZEiSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR A.MWye nıilıaltllssm Kur'alar se.Del!e 4 4lefa. l Eylul, ı Birinci kanun, ı Mart ve ı Uadran tarih- nulmu~ur. Muhammen bcddi 121 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

·LOVCEM'• 
LO.ks vapuru 9 eyl01 1939 cumarted MUAYF.fılı'EHANE ~ ikinri Bey1er leriMe çela'lec:ektir. lira olup ihalesi 2919/939 Cuma gÜ- T. A. P. 31.79 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

~~~~W~li~ •~~n~~~~~• •------~------9••--•m•••••~~· ·riM~l6d~~l~i~~~~b~~Q. ~n~ısı~K~~w~ 
p8ZU' günfl saat 12 dıe : ~bbu~~l~eder~~-~~~~~~~~~I 9 lira 1 O kuruşluk teminatı iş ban- 12.30 Program ve memleket saat ayan 

Pire • Arnavutluk limM>l•n - Kotar- :: -SP WMi * H ı · f • d 9 2 J A J kasına yatınırak makbuzile encüme· 12.35 Türk mUziği (Pi.) 
l)ubrovnik -Spllt Venedik .e Trieste,e ____ ... .._!lml!.__al! 3 1 tas tye C Sa YJ ) rmut U ne gefüler. 13.00 Mt.'Dlleket saat ayarı, ajans ve 
bereket edecektir. 2 - Bt-.k:diye akaratından Şehit- meteoroloji haberleri 

ANGLO EGYPTIAN MAİL LiNE OPERATOR tarım kredi kooperatifi tasfiye ler caddesinde Paralı köprüde kain 13.15 - 14.000 MlWk (Karıpk program 

l'IRE MARSırYA ve~~;r1' Dr. Asil Mukbil H • d 139numaralıbarakanm 16/10/ 939 19.00 ~~lgrrunvememlekctsaatayarı 
·=A Ctri~~ VAPURı: De eyetJO en: tarihinden itibaren bir sene müddet- 19.05 Mü.ı.i.k (Dans müziği pl.) 

---·il ı'rin Be ..... ut-Ba,fa-İskcn- Ata kam 'T' c. ?!_ le kiraya verilmesi başkatiplikteki 20.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
u.uu" ya ..-- J" a. .c..ll'aal buıkaaı Kemalpaıa Ajansına bajlı 92 aayılı Armutlu h M ı k · h ket ....... deriye lıcia hareket 1: 1_ ..l! im f şartnamesi veç ile açık arttumaya 20.30 em c et saat ayan, aıans \'e 

arc e.rilıleri Jfl!lll.EKEr HA.lr,&. .,.... ~ open.tifinin tas iyesine karar verilınif ve tufiye mua- konulmuotur. Muhammen bedeli 30 meteoroloji hı:ıbcrleri 
1/9/1939 NE.,.j OPE'RA!'ARV me1itına bAAlanmıa.tır. Alacaklılann, a1---'-laruıı ve L--'- ··--&1- !..1..1!- ı· f h I 9 20 50 Türk muug·•i 

7/ 9/1939 ~ El V .,. :r ~ ~ .... cue 1U01a ıra o up i a esi 2 / 9/ 939 Cuma oü- · Ok N . Ri Ah·-'·--
.l.S/9/939 edebilec.ekleri haklarını gösterir evrakı müıbite ile birlikte Kemalpap - . .., ·uyan : ecmı za ~ 

21/9/939 Hastalanm her gün üçten eonra T C z t b .__ _ b" d b I nu saat 16 dadır. İştırak edecekler 2 Çnlnnlnr : Fnbire Fcrsan, Refik 
51101939 29/9/939 Birinci Kordon 312 nwnaralı Ja- • • : ıraa aDKUI ınasın a u unan tasfiye heyetimize en geç altı lira 25 kuruşluk teminatı i~ banka- Fersan, Eşref Kadri 
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SAHJFE-'i YENIASIR 22 EYLUL CUMA 1939 

Fransız başvekilinin radyo hitabesi 
Biz bu harbı yapıyoruz. Zira F ransanın esir 
selô:meti namına her kuvveti kullanacağız, 

olmasını istemeyiz. Onun 
her disipline katlanacağız 

'' Vazifelerimiz ağırdır 
'' 

Dr. Göbels'in beyanatı 
Fransa, tehlike anında kendini zafere Belçika ve Hollandanın bitaraflığına 
ulaştıracak manevi kuvveti bulur Almanyanın tecavüz niyeti yoktur 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE - metinin Lokarno muahedesini muteber 
addettiğini söylemişti. 7 mart 1936 da bu 
muahedeyi yırtarak Renanyayı askeri
leştirdi, haydi öyle olsun denildi. Çün
kü Ren Alman memleketi idi, 21 mayıs 
1935 te Hitler. Avusturyanın dahili me
selelerine müdahale arzusunda olmad.ı
i;,'lllı temin etti .. 13 mart 938 de Avus
turyayı cebren ilhak ediyordu. Haydi 
öyle olsun diye düşünlildü.. Çünkü 
Avusturya Alman ırkından bir memle
ketti. 26 eylulde dedi ki, Südetler, son 
arazi meselesini teşkil ediyorlar. 29 ey
ltılde Münihte bizzat bana Çekleri ilhak 

Sulh için sarfedilen gayretler akim 
kalmıştır. Zira Lehistanın imhasına ön
ceden gizlice karar verilmişti.. Göz bo
yamak için müzakereler yapılırken si
lah kuvvetiyle ve gizli muahedelerle Le
histanın imhası hazırlanıyordu. Alman
lar, bazı suç ortaklıklarını temin ettik
ten sonra Leh1erin üzerlerine ateş yağ
dırdılar. Fakat asil Lehistan şerefli ma
zisine yeni kahramanlık dersleri ilave 
etti. lk hezimetleri mukadderdi.. Çünkü 
seferberliğe hazırlanmamıştı .. Fakat fa
ik kuvvetler ve ez.ici malzeme karşısın
da ricat ettikten sonra Leh askerleri va- etmeyi asla diişünmediğini, hatta iste
tan topraklru;ma yapıştılar .. Ve cephe mediğfoi, çünkü Alman ırkının safiyeti
yeniden istikrar kesbetmek üz.ere idi.. ni bozmaktan çekindiğini söyledi.. Fa
Piyade ve süvariler Kutnoda motör1ü kat 13 eylUl 939 da Prag ve Bohemya 
kuvvetlerle mücadele ediyor. Lemberg· istila ediliyor, Çekler esaret altına alı
de düşmanı durduruyordu .. Muhasara nıyordu. 12 eylül 938 de Hitler, yine şu 
edilen Varşova düşman hücumlarını kı- teminatı verdi. Almanya, Leh hudutla
nyordu. İşte bu sırada Kızılordu Lehis- nnı değişmez. telakki ebnek kararında
tana girdi, hakikatte 23 ağustostan beri dır .. Bu vaidin de neticesi malum.. Bu
Lehistanın parçalanması için Almanya nun için Hitler bugün bize dönüp te Le
vc Rusya arasında anlaşma vardı .. Hit- histanın imhasından sonra artık yer is
ler yalnız Danzigi, koridorda plebisit Ye tiyeceği kalmadığını, Fransanın nutuk
bir iki otostrat istediğini söylemişti. ]arına riayet edeceğini, söyleyince bü-

Fakat bu teminatı verirken henüz ya- tün Fransızlar bilirler ki, elinden gelse 
şıyan kurbanlarının parçalanması için Avusturyayı mahvettiği gibi, Çekoslo
Almanya ve Ru!:ı-ya gizli bir muahede ile vakyayı mahvettiği gibi Lehistanı mah
bağlnmış bulunuyorlardı.. ve çalıştığı gibi Fransayı da mahvet-

Tatmin edilmiş görülür ki kana bula- mekten geri kalmıyacaktır. 
nanların sözüne hangi Fransız inanabi- Main Kamp bize bir ihtardır .. 
lir. Senelerden beri bütün taahhütler •Fransayı tecrit etmek ve yere scr-
çiğnenmiş, imzalar yırtılmı..ştır. mek lazımdır .. ıı 

12 mart 1934 te Bitler, Alman hükü- Almanlar Fransızları ayınnağa çalış-

tılar. Muhtariyetçi hareketleri tahrik 
etmek istediler. Fakat bütün millet on
lara karşı ayaklandı, bizim aramızda ha
iu yoktur .. Ya hürriyet ya ölüm, bayra
ğımı7.a yazılmış olan düsturdur. 

Bunca defa sözlerini inkar ettikten 
sonra artık Almanlann sözlerine inanı
lamaz. Şimdi bizi İngiltereden ayırmağa 
çalışıyorlar .. Bu da boş gayrettir. 
Alınan propagandası her yalanı uydu

r<! bilir .. Ve sizi aldatamıyacağı nokta 
vardır .. Bu da Fransaya olan aşkınız.dır. 
Biz bu hc:ırbi yapıyoru7., zira Fransanın 
esir olmasını istemeyiz.. Onun selameti 
namına her kuvveti kullanacağız.. Her 
disipline katlanacağız, tam zafere ulaşa
cağız_, Eğer sağlam bir esasa müstenit 
Fransaya daima emniyet verecek bir 
sulha varırsa bu zafer kazanılmış ola
caktır. Vazifemiz ağırdır. Fakat daha bü
yük tehlikeleri atlattık.. Kimse hiç bir 
zaman Fransayı mahvedememiştir .. 
Fransa tehlike anında zafere ulaştıran 
manevi kuvveti daima bulur. Onda mu
kavemet imk:inını veren vasıtalar var
dır. 

!v!ağlüp etmek cesareti vardır. Fenni 
ve imanı vardır. Memleketin istiklal ve 
emniyeti namına Alınan tahakküm te
~ebbüslerini ebediyen gömmek için har
Lediyoruz.. Fransa şehirleri yakmak, 
kadın ve çocukları öldürmek, müdafaa
sız adamlara ateş etmek için silahlanma
mıştır. Adilane bir dava için silaha sa
rılmıştır.. Bu sebeple muzaffer olacak
tır. 

INGILIZ VE FRANSIZ MATBUA TINDA 

B. Çemberlayn'ın Hitlere verdiği 
cevap nutku etrafında tefsirler 

"l ngiliz donanması pençelerini Almanyanın göğsüne geçirmiştir 
lngiliz ablokası Hitleri aza kanaate mecbur edecektir 

" Londra, 2 l (AA) - lngiliz matbu
atı, başmakalelerinin büyük bir kısmını 
Çembcrlaynın nutkuna tahsis etmekte ve 
Başvekilin tahtelbahirlere karşı açılan 
mücadeleye şiddetle devam edileceğine 
dair beyanatını memnuniyetle karşıla
maktadır. 

Daily Express gazete i, bu hususta 
diyor ki: 

«lngiliz donanması pençelerini Al
manyanın göğsüne geçİnnİştir. Bu İşte 
geçen hafta tesis ettiğimiz rekorJan kırdı. 
lngiliz ablokası, Hitleri aza kanaat etme
ğe mecbur edecektir.» 

TAHTELBAHlR MOCADELELERI 

Daily Herald yazıyor: 
cTahtelbahirlere karşı açılan müca· 

dele, bilhassa memnuniyete şayandır.> 
Diğer cihetten gazeteler, Çemberlay

nın nutku ile Hitlcrin nutku arasında bir 
mukayese yapmaktadırlar. 

ARADAKi BOYOK FARK 

Daily Express şöyle diyor: 

lesine, iki pehlivan gibi toptan karar ve· 
rilmİ!'\tİr. 

Almanya ile Sovyet Rusyanın Polon
yada yekdiğerini ikmal edecek yerde, 
yekdiğerine karşı gelen hareketlerini 
gözden geçiren Daily Herald, pek yakın
da bir cidal vukua geleceği fikrinde de
ğildir. 

Bu gazete şunu ilave ediyor: 
«Fakat istikbalde birtakım cidaller 

zuhur edeceği ve daimi ihtilafların baş
göstereceği muhakkaktır. Bu cidallerin 
ve bu ihtilafların harbin hitamından çok 
evvel büyüme!lİ muhtemeldir. 

NiHAi ZAFERE KADAR 

Paris, 2 l (A.A) - Yazısına cParis 
ve Londra nihai zafere kadar harbe de
vam için mutabıktırlar.> Başlığını ko· 
yan Pelit Journal, bütün bu sabah mat
buatının fikirlerine tercüman olmakta
dır. 

sirata lüzum yoktur. Bu cevabın manası· 
nın tebarüz etmesi için, esaslı her unsu
runu ortaya koymak kafidir. Bir kaç saat 
sonra, Çemberlaynın Avam Kamarasın· 
daki sözleri daha az kat'i değildi. 

Führerin bizimle barı~ yapmak tek
lifi bizim için çok manidardır. cFransa 
ve lngilterc hakkında hiç bir harp hede
fim yoktur.> 

Fakat bütün fenalık İşte buradadır. 
Eğer onun bize karşı harp hedefleri yok
sa, bizim ona karşı c:ok sarih harp hedef
lerimiz vardır. 

Fransız nazırlar meclisinin tebliği hak· 
kında tefsiratta bulunan cEre Nouvelle> 
gazetesi diyor ki: 

Bu suretle iki dost hükümet, vahim 
hadiseler önünde, adaletin yerini bula
cağı güne kadar muharebeye devam hak
kındaki müsterek karar ve azimlerini iki 
gün fasıla ile resmen ve alenen bildirmiş· 
lerdir. Salı gÜnÜ lnp;iliz hükümeti, istih
barat nazırı vasıtasiyle neşrettiği bir dek· 
larasyonda, olup biten hiçbir şeyin bü
tün milletin Polonyaya karşı taahhütle
rini ifa ve nihai zafere kadar mücadele 
hususundaki azmini değiştirmiyeceğini 
teyid eylemiş bulunmaktadır. 

Londra, 21 (A.A} - Nevs Chronicle 

Brüksel, 21 (Ö.R) - Belga ajansı 
bildiriyor : 

Belçika hududunda memleketi tehdit 
eder mahiyette tahşidat yapıldığına da
ir ecnebi gazetelerinde çıkarılan haber 
tamamen esassızdır. 

Brüksel, 21 (Ö.R) - Almanyanın 
Belçika ve Hollandanın bitaraflığına te
c:lVÜZ hakkında çıkarılan haberlert> dair 
Dr. GöbeJs, Berlinde ecnebi muhabirle
rini kabul ederek bunları tamamen tek
zip etmiş ve demiştir ki : 

- Belçika ve Hollandanın bitaraflığı
na tecavüze Almanyanın niyeti yoktur 
ve istikbalde de olmıyacaktır. 

Ayni teminat Lük.~eınburg için de mu
teberdir. Belçika ve Hollanda hududun
daki Alman .şehirlerinin tahliyesi haber
leri doğru değildir. 
TAHŞİDAT HABERLERİNİN 
TEKZİBİ... 
Faris, 21 (Ö.R) - Havas ajansı bil

diriyor : 

Alınan kumandanlığı şarkt.a kazandı- kurmuşlardır. Ve gün geçtikçe burala· 
ğı muvaffakıyetler üzerine askerlerini rmı daha ziyade tahkim ediyorlar. 
garbe nakle karar verse de bunun ne ALMANLAR MUKABİL TAARRUZ 
kadar zamanda vukubulabileceği cai su- YAPARLARSA 
Clldir .. Şimdiye kadar Almanya şarktan Binaenaleyh Alman garnizonları bir 
garbe büyük hareketler yapmam.ıştır ... gün mukabil bir taarruza karar verir
Ve bu nakliyat oldukça karışık bir iştir. forse Fransızlar Majino hattına varmaz-

Buna karar verebilmek için Alman dan evvel onlara mukavemet edecek 
baş kumandanlığının bilhassa Sovyet mevkide bulunacaklardır. 
müdahalesinden sonra Polonyada her Almanlar, Fransız başkumandanlığı
t.ürlü endişeden azade kalması lazımdır. nın niyeUeri hakkında tamamen karar-

Eks La Şapel mıntakasında külliyetli sızdırlar .. Ve baskınlar yaparak Fran• 
Alman hava kuvvetlerinin tahşidi hak- sız kuvvetlerinin mevkilerini tayin et• 
kındaki haberler de ihtirazla karşılan- mcğe çalışıyorlar .. Hava keşifleri de ay· 
malıdır. Çünkü burada kafi derecede ni maksadı takip etmektedirler. 
mebzul ve geniş iniş meydanları yoktur. SABRETMEK LAzDIDIR 
Fransız a!:ıkeri mahlelleri vaziyeti sev- Londra, 21 (Ö.R) - İngiliz askeri 
külceyşi intizar diye tavsif ediyorlar. mahfclleri, vaziyeti tefsir ederken sabır 
Malumdur ki Majino hattı Alman müs- lüzumuna işaret ediyorlar. Demokrasi
tahkem hattından ziyade hududa yakın- ler, ihtiyatlı ve metodik hareket etme
dır. ğe mecburdurlar. Muvaffakıyeti müem• 

Alman arazisinde yerleşen Fransızlar men olmıyan teşebbüslere atılmak iste
~ajino hattının ilerisinde yeni mevkiler mezler. 

ltalyan mahfellerine göre 
Hitlerin sulh talebi büyük demok
r asilerce nazarı dikkate alınmalıdır 

Roma 21 (ö.R) - Italyan gazeteleri 
Polonyadaki vaziyeti ve Führerin Dan
zig nutkunu ehemmiyetle tefsir ediyor
lar. cCurnala Ditalya> (Realiteleri tanı-
malı) baıılığı altındaki makalesinde şun
ları yazıyor: 

tGerek hükümetler, gerekse millet
lerce göz önünde tutulması lazun gelen 
ı·ealiteler şunlardır: 

c 1-1919 Versay ve 1921 Riga mua
hedelerile konulmuş olduğu şekil dahi
linde, Leh devleti aı-tık mevcut değildir. 

c 2- Bu devlet ayni hudutlar dahilin
de yeniden teşekkül etmek. 

c 3- Şarki Avrupada harp bitmiştir. 
Almanya diğer hudutlara riayet arzusu
nu teyid ettiğine göre garpta harbın de
vamı sebepsizdir. 

c Rumen hüküıneti de Leh hükümeti
nin artık mevcut olmadığını kabul etmiş 
ve Lchistanla ittifakına rağmen bitaraf
lığını teyid eylemiştir. Leh hükümeti
nin ortadan kaybolması ittifakı hedefsiz 
bırakmıştır. Hatta Rumen hükümeti 
Fransaya geçip orada yerleşmek istiyen 
Leh hükümet erkanını bundan menet
miş ve mevkuf tutmuştur. 

c Lehistanın eski hudutları dahilinde 
yeniden ihya cdilemiyeceğini Ingiltere 
ve Fransa bile zımnen kabul etmişler, 

zira Lehistana Almanya ile ayni emeller
le giren Sovyet Rusyaya harp ilAnından 
sakınmışlardır. Lehistana verilen garan
ti artık hiç bir şeye yaramaz. Şu halde, 
artık ortadan kaybolan ve asla ihyası 
im.kam olmıyan bir devletin yeniden teş
kili hayalile garpta uzun senelerce mil
yonlarca insanın feda edilmesi revayı 
hak mıdır?> 

cPopolo Ditalya> gazetesi şu mütala
ayı ilave ediyor: 

c Vatanının topraklarını terk ettikten 
sonra Leh hükümetinin bir akli selim 
kararı ittihaz etmesi icap eder. Istifa ede
rek milli esaslar üzerinde, münhasıran 
Lehlerden mürekkep yeni bir devlet ku
rulmasına imkan vermelidir. 

Roma 21 (ö.R) - Führerin nutku 
hakkında Popolo Ditalya şöyle yazıyor: 

- Demokrat müfritliği belki de bu 
nutku nazarı itibara almıyacaktır. Bu 
sebeple onu milletlerin vicdanına arzet· 
meğe daha ziyade ihtiyaç vardır. Hitler 
şarktaki gayelerin mahdut olduğunu 
bildirmiştir. Fransanın Ren hudutlarını 
teyid etmiştir. Fransa böyle mühim bir 
teminatı reddedecek mi? Cermanlık 
yüzlerce binlerce senedenberi Avrupa
nın şark, cenup ve garbında bir çok şey-

ler istedi. Führer diyor ki: c Neden bu 
yolda devam ederek yeni harplere sil· 
rüklenellm.> 

Versayda kurulmuş olan LehLc;tan ar
tık eski şek1i ile mahvolmuştur. Bıraka· 
lım Lehler onu kendileri yeniden kur• 
sunlar. O vakit Avrupada bir ferahlık 
hasıl olacaktır. 

Demokrat müfritler ne derlerse de
sinler, hükümetler diişünmeğe başla
mışlardır. Bilhassa o hükümetler kl 
zırhlı, toplarla mücehhez ve geçilmez is
tihkamlar karşısında bulunuyorlar.) 

Brüksel 21 (ö.R) - B. Bitlerin Dan
zig nutku hakkında Belga ajansının Ber
lin muhabiri bildiriyor: 

Bu nutuk Alman mahfillerinde bir 
sulh nutku olarak tefsir ediliyor. Bunun
la beraber Almayanın hiç bir zaman tes
lim olmıyacağı, icabında sonuna kadar 
barba devam edeceği ilave edilmekte
dir. 

Berlin ecnebi mahfilleri ise nutukta 
bekledikleri müsbet unsurlara tesadüf 
edemediklerini bevnn ediyorlar. Bununla 
beraber nutuk A1manyanın vaziyetini 
tasrih etmekte ve en çok ehemmiyet ver1 

diği meseleleri göstermektedir. 
Bunlar da abloka ve bitaraflık mese· 

leleridir. 

Çekoslovak yada • 
ısvan 

el 

Amele ekipleri fabrikaları, yolları ve 
köprüleri bombalarla uçuruyorlar 

cArada ne büyük bir fark var, Hitle
ri dinleyen bir adam, hatibin ifade~ine 
ve yalancı delillerine aldanabilir. Aynı 
dinleyici, Çeberlaynın ifadesinde daha 
az bir gurur olduğunu müşahede edebi
lir. Fakat biz lngilterede Çemberlaynın 
usulünü biliyoruz. Bu sakin sözlerin ifa
de ettiği kuvvet, ve azimden kimse şÜp· 
he edemez.> 

Dün «haklı tamirat ve tazimatını mÜş· 
terek zaferde bulacak olan> Polonyayı 
selamlıyan nazırlar meclisinin tebliği 
harbe nihai zafere kadar devam azmini 
ve Fransanın bu maksat1a lngiltere ile 
olan ve her gün daha ziyade kuvvetlenen 
tesanüdünü teyid ederken Çemberlayın 
da Avam Kamarasında aynı fikri teşrih 
etmiş ve iki hükümetin tam bir görüş iş
tirakını teyid eylemiştir. Demokrat hü
kümetler hakiki efkarı umumiyeleri tem
sil etmekte olduğuna göre, b u iştirak, 
lngiliz ve Fransız milletlerinin görüş iş
tirakıdır. 

gazetesi başmakalesinde başvekilin • 
Avam kamarasındaki beyanatına işaret Faris, 21 (Ö.R} - Pres Asosyeşine malan muhtemeldir. ucuna kadar Çek işçileri çalışmaktadıt• 

VEKAR VE öLÇO 

Daily T elegraph yazıyor: 
cÇemberlaynın nutku Bitlere bir ce

vap teşkil etmesine rağmen, Başvekilin 
sözlerinde nazilerin nutuklarındaki şid
detten eser yoktur. Fakat bu sözlerdeki 
vekar ve ölçü, daha büyük bir tesir hu
sule getirecektir. Çemberlaynın, Danzig 
hatibine verdiği bir cevapda, Parlamen· 
to ifadesinden ayrılmadan şiddetli bir 
lisan kullanmasını bilmiştir. Başvekil, 
lngiltere imparatorluğunun kararı ve he
defi hnkkında hiç bir şüphe bırakmamış
tır.> 

iHTiLAFLAR BEKLENEBiLiR 

Londra, 21 (A.A) - Oaily Herald 
gazetesinin diploma'!i muhabiri bildiri
yor: 

Ruslarla Almanlar arasında işler pek 
o kadar iyi gitmemektedir. Yakında ihti
laflar zuhur etmesi ihtimal haricinde de

. ğildir. Beri in iJe Moskova. Polonyayı 

taksim için esasta mutabık kalmışlardır. 
Fakat vakayi süratle ilerlemektedir ve 
kimse, y eni hudutların tahdidinden evvel 
neler olaealnnı lı:ıl!!tıli.f ve tahmin adi!!ml'!::r:. 

ederek şöyle demektedir : göre Moravya ve Bohemyadaki isyan Brüksel, 21 (Ö.R) - Doktor Göbels, Fakat Almanya, bu işçilere emniyet 
- B. Çemberlayn Rusyanın müdaha- t.ahmin1erin çok fevkinde genişlemiştir .. ecnebi muharrirleri kabul ederek Bo- edemez. Bunların her biri gizli bir diiŞ

lesinin tevlit edeceği neticeler ve bu mü- Pragda işçilerin yaptıkları muazzam nü- hemya ve Moravyada isyan haberlerini man, bir asi \ a bir kundakçıdır. 
dahaleyi intaç etmiş olan sebepler hak- mayişten sonra bütün Moravya ve Bo- tekzip etmiş, Beneş taraftarları arasında Yabancı toprakları ele geçirmek hll'" 
kında bir hüküm vermenin henüz pek hemyada umumi isyan hareketi b~la- ihtiyati bazı tevki!at yaplıdığını, fakat siyle hareket eden Hitler, insanlığın şe
erken olduğunu söylemekle büyük bir mıştır. tam bir sükfuıet devam ettiğini söyle- ref ve haysiyet hislerini nazarı itibat'9 
basiret göstermiştir. Silah ve mühimmat fabrikaları başta miştir. almamıştu-. Çekleri hükmü altına alıJlıŞ-

FRANSANIN CEV ADI 

Petit Pari!lien diyor ki: Gazetenin makalesi İngiltere, Fransa olmak üzere fabrikalarda çalışan ame- Mumaileyh, çıkarılan haberlerin esas- tır. Fakat şimdi onları mütemadiyen ne
Fransız nazırlar meclisi Hitlerin nut- ve Sovyet Rusya arasında bir mesai bir- leler makineler i bombalarla tahrip et- sızlığını görmek için ecneb~ ~uhabirle- ~et altınd~ bulundurmağa ~ecburdtll't 

kuna, bu nutkun istediği tipik cevabı liği yapılması hakkındaki temennisini mişlerdir .. Şimendifer köprülerine, mü- ri Pragı ziyarete davet etmıştir. Hıtler Çek ısyanını bastırabılır .. Fa~1 
doğrudan doğruya vermiştir. Uzun tef- izhar etmekle sona ermektedir. him şimendifer hatlarına bombalar atıl- Londra 21 (A.A) - Çekoslovakyada Çekler onun zı:ıif noktalarını bulab 

mıştır. isyan çıktığı Londrada geç vakit haber mek için dalına pusuda kalacaklar~ 

l .. merika kongresi dün 
· Vaşingtonda toplandı 

Va§ington 21 (ö.R) - B. Ruzvelt kongreye silah ambargosunun ilgasını 
ve bitaraflığın beynelmilel esasat dairesinde tatbikini tek.lif etmiştir. 

Roma 21 (Ö.R) - Vaşingtonda rei.sicümhur ve parti reisleri arasında ya
pılan mülakatta tek bir nokta üzerinde mutabakat hasıl olmuştur: 

Amerika bitaraf kalmalıdır. 
Umumt efkar gittikçe sıkı bir bitaraflığa taraftar görünüyor. Reis Ruzvel

tin mesajını dinlemek üzere kongre bugün toplanmıştır. 
Vaşington 21 (A.A} - Beyaz sarayda yapılan siyasi şefler Joonferansı, ha

zır bulunan azanın icra kuvvetiyle teşrü: k uvvet arasında mümkün olan en 
sıkı teşriki mesainin idamesi suretiyle yabancı memleketlere Amerikanm 
dl§ politikası hakkında bir birliksizlik mevcut olduğu hıtibaını verebilecek 
her türlU tezahürden ictina'I> edilmesi hususundaki kat't arzularm.ı mevdana 

Alman makamatı isyanın genişliğini alınmış olduğundan ancak bir kaç sabah Polonyalılara, Avusturyalılara, A le· 
ve ehemmiyetini göz önünde tutarak in- gazetesi bu Mdise h:ıkkında tefsirlerde komünis~lc>rine, Sos!'al~ere ve deınf • 
saf.sızca bir tenkil hareketine başlamış- bulunmaktadır. rat katolıklere ne dı~elım? Onla: .da ~
lardır .... Şimdiye kadar halktan ve ame- Daily Telegraph gazetesi, başmakale- sat kollıyorlar. Gerçı onlara degıl,. Y. • 
leden kurşuna dizilenlerin sayısı birkaç sinde diyor ki : nız kendi kuvvetimize güvenn:ell~·. 
bin kişidir. Bu kitle halinde idamlar Mo- ııHitlerin ecnebi iç kalesi kendi aley- Fakat şurasını da unutnuyalım kı, ~~ 
ravya ve Bohemya halkının bir tedhiş hine dönüyor. Çekler, kendilerine zu- lar da Çekler.d~n ~a:rı a!a:ak h~rr1\1 
hareketine karşı son ihtiyatkarlıklarını lüm edenlere karşı isyan ediyorlar. Hür- te kavuşmak ıçın zıncırlerını kernırcee 
da izale etmiştir. riyeti seven her insanın kalbi bu haber lerdir. 

Hareket Slovakyaya da sirayet etmiş- karşısında titriyor. Fakat bu isyandan 
tir. Garnizonlar yer yer isyan ediyorlar. büyük bir şey bek1ememelidir .. Çünkü 
Bir çok Alman fırkaları şimdi eski Çe- isyan pek erken başlamıştır. Hitlerci 
koslovakya şehirlerinde Asayişi temine ajanların isyanın vaktinden evvel çık
ve isyan eden garnizonlan silahlarından masına çalışmış olmaları da muhtemel
tecride çalışıyorlar. · dir.. Çünkü için için yanıp kuvvetlen-

Londra, 21 (Ö.R) - İngiliz gazetele- meğe vakit bulam.ıyan bu isyan hareke
rine göre Moravya ve Bohemya ve Slo- tini bastırmak şimdi kolay olacaktır. 
vakyada isyanlar devam ediyor.. İsyan İsyan, kana boğularak bastınlsa dahi, 
ı.tslArinl Ple.. eP.cinnPk __ icln A)mAn.f.8~ mı hA,:if..,. lJ;+l,.1"1 dn.ttnm~ _,,lrNt,._ 

w 

Hitlerin 
esrarengiz silah~ 
Londra 21 ( ö .R) - Ingiliz gaz.et~ 

B itlerin nutkunda bahsedilen esr~ ~,. 
silah hakkında müstehziyane idare·..dl 
Um ediyorlar ve Fransa ile Ingilteı!:lııi 
tm. 1 . . 


