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3 
KURUŞ 

lngiliz Ve Fraılsı.Z Başvekilleri Göriiştiller 
General Gamelinl~ lord Çetfildin De Hazır Bulundukları Bu Toplantıda 

Lehistana Yardım Ve Mutlak Teşriki Mesai Görüşüldü 
~~--=--====~==~:::::::==::=ez~~:;:;:==:=:::::::::;:;::;;~ 

Varşova Haıa Diişmedi 1914 Hududları 
yazan : Hüseyin Cahid 1' ALÇIN 

G arip bir manzara: Harbe başJ 
lıyan Almanlar bunu ba.c;ar-1 

illan .1·· ·· ~ 1 • · uW::iunecek :rerde sulhc g·c-
rt d.. • oıunck iı:in manenalar yapnıak-
taıı ba"'k; b" 

'3 a ır <;rye Pbeınmiyet vermi-
YC1rlnr' s· · ,. • '· ıındiki halde, biitün eski da-
ahırını 11nutnı .. .. . . uş '"Ornni.ı"'Otlar Ar-tık ~a 1 • ,,. .r • 

l 
·. r n Anupada, Rıtlk~ularcla ha

r~ <Pt scrlı • ı· · · v 

1, . { s ı,;1111 aı.:;ız1urmn alnuyo:--
,\r, havut s 1 ·~ı · . t ·ı~ "'• · a lası ... ı >ırı altındaki is-
ı .ı eın~TJ . J 

.,. Crıtl( Nı lıahsetnıiyorlar · J 
~· r:ınsız 1 l 1 • • · · mt ut nrındaki siımrlerinc 
anı'n.J.. ·· 1 . 
1 mm ni:'ıa ı.asdi1c sil~ h afac:.ık- ı 
:.ıı·ıııı nliil ' ' .. . ~ ! 

Polonyada Tevakkuf Eden 
Almanlar Fransız Taarruzu 
Karşısında Garp Şehirlerini 

Süratle Boşaltıyorlar. 
---- İn~ili.z Ba.5vckili Chamhf>rlnin 1 lC~ j ın ılaular yapısbrtvor-

nr. rnktl tmkadar "'iİrillt"~d • ı· 

isyan Slovakyada Hareketleri 
hos 1. o u en e ı 

· (:ı 'ınak hı istemiyorlar ı ı · ·-
hın t . • .e us 
f a~•tfmcl::ı 1914 hudutları ile ikti-
n l'(t~rrkl , · · .. 

rı 1 rıne dııır t{!'rrnbc halonla-
uçunı~·orla r. 
Ji'ilh:ıli:ika R 

Bircok Slovak Tayyarecisi Polonya Tarafına Geçti. Ma· 
han • ' oma radyosund:ıa ci-
~t:Ynyıla n bu _t'q.rlı··:<;mi suliı tek-

IJ1"e~n~~~·~ı: teeı~~'! halonu ma
·~ ~~~~debı ·z. Buna ku-

t 

r,~E· ' : . a~.,:... ma kapısı 
lC~ n, .• · a, ten orta-

y car Hududunu Geçenlerin Sayısı Onbini Buldu. Eden Radyo 

İle Neşredilen Bir Nutkunda /-/itlere Şi .. 1detle Hücıım Etti '.'!;.,~ ya .... • < nA>' iş resmi 
ti l."'1hf btflti . ·~'"('f,-k1..-· . ~..>!-~ ıw.atn,ı,~1'j~. imanlar 
~ ~~ tedbir&~~ı rler. 

·, Varşova Onünde 15 Bin Alman Öldü f-= 
:.Q 

tıt:hn.ıı ·· ~ e l' . ·~ gonınc~ıt' aşveki-
ının ~ruettiği rrl.üt~ 

ntek ki.bil ; L ~'°~ verme-
nin fikrin~~ aşvekili-
llitler· .f :A.Ylltt~ l bu harp 
~Patla~n yaı~ış_ bit· hcsnbı neticesinde 
tiı vennıştır. Führer de ettiği ha-

yı anlamıı:ı olacaktır ki ış· ·,n · · d 
sıyrılmak . . . • ı ıçm en 

- ıçın, kah ?-.foreşnl G.. . v 

agım:dan kah onng 
b"' ı ' Roma radyosundan 

oy e dolambaçlı sulh teklifl . d 
bulunuyor. ı crın e 

~ Fıtka.t. Ro.ma rad · . 
g-i gibi . ) <!~Uu~n son ıste-
h d · Lehıstanın -:Al'tn~ay::ı. 1914 
• 11 utiaı ını Vl'rerek if:-ın. ımki sm apmasına 

·ın v.ır rnı ltr? 
Hu l· . . . cıc, Alnıanv h . 

Stlıc istinat edP., • t angı pren-
isV•di<Yi . .. . rek 1914. hudutlarım 
d ö duşunul6biliP Bı..igü k'" h 
11.tlıtr hRksız is' 1 o . . n u u-

lı:• lt.lı 1 · ~ "lıl tekı hudutların 
o nıa.şı nı,j" . 

t;:. ·i 1 , -11 Mıbctsin? 1914 
v ltı .ıutlardn. L h" 

ln · ı· .... k c ıstan ortada yolr-, \.lh.;U B ll • 
dc<rildi. ı"" k a ık devletleri mevcut 

t> • vC o.;Jovctk k 
Lorruiııc. ı.• ya. yo tu; Alsace-

ı.; ı.•ransud·ı 'el' v 
ınaıı bir A ' 1 1 e koskoca-vusturyn M . 
p:ı:rato-ıu- . - ı aearıstan im-• .. gu vardı. 

.. 

Almaı.ya i~ın sark tar f 
l' u<l tl • a ında 1914 · u · arı esasına göre A llitlere şiddetli hücamlarca bulunan Ed· 1 

tas· d ı · -· vrupa bari-

Paris, 12 (A.A.) - Başvekaletten 1 tilasına karsı fevkalade bi:- kahra-
tebliğ edilmiştir: \ manl,kla mukavemet eden Polon) a. 

Bugün Fransız toprağında bir yük 1 ellerinden gelen bütün yardımı yap
oek konsey toplanbsı vuku bulmuş- mağa azmetmiş bulunmaktadır. 
tur. Bu toplantıya İngiltere namına So\'yet Arazisini Bombahyan 
B. Chamberlain ile milli müdafaa te- Alman Tayl·areleri 
ıif ve tanzim naz1rı B. Chatfield ve Yarşova, 12 (Husus\ ı - 8ov-
Fransa adına da B. Daladier ve Ga- yeller Birliği memalikin<len Be -
melin iştirak etmişlerdir. J yaz Rusya mıntakalanndan bazıları 

Fransa ile lngilterenin bütün kuv- Polonya iı;ıaretini ta~tyan tayyareler 
vet ve kaynaklarını kendilerine em- tarafından bombalanmı;:;tır. Bu tay
poze edilen harbi karşılamağa yarclerden birkaçı Ruslar tarafından 
hasrütahsis etmeleri hususunda - düşUrülmüş ve bunların pilotlarının 
ki kat'i karar ve azimlerini Almanlar olduğ·u görülmüştür. 
bu toplantı teyit eylemiştü·. iki Bu hftdiseden bahse(\en :lus mat
memleket, topraklarının istilüsına buatı Alman tayyarelerinin Leh tny
karsı fevkalade bir kahrama~lık- 1 yarclcri hüviyetiM büri.indi.iklcri ha
la ·mukavemet eden Pclonyaya kikatinin bir kere daha tezahür etmil} 
poze harbi karşılamağa hasl'ütahsis 

1 

olduğuna isaret etmcktediı·. 
etmeleri hususundaki kat'i karar ve Ed<•n'iıı Nutku 
ıı.zimlerini bu toplantı teyit eylemiş- 1 Londra, 12 (A.A.) --- R. Eden, dün 
tir. iki memleket, topraklarının is- ı ( Sonu 3 üncti sayfmmzda ) 

~ 

l<'rau.-,iz 1'faj" .ıo ,·e l\ lmaıı 8igfrid hatlurılll 

ı:)btı..'ı •'n lmril!t 

.. ı,ı .a m· dt.:gışiklik yapmak ~'VVVVV _,,..., 'V" :x,.._,~.-vvv-~,,,...,,,....rv-..rv-vv-vv-vv-vvvvvv'VV'V'Vo.A..~ 
ilıbı k 1 1 pren- 1 1 A 

a )ll olunursa btınun yal ı H .. , " HT K RLA D •• ş h • • G 1 
::~z~io~~~:ı1~~~l~~I .işin ~çinden çı: r,,,..-1 

.... Ou" nku .. Ha rbın u asası ~ ' MnCAO~Lc un e rımıze e en 
i?urnu - , ycnı yem harpler do-

: :~:~;ı~~r~~ail~;~i~~~:~iriz? - Piyasadan Kaybolan ç e k M u·· ı t e c ı· 1 e r ı· 
e rar elde ederse Rusy . . arını 1 

dan nıahrum k ı a nıçın bun- ~~~- .. .,~" Kalayla Ne Old ? histan tckr a Stn? Bu halde, Le- r u . 
tık devi tl ~r paylaşılacaktır ve Bal- Alman kaynaklan Varşovanın mukadderatını tayin edecek -·-
~decek~c e;ı tekrar istiklallerini kay- olan Varşova önündeki büyük meydan muharebesinin bitmek İhtikar teşebbüsleri ap-
bo tevfik r ır. -~lmanya ayni prensi- üzere olduğunu bildirmektedir. Varşovanın hala kahramanca 

·an mustakil bir A t kendisini müdaçaa ettigvi muhakkaktır. Almanlar diğer cephe- açık bulunan bazı kalay 
nııı teşekkül , . vus urya- ı · 
ı. etmesme ve 0 H b /erde bı·r mı"kJar ilerlemegve muvaf.~çak olmuşlardır. 
vCUrg"Jarcian bir h .. k .. d raya a S- I ' tüccarlarının ibret olmak 
Rine l' • u um arın gelme- GARP CEPHESi : 
.v~··ı bauzıAolacak mıdır? Çekoslovak- ,....,...,. .... ıw:vw "~··fVW\'f'NV' , . ...,.,......., Üzere şiddetle cezalan-

- ''Uı;tury h""k· · h d k d r k l · · vı-rccı.:k ·a· a u umetıne geri Fransız ücumu evam etme te ir. .rransız as er erının d 
A 

.nı ır? yanında bugün yarın lngiliz askerlerinin de yer alması bekle- ırılmalannı istiyoruz 
v:~:.ıtıu·ya . Ma . lor'-aö-ı .

1 
canstan impam- niyor. Almanlar Kolonyaya kadar bütün Garp havalisini tah- Piyasadaki kalaylar, kaş ile göz a-

o' l 1ya olunu 
2·ar A·:ıısturya _ Mu:a, ~ırvatlar tek- lige etmektedirler. rasında kaldırılıp ortadan yok edili-
~~~~r ıci'K ca~~anailiihnk ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ve~~~n wnr~ ~r~an bbbüilin 
y~ olunvcak ~11 ? ~:~:~,a~rensliği ih- ı A (Sonu 3 üncü sayfamızda) 
Yaya lerkcttiklcri yerleri ~ugos~av- RESMi TEBLllilG.., L. ER 
eekler . ' ıstcrnıyc. 1 p t '> G U mı· R~.ma~ya bir kısım aıazi- af l rUpUD D 

Ilum•ym Cahid y ALÇIN . ? O k t 
(Sonu 3 .. .. vf • ı PARı·s IP:ırıs, l- ( A.A.) t-22.20 de neşrettiği 11 numaralı teb- u·· n u·· çtimaı 

f2B.1 uncu sa. amızda ) , 12 D akş Lml liğ: 

~~ tcbliğı: 1 Düşman hava kuvvetlen faalıyetı Ankara, 12 (A: A.) - Bugünkü 

~ K 
Dün akşamki tebliğde 1..a..,rih cdi - ne devam ederek kıtaları, münakale grup ictimaının bildiriği: azanan Nunıaralar len cephede ileri hareketi devam et- hat~ar~n~, şehirleri ve yollar üzeri~ - Cümhuriyet Halk Partisi Büyük 

2 
. ınektedir. Düşmanın bilhassa topçu d.ekı sıvıl halkı bombardıman ctmış- Millet Meclisi Grupu bugün 12 eyliıl 

1 11C1 S f d ku\ tl . 1 tır 1939 ö2:leden sonra reis vekili Hasan ay allllz '\'e erı şitj_delle mukabelede bu - · ~ 
q a lunmaktadır. • ı Suwalki mmtakasında vaziyette de Saka'nın reisliğinde toplandı. 
~ 11 · Vıırşova, 12 (A. ğişiklik yoktur. Narew'de, Lomza İlk söz alan Hariciye Vekili Şükrü 
t VARŞOV A!A.>-- Polonya ge- ınıntakasında ve Bug üzerinde, kıta- Saracoğlu Meclisin tatil mebdeinden 

1
, ' nel kurmayınuı telsiı.le 1l cylfil saat [ . ( Sonu 3 i.incU sayfamızda ) . ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

istiklal 
Garp 

Uğrunda 
Cephesine 

,, . 
Olmeh lçi11. 
Gidiyorlar 

Çekoslo,·akya işgal edildikten son-1 yen binlerce Çcko-Slovak genci Al 
rı. Alman tazyikine tahammül edemi · ( Sonu 3 iincii sa~ famtZcl:ı ) 

' ~ 



TA K Sİ M 
. 

sıneması 

15 Eylul Cuma günUnden itiba
ren yeni sinema sezonuna baş

lıyor. Altın sesli ABDÜLVE-
HABIN oynadığı 

VA 

-- YENISABAB 

BELEDİYEDE : 

POJJST.E : 

Bulunan ceset 

Tayyare 
Piyangosu 

Dünkü keşidede kazanan 

maralan neşrediyoruz : 

nu-

50,000 Lira kazanan 
20!1431 

(31) le !bit en bütün numaralar 

(2) şer lira amorti alırlar. 

10,000 Lira kazanan 
229 92 

20 hin liralık mükaf at , beher nu

mar.-. he~r yiiz lira alacaktır. 

21494 12482 773 1.3157 
23'230 24.122 28081 39619 
18070 37576 30694 27150 
38267 338 29980 23117 
26308 39873 3505 1(552 
-9328 19792 33079 28673 
~8933 15312 1657 15045 
.3568 8813 1239 22161 
220 

12,000 Lira kazanan 
32557 

3000 Lira kazanan 
1 3 21 
500 Ura lm7.arumlar 

~7550 18354 39060 32585 
2246 16143 12453 25660 
1554 24356 44.83 5647 
6791 

200 lira kazananlar 

7100 36388 036 17007 
0756 621 10756 19344 
:4526 6286 11765 33221 
?326 10305 5::127 1 22 

,9890 383GO 33654 10726 

100 Ura Jm7.ananJar 

7912 32039 6555 34460 
3 o 20927 39133 5373 
958 6559 13893 15601 

10137 4-09 12674 25208 
4643 1470 20950 18056 
"~t> 243'' 11 3 605 21660 

29010 3995 266JO 2429 
28993 21239 35062 35821 
24727 23218 

9292 
33050 
37628 
12584 

32975 
26528 
10388 
12546 

7649 
14444 
38881 

3G73 

6234 
G767 

22671 
28226 

Dün Fenerbahçe sahilinde hüviye- 16581 
ti me<;hul bir ceset bulun.muştur. Ce-

11516 
set morga kaldırılmıştır. Polis ve müd 0932 
~ciumumilik tahkikatla meşgul o~a 18702 

21431 7116 
32474 22810 

~~16616 

7664 34825 
322 10658 

9271 25'177 
36590 3193 
30104 8987 
10271 15498 
11143 27651 
16265 33251 
26412 11547 
35336 9991 
24735 35769 
22230 15255 
29432 34610 
5891 33515 

32221 15692 
25491 7673 
1404 3693 

30977 36933 
1173 5151 

14396 25962 
14536 13886 
1998 1350 

63693 21817 
24343 25604 
25669 39681 
9230 24257 

25099 18585 
2131 9181 

30 lira ka:cananlar 

16665. 14640 8325 
21132 39792 29810 
28094 19 4940 
29539 5703 22963 
22017 23408 38926 
8319 15979 24027 
1767 29711 6269 
1119 2629 24972 

23938 21778 11648 
2028 1436 9656 

~3EYLOL 1939 

r-ı Me~hur Zeybek ı-

G AV UR iMAM 
Japon Ticaret Kati- - 24 -

binin Çantası Çalındı - :=l BEslJI suN 

Yankealcl yakayı ele verdi Hacı Mustafa adamakılb 
Perapalas otelinde ikamet etmek- tavlanmış bulunuyordu 

te olan Japon elçiliği ticaret katibi _ 1stanbu1dan gelip lzmire gidi-
Nisi Yama Kiran bilardo oynamak il- yom. 
zere Lüksemburg bilardo salonuna _ lzmirde kimde misafir olacalt· 
gitmiş, oyun esnasında cebinde 400 sın? 

lira bulunan ceketini çıkararak duva- _ Allah bilir. R abbim ınereye )tıff-
ra asmış, oyunu bitirdikten sonra ce- met ederse ... 
ketini giyip cebini yoklıyan katip pa- _ Çok güzel, çok güzel.. GariP 
r.anın yerinde yeller eslığin:. görerek kuşun yuvasını Allah yapar. Ben de 
polise müracaaUe vaziyeti anlatmış, senin yuvanı yapayım da gör. 
polis kısa bir zamanda yankesicinin _ Nirde ? .. 
Kadıköylü Necati olduğunu tesbit e- _ tzmirde .. Bizim peder lzınirifl 

erek takibe ba.şlamıs, otomobille ibir eşrafındandır. Gayet Müslüman bil' 
ıayli dolaştıktan sonra Sirkecide tre- adamdır. Hocalara bayılır. Seni bi· 
c binmekte iken de kendisini yaka- zim eve götüreceğim. Bizde bir aY• 
.amıstır. 400 lira ve yırbp kenara at- iki ay, bir sene, beş sene kalsan hİÇ 
..ığı evrakı hususiye meydana çıka- kimse çıkıp da tek Jaf söylemez. J3i· 
'ilinış, cunnünü itiraf eden Necati de lakis peder fevkalade memnun oıur. 
mrmümeşhut mahkemesine \'erilmiş- _ Yaaa ... 

- Evet... 

H ABKE.MELE.RDE : 
Eeee. .. Şunwı şurasında düşüne • 

cek ne kalmışb ? Hocanın da arayıp 
bulamadığı şey bu idi. Keyfindcll 

KilçUk Nermin yine dayanamadı; sağ kolunu Alinin sol 
anne ... lne döndU omuzuna rnryoz gibi indirerek ba)'· 

Dokuz sene muhtelif mahkemeler- kırdı: 

13 Eyliil 1 ~3' Ç•rşamba 
Rumh 31 AGUSTOS 1355 
Hicri: 29 RECEP 1358 

R•n hız•r: 131 
Doğu seati: 5,39 

Öğle : 12, 10 - ikindi 15,43 
Akşam : 18,22 - Yatlı 19,58 

im.ak: 3,58 

Üniyersite Rektörlüğünden : 
Askerlik der.s.leri imtihanları 21 eylfıldc başlıyacak ve 15 it:d~inJe 

bitecektir. Alakadarların Üniversite talim taburu l:cmııtanlı~ın~. mÜra.ca· 
atleri ""?.31,, 
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_191_4 (~~~.~ı!r~) • ~ : : lhtik8rla Mücadele 
. !ayla: ıs 

Sultan Aziz Nasıl 
Pehlivan Oldu ? ~ .. ~.-:-::ı~~tı:::~=k=; ingı·ıı·z Ve Frans z B (Baş "tarafı ı incide) mıza ~ene de a.18.kadarlara, gezip ısrar et.rn~yecckler mi ? Ve bütün l aş• kabaran bazı gizli stokçuların da u- vaziyeti görmelerini teklif suretile 

bunlardan başka Als:ıce - Lorraine k •il • G ğursuz ellerini dikiş ve kuka tireleri kendilerine fuzuli bir zahıuet ve kül- Ve Kimlerle Güreşti ? 

~olacak? Vakıa Almanlar bue.iin. ve ) erı 0••ru•• tu•• le ile çamaşır çivitlerine uzattıklarını fet tahmil edecel< -değiliz. YAZA....'l: M. Sami KA.RAYEL 
nı:C:~a ile hi~bi:_ arazi ihtilafları° ol- ş r ve sandık sandık topla~ağa . başla- Kalay yoksuzluğunun pek yakında - a9 ____ _. 
b .. n.nı soyluyorlar. Fakat yarın dıklannı haber aldık. Dun, pıyasada tevlid edeceği akıbetleri ve bugünkü A ... 

u soz1erınden caymıyacaklarını ve . • bu işin tetkiki ile meşgul bulundu- ihtiyaçıan gözıönüne alan ve bir rnavutoglunun Mus .. 
1914 hudutlarını iade prensibini b. (~tarafı~ mcı~e) kında şu satırları yazıyor: ğumuz sırada, parası elinde mağaza memleket mesele. tel.kk. tt·-· bu lafa "le b... .. 
kere tuttuktan ve kısmen tatb'k ~ gece radyoda hır nutuk soylem.ış ve Almanlar Sarrebrück'ü ve Trevesi mağaza dolaşıp kalay arıyan bir te- işd k h ~ı a ı .. ~ ı~ S 1 yap gı gureş 
tikten sonra bunu bir hak t~1.=.kkiı . e - ezcümle demiştir ki: boşalttılar. Aachen ve bütün civar nekeci ile karşılaştık. Bu vatandaş ba: ço k 1assas taavrat~ıa.n th enı a- Arnavutoğlunun fikrinden binbir 
derek b h d =<1. e- Bugün artık . d - 'tmi böl d . • b . . " , a ay sa n ıcare ane sa- . rd -u u utların taınam· t· . . gerıye ogru gı ye- ge e aym akı etı beklıyor. Bura- kalayı ve kalay muhtekirlerini bir b. 1 . .. . . şey geçıyo u. Ne yapacagını şaşır· 
temeğe kallrmıyacaklannı ~_Ye mı ı~- ceğiz. Bizim Alman milleti ile hiçbir ların tahliyesi muhtemel olarak çar- hayli kalayladıktan sonra vaziyetini ıp ~rıne, şu sutunlard~, ~ır hı.tap ve mıştı. En sonra; kendisince §una ka· 
edebilir? ım temın kavgamız yoktur. Fakat na.zi rejimi şamba gun-ü yaptlacaktır. .. l l tt . te~h~te bulunmak şeklını tercıh et - rar vermişti: 

b'· .. soy ece an a ı. mı tır H. ·· h · k. hl d b. 
?ö~:lliiyor ki 1914 hudutları ~ • utun. :azyi~eri, zulümleri ve hiya- Gaıete bu malfımatı verdikten son ' "Küçük ve fakir bir tenekeci ol- . ş ·. ~ç şup esı: 1

• ~e .r e ır - .Mustafayı mağlup etmem, ida· 
lesı hıç te basit bir Qey deö-·ldirmYe::;el 1 netlerı ıle dunyadan kaldınlmadıkça, ra bu tahliyenin trajik mahiyetini duğum için çok miktarda kalay al- kalkay kihtıkar~ old~gtmu ıddıa e~le- re edıp berabere kalırım. 
nız Al '$ bı • a • ı devamlı b. ıh·· t · · · k" sif me alay ticaretı yapaııları bil - Ar t -1 ~· . ~lanyaya ve yalnı~ şark havali- -· ~r su un esısı mı anı m~v tav ebnekte ve yıtya gidenlerin -ki mak ve dükkanımda bulundurmak .. : .. _ ' . navu og u, velıahdi gücendirme· 
ı:>lllın bır kısmına inhisar 't c~t degıldır. Bu meselede uzlaşma ım adedi binJeri buluyor- 15 kilogramlık kudret ve bahtiyarlığından mahru -ı h~~n. şu ~nl~rde, çok agır ve vat.a- yıp çok rahat ettiği sarayda kalarak 
Almanya bakımından h c :..e~: Hem. kanı olaıuaz. Biz, tecavüzün karlı ve bir torba nakledebildiklerini, çünkü mum tabii. Fiyatların normal gün- nı bır SllJ ıle ılham etmek demek:ı~. beş on para sahibi olmak fatiyordu. 
rupa siyaseti bakımı~d cm butuhn Av- menfaati bir iş olmadığım göster- bavulun yasak olduğunu bildirmekte- !erinde bile ancak iki yüz elli "gram. Buna. r:ıgmen bu vatandaşların hale. V~lia.hdin gfüü yağlanan Arnavut· 
lar an u udut- m k · · .. d ı J • .. k.tl k 1 b l -ı d · · . a avdet mevzuu b h. 

1 
e ıçın rnuca e eye {arar vermış dir. kadar alır ve işimi görürdüm. Bun- su u arını c::o mana ı u ~·oı· ve og un a ıdı. Onun vücudıinLi. çok be· 

nı zamanda As~·anın d~ ~o ak~·z. Ay- ~~lunuyoruz. Alman milleti şurasını Serrebrück'lüklere gelince, gazete- dan on beş gün evvel 250-260 kuruşa yaptığımız bu ithamdan dolayı efka- ğ·enmişti. Hiç te elbisede gözüktüğü 
nıa ı· J a ışe aı ıs tırıl- Jyıce aı la 1 d ki İngilt b h · · · · ·· h · d ·st 1 ·b · d =1

d· Ad • sı azım~rele~eö·j un 1 l . ı ma ı ır ' ere, u e- nın ıstıhbaratına göre bunlar üç giln aldı<Yımız kalayın fiyatı her gi.in bi- rı umunuye mu\.a<'.e esm e ı eı er- gı ı er;u ı. ali ve yay gıbi vücn· 
I>~ .. ı:ı o .u,u mamalıdır · Jef"n ı ı k d b ·· ·· · b ' b ··t 1 l h ta d 1 d.. - l · >Utun bil zorlukhrd b k . ı e vası o uncaya a ar u mu- uç gece elbıselerini çıkarmadan yürü- rcr miktar arttırılmak suretile bu· se u su un arr a veya ut a a et u. goz en kamaştırıyordu. 

hudutlarının hnn"i .. an~· aş a, 191~ cadelcsine devnma azmetmiştir. 1n- müşlerdir. gün 750 ye çıkarıldı. Bu fiyatla da hururunda kendilerini müdafaaya di Bilhassa~ Arnavutoğlunun karın 
le ··a 0 P· eıı"'ıp dohyısı- ·=•"ilı2 ·ıı ti d.. H' l · a 1 v • d d l · • ınu afaa ve ihya ed"l .... v. d ,,, . , n_11 e , unyayı ıt erızm en ve Aachcn'e birçok yaralı gelmiş ve yarım kilo olsun almak mecburiye • ger taraftan da. 20 gün evvel kangal ve mı e a a esı kat, kattı. Tıpkı bir 
lum değildir ~on '"'"'tını e~egı ti~ .r:ıa- ,liitlerızmin ifade ettiği her şeyden sivillere yalnız bir tek hastahane kal- tindeyim Fakat bu fiyatların dahrangn.l sa.llanırken. birdc.'l ortadaıılmerdi\·;m gibiydi. 
· · "' · ""' s1y:ıse uze·'.. · . . . · ' . . rınde tesir yapını"' ve ,, • b' . lcmızlemek ıçın, çok uzun dahi olsa, ınışbr. doyuramadığı gözler bize , 'yüz gram, kaybolan kalnyları mağazalarmın Pcn\':elcrının de çok çetin olduğu 

tn°"' h '$ umt .• ııı ır l· sonuna k d h b tn: - h d ·· · ·· ··ı·· d A -· f ..... aline cıkmış p . . . ·a ar ar e ıege azır ır. Alınan Zayiatı kalayı bile çok göriiyor, vermekten goze çarpacak yerlernıe asmak ve gcı·u uyoı· u. ~1z c endi, ı1elılivruı 
pr .b. · rensıp m:llıyet ı ·· · · · · · ·· ·ı l ı ensı ıclir, kavimleri k , a· Fransız Ha.rekatı Amsterdam, 12 (A.A.) - Alman sa.kınıyorlar işte. Param elimde, el- uzerlcrıne de bırer fıyat etıketı tak- go:, c 1e \•acının numar:ı.sını dalıa 
deratlnrını kendilerı·n te:~b.ıtr::ıukaı:: Paı·ü;, 12 (A.A.) - Havas tebliğ matbuatında çıkan ölüm ilanlarına Ierim de böğrümde kaldı. Bu gidişle! mak surelile ncşdy::ı.tımızı tekzioo yaglanırkcn vermişti. 
pre '}. c.,, l etmcsı a· d t ı· lk" hl' -ı nsı Jıdir. Hak ve ·ıd 

1 
t d e ıyor: bakılacak olursa Polonyada en çok herifler kalayı gümüs fiyatına sata- ave cc ıyoruz. ı pe ıııanırı yag aıınıahrı bitti. 

bug·· , a e uygusun11 D'· . · M da !' r l un medeni insanların . d. , · mı gece Frnnsız kıtaatı Alman zayıat \reren Alman kuvvetlerinin ha- caklar bize .... ,, Fakat, kalay saklıyanlarm :ılın - ey na ge ıp l ıvan tıurdular. Bu, 
ibu prensip te~kil · cd~yor ;'1c d anındaa topraklarında işgal ettikleri toprak- va kuvvetleri ve 2ırhlı birlikleı· ol- Bu vatandaşın acıklı sözleri hiç te farı kalayları k:ıdal'. ak olmadığını güre~ için irade bel.lem ekli. 
layıdı~· ki Çekoslovakva~ın un ~ 0 : lara yerleşmekle iktifa etmişlerdir. duğu anlaşılır. Yalnız Dortmund ga-I mübalağalı değil ve bilakis çok acı 1 bildiğimiz için bwrn yapabilecek- Arn:wutoğlunun kararı, karardı. 
VUtlugun isti!ü.sı dlin;anın :e na Elde edilen neticelerin ehemmiyeti-

1 

zetelerinden biri dün bu sınıflara ve tam bir hakikat ifade etmekte- lerini hiç te ümit ctnıiyomz. Saraydan lcovulmar.ıak için Hamlacı· 
fır.da okad:ır ncf .. et u .. dıer tara· ne r<ı.ğmen mavzuu hahsolan harekat mensup askerlerden bir ka~ının ölüm 1 dir. Çünkü, bugünkü vaziyeti ile ka- Bu scbep!e keyfiyeti, billuı~s&. sa- yı mağlüp etmiyecckti. Güreşi uzata~ 
Bundan dolayıdır· ki b~a~ 1~~~t.~r. ferdidir. Bunun en bariz vasfı şarkt:.ı. haberini vermekte idi. ]layı satın alabilmek ihtimali bir ta- yın valimiz Lütfi Kırdann dikkat rak ve bczınıyarn.k uzatacak ve niha· 
lllcdeui insanların m ·h~bgbunt· I utlıu~ geniş bir cephe i.izerinde gayet sarih 1 Almanların İki Günde Za:ria.tlan rafa dursun, herhangi hir mağaza da j naıarına ehemmiyetle arzcdiyor ve yet berabere knlacaktı. 
lere . ' u a e ı .... e Jı. h" . b A t ~l -ınünatıfur Alın m· ır terakki kaydedilnıış olmasıdır Londra, 12 (Radyo) - Lehistan- yarım kilosunu şöylece topluca ir 

1 

Hıtikat' teşebbüsleri a!)açık buluııan rmı vu og u, yaglanırken hasmını 
Prens· 1 . aoya n!lson u fil . . ~ k "rn.,. ·· 1 1 b. . l . ıp erine iltic ed nıaama ı bu harekata mezkur mın- da, Alman hatlarının gerisinde bulu- halde görmek imkam bile almamış- bazı k::ı l::ıy tüccarlarının, diğer cm- "" ooz e ve a ıcı ır sezış e tetkık et-
rnuaı a er ve Vcrsay t • ı · t· o k a· · · ·· le<lenamcsi : al aKa.da tahaşşüt etmiş bulunan kıta· nan bir muhabirin ·verdiği haberlere tır. İhtikar fikrinden başka bir şeye 

1 

sa!Jerine bir ibret olmak fü:el"C sürat- mış t. ntın en ısını oyle kolay ko· 
Prcn . ,mz ::ınırken bu t - b 1 l l . i:ı . -· b .. sıp!ere riayet a·l ,... . . . a ın heyeti umumiyesi iştirak etme- göre iki gün süren son harbler 12000 hamledemedigimiz u 1a ve hare rntı le • cezalandırılınab.rını dört gözle ~ Y yenemıyece.gınc ükıucylemişti. 

rere:k bir hak d . k mıştır. Harekatı piyade öncüleriniıı. ila 15000 Alman askerinin hayatına. isbat ve izhar için, ne okuyuculan- bekliyoruz. zız e en ı; yı:ıglanıp karşısında su e ı meU!gıııı ılerı . . 1 A · f a· -
znman e:ok <lah" ak\asıntaı· b~arsa 0 takviye ettiıH kesif müfrezeleri yap- mnlolmuşt.ur. duran pehli\::mlara heybetle baktı ve 
Ü ~ ... uvve ı ır ze · ~ ·· zerinde mevki 

1 1 
mın maktadır. D oturduğu yerd,~u cl!le işarf.'t ederek 

keud· . a mış O ur, 0 zaman A ·a u••n Şehr1•mı•ze hli l - -.l ı2ıı1e cihan erı·:.r . . Mevzuu bah~olan harekat mühim RESMi TEBLI LER pe vanarı yanuıa çaglluı. tarafta .... ıumumıyesmde 1 b. .. . S ·t -. f d" . . . l . . r;ın L r bulabilir. Bugün Almanya- .. ır endustrı mcrke7.i olan Sarrebrück- Gelen Çek . aı ti~6~'. clkc!1 ~~~~ıliı.ın cınır erını l-·e-
ehistan istikl·l· t .. un pek şarkında cereyan etmekte- rınc gc ruı. ı lA:u ·vanı huzura vü-

'buk d a ıne ecavuzünü a· . ..t.t A t -ı d ı l · · · a ar şiddetle ven f tl takb"h ır lu, bu suretle mıntaka sağından Kıtaatımız Praga demiryolu mü· M ·· ı · ı • ru u. rnavu og u, a nı. Utla hcye-
den bu sütunlar w·ı ere e . ıı .e: hafifçe çevrilmiş oluyor VARŞOVA U tecı eri can içinde idi. Aciz acnrii <le, bunu tnL..:ı f ı son prensıp erını . _ · sellesi ile Varşovadan Radyizint.hus- 1 b 1 lı;ı1d~ a~. hususund::ı. Alınanların le- M Dı~~r ~aı·aftan Sicrc mmtakasında (Baş tarafı 1 incide) zez, Sicdlce ve Deblike giden demir- ( n~ tarafı 1 mcide) a:va~ıı~I u u~uyor~~ ~f~_nd~ Ar· 
'3on - mucadele ile dolar. J.ı'aka.t Wil- t hose e 0 .>tmca cephenin garp mün- ıa .. rım .. ız, çok mühim miktarda mo-ıyolları.na taarruz etmiştir. Bu istas- man ta. hakkümündcn kurtulma!r için n u I~g.01?a <arşı sozu ~tı 0 

du: 

.
. !1 r·cnsi_ı,lel'i bı"r sı·yasıA bil ~ . e asında AJmanlJrın gösterdikleri 1 k dı 1 - en ıvan, sıl:ılmak yok!. Çekin-}; e aletı törlu ve zırhlı kuvvetler kullanan yon aı yanma ta r. j Yngosıavya, Rumanya ·ve Yunanist:ı-
ır manevra vasıtar.ı teı·ırk· a· • taa!ruz hareketleri temadi etmemiş- al D . ll .. ak ı·t d d u1 me! .. Burası er mey:lanıtlır. Iie,·eca.-nıek . 

1 
• - a 1 e ılme- t• B h düşmanla şiddetli çarpışın ar yap- emıryo arı mun a a ı ur ur - na ka~ınaktadrrlar. Bu gençrerden . t 1_. t J 

, · cı. uı ve samimı· tt ır. u arcket ufak bir çarpışmadan k d Modı· ·· ·· d · t ı ·1 ·ıı· k kt ıa k.. 1 1n.;.nı es ... ın e ··· oiı•nm k sure e kabul .b ~a. ta ır. ın onun e vazıye ay- n:ı.uş, _yo ı ~ ı ısa no a rı ve op- ı~ ı.ı.işilik .. bir kafil<!.kuma:.ıtianhrifo S .. 
ı.e da;a f'artile! Wilson prensiplcd~ ~ arct ~a1n~.~~~r. Fransız öncülerinin nıdır. rulerı tahrıp olunmuştur. Polonya ha bırlıkte dun sabıahkı Konvansiyonel u.·or.ra.; sozlernıe ~unları da illve 
y . narak hale irtiy ...cek Al aITe 1 e kuçuk Vosgcsler arasında Varşova civarındaki çarpışmalar- va kuvvetlerinin müdafaası gitgide: trcni!e Yugoslavy:ıdan şehrimize c 

1
: 

d:~:a~. efkarıumumiyesinde•J ~::~ cephenin ll1l!rkezhıde yaptıktan hare 1 da, hükfımet merkezinin kahraman zayıflamaktadır. gel.ın4'tir. l{afile genç üuivcrsite ve ı - D:ı.lc ban::>. Ali pclıli·:an !.. Hu
\.'ela ç:uz~her~t bulabilmek için ev- ketle rnukaye~e edilemez. müdafileri, düşmanın hücumlarını Her ~~rlü mukabil taarruza mani lise talcbclcrinC.ı;ı. mürekkeptir. :-:urda gürcşiyoruT".l diye ıiakın ola ki, 
hıkt. 0 :. ova ~yadan ve Arnavut- Almanların Garpte Talıliye Ettikleri kırmışlar ve geri püskUrtmüşlerdir. olmak ıçın Alman hava ordusu Po- Gençler, kendilcrile görüşen matbu- gevşek tut..a.y..?ı: aemc ... Gürı>.ş kıran 
rı n~ ~ckılnıclı. Lel:istan toprakl . Yeni Me,·kifer Kutno mıntakasmda, s,arka doğru lonya piyadelerine de taarruz etmiş- at. miimessillerine s.unları so··yıeı1• 1·ş • kıranad.r. Mıu.t:ıf'ıs. pdılinn ne ise, 
ıu t<>.'l ye eını li a T d 1.ı . • • • . • sa, · · - e •ondan sonra Ver- oulouse 12 <Radyo) - Roterdam ilerliyen fırkalar, kanlı çarpışmalar tir. ılerdir: sen e C'Hm 

1 çıc aynısm! .. dedi. 

01:ıid~~ıahcdcnamesinin tadilini iste- dan bi1dirih1iğine göre Almanlar yapmaktadır. San hattı üzerinde de Rodek, Deblinluck ve Lemberg tay "- H:.ırb mrnlaclıktan sonra Al- . Ve biraz dın-a!a<lıkt:ı.n sonra: söıle-
AJ~z. Fransız Beri hareketi. karş:smda Eko çarpışmalar devam etmektedir. yare meydanlarına yapılan hava ta- manların t~zyikleri tahammül tıdil- l'l~<' ~unları da ilave ct"ti: 

\'e ,.,, ıa'lya bugün ıniiltefik lngil· La~a.ı)el ve havalisini tahliye etmiş- Var<.:ova, 12 (A.A.) - Polonya a- arruzlarında 34 Polonya tayyaresi mez bir sekil alnn~tır. n0··yle eL'"ret -- Tekrar cdiyoı·uli.l Amavutoğlu, 
.ı: ratJsız ' ız ı " ·' ..,. b d • ·ahdlik -

Ya ~ ' itll\'Vctleri karsısında eıdir. Carb cephesincle Almanlar jansı, saat 23 de telsizle Varşova tahrip edilmiştir. Hava muharebele- ve a"lık ~!tında kalm::ı.kfa~a vatanı- urtı. a, veıı • agalık ve padişah-
. Paeamıu b'l . - ne .. ' . ~ l ... , kL ...,, d d ttıyor ;,. 1 cnııycrP.k kı\'ranıp dn- uze!'ıermde uçuşa.u Fransız ve İngiliz radyosunnan askeri vaziyet hakkın- rinde iki tayyare düşürülmüştür. mız için çarpışarak ölmeğe karar ver ı., : 

0 
ur... l!Ol. mey :ını ır burası. 

Prensi ~ ... ~~t, defüğ'1miz gibi, Wilson tayyaı·cleı ine, Siegfricd istilıkimla- 1 da a~a~ıdaki mütemmim malfımatı Berlin, _12 (A.~.) ~ Ordu başku- dik. Buradan FransaY'..ı. gidt-ccğiz. Hasmmı Kırkpınard:ı güreşir gibi 
t~ sarı~d~ğ~nı .~ıakiki ve sanı imi sur~t- rıuın toplarımn mevkiini gösterme-ı \'erınıştır: mandanlıgı teblig ediyor: Almanya dahilinde yollnı·da çulıı;tı· ~u~ ! .. H:;ıydi ~akalHn, All:ılı ikinize de 
ve!. k 

1 
gun ka.rşısınua hicbir k mek için, ateş etmekten çeldııınek- Alman kuvvetlerinin Narew ve Alman kıtaatı, Pozen ve garbi Prus rılmak için süriilcnlerden binlerce 

0 aylık vcrsm ... 
amaz· kal ~ uv t d" Ar t -ı el ça11r. ' .. sa da hepsine galebe e ırler. Bug üzerindeki Polonya müdafaa hat ya vilayetlerinde aşağıdaki şehirleri Çek genci kaçmışlardır. Bunların. n:ıvu og unun, ,. iahdin bu kati 

•••••••••••••~~~:~yin Cahid YALÇ1N S!ovakyada, İsyan Eden Mıııtakalaı- ıl<ırını yaı·mak için bütün teşebbüsleri işgal etmiştir: Pozen, Thorn, Gnesen, beraber eski birçok muharibler v~ ~~ ~:i~ ~ö~~i karşısınca asabı 

K k 
--·-·····-..... Bratislava, .l2 (A.A.) - Harp ba~ kırılmış ve akim kalmıştır. Hohensa.lz vcsair mahaller. kumandanlar da Almanyadan ~knl~- c uze ·. r ~ eyer.anı tt'ıılkin oldu. ayn1a amlar ladıktan sonra Almanlarla Slovakları Varşova müdafaası kumandanlığı- Bu mıntakadaki eski Alman ara- ğa. muvaffak olmuşlardır. Neticede Derın bil' nefM aldı. EV\.-cllı.i karn.rı-

A d 
arasında sık sık çıkan hadiseler git-lnm veıdiği mallımata göre, htikf.ımct zisi hemen hemen kamilen tekrar Al Çeko '- Slovakyanın iı:ıliklalini kur- nı bozmuştu. Hasnunı elinden gelirse 

rasın a Tayinler tiltçe artmaktadır. Bu hadiseler Al- merkezine yapılan Alınan hava hü - manların eline geçmiş bulunuyor. taracağımıza imanımız vardır. TJt~er b;r h:ımlede yenecekti. 
Ankara, 12 (fiu .) manynnın yaptığı istila ve ilhaklar- rnmları esnasında, düşman tayyare- Berlin, 12 (A.A.) - Ordu başku- kaçanlar da yakmda ;Jize iltil.ak eıie (Devamı \'ar) 

kamı Kamil ı· ksusı - Of kaynı::.- dan harpte istifade edeceğine zarar !erinin yüzde yirmi kadarı düşürül • mandanlığı tebliğ ediyor: ıceklerdir. ---·---=:.-=:======:::-::::::;;=...=-=~ 
Ç 

11 aya c''arc b ·· d .. -arsamba kn. 
1 

-.r "'a..m ay:ı., gor ug~\1•.ı:? delil addedilmektedir. müştür. Garp cephesinde, Sargernuend ile Çek mültecileri bugii.nlerde Suri:•e ~ i\nln~ n: .. Vapur Daha Battı 
bağ' Şibink:ı~a~h·~a {amı Halil Demir. 4. eya'U<la cepheye gönderilen bir Lublin, 12 (A.A.) _ Polonya rad- Hernbach arasında devriye kolları yolu ile l<~ransa va b..,.idecektir. Hep-' Lo ' 12 A '" ı k ıscı!':ı Patnos 

1 
, ,,

1 
• • J 1 ncıra, ( . ı·ı..) - stihbarat 

amı Muzaffer G'" ' rayın:ı.- ;.:ı.ova.t alayı ısyan etm:ş, alayın za- yosunun gece, askeri harekat hak - müsademeleri olmuştur. . . 1 sinin elinde Fransa için \'in edilr.1i~ ne.z::rt>Lı Q!ldi:jyor: 
!at kayına:ramı .... uveAn Çorluya, Ah- bltan ve efrn.dı Polonyalılara karşı kında verdiği mütemmim rnaliimata Alman topraklarına karşı hıçbır. muntazam pasaportlar mevcuttur. . 
nı mnzlunı y ı , l 0465 tonlı.:.;r !rwer!iffey vapuru 

eye, Rarg~ı k egut Ter - ıaroetmektcn imtinıı etmişlerdir. göre, Luck şehri, 11 eylf.ılde saat hava taarruzu vukubulmamıştır. 
S 

aymakam s·· batmıştır. Mürcltcbntı Amerika ban 
argud Ofa M t ı uleyman Bu ulayın silahları alınmış ve Bra- 5.30, 6, 16 ve 18 de olmak üzere dört Bel'lin, 12 (A.A.) - Alman başku- p t• G 1 

Eıingöl Osma'nel:ı kaymakamı Ceınil ti!Jlav<!. kışlasında hapı:ıedilmiştir. kere bombardıman edilmiştir. mandanlığının tebliği: ar 1 rUpUDUn ldıralı Stewn.rt vapuru tarafından 
k ıne Bab k' G kı4r1 . .arılmıştır. 
~mı Halit Kut'.·' ae~ ı kayma- . eçen pazar.günü Slovakyanın hü- Alman hava kuvvetleri, Lublinde Polonya<la cereyan etmekte olan Du••nku1 • 1-ÇtJ•ffial hın kaymak ·Y Devrege, Nusay. kumet ınerkezıne bağlı bulunan Ad- cıddi lıasal'lara sebebiyet vermiştir. büyük meydan muharebesi, Vistülün 1 D ;rt fo.gi!iz ticaret vapuru, deniz-

ne ş amı Hamdi Onat .... d rac· k b d 'Jeli ~:t~larmın hücuılıuna ugr-adıkhrını, , • emdınJi ka m.a e- ıs asa asın a cı karışıklıklar 'l'arihi kule ile diğer meşhur bazı garbinde neticele_nmek üzeredir. ( B:ış ta.r.tfı 1 incide) j 
O:rci Ytnakarnı Sak· C 1 olmus Sl kl c fa,rat kurtulma.ifa muvaffak old"~. şe, VeJ·fn t h .._ ır ana ~ ve ova· ar; bin.alar yıkılmıştır. Alman tayya_re· enupta harek.at.;ta .. bul.unan Alma. n beri cereyan eden siyasi ahval ve va- 1 ~ ua 
mvn k ~ e ul:uk müş· · ı·-· ". 1_ armı hikaye ctmektenir'ier. 

t.t emat c
1
··a.. ....vır ıgı ~umanlar \e onların Führerleri i- lerı, Brzesc, Koweo, Zamose ve Sıed kıtaatı San nehrmın otesınde şark ıs- kıalar üzerinde ve bugUnkü siyasi 

Va ct u llr ınuavin· Ekr · L hist.a.ncl ı· ... 8 ı-~ ~ v r arlı ~ereflikochisar ı em çın harbctmekliğimize hiçbir sebep lce gibi hiçbir askeri mahiyeti ve e- tikametinde süratle ilerlemektedir. mesailin her safhası hakkında uzun e a agrtılll' a.' auı 
.ıgına, ~mni) et mÜd .. 

1 
~ayma.kam- yoktur,, diye bağırmışlardır. Nüma- hemmiyeti olmıyan şehir ve kasa- Dağcı müfrezelerimiz Przemysl'in izahat ve beyanatta bulundu. Birçok I Tou!tıuse 12 (Radyo) - Lehistan· 

Yurdakuı Nikoar kur erınden Ş€.kip yişçiler Alman belediye dairesinin ö- baları da bombardıman etmiştir. cenubunda Chyrow'a varmıştır. 

1 

hatipler ayni mevzular üzerinde fikir dan gel.ı!ll resmi haberlere LehliJe· 
:ahan~ idareler şuı::u::.~lı~na, n~de.a.bağırarak geçmeğe devam et- Mülteci sivil halkı taşıyan trenler Düşman Zvorlen, Radom ve Lysa- ve mütalea beyan etmişler ve hüku- rio V~~tı.;Iün şarlnnda Alman hücu:;n-
""'sat KayaaYnıan N . ur erındeu mışlerdır. Bu M<liseyi müteakip bir de bombardımana tabi tutulmuştur. gorr dağları arasındaki mıntakada metten birçok noktnlar hakkında su- larına muvaffakiyetle mukavemet et-
kamlığına, Şibinkar:~?ehtr kaym:ı,. b'l.s\•n yapıınıış ve Alman makamla- Birçok Alman tayyareleri mürette- silahlarını teslime başlamıştır. Bura- aller sormuşlardır. likledni bildirmekledir. Şiddetli yağ 
~ı .Nuri Güvenen Gerc~:r kaynıaka rı birçok k~şiyi tevkif etmişlerdir. batının esir edilmesi vak'alarında da Almanlar en aşağı dört fırkanın Bu suallere Hariciye Vekili ve dl- ı:.urlar başlamış '\'e bu yağmurlar 
~~?ıl ve muameıa.t u 'rn~:ıurlar Bir hadıse, vaziyeti ve hakiki ma- tesbit edildiği gibi, tayyareciler, he- malzemesini iğtinam edecektir. Esir- aer alakadar Vekillerimiz cevap , müstevli Jı lmanlarııı harekatını a .. 
gu §eflerin<len Feyzi ;uın mudürlü- hiyetini tenvir etmektedir: nüz 17 yaşını geçmemiş genç çocuk- ıe:in sayısını şimdiden tesbite im- ~şlerdir. Umumi he' e';; meınlek:~.o ğalaşt.ırmı~~ır. 
h.~nakamlığına, ma:g1a1! ~ecit\>zü Alınan topçularının Slovak tayya- 1 d k~ kt " P §tılıe .. d. d ı ıdareler r 

1 
. . .. ar ır. an yo ur. müdafaa ve emniyeti için olan karar- olonyanm Albnları 

lf t ınu ur muavıni Kemaı lla k e erını cıuşman zannederek yanılıp Alman lıava kuvvetlerinin bütün Vistülün §ark sahilinde hücum a· Iarı ve siyasi tedbirleri memnuniye- Amsterdam, 12 (A.A.) - Buraya 
tu~u kaYmakaınlığına, Aydın r!e~l ilze~ler~ne ateş edebilecekleri baha- tahribatına rağmen, ordunun ve si· r::ı.balarımız Varşovanın cenubunda te şayan görmüş ve hükCımefü. gr.ıp gelen haberlere gere, Polonya banka 
k ~u Rıfa .. Erdal Koı.an kaYm ·• ne:::ı e lovak askeri tayyarecilerinin vil halkın maneviyatı çok yüksektir. d~rdü 21 santime~rel~k .olmak üzere arasında tam bir tesanüt olduğu bir sının altın mevcudu Rurnanya budu .. 
an_ı.ııgına, Siyneaı bilgiler okul a • uçması menedilmiştir. Hakikatte ise Polonya, yalnız muzaffer olmayı ve bırçok top ele geçırmıştır. aaha tezah·· tm· t· H·~k"' ·t· . dunda kain Scniatyn'e nakledilmiştir.' 

zun.nrından NeJ·ad ç· ·ı uk me- bu tedbir birçok Slovak tayyarecile- v t .d . t . d.. .. K. . . ta ·ı .. ur e ış ır. l! .. ı.mc ın ı-tnr.ı.l·:\ 
1 

.. ıvrı ay ri . . a anı yenı en ımar e meyı uşun- ıtne cıvarında iha edı en duş· zahatı müttef.kat p t . Polonya hükfımet m"rkezinin de O• 

M'th. m ıgına, Styhan rnekt n - nın uçuşlardan istifade ederek kaç- rnektedir. man kuvvetlerinin muhasara hattını lunduktan so~a sa!~u1i~5 ~vıpl"' 
0

: raya gittiği zannediliyor. 

ta~~~~I S~if:e kaymaI-amlığııı~: i::~ ili~~~ i~in ~az edilmiştir. . 1 BE RLI N IBerlin, 12 (A.~) cevnu.~ i~tikametinde yarmak için yap- ye nihayet verilmiştir. . e ce ... e 
!s.., e tupçıısu Tevfik Esm r r.f' ~ as en tayyare teşkilatının - D. N. B. aJan· tıgı umıtsiz teşebbüsler akim kalmış- '!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!illi!!'!~""!!~!!!!!~!!!!'!!!!!!!! 
kı·.;1 ::ıva, Burdur mektupçusu' H ~ 1 ~ ~· nuralc.y Ambrus, istifa ederek sı tebliğ ediyor: tır. Düşman sımsıkı ihata edilmiş bu- mm takasından da atılmıştır. -
rtlak:.eı Ka~tanıonuya, Ovacık ır: : gız ıce Slovakya<lan çıkmıştır. Alman hava ordusu, Kutno • Lo- lunmaktadır. Alman kıtaatı harbederek ve düş· 
esk· • Agah Yi.ice Seybana Af y Boşaltılan Alman Şehirleri daws ve Krosnienzies - Hobal • Jos- Visti.ilün şimalinde Alman kıtaatı manı takip eyliyerek Varşo·:;a • Bfa-
ta ~ rne~tupçı.ı.Ru Aıiz tl"ç.:>k 'M yon Amsterdam, 12 (A.A.) - Holan- tynin civarında tahaşşüt etmiş bulu- Medin kalesine yaklaşmaktadır. lystak demiryolunu geçmiş ve ö..ıca 

Yın edıL-nişl~cl;r. araşa da gazetesi M:assbode, batı Almanya- n Ç hir an Polonya kıtaatını muvaffakiyet- ~~ şiddetli bir muharebeden son- k.ıtaatla Varşova • Liedlce demiryo-
sı &e ve köylerinin tahliyesi hak· le bombardıman etm~tır, l'io du~man Var§ovanın §imali §arlô lunu aşmıştı!• 

Amerika esoo vapur 
birden yaptıracak 

Washin:ton, 12 (A.A.) - Arneri· 
ka ticaret r..ommun P..rtınlması icin 
tanzim edilen on Genelik progr~ 
ınucibınce yeniden bt.s~ilz vapur ya· 
q;ı,J ar...a.ktır. . 
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YEN18ABAB t3 EYLUL 1939' 

.......... . .. 

--Daima Onde ! ... Daima Birinci! ... 

Dün Çekilen Beşinci Keşidede 
3 Büyük ikramiye birden verdi 

1 - Teşhir anu etmiyea Bi.iyükderede aayın mü~t~rimiz bir bayan 2043t No. biletle 

LI 
2 - Şanlı Mecidiye Gem11i ikinci BöJük SObay •• Eratlarman müştereken aldı~lan 

32,557 No. biletle 

1 

PIY ANGO KRALiÇESi NiMET ABLA 
Her ay olduı?u ıtibi hu ay da 6 hUyü.k ikramiye vererek rekorlaraa rekorunu kmh • .. 

Bu Keşidede Dahi: 
N lMET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 20431 No. biletle Bnkırköyünde, l'f"niköyde 88 No. da Bay 

Ahmedio e:i Bayan Nad~·.-ye 

Gene NİMET ASI.ANIN Uğurlu elile \t'ı·diği 14750 No. biletle 1SE>yko·1. Deri fabrika.~m.da K~~i Usta· 
ba;;.ısı Bay Hakkı 2 nci defa olarak biiyük ikramiye kazandı • 

Besler Çikolata l~abrikasında işçi Klara bu t.eı:ıneı Keşidede 14750 No. biletmi aımadıgtmıan mez.kür bilet 
Bursada Karacabe\· Harası Miidürii Ray ~liimta7.a sahldı ,.e 

2 nci r KAZANDI 

• i 3 - Cihangırde Kumrulu ~ami sokak 10 No. d a oayan Nilüfer dört ayôr aldığı 

Gene NlM.ET ABl...ANIN Uğurlu d ile ,·ercıı~ı ;s·~.>57 No. bilclh· Eyüb l~işek Fahrikıısıncla muhasebeci 
UflY Ahdiilkadire 

? 22092 No. bilet i bu ay almadı 10,000 lira kaybetti. Bu bileti .. on dakikad a Aly.nak 

ı baaında Bay lsak aldı ve Gene Nl~IET ARLAN•N Uı:urlu etil~ wrdiği ~'!O~Z ~o. bııctlc Sirkı•chlc St•n lı:mir Amharımla hanmuıl 

• . • . 
:. • '11 : 
'i' 
• • • 

Kazandı ve hepsi de paralarınn tamamen aldı . 

Devamh bilet alamıyanıara son zengın albncı keşıde 
bileti 3 liradan satılır. 

'--------------------------·----------------J 
Taşra siparişleri çok seri ve muntazam gönderilir. 

. • 1 • • • • • • • • • • • • • • 

Gene Nll\IET ARI.A NIN Uğurlu 

2 nci 
KAZANDIRDI VE 

U P-hmrrl lh·e 

L 
elilc wrdiği 2WH'~ l\o. hııetle Taşkısla.da Binb:ı~ı Bay 1 metc 

10. O O O L İ R A Y 1 
PARALARINI TAMAMEN VERDİ 

Adrese dikkat : lstanbul, E minönü Tram vay caddesi No. 29-31 NİMET GİŞESİ sahibi NiMET ABLA 

HiÇBiR YERDE SU BESİ YOKTUR· TEL: 22082 

' ultanafmlt't 3 iiıl<'Ü Sulh Hukuk 

llfıkimliğindrn : ( 
Dava~ı Devlcl Demiryolları ve Li- . 

manlar İşletme Umum Müdürlüğü a
vukatı Hamdi Halim tarafından 1st. 

Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ) 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır • 
• • : Kocamustafa pnşa Dnvutpaş:ı ma-

: Adres: İstanbul - Eminönü Na. 27 TEKKOLLU 
CEMAL Gişesi Sahibi Malul Gazi Sübaylardan 

i hallesindc Tarhana mektep bOkağı ~------ LEYLi ve NEHARi 
No. 13 te Hasan Nuri Aydemir alcy- Sen Benua Fransız Erkek Lı·sesı· 

• hine 39 708 No. lu dosva ile açılan 
• • 1 

S 169 lira 87 kuruş alacak davasının İstanbul, Galata , Posta kutusu 1330 
: yapılmakta olan muhakemesinde 
: müddeialeyhin ikametgahının meç- İhzari Fransızca kurları vardır. 

1 

hul olmasına binaen ilanen arzuhal OLGUNJ,,UK DITİllANLARINA llAZJRLAR 
sureti ve davetiye tebliğ edildiği hal-, ______ .._. J/11 de mahkemeye gelmemiş olan müd- Kayıd muamelesi pazar günün~n maada her gün saat 

~ ...... -~ . ....... dcinleyhe dava olunan farkı ücretin 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
=:-:-:---=::--:--:::=-:--:---------~-----~--:--------------- 1 iadesini kabul etmediğine dair yemin ~~~~~~Oku~~l~l~S~c~y~lu~· ı~pa~za~r~te~s~i ~gl~·~in~ü~aç~ı~lı~ıc~a~k~tı~r~. ~~~~~~ 

, ....,ult:mahmet S iincii Sulh Hukuk etmek üzere "20,, gün müddetle ila- = 
f Hfık iınliğinden: nen yemin davetiyesi tebliğine ve 

Davacı Ali Zühtü vekili avukat Ah- muhakemenin 11/ 10/ 939 tarihine ~----~ 
met Snbri tarafından 1st. Sirkecide müsadif salı günü saat 14 e talikine 

Musul otelinde emlak komisyoncusu mnhkemecc karar verilmiş olduğun- CEMiYETi• '1- UMUMi MERKEZiNDEN 
Kadrinin karısı Fatma Suat aleyhine dan yevm ve vakti mezkiirdn mnhke- : 
939 •185 No. lu dosya ile açılan fekki mcde hazır bulunmadığı takdirde ye- Cemiyetimiz harp, kıthk, muhacer et ve em· 
haciz davasının yapılmakta olan mu- minden imtina etmış addile hüküm a all ahvaldo zuhur eden ha• t ahklarla yapllacak 
hakcmcsinde müddeialeyhin ikamet- ve karar ''erilccegi ılanen tebliğ olu- mücadel ede ve bllha•s• aeferber llk esnaaınd• 
gfıhının meçhul olmasına binaen iUı.- nur. 1 Hastanel rde Kızll•y • • • • hem~lrelerlne yar
ncn arzuhal sureti ve davetıyc tebliğ Fatih 2 inci Sulh Uu1.uk Hıikimli-

1 

dımcı sıfı:tlyle ç h~tırdmak Uzere 1 tanbuld• 
edildiği halde mahkemeye gelmemiş ~inden: 

1 
Aksarayda k Aln 

olduğundan müddcialcyhe yemin et- Osman, Unkapanı Azablar f.lrımn-
mek üzere tebligat cıahi yapılmışken mı karııısıııda 5 1 s.ıyııı dükkanda Kı zı lay Hastahakıcı Hemşire ler Mektebi 
gclmediğınden yeminden imtina " .. ·· kesckağıtçı. d ahilinde ( GONULLU HASTA BAKiCi ,) yetİ«tirmek 
etmiş addile vakıaları kabul et- Hazinenin aleyhinıze ikame eyledi- ':t 

için 
kurs açılacaktır. 
ıar! ' a: ı haiz olaa· 

miş addine kaıaı· verilmiş oldu- •. <'' r: faiz , .. 10 ücreti vekalet ile 1 Birincitcırin 1939 dan itibaren 
- d ~- ·ı . . - gı l" ' ( M A ı b k ~ d l ~n an w.rı ıı ılandnn itibaren 8 birlikte 15 lira 30 kuruş alacak da- eccanı o an u ursa a~agı a ya:ıı ı 
gun zarfı~da itiraz ~ilmesi hu· rvasının icra kılınan duruşmasında la r alınır ı 
:~~unun ?htan surctıle muame - gönderilen davetiyeye icnbct etmedi- 1 - Kadın Türk Vatandaşı olmak 
e ı gıyap kararının tebliğine ğinizden bu kere hnkkınızda gıynp 2 - 20 ila 4S yaş arasında bulunmak 

ve .. mu~akeme~~n .. ıo lO 939 tarihine knrarı çıkanlmasırıa kurar \'erilmiş 3 - En az ilk mektep tahsili görmllş olmık 
musadıf s~lı ?unu saat 10 n talikine olup müddeti kanuniycsi zarfrncla du- Kaydedilmek ve d craler hakkında malumat almak iıh:· 

c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~k~rar~nlm~ ~duğun~n itiraz c- ruşmanın m~llik ~du~ı 910 ~9 yenkr yukarıda adre~ ya~h mekh hlmiu m~acaat 

Resm"ı Oaı'relerln Nazarı oı·kkatlne --ı dılınedıgı ve yevm \C vakti mezkur· saat 10 da mahkemede isbatı vücut etmelidirler. 
- ... da. mahkemede hazır bulunulmadıg·ı •· · k ş f'k hl h h · l · · · b ederek itiraz etmedigınız veya nnu- e l ru u ye ayınever emııre erımızıa u insani İıJO 

T .. k M 'f C · ,. R J ı· ı · ı· 1 · 8" d takdirde gıyaben hüküm ve karar ve-ur aarl emlyell esm an ~arı uro~u!'lı an ' ni bir vekil gömlermedig·iniz takdirde ·------ he-esle '-o•acakl•rıaa kanı·ı·ı.. 
Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 eylülden itiba- ~ ~ 

Y J 
11 

' 1 ~~e~ili~n~bliğ~unu~ gıyabını-a hu-ku"m verı'leceg·ı· teblı'g~ =~~~~~~=·~~~~Y~~-~~~~~~~~-~ 
ren ilanlı gazetelerden beher ilan için ancak ikişer tane verileceği Sahibi : A. Ccmalcddin araçoğfu makamına kaim olmak üzere işbu gı- p T rr u M .. d .. ı .. "" .. d 
gazete idarchaneler inden bildirilmiş olmakla alakadarlara arzolunur. Neşri1·at müdiirii: Madd ÇETİN yap kararı 15 gün müddetle ilan olu- • • • mum U Ur UgUll en: 

Basıldığı yer : Matbaai Ehüzziya nur. "9391516,, 1 - İdare ihtiyacı için 800 adet onlu tevzi kutusu kap&.h zal'fla ~ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!~~!!!!!!'!'!!!!!'!!!.'!!!!!!~~!!!!!!'!~~~~~~!~---~-------111111111!~--------------- siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel " 72\lO,, , muvakkat teminat "&W .. lira olııl 

-89-

Diyerek kurcyş safları arasında Amir'in ok atması, bu usulü boz-
verince: 

- Bızim, sizinle işimiz yok. 

eksiltmesi 30 cylul 939 cumartesi günıi saat "11,, de Ankıırada P. 'f. 1· 
Umum müdürlük binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lstekliler rr.uvakkat teminat makbuz veya banka teminat ,ne1' 
tubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflal'lnı o gün saat 10 f 
k:ıdar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbuldn P. T. 't· 
Levazım Ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir· 

Jcoşmağa başladı. Sonra, yayını gere- du. Araya kan düşmekle muharebe tk' ta f h l dı. . . E b-. n· I 1 1 d'" ·· · dd 
af b

. k B k k ı ra eyecan an gı ıçın, u ıycre c on ar a ovuşmeyı re et-
rek kar~ı tar a ır o attı. u o , ızıştı. Cehl" . ted··· ld t' .. k" M d. rı ·r Tkl . "7173,. /. 
boşagı.tnıedi.Hazretiöme~n~~ Bc 0 M h kb'l 'd E d ınIB ~o u. ı:ç~u e~ı&çı~ı e~~n=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ nı a zum a ı csm en sve d'kl · · · b" "k t' t · ı · 
lısı "Mihcnt,. a isabet ederek §ehit ibni Abdül'esed'in de fedailik dama- Otbe, Ebu Cehlin takbihi üzerine ı erı ıçın, . u~ ıcare ış erı y~-
tt

. k b dı. küçük düşmüş olduğu için namus ve pan Mckkelılcrın nazannda bakır 
e ı. rı a ar · .. ··1.. l d O b f . k tnrm k a· . d" goru uyor ar 1 t e· 

İslü.mlnrdan, ilk olarak yaralanan - Ben Muhammedilerin havuzun- şere ını ur n en ı§esıne uş- · · 
ve şehit olan bu zatt1r. Hazreti Pey- dan su i~tiktcn sonra orasını tahrib t~: Bir tarafına~ ka~d~ş!. Şeybc'yi, - .Y~ _Mu~?ammed ! Bize ~n:'ca za-
gamber: edeceğim. Yoksa, oıada oleceğim. dıger tarafına o?'lu .' elıd ı aldı; mey delerımızı go?d~r . . Onlar, hızım ak-

- Mihcağ, eh itlerin seyyididir. Diyerek kılıcını kaldırarak yUı ü- da:ııa c;:ılnp er dıledı: ran ve emsalımızdır. 
Buyurdu. dü. Havuza yaklaştığı zaman, Haz- Bunun meydan okumasına karşı Diyerek Mekkeli müslümaıılardan 
O znmnnki haıplerde, muh~rebcye rcti Hamza bir kılıçla, onu, yere yu- Beni Neccar<lan Abd ibni Sağlebenin er diledi. 

girismczdcn evvel, iki taraftan, birer 1 varladı. O, yemuıinı yerine getirmek kızı "Afra,, nın [•] oğulları Avf ile Resulü Ekrem; bu teklif üzerine: 
ikişer kişinin meydana çıkması, teker için, havuza atılmak için sürüklen- - Kalk ya Obeydc! Kalk ya Ham-
tcker dövüşmesi adetti. Buna "mu- miye başladı ise de, Hamza, ikinci [•] Afra'nııı yedi oğlu vardı; ye- za! Knlk ya Ali! 
bareze,, , dövüşenlere de "mübfı.riz11 bir kılı~ta canını cehenneme gön - disi de Bedr 1tarbiııo iştira1c etti. Diye kendi kanından olan üç dila-
dcnilirdi. En evvel mubfirizler meyda- derdi. Bunlardan i1dsi, bu harbde şc1ıit vere emir buyurdu. 
na. çıkar, harbi Jazıstınrlardı.. Resulü Ekrem, bu Bll'ada, lslim o1d Zar. • (Devamı \'ar ) 

Devlet Demiryollan hanlan 
Birinci ve Dokuzuncu işletme memurin ve müstahdemini için bir r,e' 

ne zarfında tahminen 2M6 takım elbise ve 528 adet palto kap:ı.a zarf ı.ı; 
lıle bilmünaka.sa yaptırılacaktır. Elbise ve paltonun 1'.umıı.şlar1 idnJ 
verilecek yalnız harç ve imnliycsi müteahhide ait olacaktır. Bu işin tJ'I 
14nmmen bedeli 23536 ve mU\·akkat teminatı 1765,20 liradır. J 

Münakasa 28 9 939 perşembe giinü saat 11 de Siıkecide 9 uncu 
!etme binasında A. E. kosmisyonu tarafından yopılacaktır. lstcklılc~ 
teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarfü11·ını tl~ 
gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler par 
olarak komisyonda verilmcl.tedir. "70~1 .• 


