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vaziyet, son dakikada ansızın değişti 

Hitler, meçhu bir y 
re mi gidiyor? 

-
Vaziyetin vehametini nazarı dikkate 

tavassut etmeğe karar bizzat 
alan Papa, 
verdi 

Londraya Var
şovadan gidil" r 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

raber herşey, Hltler tarafından j{Ön· 
ut::rıı~n ce,,aouı nıetnnıe oagna1 . 

Hükilmete yakın mahfellerde. 
Çemberlaynin Avam kamarasında 

söylediği •tehlike azalmamıştır. söz 
!eri hakkında tefsirlerde bulunul •

1 
maktadır. 

lngiliz kabinesi toplandı ve Bitle-
re cevap verdi: t 

Loııdra, 30 (Radyo) - İngiliz ka. I 
lıinesi, bugün öğleden evvel saat 
1 ı ~O d~ toplanmış ve 12,55 şe kıı. l 
dar müzakerelerde bulunmuştur. Bu 
toplantıda, dün gece yarısı Berlinden 
gönderilen Hitlerin cevabı tetkik o
unmuştur. 

Kab nede, hariciye nezareti müs
eşarı Butler, Sir Aleksandr Kando

()hası her yerde 5 kuruetur) 
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Rusya 

Garp cephesindeki garnizon 
, ları takviyeye karar verdi 
I'--

--·- -· 

amımız emsal· 

siz bir hararetle utlulan 
T·irk milleti, gözbebe~i 

güvenmekte 
ordusuna 
haklıdır 

• 

i 
Şu satırlar yazılırken lngiliz ka· 

uineıi Hitleıin ıon cevabını tetkik 
etmekle me§&'ul bulunuyordu. Cevap 
dün gece on buçukta İngiliz aefirine 
Yerilmiş ve tam gece yarısında Lond· 
raya gelmittir. Alman ıanıölyeıinin 
lngı~ltereye cevap vermeden evvel 

ltalya sefiri ile uzun uzadıya görüı· 
nıü, olduğu düıünülür ve İtalyanın 
•ulhu ve onunla birlikte kendi batını 
kurtarmak uğrunda sarfetmekte ol· 
duğu hummalı faaliyet göz önüne 
&'etlrilirıe bu cevabın tamamiyle 
nıüabet değÜae bile o istikamete mÜ· 
teveccih bir mahiyeti haiz olacağı 
tahmin edilebiL"r. 

"an ve Sir Ora• Vilson da hazır bu- ı..a:;;:ıı..ı.;:;.-

lngiliz baıvekilinin avam kamara
llnd" dünkü beyanatı tU son birkaç 
8'Ünlük meıaj bombardımanının te
ferrüatı hakkında d .. ğ aıe bile heyeti 
Umumiyesine dair oldukça tafailitı 

havi olduiu için bueün vaziyeti biraz 
daha vuzuh ile mütalea etmek kabil
dir. 

Filhakika bu beyanat ile anlıyoruz 
lıı', Almanya lnriltereye yaptığı ilk 
lt>.üracaab"nde Almanyanın lngiltere 
ile bütün umumi meseleler üzerinde 
hir anlatma yamaya amade bulun· 
duiunu ve zaten bütün bu meseleler 
İçinde iki millet ara11ndaki ihtı'lifı 
lt>.akul eöaterecek teyler bulunmadı· 
iuu, ancak bunlara temaa edilmeden 
~"Ve! Polonyanın Danzig ve koridor 
hakkındaki Alman noktai nazarını 
lt.,,bul etme•i icap ettiiini ileri aür. 
"'Ut tür. 

Cörülüyor ki Almanya hali in. 
tiltereyi avlamak, ona umumi diğer 
"'eaelelerde ve meseli koloniler itin· 
de daha müaaid davranacağını ihaas 
ederek bu hükUırıete Polonyaya ver
diii rarantilerıi reri aldırmak ümi· 
dindedir. 
Almanyanın aldandığı en esaslı 

- Devamı 3 ncü Sahifede -

Fuarımızı= 
10 Günde 

Papa 12 inci Piyu 
Londra, 30 (A.A.) - Emin bir 

menbadan b:ldirildiğine göre kabine, 
Hitlerin cevabını tetkik etmek üze
re ağlebi ihtimal bugiln toplanacak
tır. 

Parlamentonun evvelce kararlaş

tırdığı gibi gelecek hafta perşembe 
günü değil, yarın içtimaa davet edi
leceği söylenmektedir. Bununla be· 

00 

lunmuşlardır. 

AHikadar mehafilde söylendiğine 
göre, hariciye nazırı lord H alifaks, 
iiç sahifeden ibaret olan Hitler n ce
vabına derhal mukabil bir cevap ha. 
zırlamış ve bu cevap, kabinede tet
kik olunduktan sonra, Hitlere Ye
rilmek üzere ingilterenin Berl"n se
firi Nevi! Hendersona gönderilmiş
tir. 

Hitlerin cevabı Polonyaya bildiril
di: 

Londra, 30 (Radyo) - Onitet 
Pres gazetesine göre, ingiltere ha
riciye nezareti, Hitlerin verd:ği ce

- Devamı 4 ncü Sahifede -

lngiliz ordusu 
en son tedbirler alındı. 

yerl*'rine kondu 
Kttaatta 

Dafi toplar 

İngiliz asker !eri 
250 36Qk" • d" Londra, SO (Radyo) - İngiliz or- alınmıştır. 

ı lŞl ge Z dıısunda yeni hazırlıklar ba~lamış Londranın etrafındaki dafi toplar 
... •••••••••••••• ve bütün kıtaatta, en son tedbirler yerlerine konmuştur. 

-----~ 

Sağda müstahkem mevki 

30 Ağustos Zafer Bayramı, dün 
şehri .r i ı:de emsalsiz tezahüratla kut· 

(' "'\ 

Çeli1< P lktta Giz-

li Madde 

ltalya, Almanya ile 
beraberce 

. 
nıçın 

harbe giremez ? 

komutanı nutkunu irad ederken, sol da kıtalarımız geçid halinde 

lulanmıştır. Daha sabahtan itibaren dondan ve diğer caddelerden Ata • 
şehir baştan başa bayraklarımızla türkün heykeli önüne doğru akıyor· 
donanmış, limandaki vapurlar da du. 
şenlik günlerine mahsus bayraklar Bayram münasebetiyle resmi dai• 
çekmişlerdir. reler ve müessese],.r kap::ılı idi. 

Halk Cumhuriyet meydanında ya. Sabahki Tebrikler: 
pılacak büyük merasimi ve geçit Sabahleyin saat 8,30 da vali B. 

"r~::~~ :~;;;ı~:in ı~ "·,:;e~::;~:~i 1 

Baltık sevkıyatına harp 
sigortası verilmiyor 

Teofil Gotye vapuru geldi, derhal 

Paris Solr gazetesinde sık sık çok 
şayanı dikkat siyast röportajlarını 
okuduğumuz Jules Sauerwlin, !sviç. 
rede hudut üzerindeki Bale şehrin
den telefonla gazetesine gayet aHI· 
kalı bazı malilmat vermiştir. Gaze- gitti. 
teci, Alman hariciye nazırının Mos· F b d 1 

ihracat yapılamıyor 
. .. . . . . ransız an ıra ı Teofil Gotye ayni vaziyettedir. 

kovadan Berlıne donüşü gecesı, bırı vapuru dün Beyruttan r Al t · · · k d" · • ımanımıza - Devamı 4 ncü Sahifede -
man gaze ecısının en ısıne cneı gelmiştir. Vapurdaki yolcular, Bey 

olacaksa bu gece olacak; mOddeti ruta çıktıkları için vapurda yolcu r 
malilm olmıya~ bir harp_esnasındaj yoktur, Al~~ğı emir üzerine vapur, Vatandaş! 
Almanyada esır kalmak ıstemezsenl dün gece yuk ve yolcu almadan is. 
bırak, git• Demesi üzerine Berlin- tanbula hareket etmiştir. Dün 2 Hol. Bir boğuşma koptuğu zaman, 
den uzaklaşmış ve hudut şehrinden landa ve 1 isveç vapuru da limanımı- ayakları toprağa bağlı kalarak gö· 
bu röportajı vermiştir. Malilmatın za gelmiştir. Bu vapurların limanı. ke avuçlarını açmaktan başka bir 
birinci kısmı, japon sefirinin Alman . mızda kalacakları söyleniyor. şey yapmıyan milletleri" korkunç 
hariciye nezaretine gidip Rus • Al- 1 Limanımızda bulunan ingiliz ban- ve acıklı akibeti, havada da yenil
m_an anlaşmn•ından teessürlerini bil dıralı Opporto vapuru dün gece Li- memek davasını ana meselelerin en 
dı~mesiyle başlıyor ve şöyle devam verpol için mahsul yilkleyecekti. Fa. başına geçirmiştir. Bıı rı un için en 
edıyor: 1 kat acentesinden vapurun Jzmir li- şerefli günümüzde, göklerimizin 

İtalya, sefiri Aktoliko dün Filh- manında kalması emri geldiği için korunmasını dilşünmek vazifesi, 
rere bir nezaket ~iyareti ~apmış ve dün yilk almamış ve hareket etme· Türk milletinin biricik zevki olma

-Devamı 4 ilncil •ahıferle..;;;;:_ miştir. Diier bir inııiliz vapırru da ı1.ıı.d.ır.·------------·• 



<SAl_llFE 2) .u Aiustos 1939 Per~embe 

Büyük bayramımız •ı Şeht OahöDö h©ıb~ırO~ırö jll Uoktorumuzun 

tezahüratla kutlandı ,•,~~---~~~--~~~--• -.....--K..-ı-ö .... şe_si .... 
-Baıtarafı 1 inci aahifede- Meclisini açarak Türk milletinin te- yeni liman ilk bhsil Kades vapuru tt.!':S~~,L~oH::~:~~':v~ır.:ı~~~ 

Etem Aykut "\e belediye reisi Dr. mellerini kuvvetlendirdi. Diğer ta- Bir lngiliz hey'i Çocuklar için tarama Cumartesi günü DlYOR Ki: 
Behçet Uz ile şehrimizdeki mebus- raftan düşman orduları vatanımızı k ı · Bag-.J ırs" k larından 
lar, vilayet ve belediye erkanı, adli- bir an evvel elde etmek için sabır- gelecek yapılaca ge ıyor '' 
ye erkanı resmi el~ise~i labis olduk- sızlıkJa ile~liyo~lar~.ı. v A . Ereğli ve Zonguldak limaırının Bu sene ilk tahsil çağındaki ço- Alrnanyadan İstanbula yeni gel- ınuztarip olanlar 
ları halde kışlaya gıtmış, kurnandan·! Fakat bırıncı İnomı ma lubı:y eti inşasına talip olan 1 'it . cukların ilk okullara kayd ve devam- miş olan Devlet Deniz yolları idare· 
1 k ·· .. d b l b' k k 1'1 · k b h l ngı eren meş 3 O l K d b J ? ı onun e u unan ır ıta asker ene ı erme pe a a ı:ya mal oldu. hur Brassert müessesesi nnessil larının temin edilmesi hakkında Ma- sinin 5 O ton uk a eş vapuru, u ne yapma l 
ve ask ri muz'ka tarafından karşı- Bu "az yet kar ı mda şa ıran diıŞ- ve mühendislerinden dört knk bir arif Vekaletinden şehrimizdeki ala- hafta içinde Akdeniz seferine çıka- • 
lanmı \ır. Bu heyet, kı lada müstah- man arımız anla m k iç n Londra heyet, lstanbula gelmişti. Bu yetin kadarlara bir tamim gelmiştir. Mek- cak ve ilk defa Cumartesi gÜr!Ü li- Barsak hastalıklarına mübtela 
k•m mevki komutanı tuğgeneral k. nf ran ma çagırıldılar. Fakat bü- Zonguldak Ereğli ve Karadadeki te l ld kta sonra mahalle mü- rnanımıza gelecektir. Kadeş vapuru, olan kimselerin her şeyden evvel yi· 
Mahmud B rkö~ü z~yaret ederek ko- tun memleket, vatand n düşmanı ~t- diğer Iima~ların inşası için tkikat m~s:~ıı:~~ vıe k: muhtarları vasıta- Mersin aralık ?astasım yapacak ve yecekleri yemekleri ve içecekleri 
mutanın şahsıyetmde kahraman madıkca ll\ a ından donmemege yaptıktan sonra ye · 1 · 1 y l k lskenderuna ugrıyacaktır. maddeleri dikkat nazarına almaları 
Türk ordusunun 30 agwustos zafer azm tmişti. ı· t k .. ndık~kml ır. anınhı siyle her tarafta tarama yapı aca • H h b lA l' 

ı . . ı nşa eme uzere te ı er lt şe - . . ·1 v d k' a anı aşı azımge ır. 
bayramını kutlulamışlardır. k ncı nonü, Kütahya ve E ki .. e- rimize de gel · ht .... 1 mektebe gıtmıyen tahsı çagın a ı Yemeklerin vasıfları Her hasta· 

Komutanlıktan çıkan vali, bele- hir muharebeleriyle tarihimize za - mektcdir. Bu hesı tm~ er::.~ioru: çocukl~r tesbit edilerek Kültür direk- Moşe Mı l di ce· lıkta olduğu gibi barsak hastalıkla-
diye reisi ve diğer zevat, otomobiller- fer ahifeler· ilave ettik. Şimdi asıl ve çelik fabrika~:re : art~ ul eml!r törlüklerine bildirilecektir. e ame n rında dahi büyük roller oynamakta-
l d w C h iş kat'i d b . w k l t ı ınşaa ıy ee a a- • • l 
e ogruca um uriyet meydanına ?r eyı. v~~ma~~ a mış ı. kadardır. Jth / •t .. rüğü naz Sl merastm e dırlar. 

hareket etmişlerdir. Saat 9,30 da Hız alabılmemız ıçın yuce başımı - G l . a a g um Barsak hastalıklarında alınacak 
meruime iştirak eden asker! birlik- zın emirleriyle yurdun her tarafın- elen er' rıdere, binası kaldırıldı gıdaların tayini için bu iltihapların 
ler, Önceden hazırlanmış olan kro- dan fı~kıran kuvvetler Sakaryanm Manisa mebusları B. Failı<urd- l . "dh l"t .. ..y .. çatısı Dünkü nüshamızda vefatını bil- gösterdikleri şekli de bilmek lazım· 
ltiye göre Cumhuriyet meydanında hasretlı kollarında toplandılar. Atı- o.ğlu, B. Asım Tümer ve B lüsnü sso~T-ır ı t ~ gu~ru:r ktir dirdiğimiz Hahambaşı Moşe Mela - dır. Barsak hastalıklarının bahusus 
Atatürk heykeli önünde bir yarım lışımız y~l~ınmlı bir ok gibi oldu. Bu Yaman, İçel meb'usu B. Tu;ln Ce- K •f ~ra sr ıy e ~~ı.r V~k~~etin~ medin cenazesi merasimle kaldırıl- had devirlerinde yenecek besinleri 
daire çevirmiılerdi. Bu dairenin de- oku.n tes~rı azalsın .diye düşmanımız mal Berker Manisadan şelimize eıı d'kzır a~~ış, l a ıa t mış ve Musevi mezarlığında med • intihap etmekte çok titiz ve dikkatli 
niz tarafındaki kısmını da halk ta • gerı çekılerek E kışehir, Afyonda gelmişlerdir. ce tas ı ve ıa e 0 unmuş ur. feni ebedisine tevdi olunmuştur. olmak icap eder. Çünkü küçük bir 
mamlamıştı. ~uvv~tli .. mevziler alarak direnmek Balıkesir meb'usu B. Mzaffer Polony l konsolosu Ctınaze merasiminde İngiltere ve hata, telafisi mümkün olmıyan za· 

Cumhuriyet meydanı görülmemiş ıstedı:1 Dunyanın aşılamaz, sandığı bu Akpınar Balıkesire, Kahire icaret Şehrimizde bulunmakta olan Po- F ransanın Vis konsolosları, İtalya rarlar tevlid edebilir. 
derecede kalabalıktı. Askeri muzika ;e;zı ';e ulu başbuğ ahır dağlarına ataşemiz B. Naci Aday Anaraya lonyanın lstanbul konsolosu, İstan· konsoloshanesi sekreteri; Ticaret Yemeklerin nevini ve miktarı~ 
heykelin tam önünde yer almıştı. 0 u v ıvrılan en yalçın tarafından gitmişlerdir. b l 't · t' odası reisi Hakkı Balcıoğlu, tüccar- da göz önünde bulundurmak şarttır. 
Meydan bayraklarla süslenmiş, izdi- v~rmaga karnr verdi. 27 Ağustosta u a gı mışTır. DA dan Şerif Remzi, Dr. Kamuran Ke- Had olarak seyreden barsak afetle· 
hama mani olmak için meydanın bir düşman, Afyon ve Uşak yolu timali- ak§ama kadar halkevi bahtsinde ZABI A nan, sabık maarif müdürü Ahmed rinde riayet edilecek perhizlerin has-
çok yerlerine tel örgüler çekilmiş- ne atıldı, 28 ve 29 unda ihtiyat kol- ~uhtelif parçalar çaldı. Ak R}. iize- Naili ve Hahambaşının dostları ile talık üzerinde çok mühim rolleri 
ti. ordularını .kaçırmak ıçın gerilerin- rı kurmay yüzbaşı Arif Güvnç ta- Karı mı döğmüş b:mirdeki Musevilerin ileri gelenleri vardır. 

V a1i, müıtahkem mevki komutanı d:n kuşa:ıı~ı. Yıldırım 8.ilvarilerimi- raf:nd.an halk adında bir kor.erans 1 Tepecikte N zıllili Sadık T oroslu, hazır bulunmuşlardı. Müteveffanın Had devirleri geçtikten sonra bu 
ve belediye reisi meydana geldikleri z~n harekatıyle cenuptakı kuvvetleri- v.erıldı. Başkumandanlık muhrelıc- karısı 1 S yaşında Sıdıka Torosluyu mezarı başında B. Y akup Besinyar perhizi uzatmanın h:ç bir manası ol· 
vakit halkın alkışları ile karşılan • nın yardımına .. mey.d?n . verilmedi. 81

.' harita üzerinde anlatıldı. Calke- döğdüğünden tutulmuş, Adliyeye bir hitabede bulunmuş, mezayasın· maz cHastalığım tekrarlan diyerek 
mıılardır. Komutan tuğgeneral Mah Her taraftan onleyıcı takıplerle 30 v başkanı Azmi Önakın da bi hita- verilmiştir. dan bahsetmiştir. lazımgelen gıdayı almamak hiç dt 
mud Berköz vali ve mai r k'" Ağustosta bütün düşman kuvvetleri bede bulundu. Gece tümen kaarga- Meşe Melamecl memleket ~ı:ıleri doğru değildir. 
ile meydandaki askeri bi~7hle:~ :e~~ Dul~ktlupınb~r - Çallıköy - Allıörende hl m

1
da gardenparti verildi. Feıer a- Se.rho,Iuk ile alakalı olmaktan zevk duyan, her Bilhassa hastalık dolayıs'yle za 

t1•11 etmı'• erlen' .. çe ı en ır çenber arasında kıskıv- ay arı tertip olundu. Evvelkı' gece Kemeraltı caddes'ın· k k k · .. · • h k l h 1 l ır Y ese arsı ço samımı ve ıyı are et yıf amış, ırpa anmış o an uzviyet 
- Me,rhabal. rak çevrildi ve imha edildi. . Ödemiıte: de sarhoş o. ' n Anamurlu bö'rekri d 'l . b' d d l b d k d h f ... ~ e en sevı mıı ır vatan aştı. gı a a amayınca ta ii ir i a a az· 
Diye selamlamış, erler bir ağız - B r kısım kuvvetle kaç~bılen baş- Ödemiş, 30 (Hususi) -:- 30 ı\.ğus- Mehmed oğlu Mehmed Korkmaz, Bir kızr zorla ka· la yıpranır ve erir, afetin şiddetli de-

dan: k.uma~d~nları ~a Uşak cıvannda e- tos zafer ve tayyare bayramı nü na- fazla sarhoş olarak gürültü yapmış virleri geçtikten sonra yavas yavaş 
_ Sağol! sır edıldıler. Turk ordusu başbuğun- ebetiyle şe'1ir baştan baı;a zaftr tak ve tutulmu tur. cıracaklardı çoğaltmak sartiyle: vücudun gıdasını 

M k b l . d b ] I d dan aldığı hızla dtişmnnı çıktığı sa- lnrı, defne dalları ve mill"ı renllerle =o*o ' 1 
u a e esın e u unmuıı:ı ar ır. h'll d d · d ' k k .. . 1 . . Seydı'ko"y cı'varında bı'r vak'a ol vermek gerektir. htivar o1 n kimse• 

K ır ı er e enızc o ere guzel vata- su nmıştır. Hazırlanan prl"L1"ran1 d - J 
omutan "l> F macları" a A k d h . . 1 lerin kalın barsak hastalık! . rla 

Zaf
• b k nımızı i tiklaline kavuşturdu. mucibince ant 8 30 dan 9 30 ' ka- uar ' rrıustur. n ara an şe rımıze ge en 

o· kr iy~ambnız utlu ~-lsuln 1 Yüce Atamız! Damarlarımızda u- dar ordu, kışlad~ mülkiy; neliye Ankara, tala mı B. Ahmed, hemşiresi 17 yaşında Ha- sebzeli gıdalar alması mümk" r. 

1 
ıyere er ekrml ayranımı "'ut u- yandırdığın cevher aramızdan ayrı- uray, C. H. partisi halkevi ~rkanı \'~ tice ile Cumaovası nahiyesindeki Bunların gıdaya olan ihtiyaçları ı<"<'nÇ 

amıf, sonra as er er: ı d ki . . ' Ankara, 30 (Hu;msi} - Fuar ku- d .. w 'd k S d'k",,_, lerden daha azdır. Geneler ve kal il-
s w l 

1 
ışın an .sonra eme erme sadık or- cemıyetler mümessilleri tarafıııdan ayısını gormege gı er en ey ı oJ 

- ag o t v M'll ş f' · ırnsı marlarına iştirak edecek olan ] .. · d ·· h t zu a )er bu hastalıklarda alacakları P"ıdn-
M 

rı._ı..._ı • q b l l agın, ı i e ımız'n varlığı ile bir tebrik edilmiştir. Bunu müteakıp .. yo u uzerın e uç şa sın aarru n 
UMtUqıesın e u unmuıı:ı ard k t d h Ankara muhtelitinde Galatasarayın w t l\1"t · } k lar ·valnız sebzeli olmıyacak, avnİ K h 

1 
ır ır.. a a a hız aldı. Varlığımız senin merasim maha!Ji olan cumhurivei . l\1rarnış ır. u ecavız er, genç ızı J 

1 

om utan akın d~. bayramı~ı .. k~t- bütünün, hepimiz senden birer par- meydanında toplanan binlerce halkın eski o~ uncularından Haşım ve Genç. alıp zorla götürmek teşebbüsünde zamanda hayvani besinler de alabi-
lulanu• aonraAtatur'-hey'-elıonun ..... n-h.. , n 1 J.A .. h; .. u;:.· .. ..:ı" .. y .. ,.: .,.1,,. ~n:ı..:ı ... ı."'""- · • • • 1 , • 11 1' r::_, .. , ı - ··-1 ____ _ 

•• "- "- ı .. ;yız. - a .. uyu u z.o .:ıl luı:za- l1:>Uı .. lrh 1 .. +1\ .. •o h"~'1 ,...'Wl1iT1T' • 

de hitabet kürsüsü önünde Clurmuı- nan Yüce mllletim, kahraman T-Ork au namına teğnıen ahri GUler. ilçe u · fak olamamıt ve jandarmalar tara- bati yemekler yiyecek olurlnr a ol· 
tur. '.>rdusu ve l\Iilli Şefimiz sağ olsun. namına halkcvi başkanı Muharrem Fuarda fudbol müsabakaları için fından yakalanmışlardır. Suçlular, dukça mutazarrır olurlar. Şu kadar 

Saat 9,30 da heykel önünde mera- Bu nutku, müstahkem mevki ko - Baran ve orta okul talebesinden Se- lstanbul muhteliti dün şehrimize gel- Seydiköy arabacılarından Tevfik ve var ki bazı defa sebzeli yemeklerin 
sime l.--lanmıatır. mutanı tugygeneral '"'ahmud Berko"- za Baykal taraflarından bugünün miş, İzmirli sporcular tarafından kar- Mustafa ile arkadaşlarıdır. Adliyeye 

ll.Hl.f ır ıu 1 1 b ı h l' · azaltılması barsak hastalıklarının L.tildil marıı: ziln çok veciz bir hitabesi takip et- manası, kudsiyeti ve ehemmiyeti be- şı anmıştır. stan u mu te ıtı en verilmişlerdir. 
Komutan tarafından verilen işaret miştir. General, Ebedi Şef Atatürkün 1 ğ ve veciz bir surette anlatılmış, kuvvetli kadrosiyle gelmiştir. Ta • Hatay da kambiyo geçmesine sebeb olur. Bununla be-

üzerine askeri muzika istiklal mar- Dumlupınar meydan muharebesin- hitabeler bir çok defalar alkışlarla klmda Cihad, Hüsnü, Bahadir, Fev raber şeker ve şekerli yemekler da-
şmı çalını§, asker ve halk bir ağız - de istihsal ettiği zaferin azamet'ni kesilmiştir. Geçid resminde kahra- z~. Basri, Hasan, Boduri, Bülend, mü 1ürf üğ i feş ~i/iıtı hi azaltılırsa ishallerin önüne geçil-
dan iştirak etmiştir. anlatmış, Tilrk ordusunun yenilmez man askerlerimiz durmadan müte- ~ıkret, Şahap, Hakkı ve Osman var- Hatayda kambiyo müdürlüğü miş olur. Bunun en doğrusu ister 

Nutuklar: gücünden, Mehmedciğin yüksek madiyen alkışlanmak suretiyle bil - ır. A k k d b .. A k teşkilatına memur ediler. ve bir müd sebzeli, ister şekerli gıdaları hastalı-
fstiklal marşından sonra heykel ö- harp kudretinden bahsetmiş, ordu - tün halk orduya güven ve· itimadını n ara ta ımı a ugun n ~- dettenberi Hatayda bulunan lzmir ğın ı:ıekline göre muvafık bir surette 

nündeki h'tabet kürsüsüne ordunun nun, şimdi her zamankinden daha b'r defa daha izhar etmiştir. Gece ra~an ha1 rekket~e yarın akşam şehrı- kambiyo müdürü B. Şükrü Toksoy-
1 d

_,_ ha k ti' du muhafaza ·r· b 1 1 k 'k · 1 · 1 t · d'I mıze ge ece tır. d . l h . . l . vermek faydalı olur ve bu suretle zmir CAi en genç su yı üsteO.men uvve ı ve yur _ _ıYı.n g.a- o e c trı zıya arıy e envır e ı en A k l d ld'k an, mezunıyet e şe rımıze ge mış- h l k f b l B ki d 
• kk ld · b ld n ara sporcu arı a ge ı ten asta ı şı' a u ur. arsa arın aP B. Burhaneddin Hekimoğlu çıkmış yet milteya · ·ız o ugunu ı ırmış- şehirde muazzam bir fener alayı ter 'd .

1 
k , k ::k tir. 

ve zaman zaman alkıılanan ıu söyle- tir. tip edilmiştir ve hava kurumunun, so.?rab ıkalrecı erk, ulr a çe ek,.::l dve Haber aldığımıza göre teşkilatı mustarip olanlar çiğ yemekler yiıne· 
Geçid reami· t k d t t"p ttiğ' kon e musa a a arı arar aştıraca ar ır. 'k 1 · · B ş··k .. T k d melidirler, çigy meyveler, salatalar vi vermittir: . - ayyare par m a er ı e • Fuar fudbol müsabakaları eylulün ı ma ıçın . u ru o soy anın 

NUTUK: Surekli şekilde alkışlanan ~ustah re gene binlerce halk iştirak ederek 
2 3 d" d" .. .. l . l bir müddet daha Hatayda çalışması yiyecek olurlarsa ıstırap çekerler. 

Yüce milletim, fedakar büyükle- k.em mevki komut~nımızın hıtabe - bu milli zafer tam manasiyle tesid 'kt• ve or uncu gun en yapı a - lazımgelecektir. Kabızlı kalın barsak hastalıklarınıt 
rirn. kahraman komutan ve silah ar- sınaebn. ~0n:ka mderadımdhe bu

1
lunan ;:- edilmiştir. cRa ır. l K p'" ra tebdil edil mi· duçar olanlar çiğ gıdalar yirnelerinde 

kadaA'arım·. \~t, ır ncı o: on .a azır anan rı~ Ankara, 30 (A .. A.) - 30 A - us vapur arı a· 
tı . . . bünlere geçmışlerdır. Burada valı ğustos zafe rbayramının on yedinci vecek bir mahzur yoktur. 
Memleketımızı esaretten kurta· ve müstahkem mevki komutanı tri- ld" .. .. b .. b"t" 1 k t d • d •• k Barsak hastalıklarında etler taaf· 
b .. "k f . ld" .. .. .. yı onumu ugun u un meme e - ra enızp onece E bA l 1 b b l . d ran uyu za erm yı onum unu en bi\niln ön kı mında diğer zcva.t, t b" "k f . t b dA Ş f _, . ene ı yo cu arın era er erın e fün etmekle beraber müdhiş buhran-

k . h l k k l l • e uyu za erı vara an e e ı e kl . )' d 1 F 
yka ın hır akk1ımızk.0 ara . ut ~har- ~ilk ek rütbeli subaylar biraz arka- Atatürke ve millli !'lef lnönüye ve Moskova, 30 (Radyo) - Hükü- getirece erı ster ın, 0 ar ve ran- lara da sebeb olurlar. Şurasını unut· 

en unutmıy<> ım ı gcçmıQ cı an d Jd 1 t 'd · sız frangından başka, diğer paraların 
• ,.. v A ır a yer a 1 c an soma geçı re.smı orduya karşı merasimleu ~9 ğ,, met, Akdenizdc bulunan bütün Rus mamalıdır ki etler her zaman bat' 

harbı yurdumuzu rnaglup devletler başlamıştır. . . ) d h 1 K d · )' Türk parasiyle şimdilik tebdil edil-
zü . d b" "k . 1 l k rsı O d bütil .. l t k kahraman orduya karşı en ıçten mın vapur arının er a ara enız ıman memesı· ıı:ıehrı'mı"zdeki alakadarlara saklarda bir çok zehirli maddelerirı mresm e uyu zıyan ar a a • - r unun, n vesaıtıy e a ım . . !arına dönmeleri lüzumunu kaptan- 1"' d 
laıtınnıftl. Buna inzimam eden kolu hal nde geçişi meydanda ve net ve saygı ve heyecan ıçınde me· b'ld' . . bildirilmiştir. husulüne meydan bıraktıkların aJl 
A . ' · l k tl k d K" ı lara ı ırmıstır. t3 \,lsmanlı imparatorluğunun ihanetı Birinc'kordonda toplanan on bin- rasım e u an~~ .. ta ır .. oy ere va- ___:=·*·=- Tayin barsak hastalıklarında bu husus 
ile düımanlarımızın menfaatlerini }erce halkın sürekli alkışlariyle kar- rıncaya kadar butun şehırler ka~ba- k "' k b çok hassas davranmak icap eder. Ze-
~den oüzel yurdumuz, para ve şılanmış ve iki saat devam etmiştir. lar, bayrakla. rla d.onatı_lmış, garnızon As e:ı me te e Manisa ismet İnönü enstitüsü dd ı . h ı ı · .. de 

e l l 1 d • B S b h Mod · hirli ma c erın usu e ge mesh• silahla teçhiz edilen başka bir devle- Fener alayı: kıta arı geçıt resım erı yaP.mış ar ır. stajyerliğine n. a i a, a staı- ) e 
- B "k f Jd A k •• t d } } B k d'l · büyük rol oynıyan etlerin pişiri f1l tin iatilaaiyle tamamlanmıştı. Geceleyin şehirdeki resmi müesse- üyu za eri~ yı. ~n~~~ ~ a- ffiUracaa e en er yer iline n. Şimşe tayin e ı mış-

1; mavıs 1919 da fzmirin işgali seler, bankalar, ş'rketler binaları rada her yıl oldugu gıbı buyuk teren . . • }erdir. şeklidir. . 
ile aziz Türk topraklarına düşman elektrikle fevkalade tenvir edilmiş- le kutlanmıştır. Saat sekizde genel lzmır. aakerl~k t~be~ınden~ FUARD' A - Çok pismi~ etlerjn albominle'' 
ayağı Qattı. Yurdu kana boyayan ve tir. Fener alayları yapılmış ve şehri kurmay başkanı mareşal Fevzi Çak- Kulelı askyerı lısesıne talıp olup ~ tamamiyle pıhtılaştığından hazııııL~ 
ıı.dım adım tahrip ederek ilerliyen bu dolaşmışlardır. rnak, mak~mların~a ~irib~ini müt~- resmen 20 a~ustosa kadar milr~caat lSTANBUL BELEDiYESi rı da çok zor ve zehir ifrazatı dBJor-
i•tila kar d O 1 . t B 1 akıp askerı ve mulkı erkanın tebrı- edenler ve eHakları mektebe gonde- fazladır. • şısın a sman ı ımpara or- a o: . . , .. 1 ŞEHiR TiYATROSU 
lyju phıi m~nfaatlerinden başka Gece ordue\'inde zafer bayramı katını kabul etmış ve saat 9,30 da rı~eıı okurların şube~ e muracaat arı Az pişmiş et}er çok kolay h~ 
hiç bir şey düşünmedi. ser('fine bir balo verilmiş, geç vakte ipodramda bütün Ankara halkının ilan olunur. Saat 21,30 da olurlar. Lakin hazım olmıyan kı•ııJ'' 

Asırlardanbcri doğudan batıya katlar qevam etmi§t:r. önünde de askeri merasim yapılmış- Arzuyu umumi üzer'ne lan da şiddetli zehirlidir. Barsak hıt~t 
medeniyet ve insanlık taşıyan Türk Fuarda: tır. dir. B• M h • ] · sll 
ulusunun özü can vermezdi. Yalnız DUn gece fuarda .zafer bayramı Milli müdafaa müsteşarı korgene- Ankara, 30 (A.A.) - Türkku- Ir U aSI p talıkları çeken erın et, yumurtıt. f,j 

l 1 N S ı k f d b. likl t 1 · b ht 't'ba A gibi gıdaları almaları hir ınU"'8_1r-bu öze yo gösterecek bir cevherin mıina ebetiyle mehtap eğlenceleri ra azmi o o tara ın an ır e· şu ayyare erı sa a an ı ı ren n· A ır ff". 

d ka 'I" t' k h' rant"OT olamaz. Bu maddeler az fira bı ·r, başa geçmesi lazımdı. Bu, uzun sür- yapılmış, hava fişenkleri her tarafı rin muayenesin en sonra en genç ra vı aye ı aza ve na ıye mer • y rı 

B k k l ba ı 1 k d b . k I · .. · d uç ak b 1 d ya tıklarından kabızlığa meydan ..,e medi. ir ço an ı aavaılarda zafer- S?"ündüze çeı; irmiştir. Dün gece fuarı su y i e a ay uman anı ırer nu - ez erı uzerın e ar ura ar a 
den zafere yürümüş eski yıldırım or- ziyaret edenler, ge~ vakte kadar o- tuk söylemişlerdir. pılmakta olan zafer ve tayyare bay- Komedi 4 perd.:! ler. k rd' 
duları 'kumandanı Mustafa Kemal ı-ada eğ1 enmişlerdir. Bunu müteakıp Ankara garnizo- ramları tezahüratına iştirak eylemiı- Dikkat: Tiyatro Serıi aarayının Bu gıdaları münasip mi:~ 
daha fazla bekliyemcdi. lstanbuldan Maniaada: nu kıtaatı ile Harbiye alayının geçit ler ve müteakıben ipodramda yapı- arkaaındadır yimelidirler. Kabızlı kalın ı,ıtt' 
Pontos isyanını bastırmak bahaneıi :Manisa, 30 (Telefonla} - Otuz resmi yapılmıştır. lan geçit resmine iştirak etmi•lerdir. hastalıklarında ıstırap çekenler bih 
ile vazife alarak hareket etti. 19 ma- Ağustos zafer ba1ramı burada çok Mıs~r aske~~ heyeti~in_ de ~azır b~: Halk Operet hey' eti m:s sakların hareketlerini tevlide t~J\ eli' 
yısta Samsuna ayak bastı ve derhal parlalC merasimle tesid ed'ldi. Sa - lundugu bu torende bırlıklerın geçışı eden eellozu havi maddeleri y~:ırk' 
Osmanlı paşalığından istıfa ederek .bahleyin saat dokuzda merasim ya- ha. ştan. sonuna kadar sayg·ı· ve takdir Şehrı· mı·ze gelı· yor dirlcr. Bu da sebze ve meyva yı ·tası 

f 1 '- ı T f'k ö k d l k h 1 k 1° kabil olrnaktndır. ~elloı: den: .• t' milletin öz bir evladı s1 ativ e savaşa pılaı. Tilmgenera e · ı ne a e- ıfa esı o an coş un teza urat a ar- h re~'" 
koyuldu. 23 temmuz 1919 da Erzu- :r.i teftiş etti. Bir subayd n sonra Y- şılanmıstır. Halk Operet Heyeti 6 EyJulden itibaren fuar açık hava tiyatro- rr.adde, mide ve bıırsaklarırı af yiıli 
rumda. 4evli1 J 919 da Sivas konp:re ley vcrqi. Resmi geçid çok muaz- Gene bu sabah Harbi ve okulun- aunda tam kadro, hüyük orkestra ve Macar Dobo balet heyetiy J.-rini tem "n ettiai için bö·k·le. ·~ıt ,,,. 

) · · 1 rıl n hastalar bu hususa ço ıtı l•rivle m~mlek•tin ana volunu ci:r.- zam oldu. Kahraman a~ker enm z vapılan bir törende subaylar ve genç temsiJlı•ri,,• J,,..lıv;,rektır 
di. 23 nisan 1920 de Büyük Millet şiddetle alkıglandı. Tümen bandosu, Harbiyeliler bavramı tesit etmi~ler· - ct·ı ı. t etmelidirler 
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Lo . .ldraya Varş.., • ı 
vadan gidilir 

1 Düşündüklerim J 
intizar 

Saı!me Sadi - Baştarafı 1 inci sahifede -
noktada buraııdır. Hitler «Mücade
lem» ismindeki program eıerinde ile
ri sürdüğü tezlere bugün de sadık g.". 
bi görünüyor. Onun fikrince İngilte-

Ame ika hükômeti, Alman vaourla
araştırmalar Y'Pılmasını emretti 

1 renin Avrupanın ,arkında bir men- d 
faati yoktur, Danzig ıehrinin, bugün rın a 
koridor ramini taşıyan Polonya Po
meranyasmm ,u \l'eya bu devlete ait 
olmasından İngiltere hiçbir zarar gö
recek deiildir. İngiltere bugün Avru. 
panın ıarkındaki vaziyetlere alaka
dar oluyor gibi görünüyorsa bunu 
sırf Franıanın tazyiki altında ve 
onun halın için yapmaktadır. Bina
enaleyh kendisine en çok menfaat
tar olduğu koloniler ve ilk ma,ldeler 
gı

0

bi noktalarda müsaid davranıla

cağı ihsas edilirse İngiltereyi ıarki 

Ne olacağını keatirmekte ve iıtiJC. 
hali en kısa bir mesafe içinde sör• 
mek hususunda inaanlıiın bu kadar 
aciz kaldığı bir devir, hemen hemen 
hiç geçmemit ~ibidir. 

Hadiseleri idare eden ve is ika
metlendirenlerin bile kendi eserleri. 
nin müstakbel teklini tayin için fazl• 
baktıklarını iıitinek, tereddüd e'.._ 
meden inanabiliriz. Almanyanın Vaşington sefiri, bu ha·~ketiı:ı dostluğa 

Hariciye N~zaretine beya11 dığını Amerika 
uygun 
etti 

olma-
Hitler, yarını bilmiyor, O Hitler 

ki, aklı set:minin ve idrakinin kapı-
11nda milyonlarca insan baiırıtmak
tadır. 

Vaş:ngton, 30 (A.A.) - Bremen va 
purunun tevkifini prote"to eden Al
manya sefiri geminin 12 ,.;aatteııberi 
hareketine mani olunma::.ı keyfiydi
ııitı dostlu[ra nıugayfr hir har.eket 

Avrupa itlerı:ndeki müdaha?eainden ls bankası 
'uznklaıtıramk ve bu suretle Fran- t 

aadan ayırmak mümkündür. t T • J [ "f 
Senelerdenberi ileri sürül n ma- Vazıyet O ayısı e 

kus tezlere, bilhaaaa ln&"iltere hüku- Hambur g şubesini 
meti tarafından t kip edilen açık si-
yasete rağmen !itler hala hı: fı0kirle- h!'patmzşttr 
re bağlı kalmıt bulunmakta, İngiliz İstanbul, 30 (Telefonlu) - Vazi-
ciyasetini hali. bu zaviyeden görerek yet dolayısiyle iş bankasının Ham
ona göre neticeler çıkarmaia çalıt- burg şubesi kapanmış ve memurları 
ınaktadır. bugün gelmiştir. 

Halbuki bugünkü dünya Veraay 0 

ınuahedeainin (mzalandıiı devirler- J • • d 
deki dünya değildir. Tayyarelerdeki SVIÇreDIIl Urll ffi U 
ve bütün nakliyat vesaitindeki hay- l • I • • • 
rete ıayan terakkiler dünyeıyı çok svıçre e'-çısı v z yet 
küçültmüş ve onunla h

0

rlikte dünkü mechuldür diyor 
telakkileri, siyasetleri de esasından 1 t b' l 30 (T J r' ) t · 

~. . . . I . s an u , e e on - svıçre-
degıştırmıştır. ngıltere artık Avru- . K h' l . . .. .. \ 

k d 
.. d k d.. nın a ıre e çısı, cuma gunu r vrupa 

Panın §nr ın a tevesau e ere un- 't k .. h · · 1 · t• 
k ]. b" h'•kA . h 1. ya gı me UZ{!re şe rımıze ge mış ır. 

Yanın en uvvet ı ır u umetı· a ı- . ! . . . . 
Elçı, garda svıçrenın Ankara sefırı 

ne gelecek bir Almanyanın herkes-
tarafın<lan karşılanmıştır. An kara 

ten evvel ve herkesten ziyade kendisi 
sefiri, bu arada kendisiyle görüşen Ye 

ve kendi imparatorluğu için korkunç 
vaziyeti soran gazetecilere demiştir 

hir tehrke haline geleceğini çok iyi 
ki: 

anlamıştır. Bu itibarla Hitlerin Jngilz 
:>i) aseti hakkındaki düşünceleri bu 
noktadan batıldır. Kaldı ki ortada 
Alrnanyanın ı'hdas ettiği kuvvet dar
beleri modaaiyle bozulan, bütün esas. 
ları aaraılnn bir de dünya nizamı var. 
dır. 

Dünyadn devletler arasında miite· 
kabilen riayet edilen İyi kötü bir n:· 

Zam bulunmadıkça ve bilhasaa bu 
nı7.ama bır ıstıkrar olmadıkça mıi-

letlerin ve bu meyanda İng1°liz mil
letlerinin huzur içinde çalııabilmele-

- İsYiçr~<le umumi ·efcrberlik 
ilfın edildiği hakkında henü:,ı; resmi 
malCımat almadık. Bizim bildiğimize 
göre, yapılan hazırlık hudutlardaki 
muhafız kıtalarını takviye etmekten 
ibarettir. Harp olup olmıyacağını 
kestirmek imkansızdır. Ben de, Tür
kiy{!nin Londra elçisi Tevfik Rüştü 
Arasın ınütnleasma iştirak e<lerek 
1 :. ~-'·· -ı- .... rl·ü-·-· ... 

fa edeceğim. 

teskil ettiğini bildirmi'Ştir. 
Diğer cıhetten Amerikan limanla

rındaki Alm~n \'apurlarıııda yapılan 

ara~tırmalar hakkında Ruzvelt, bu 
hareketin meşru olduğunu ve bütün 

ransız 

ecnebi •apnrlarn tatbik edilebilece
ğini sö:enıi§tir. Bugün yapılan ara~
tırmad ı mak:md, bu gibi gemiler 
teslih ~ilmiş olduğu fakdirclc Ame
rika hi>umetini her türlii mesuliyct-

l<aOinesi 
Dün top!anrTı ve husus müesses~ler

deki telefonları:ı tes1itini emretti 
Paris, 30 (Radyo - Kabine, bu-1 !ar aldtta.ı sonra, hususi müessese

gün başvekil ve harbiye nazırı Dala- !erdeki telefonların tesbit edilmesi 
diyenin riynsetinde toplanmış ve mil, için la2mgelenlere emir verilmesini 
li müdafaaya müteallik bazı karar-, tensip •ylemiştir. 

-** ç: ede a aştı mı? 
Hitlerin Sungin mÜi11essili, Şan
Kay-Şekle müzakere!e1·ini bitirdi 
Hong • Kong, 30 {Radyo - Hit- tir. iki devlet arasında bir ademi te· 

lerin Sunkin mümessili kumandan cavüz misakı için mutabık kalınıp 
Stern, bir ademi tecavüz misakı için 

1 

kalınn.ddığı henüz kati surette belli 
mareşal Şan - Kay ~ Şekle başlamış değildr. 
oldu~u müzakereleri bugün bitirmiş-

-----ccc***>u-----

Sivetkoviçin beyanatı 
v 

Son 51· p-H:rvat anlaşmasından 
'(ugoslavya kuvvet1cn-ivo~ 

sonra 

Belgrad, 30 (A.A) - Başvekil 

Sh·ctko\·iç, bugün Nişten döıımüş Ye 
matbuat mümessillerini davet eder('k 
mühim beyanatta bulunmu~tur. 

Baş\·ekil, Hıı·\•atlarla vukubulan 
anlaşmadan sonra müttehid ve çok 

kuvvetli bir YugosJa\ya meydana çı. 
kacağını sörlemiştir. 

Sivegtk rıviç in anletini müteakip 
Maçek te Hm·at parti::;ini toplamış 
ve son anlaşma hakkında uzun uza
dıya izahat vcrmi~tir. 

Varşova konferansı 
Bu konferansta a~ınan miilıim 

kararlar Fransa'ya bildirildi 

ten kıırtarmaktan ibaretti. Harbe gir 
nıelerj muhtemel olan mill~tlere aid 
vapurlarda da bu şekilde araştırma
lar yapılacaktıı·. 

Iraklı bir prenses 
Istan bula geldi 

Prenses derhal Bağ· 
dada harek"-t etti 

Çemberlayn de yarını bilmiyor. 
Bunu da bir hakikat olarak kabul 
edebiliriz. O Çemberlayn ki, dünya
nın en büyük hükumetinin b&1ında 
ve genı:t bir sulh cephesi namına ça
lııınaktadır. 

Bu bir acizdir, bu bir peritanlık ve 
zavallılıktır. Muhtemel felaketler 
ise itte bu meçhuliyetlerin karanlık 
köşelerinde yer kapmaca oynamak
tadır. 

İstanbul, 30 (Telefonla) _ Avru- Arz denilen yuvarlaiın kabuiu 
pada bulunan Irak krallık aile.aine üıtünde, heı:ı~mizin yaptıiı iki t•Y 

mensup pı-.en!'les S. A. Raciha bu sa
bahki Semplon ekspresile şehrimize 
gelmiştir. 

Prenses !rakın Şammar aşireti rei
si Şeyh Acil Alya\·er ve katibi ref a
k at etmektedir. Yüzü siyah bir tülle 
örti.ı ı1 olan prenses, tamamiyle siyah 
rob gi:, nıiştir. 

Milli kıyafetiyle epeyce nazarı dik 
kati celbeden Uraklı aşiret reisi ge
zinti maksadile Loııdraya kadar git
tiklerini, ahvalin son karışıklığı do
layısiyle memle.ke~leı~ne dönmekte 
olduklarını söylemiştir. 

Prenses ve refakatindeki zevat bu
günkü Toros ek~preQiyle Bağdada 

hareket etmişlerdir. 
Şeyh Acilin aşireti :\Iu--ul civarın

da bulunmaktadır. 

Mareşalımız 
Milli Ş!fe Ordunun 
tazimlerini arzetti 
Ankara, 30 (A.A) - Zafer bny

rnmı münasebetiyle gc:ıel k'.lrmay 
başkanı ~'r areşal Fevzi Çilkmak bu
gUn \ığle Uzerj Reisicumhur 1snıct 1ıı. 
önüyil ziyaretle ordunun tebr;k ve ta
zimlerini arzetmi~ ve Milli Şci te:ıck
kür ve bilmukabele orduyu tebrik ey 
lcm;ştir. 

Ba:,.vekil Dr. Refik S~tyrlama bu
gün Öğleden evvel kurmay binn..,ınrln 
mare~al Fevzi Çnkmakı ziyaretle 
Cumhuriyet hükumeti namına zafer 
bayramını tebrik etm•ştir. 

İcra vekilleri heyeti azaları da 
ayrı ayrı mareşalı zi~·aretle tebrik
lerde bulunmuşlardır. 

vardır. 

Bir kısmımız harp olacak, diyoruz, 
bir kısmımız iae buna ihtimal vermi
yoruz. 

Fakat her iki tarafın iıtinad etti.fi 
deliller de ya biri biri kadar kıymetli 
ve doğrudur, yahut ta ayrın niıbette 
mantıksız ve kuvvetsiz .. 

İki yumurta dütününüz. Biribiri 
ile tokuşturunca hangisinin kırılaca• 
ğı nasıl meçhul iae, bu eki tahminden 
de hangisinin sağ olarak çıkıp ken• 
di isabetini kabul ettirebileceii meç
huldür. Ve kazanan tahmin ı:.:ıe, ken
dine bir teref payı ayıramıyacaktır. 
Çünkü hiçbirimizin ıekil ve mahiyeti. 
bilip hatırlıyamadığı herhanl'İ 
bir hadise, dama tahtasında baıka 
cilveler gösterebilirdi. Yani tahmin
lerin esaslarına güvenmek te yanlıt
hr •. Bütün bunların kökü Tuba aia
cınmki git:,: gök yüzündedir. 

İnsan olarak hadiseleri miltalea 
etmek, bunlardan bir netice ve mev
zu çıkarmak iıtemek gayet tabiidir. 
ve galiba da bundan sakınmak ko
ı .. ,. ı.;_.,.,. cJciilcJir, fakat bana öyle 
geliyorki, yapılack en akıllıca,·,, neti 
ceyi beklemektir. Hem de ıük\Jnetle, 

itidalle ve kendi cephemizden tam 
bir emr1°yetle .• 

Madamki bu netice üzerinde biz
zat iki cephenin idarecileri bile 
ı-.·r~ey bilmek kudretinden mahrum
durlar, bizim ne tahminim:ze, ne ira
de ve isteğimize hiç te taalluku olmı
yan bütün bunlar karşısında, temkin 
ve sabırla neticeyi beklenıektc?n daha 
hayırlı bir hareket olamaz. 

. .• • J 

Tui&'eneral Mahmud Berköz kıtaatı teftiı ediyor. Merasimde seyirciler ve meraaimf aey reden İ:L.mir mebusları .. 



<SAHiFE 4) (ANADOLU) 

PAKA BOK.SASI 
ANKARA 

Sterlin 
Dolar 

. Meml~ketiınizn her tarafında m az- F. Frangı 
O hu profıl yüzünden F redle ev- kıyet göstermemişlerdi. Pansımanın Liret 

lenmişti. açıldığı gün Lily büyük bir yeis için· zanı tezahirat}a kutlulandı lsviçre F. 
Bir aksam tiyatroya annesiyle ha- de, o kadar çok sevdiği muntazam Florin 

basiyle beraber gitmişti. Locada otu- çizgili ince burunun yerinde patates Ankara, 29 (A.A.) - 31Ağus- Muhterem vatandaşlar: Rayşmark 
ruyorlardı. Onu tesadüfen orkestra gibi yuvarlak ve yassı olan acayip tos Zafer ve Tayyare hayran mü- Bütün dünyayı sarmı_ş olan silah- Belga 
koltuklarında görmüştü. Sahnenin ı- bir et yığınının bulunduğunu gördü. nasebetiyle Türk Hava Kun:lll bas !anma yarışında en fazla havacılığa Drahmi 
şığı onun ince profilini tebarüz et- Hayır Lily kocasını yaptığı bu kanı şu beyannameyi neşret iştir: - ehemmiyet verildiği hiç kimsenin gö Leva 
tiriyordu. hatadan dolayı artık hiç affedemiye· Aziz vatandaslar : zünden kaçmıyor. Ynrının boğuş • Çekoslovak Kr. 

5.46 
124.2325 

3.1 ı 75 
6.6775 

28.2175 
66.1825 
50.3225 
21.245 

1.0050 

4.1675 

31 Ağustos 1939 Per§embe 

Bugünkü program 
1639 M. 183 Koa./120 Vw 

Kw. 
T. A.. Q. 19.74 M. 15195 Kor../20 

Kw. 
T. A. !>. 31.70 M. 6465 Kos./20 

K~. 

TORKIYE RADYO DlFÜZYON 
POSTALARI 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyah: Bu genç yabancının yanında ha- cekti. Bugün, karar~aya başlıyn Türk malarında en büyük tehlikenin gök- Peçeta 
lazadesi Güstav oturuyordu. Ve Kısa bir zaman sonra Lily bu yü- tarihinin kurtuluş ışığıyle a~ınlan- lerden geleceğini artık hepimiz bi- Zloti 25.395 12.30 Program. 

Güstav bu yabancıyı kendisine iki zü göremiyeceği için boşanmağa ka- dığı ve bir milletin hayata kvuştu- liyoruz. Bu tehlikeye karşı tedbirle· Pengü 12.35 Türk müziği. 
Okuyan: SemahatÖzden· 
ses. 

pt"rde arasında, tiyatronun fuayesin- rar verdi. ğu gündür. Bugün ayni zamnda bu rimizi ve hazırlıklarımızı büyük bir Ley 
de gezerlereken tanıştırdı. Avukatının ismi Adolbert Oflü- vatanı göklere hükmeden lr nesle hızla kuvvetlendirmek, hava orduln· Dinar 2.4925 

31.875 
28.9175 

Lily ilk sukutu hayali bu anda ger idi. Daha genç olan çok zarif çok emanet etmek gayesi yolurta çalı- rımızın gerisinde kanatlı bir gençlik Yen 
hissetmişti. Çünkü onun yüzü cep· güzel ve kadınları pek iyi anlıyan şan Türk hava kurumunun lıyramı kurma işini günün hayat meselesi lsveç Kr. 
heden o bam'ıaska bir insan yüzü gi- bir insandı. Nasıl bir adamın karşısı· ve havacılık haftasının ilk gnüdür. haline getirmek için dünya hadisele- Ruble 
bi görünüyordu. na çıkacağım diye buraya kadar en- Türk milletinin en çok emekverdiği ri bizi zorlamaktadır. Havacılk haf- ESHAM 

Elmacık kemikleri çok sert çiz- dişe ile gelmiş olan Llly, karsısında bir eser olan milli havacılığnız bir tası bu gayeye yardım için bütün va
gilerle çıkıktı. Gözlerinin bakı_şı pek her söylediğini susarak dost~ne bir v:ırlık o~ara~. belirmeye başlmış va- tandnşların harekete geçmesine en 
sertti. Ve kulakları küçük oldukları tebessümle dinliyen ve arada bir ba· zıyettedır. T urkkuşu kapılarıda yüz uygun bir fırsattır. Türk hava kuru
halde, yapışık değil, kafadan epeyce şının tasvip eder bir isaretine muha- lerce genç yavrunun hava karaman muna aza kaydedilerek bir vatan va-

ve TAHV LAT 
ANKARA 

ayrık duruyorlardı. tabını teşvik eden, ine~ bir insan bul- ları olmak azmiyle çalışmaktdırlar. zifcsi görmüş olabiliriz. 
O, Lily'nın erkek güzellik telak- maktan çok memnun olmuştu. Fa- «<*...Ar-'*:n>-----

kisine göre pek kısa boylu idi. Lily kat avukat kendisini tasdik ve tasvip 
için erkek ismine layık olmak için eder gibi sözünü kesmeden sonuna 
bir insanın kendisinden en aşağı elli kadar dinledikten sonra: 

1938 % 5 f. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum hattı 
istikrazı ı. 
Sivas - Erzurum hattı 
istikrazı 111. 

19.-
19.45 

19.45 

19.55 
Sivas - Erzurum hattı 
istikrazı ıv: 19.50 

santimetre daha uzun olması lazım- - Fakat Madam demişti. Çir-
dı. Yumuşak Lir sesle konuşuyordu. kinleşen bir profil yüzünden talaka !"11-.ı ___________ _ 

Fakat, ikinci perde için yerlerine hiç bi.r mahkeme karar veremez .. Fa Y enİ k b• . bn o. t Ç ~· k ktt .. ı· 
oturdukları zaman, gene onun güzel kat hız gene bu kararı alabilmek için a Jll .... , -yannaffi- neşre • eli pa a gız J 
profilini gördü ve artık ondan başka elimizden geleni yapacağız. • A d t 1 • d "'• dd 
dn bir şey görmedi. Ona o kadar çok Şimdi siz bana söyleyiniz izdivaç mIŞ Ve \ r"pa 3. a,<lp e ecegı ma e 
baktı ki bnbasmdan bu yüzden azar konturatınızda para meseleleri ne • ., t .. t • h .. t• - Ba§tarafı 1 inci sahifede -
işitti. vaziyettedir. SlVaS::! ] asr ~.y effilŞ ir Rus-Alman paktından dolayı kcn-

Acaba bu yaşta sahnedeki aktör- Lily bunları bilmiyordu. Babası- Tokyo, 30 (A.A) - Yeıi japon Jnr nazırı visamiral Kakuo Kodoh disini tebrik ctmiştır. Ancak benim 
lerin oyuı,unu takibe ihtiyaç hisset- na gidip soracak ve kendisine malu- kabinesi şu suretle teşekkül <tmiştir: godoh bildiğime göre, İtalyanın vaziyeti 
miyecek kadnr her şeyden zevkini mat ver<:cekti. Başvekil ve hariciye nazırı: Gene- l\1ünnknlfıt ve demiryolları nazırı hiç değişmemiştir. 1talya Almanyn-
almış, her eğlenceye kanıksamış mıy Bu güzel ve ince adamla kar~ılaş- ral NNoboyuki Abe Ryutaro Nngai ya hiçbir şey vaid etmemiştir ltal-
dı? Hayır 1.. mak pek hoşuna gittiği için mütead- Dahliyeve, iktısadi ve içtimai iş- Deniz aşırı işler nazırı Tsuneo Ka- ya, çelik ittifakın üç ·ene müddetle 

Fukat Lily hiç bir şeye ehemmi- did defalar onun yazıhanesine geldi. ler nazırı Nonshi Ohnrn nemitsu Almanya tarafından hiçbir harp yn. 
yet vermiyordu. Ehemmiyet verdiği Ve ziyaretinin beşincisinde ken· Maliye nazırı Kazuo doki Tokyo, 30 (Radyo) - Yeni kabi- pılmıyacağı hakkındaki gizli bir 
yegane şey Ferid'di. dini onun kolları arasında buldu. Harbiye nazırı G.eneral ~unroku ne azası, imparator tarafından kabul maddesine istinad etmektedir. Mös-

Fred'Je evlenmeğe karar vermiş- Avukat onun saçlarını oksarkc-n, Hata edilmiş ve yemin almıştır. yö Ribcntrop, bütün duyarla keneli 
ti. Buna hiç kimse mani olamıyacak- - Söyle sevgilim diyordu. Se- Bahriye nnzm Visamiral Zengo Yeni kabine, bir beyanname neş- siyasetine bir müzaheret bulmak 
tı. Herkese rağmen onunla hayatını nin kocanın şu meşhur profil mese- Yoohida retmiş ve bundan sonra japonyanın için çılgınca bir faaliyet göstermiş-
birleştirecekti. On dokuz yaşında ol· lesini nasıl halledeceğiz! Adliye nazırı Şogoro Miyaçi Avrupa da takip edeceği siyaseti tas. tir. Kendisi tam l\loskovaya hazır-
duğu halde meramına nail olacak Genç kadın {Ziilüyordu: :Maarif nazırı Katişj Kavarada rih eylemiştir. lanırken Kont Ciano yakında Salz-
iradesi ve azmi vardı. - Onu artık düşünmüyorum bi- Ticaret, endüstri, ziarat ve orman- burga gelmek niyetinde bulundu-

Hala zadesinin arkadaşının ho- le evde rahat, rahat otursun. Ben ar· 00 ğunu bildirmiJtir. 
şuna da gitti. Hem büyük fabrika tık hayatta saadeti buldum. Seni se- ol"'"..., T? J İtalya hariciye nazırı, İtalyanın, 
tör olan babasının araları dn deli- viyor.um Hem clr. rırnfiJd .. n .doail. _ .,. • -.u Afony·~ "'Y"'· "-r-"-""--- ·~·· • -· . ,, --- t 
kanlının hosuna gitmiyecek gibi de- eni yüzden seviyorum. - Baştarafı 1 inci sahifede - Hiçbir tedbir Q l mag" c ğini tekrar teyid etmeğe geliyor-
ğildi. Kısa bir µman sonra onları Li)y güzeldi. Zf'm~indi. Ve gene vabı derhal Polonya hükOmetine bil du. İtalyanın Alman harekatına 
birlikte uzun kayak gezintilerine gi- ·wukat büyük bir tal~kntle heveti ha dirmiştir. /•izurn görmüyor karşı takındığı fütirazkar tavır, sn-
derken, patinaı· yaparken gördüler. lcimeye çirkin)"<'rrı b'r prnfl}in bir Pııpa tavassut ediyor: R dece çelik paktın böyle bir madde ı 

ı k b b 
~iga, 30 (A.A) - Letonya hari-

Sonra llkbahar geldi Bir gün kırlar- tn a se e i olabileceğini kabul et- Roma 30 (Rad'-'O) - Papa 12 inci . 1\~ t k b" . t 1 ~inden ileri gelmektedir. · · d" • " cıye nnzırı LUn rs a .nemn op an- __ ...,.,,,_.-..,,._IC!ll! ____ _ 
da yeni yeşeren çimenlerin üzerine tır 1• P yu; vaziyetin vehnmetini nazarı t d t . 1 . . 

l d Ş. d" .. 1 k 1 . . ısın a en ernasıyona vazıyetı an- Al • 1 1l uzanmış ar ı. ım 1 genç ve guze avu ata ev- dıkkate alarak, barışı kurtarmak ı • 
1 0 

A m a '1 az l < ar l 
Frcd ona profilini çevir111işti. Ve lendiğindenberi Lily sevilen erkeğin çin alakadar devletler nezdinde biz- atmış ve hilkfimet.n fevkalade ted-

işte böyle profilden ona ilan aşk et- v?,z.~~e. cep~~den bakmanın ve iki zat tavassut etmeğe karar verdi. birlerin itthazına lüzum görmediği. 
ti. Ve hemen nişanlandılar. gozu ıçıne gulerek ona: Vaziyet değişti: ni bildirmiştir. 

Polo:ıyada sıkıntısrz 
vas-:ımaktadır 

Büyüklerini bu işe pek karıştır· - Ben de seni seviyorum! Paris, 30 (Radyo) - Vaziyet nn- -----11 ___ _ 

D · b'' ··k b" d l sızın değişm'ş ve vehamet ke~betmis-
1 

Varşova, 30 (A.A) - Pat ajansı 
d l .. h . k" L"l • . b emenın ne uyu ır saa et o - • •}'" ma 1 ar, şup esız ı 1 y nın e e- .l w 1 b 1 tir. Alakadar mehafil, diplomasi fa- · ngı ız vapur a!I Polonyada alman ekalliyetinin cebiı 

. k l . . d h . . b' . ugunu an amış u unuyor. veynı ız arı ıçın a a ıyı ır partı • . ~ . aliyetin hiç bir netice vermediğin" ve tazyik gördüğüne dair verilen ha-
d'".. .. l d' c1aşamak kudretınde hiçbir ek- Tel. irdaaı;:ıda kalac-zL uşunm~ş er ı'. . ı iklik ve gerginl!k kabul etmiven iddia etmektedir. ~ fi berleri tekzip etmektedir. Bu eknlr-

Belkı onu hır kontla evlendırme- ru··rk mı'llet' lb tt k · Hitler meçhul bir yere mi giJiyor? Tekirdağ, 30 (A.A) - Dün Jima- yetin vaziyeti Almanyadaki Leh 
w. •• • • ı, e e e uçma yarışın-
~· tahayyul etmıslerdı. Fakat Fred da d u··stt b 

1 1 
d bi . 

1 
Berlin, 30 (Radyo) - Son daki- nımıza iki !ngiliz vapuru gelmiştir. akalliyetinin vaziyetinden on defa 

a e u unan ar an rı o - k d ı h b ı ·· H ·u 
Winkelhuber de kusursuz bir çocuk· macra uğraşmaktan geri kalmıya- n a a ınan a er ere gore; 1 er, Biri kereste .} üklü d:ğeri de volcu dnha :yidir. 

ka f k 9 bu gece snat 23 de arkadaşlarını d 
1 1 

b 'k" 1 . · 
tu. Bir ç ha ta sonra i i genç ni- caktır.> tophyarak konuştuktan sonra, Al _ o u o an u ı ı ngıliz vapuru işarı Rusya 

Ordu~unu kuvvetlen
dirmeğR çal:şıyor 

kahlanmışlardı. t t t ·· ·· h k el T k" d v d k l k !me nonu man milletine hitaben bir deklaras- " ara a ar e ır agın a ·a ma 
Başlangıçta her şey mükemmel 11

...,________ -- yon neşredecek ve iıı,giltereye bir dn- için emir almışlardır. 
gitti. Kocanın profili gene çiftin ha- l~ak frovo og· ha cevap vermeden, meçhul b"r yere - ıı----
yntında en mühim rolü oynuyordu. zu·. tu·. Er . 5 1 n gitmek üzere llerliııden ayrı~acaktır. ovyet atbuatı Lily kocasının o güzel profilini do- Moskova, 30 (A.A) - Vaziyet Avam kamarası toplanmıyor: 
ya doya seyretmek için ne bahane· Her türlü, idrar, balgam, kan Londra, 30 (Radyo) - Avam ve Hadiseleri dikkatle hakkında tefsirlerde bulunan pravda 
ler ne hileler icat ediyordu. 1 ve ıaire tahlilleri yapılır. lorcllar kamarasının yarın toplanma gazetesi şöyle diyor: 

Eğer Fred günün birinde Lily'nin Si için hiç pir tebliğ neşredilmemiş- tak İp ed iyo1· Sovyct Rusya harp tehdidinin va-
JnÜmaneatına rağmen boko yapma· Müracaat yeri: tir. Muhalefet partileri de bunun Moskovn, 30 (A.A) -Sovyet mat- hametini müdrik bulunmakta Ve kı-
ğa kalkışmasaydı, şüphesiz ki bu ha- lk!nci beyler sokak No. 25 1 için hiç bir teklifte bulunmamıştır. 1 duyu k :-vetıcnd· w durmak yat böyle akıp gidecekti. buntı enternasyonal Yaziyeti tetkik zı or m ırmege 

Fakat onun _rahattan canı sıkılı- T p/nfo~: 3869 11 ederken bilhassa ingilterenin ve Po- sızın çalışmaktadır. 
yor. patinaj. yüzmek ve tenis spor Belgrad eiçimiz ıonyanın askeri hazırlıklarını teba-

11 

olarak ona kafi gelmiyordu. Bu spo- AN A D () L LJ rüz ettirmekte ve muhtelif menba- Para çalmak 
ru: cMu··tııiı:ı surette bayaaıl> bulan • Belgrad, 30 (A.A) - Türkiycnin Yeni müznyede bedesteninde Ah-

~ = 1 d" d k k b k lardnn gelen haberleri objektif ola- d wl S '"h T E I genç brlının göz yaşlarına ehemmi- Yugos nvya nez m e i il üyil el- me og u au eziç ve rzurum u 
-· - ... t•• ~ c::T I"!, · • T •fı'k KaAm'l n 1 d 1 · rak ve hususi hi,..bir tefsirde bulun~ y f 1 H · ç K l yet vermeden Unitas klübüne girdi. G t ~T 1 · ~ "' ' • • 7 -.:-..,.-ıı: çısı e' ı e gra a ge mış- Y usu oğ u üseyın ete, ayseri i 

Beyhude yere Uly ona gelebilecek ı tir. maksızın kaydetmekle iktifa etmek- Abdullahın 6 lirasını çaldıklarından 
Sahip Ye Be.ıımuharriri * t d" kafa köti.ilükleri sayıp döküyordu. o o e ır. yakalanmışlardır. 

HAYUARRÜ~Ü ÖKTEM ı ~-~~-~~~-~--~~~-~~--~~~---!~ 
Kendisinde en fona hissikablelvuku- Umum{ nepiycıt "' )Ul illeri D Ün"va. vaziyet. nin 
ların bulunduğuna kocasını kandır- tnOdi:rlı 
mak için beyhude yere çabalıyordu. HAMDI NÜZHET ÇANÇAR lzmirde akisleri 
Onun için, yuvaları için korktuğunu 
söylüyordu. Fakat Fred bunların hiç ı D A R F. H A N E S ı - Bııttarafı 1 inci sahifede -
birini dinlt'miyordu. lnnir ikinci Bevln ıoka.t Baltık denizi memleketleri için ya-

Ve bakikaten de genç kadının c. Halk Parfül binan içindı pılacak mahsul sekiyahna harp si-
hissikablelvukularında bir yanlışlık Telgraf: lzmfr _ ANADOLU gortnsı J·apılmnınası için dün şehri-
yoktu. Klübe girdikten ve boksa TELEFON: f77~. Po!ta kutu$U:.lO$ mizdeki sigorta acentelerine bildi -
ba,Iad•ktan kısa bir zaman sonra rilmiştir. Bundan vaziyette yeniden 
Fred kuvvetli ve haşin bir rakipten A li O N E ş !!: .li A l T 1 vehnmet peyda olduğu manası çıkn-
tam burnunun üstüne bir yumruk J'&llılh :UOO, Alt& 0 rh4a 800 rılmaktadır. D'ğer memleketlere ya-
yedi. Yere kanlar içinde yuvarlandı . Xu"'fhU', pılacak mahsul 8evkiyntı için harp 
ilk sıralarda oturan Lily bu sahne ı sigortası kabul edilmekte ise de ıh-

Müjde • • • Müjde .•. Iı'lüjde •.. ! 
Bir aydanberi yeni sezona hazırlanmakta olan 

ELH MRA 
idaresinde Milli Kütüphane sinaması yarından itibaren büyük 

bir programla sayın İzmirlilere kapılarım açıyor 
1 - Kahraman Çelik Ordumuzun 

TRAKYA MANEVRALARI 
Türkçe sözlü 1500 metre telanili birden 

2 -METROPOL BARI 

13.00 

13.15-
14.00 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cev 
det Kozan, Zühtü Bardak
oğlu. 
1 - Emin Ağa - Suzinak 
peşrevı. 

2 - Mustafa Nafiz - Suzi
nak şarkı (Sensiz bu sabah 
3 - Mustafa Nafiz - Suzi
nak şarkı (Ümitsiz bir se· 
vişle.) 
4 - ....... - Kemençe taksi· 
mi. 
5 - Refik F ersan - Hicaz 
şarkı (Göğsümden kaçıp 
gittin ) 
6 - Bay Hacı Arif - Kar· 
cağar şarkı (Bir goncaya 
bir hare) 
Memleket saat ayarı, ajanS' 
ve meteoroloji haberleri. 

Müzik (Karışık program 
Pl.) 

Akşam neşriyatı: 
19. 00 Program. 
19.05 Müzik (Hafif orkestra mii· 

ziği - Pi.) 
19.30 Türk müziği (ince saz fas· 

lı.) 
20. 1 5 Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği: 

21.30 
21.45 
22.00 

23.00 

23.20 
23.55-
24.00 

Okuyanlar: MeharetSa8"' 
nak, Necmi Riza Ahıskan. 
Çalanlar: Ruşen Kam, Ce1 

d~t Kozan.. Zühtü .AArciak· 
oglu. 
1 - Gülizar peşrevi. 
2 - ....... Gülizar şarlc1 

(Gözlerimden gitmiyor) 
3 - Dede - Şehnaz puseıa 
(Küçüksu'da) 
4 - Hacı Arif - Suzina1' 
şarkı (Bir dil ki esiri gnıJI 
olur.) 
5 - Artaki • Kürdihica.ı· 
kar (Cismin gibi) 
6 - Kürdilihicazkar sat 
semaisi. 
7 - ....... Hüseyni şarkı. 
(Çektim elimi gayri bıJ 
dünya hevesinden) 
8 - Bay H"4cı Arif • Hicaı: 
kar şarkı (Açıl ey goncıı• 
sadberk) 
9 - Bay Lütfü - Hicazld;r 
şarkı (Sana ne oldu s0' 
nü!) 

1 O - lbrahim • Mahnıılr 
şarkı (Sabah olsun) .. 

1 1 - Halk türküsü (Yiiri.I 
dilber yürü ömrümün vıı' 
rı) 

Konuşmtı. 
Neseli plaklar • R. 
Müzik (Küçük orkestrD• 

Şef: Necip Aşkın) , 
1 - Emmerich Kalnıafl 

'J1' 
Çardaş Prenses operetı 
den potpuri. )f 
2 - T schaikoweky .. \ltı 
No. 5 ~ 
3 - Heinz Munkel .. J(ıı 
Orman Polkası. (f<O' 
4 - Ziehrer - Aşık 
rnans) .. ı. 

k··r.i.I,. 
5 - Micheli - İkinci \Jy 

süit. e)' 

6 - j. Strauss - Bahar' 

leri. }-IİJ1d 
7 - \Villy Koester -
Ninnisi. . ştlt 
Son ajans haberleri. ~ır bir 
esham ve t hviltıt, kaıJI 
yo 'lUkut borsası. ) 
Müzik (Cazband - pi. 

Yarınki program.~ 
kar§ısında baygınlıklar geçirdi. Yabancı memleketler f~ln ıenelDı: rncat için limanımızdan hareket e-

abone Qcrcti 27 lfradır, d k b l il il Burun iyiden iyiye ezilmişti. O - ece vapur u unmaması Y z n - SWh taaım~k f" 0 11• 

b 1 k GünO geçmiş nüshalar 25 kurııştur \d 'h t l kt d • Fransızca sözlü " " ~ na ir hiçim verebi me için doktor- en ı raca yapı amnmn a ır. O 1 T T f'"Pf"C "kte f tanbullıı '\1 ustı.'0,;;.1tt' 
lar çok çnbaladılar. Fakat bütün gay- ANADOLV },f ATBAASINDA DUn borsa kapalı idi. Czüm ve in- ynıyan.ar: ayron Power - Lorette Young • Adolph Mcnju hı th .. ı.. .YT'l 5 .... d'n,. b· , t;JŞ• ,.. 

BASlT,MJC::T/P. · Sean"l.-ır: 2,30 4,30 7 ak ... ,.m 9 30 da brsl .. r " ' 
re~riMra~mmb~ilk~muw~~---------~~--iıc~sa~~mnm~~. _ k~~~~~~~~~~~~~~ll-~~~~~~--~~~~~d~u~~~tut~m~wr. 
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kon ' ~-----------------------------------------.=~-=--~ 187 Tertip eden: ANT SVOKU ştu Çeviren: Kimi ORAL 

General Jofrle mıiddeiumumi arasında başgösteren 
münakaşalardan dolayı müddei'uınumi ma

kamını terketme .. 'ı istedi 
Palye - (Rei:se hitaben) Harbiye de nedir'! rica ederim. 

nezaretinin alaka Jzlığına hayret et-I .Müddeiumumi - Kimseye karşı Reis - Buna imkan yok~ur. Gene-
ltıekten kendimi alamı) orum. Zira, husumet beslemiyorum. Bıına, harp ral jofrın. yaptığı haksızlığı tamir 
Cephenin vaz:yetini pekalit bildiği divanının muddeiumumiliğini deruh- edeceğinden eminim. 
halde, bir türliı ihtiyatların sevkini 1 de ctmekliğim için teklif ettiğıniz Müddeiumumi - General j ofr be 
temin etmek lüzumunu hissetmemiŞ- zaman, yalnız birşey düşündüm: En ni tatmin etse dahi, iddia makamın-
tir. iyi bir tarzda adalete Ve vatanının da kalmnklığıın mümkün değildir. 

General jufr - ôvle değil, sayın hizmet etmek. Muhakemenin bida- G 
1 

. f N . t · ''a h k • . . . 1 k enera JO r - e ıs ersenız .,, -
ıt :mı Hnrbi) e nezareti, Jazım ge- yetınden şımdı) e kadar >u no ·tıı.da . . . . . . ~· üclııha 

1~n her şeyi yapmı~t r. İhtiyatları vak tamamen muvafafk olduğumu söy- pabılırsın.z. Kımsenın :sızc m ~ 
tıncte scvkedememiş"e, nakil vasıta- lemek, nefsim için bir medht)lacak- leye hakkı :roktur. Ancak, mademkı 
!arının fıkdanından muvaffak ola- tır. Şimdi başkası gelsin de bu işi gör- sayın reis arzu ediyor, size k.ırşı 
llıarnıştır. sün .. Ben, iddia makamından çekıl- sarfettiğim sözlerin, bir nsHbiyet ne
\' Maznun general - Sayın reisi Da m:ğe .karar verdim. Vnzif~nıe av~'?~ıticesi olduğunu itiraf edeyi1:1 .• 
aya yeni baştan mı başlıyoruz? ıçm ı·ıyaset makamının ınilsandesmı - Arkası \ar -

hiaznun generalin bu suali üzeri- ** 
ııe Yeniden münakaşalar başladı. ' 

hfaznun general. bana hitap etti= Av r tre s n Maznun general - Harp tarihi 
~azılırken, hakikatin saklı kalmaoıa
'1 için fca pederse ön safta buluna
c:ı~ırn. Fakat şimdi, vatanın seHlmcti staiı e 

truna hepimiz sükut etmeliyiz. 
l>aJye - O vnkit hayatta bulu-
acağınızn kani misiniz? 2 o o k -::z dar 

.., 
gın~a 

Türk, I u ut k -pan1ı 
Alrnanya'd;ı kaldı 

. ?.Iazı:ıun general - Hepimiz ka
b.} iz. Bir dak~ka sonra hayatta olup 
01tnıyacağımızı kimse taayyün cde
~ez. Eğer; bu davadaki hukuki va
~.) etimi göz önüne getirerek bu sözil Dün ge ·e.1/er, her t rafta h .. rp hazırlıkları 
llıYlUyorsanız, hayata hiç kıymet ver d ki · · • " ' 
~ ediğimi pekiila takdir edersiniz. gör ii erını soy. u!o., ar . .. . 
01akat icap ettiği zaman ben hayatta İstanbul, 30 (Telefonla) - Her\ l~~ı ~.crı donm~k cmrı uzerı.ne b~-

Lo d a s ya si mehafili, iki diktatör arasındak · 
konuşmaları dikkatle takip ediyor . 

Londrn, 30 (Rad.ro) - Son vazi- firi Atolikoyu kabul etmiş ve Roma- Mussolini, İtalyanın B rlin sefiri 
yet ve billas::;a l\Iussolini ile Ilitler ya gönderilmek üzere bir mesaj ver- tarafından gönderilen Bitlerin me-
ara ındakikonuşmalar, büyük bir dikten sonra, Mussoliııi ile de rele- sajma, gece saat 22 de cevap Yer-
dikkatle tacip olunuyor. fonda uzun müddet konuşmuştur. miştir 

Hitler, din de İtalyanın Berlin se-

o ya, yeni tedb ·rler a 
mağa karar verdi 

S!ovaky a hükumetinin, bilerek 
olduğu kuvvetle ileri 

Almanya' ya 
sürülüyor 

alet 

-

Varşovrr, 30 (Radyo} - Pat A-ı mak lü~umunu hissettiği bildiri! - tur. . ... 
jansı. bugün saat 14,30 da resmi bir mekteclır. Varşova, 30 (Radyo) - Butun 
tebliğ neşretmiştir. Resmi tebliğde kaydedildiğine matbuat, Slovakyanın son hareketi 

Bu tebl;ğde, Alman ordularının göre, hükümet Slovakyaya iki pro- etrafında uzun makaleler yazmak
Slovak top·aklarını işgal ederek, Po- testo göndermiş ve müteakıben kırk ta ve bu hükümetçiğin, bilerek Al
Ionyaya karşı hasmane bir vaziyet beş yaşına kadar olanların, yann sa- manyaya alet olduğunu tebarüz et
aldığı tebaıüz ettirilmekte ve hükü- baha kadar kıtalarında bulunmaları tirmektedir . 
metin buna karşı yeni tedbirler al - lüzumu alakadarlara emir olunmuş-

··rk ·ye.Fransa Hey' etimiz Paristen 
avdet etti 

l'rıasam bile, tarihi tenvir edenler zaman beş altı yolcu ile gelen Avru- gunku konvans yonelle gelmışlerdır. 
lllunacaktır ve eminim ki onlardan pa trenleri bu snbah 90 kadar Tiirk Bu :volcuları getiren Berlin vagon- J k Jd 

Jll'j d.e bizzat siz olacaksı~ız.> Y?lcu getirmiştir. Bu yol.cııların mü_- l~rıı~.m .. tehncüm dolnyısiyle gecik~e- Büyük elçimiz Fransa Cumhurreisi- ı ngilizlerle de ayni şe i e 
n.eıs, sorduğum suale itiraz etti hım IJ r kısmı Konvansıyoncl trenı- sı yuzuııden tren Budapeştede dort ' • • • bir muahede yapılacaktır 

de rnahkemenin kararı sadır olma- le Almanyadan gelmişlerdir. Trenin,saat.beklctilmiş ve bu sebeple Kon- ne itimatnal eSlfll Vefdl . lstanbul, SO (Telefonla) -Fran-
lqan imalarda bulunmamaklığımı bu kadar kalabalık olmasına, hu- vansıyonel ancnk saat dokuzdan rnn . . . . sızlarla nktedilen yeni ticaret mu:ı-
\ı.siye etti. dudların kapanması dolayısyle Al - ra burnya gelebilmiştir. Yolcular, Paris, 30 (Radyo) - Türkiye\Lebruna itimadnamesını vcrı~k~n hı~ hedesi müzakerelerinde hazır bulu-
~ütenkıben maznun general, reis manya, Fransa ve italyaclan artık artık harbin çıkacağını muhakkak büyük elçisi B. Behiç bugün Eliza nutuk irad etmi~. Fransa hiıkumetı nan Türk heyeti azasınn bir kı. mı 

e erkanıharbiyei umumiye reisi ile har:ce şimendüer seferleri tatil edil- görüyorlar. arayma gelerek reisicumhur tarafın nezdinde Türkiyeyi temsil et~ekle bu sabahki ekspresle şehrimize dön-
Uddeiumumi arasında yeniden mü- miş bulunması ve bu sabnhki seferin- Mnnmaf h Avrupada tr n memur dan k.ab.ul edilmiş ve itimatnamesini hü.yük bi~ haz duyduğun~ s_?yle - müştfir. 
ka"'alru:· oldu. 'l\ıu·· ddciumumi, ge- sonuncu oldug~ u bildirilmesi sebebi- ları, şimdıki fevkalfide tedbirlerin t T k F nsız dosrlugunun 

~ "'' vermı.ş ır. . mıs ve ur - . · r~ . . .. Heyet reisi ve ikinci murahhas eraı jufrin sarfetti~i ağır sözlerden yet vermiştir. üç dört günden fıızln sürmi.reccğini, Sefır sabahle ın Türkiye sefaret- kuvvet ve samımıyetını tebaruz et- Londra,·a rritmiclerdir. 1n "lizlerlc 
te~ıısır oıarak, makıımını ter.ket- Bundan sonraki Avrupa trenleri n:ırp çrnmnaıgı taJrnırut1 mıuuurnıuı h n tnE~ontterııen rıyuı:Jı::tı \.umtıuı uınıiı:tiı. d : k"ld ... b. 

1 
J 

ek istedı' ve celsenı·n tatilı"nı· teklif B d cı+ D 1 d S f P"h bu mlıd e geçince a ıl c ğını sôy- nrabasına bine -}( EJ• 1 R . . h B L b b.. ..k e aynı Şi) ı e ır an aşma yapı n-
t. u apeııı•C _ e grn _ o ya _ ı - . r" ıza sarayına ge - eısıcum ur . c run uyu kt 
ı b • • •• 1 · Hlyorlaı · ı{ · · N J . B l . . "f . d en ır. · uunun ilzenne r.eıs şu soz erı . . r k · · mış ve ı· arıcıye azın orJ onc ta- e çıye cevap vermış ve vazı esın e Tü k F t" t 

1 dned·. yon - ıstanbul arasında ış ıyece tır. Fransa da ihtiyati bir tedbir ola- f d b"" .. k . 1 k l F h""k"" . d d . k l r - ransız ıcarc an aşması 1 
ı. ra ın an uyu merasını e arşı an- , rnnsız u umetın en aıma o ay-

1 
~ ld . t . kt" 

q lleis - (General jufre hitaben) Budnpeşteden ileriye trenin gitme rak Alman ve italyan hududlarını mıstır. lık göreceğini beyan eylemiştir. ey u e rnerıye e *gırece ır. 
e~~racta, erkanıharbiy~i umumiyede sine şimdilik imkan bırakılmamış. kapatmış bulunuyor. Türkiye büyük elçisi, reisicumhur 0 0 

~ıı, mahkeme huzurunda bu1un- Viyanadan itibaren tren yoluna tcsa- Vaktinde bilet alamıyan 200 ka- ** _ MemJeketİmİzde 
:{t~nuzu hatırlatmak mecburiyetin- düf eden bütün memleketlerin hu - dar Türk Almanyada kalmıştır. Bun-

{.ıtn. )füddeiumumiye karşı sarf et. dutları kapatılmıştır. Almanyadan ların çoğu talebelerimizdir. Ancak da ha ZlllJ 1 
~~iz sözleri geri almanızı rica ede- son gelenler arasında S:nop mebusu hududlnr açıldığı zaman buraya dö-

Gen 1 . f B "Ik kt ta 1\Iehmet Ali ve Bursa meb'usu .l\!uhit- nebileceklerdir. 

Umumi seferberli~ 
ş ... ıyia!art asılsız dır 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Mem

leketimizde umumi seferberlik için 
hazırlıklara bnşlandığı hakkında bir 

b era JU r - en ı ·me ep - . . . 
• 1e11ı değilim! Eğer isterseniz, der- tın B.aha Pars da • ardn · Buradan da Avrupa trenleri va-

lllahkeme salonunu terketmeğe İkı mebusumuz da, gezme maksa- ziyet değ:şinceye kadar şimdilik 
lldeyim. diyle Berl:ne gittiklerini vaziyetin yalnız Peşteye kaJnr yolcu götüre-
~is --Salonu terketmeniz kolay- karışıklığı yüzünden dönmeğe mec- ceğinden daha ilerideki istasyonlar 
~t·~.ncak, milddeimumiye karşı sar. bur olduklarını Almanyada tama- ıçin bugünden itibaren yolcu kabul 

1~Uniz sözlerden dolayı kendisine miyle harp hali manzarası mevcucl edilemiyccektir. Bu hu ·usta. alfıka -
t~İl·e vermeniz Iiizımdır. olduğunu, hucludların kapandığını darlara bu sabah Par"sten telgrafla 

eneral jorj _ Müdde:umumt .söylemişler ve bugünkü trenlerin al- emir geldiğinden artık Peşteden da
lııhlt~me1'in bidayetind.enb~ri mü- manyadan gelen son katarlar oldu- ha ileriye için bilet verilmiyecektir. 
adıyen alevhime vürüdü ve beni ğunu teyit etmişlerdir. Dün akşam giden Semplon ekspre-

~~'if için bi~bir sebep ihdas etti. Alman.rada askeri stajda bulunan sile hareket eden Almanya, italya 
hareket, şahsi bir husumet değil kumandanlarımızclan general Şükrü ve FTan.sa yolcularının şimdilik Bu

ile subaylar, muhtelif heyetler, me dapeştede kalacakları anlaşılmakta
murlar ve altmış kadar talebe aldık- dır. 

ctristeki çocuklar 
ıQk ve emin yerlere 
~ . sevkol1ınuyor 
~&.tıs, 30 (Radyo) - Pariste mev
Socuklnrın, sabaha kadar uzak 

enıin yerlere sevkedilmiş bulun -
~ tnukarrerdir. Bu münasebetle 
lı kların nakli için bugün elli beş 
akşama kadar işlemiştir. 

00 

Fransız gazeteleri 
Sila·hlar vestiyere asıldık+an sonra 
masa başına oturulma!ı. Diyorlar 

- o*o Paris, 30 (Radyo - Bütün mat- diyenin dediği gibi, silahlar vestiyere 
buat, askıda kalan beynelmilel me- asıldıktan sonra müzakere salonuna 
selelerin halli için alakadar devlet - girmek şartiyle beynelmilel bir an

Qıino [ar la kahveha· lerce esaslı tertibat alınması lüzümu- laşmanın mümkün olabileceği kana-
l nu ileri sürmektedir. atinde bulunmaktadır. 

Italyada 

~"'r erken kapanaeak Gazeteler, Fransız başvekili Dala-

0tna, 30 (Radyo) - Dahiliye B k t ki 
t4 eti eylulün üçünden itibaren arışı ur araca ar mı 
~ ltalyada gazinolarla kahveha-

:ın saat yi~n:i üçte kapanmala - Hitler Hollanda Kraliçesi ile Belçika 
l'rlteylemıştır. t 

~ -=+L---d Kralının tavassutundan memnun 
l Oma • 0Il r a Paris, 30 (Radyo) - Lonclra - Pa- rışın kurtulması için Hollanda kra-
·~af muhaberesi tekrar ris - Var§ova ve Roma - Berlin ara- liçesi Vilhelmina :le Belçika kralı 

sında bugün sabahtanberi siyasi ko- Leopold tarafından vukubulan tavas 

Bütün ınarşandiz trenleri ordu 
emrine verilecek 

takım ,şayialar çıkmış :se de bunla
rın nslı yoktur. Hükumetimiz, böyle 
bir tedbire lüzum görmüş değildir. 

Paris, 30 (Radyo) - Hükümetjdiz trenlerinin bugünden itibaren Yalnız: talim tecrübeleri için mem
bütün nakil vasıtalarının bir çoğunu 

1 

ordunun emrine verilmesi lüzumu- leketimiz:n bir mıntakasındn bir sı-
musadere etmiştir. nu hükümete bildirmiştir. nıf asker toplanacaktır. Bu da, as-

Harbiye nezareti, bütün marşan- kerlik işleri talimatnamesinin 14 On

** 
Baltık devletleri 
Hariciye Nazırları acele Osloda 

toplantı yapacaklar 
bir 

cil maddesine göredir. 
--~UlAHU&aaa,---

Eu1gar limanları 
Alman ve İtalyan vapur' 
larının ilticagahı oldu 
lstanbul, 30 (Telefonla) - Al

man ve İtalyan vapurları aldıkları e
mir üzerine Bulgar limanlarına ilti
ca etmişlerdir. 

Paris, 30 (Radyo) - Baltık dev- ------------- Bugün İstanbul limanına yalnız 
!etleri Hariciye nazırları, burada a-1 Hey' etimiz Rumen vapurları gelmiştir. 
lelacele toplanacaklar ve barışı kur- -=·*·=--
tarmak için Hollanda kraliçesi Vil- Paris'ten döndü Karadenizde 
hemina, Belçika Kralı Leopold ve İstanbul, 30 (Telefonla) - Türk-
ltalya kralı Emanuel tarafından vu- Fransız ticaret muahedesinin imzası 
kubulan teşebbüs etrafında müza - için Fransaya giden heyot"miz, bu-
kerelerde bulunacaklardır. gün ParMen buraya gelmiştir. 

Müthis fırtınalar .. 
boşladı 

~ . .. - . . .. ., ... , . . . 

Fuar münasebeti le 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Kara 

• denizde müthiş fırtınalar başlamış
tır. lstanhulla Karadeniz arasında iş
liyen üç motörden haber alınamamış 

1 cira tı 
tır. 

Plaj ve gazinosu sabah 

---nuuaass---

Paris'tP. 
Alattuata ~ansör 

koydular 

~ b:aşladı nuşmalara devam olunmuştur. Söy- sutu kabul etmiş, Almanyanın Ams-
0tna, 30 (Radyo) _ Bir haf- lendiği,ne göre, barışı kurtarmak için terdam ve iBriiksel sefirleri vnsıta-ı 
~~ri kesik bulunan Roma - umumi bir istek müşahede edilmiş - si.yl ~ h?kümdarlara teşekki.i.rlerini 
b 'telefon ve telgraf muhabere- tir. bıldırmışt.r 
\t~ tekrar baılamııtır. Berlin, 80 (Radyo) - Hitler, ba-

lara ka a ktır 
t 

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en mÜ§külpe
aenU ri clnhi tatmin cdecP.k şçkilde tmin olunmuştur 

~~~ll'l 

Paris. 30 (Radyo) - Hükümet, 
telefon, radyo ve matbuata bugün
den itibaren sansör koymuştur. Rad
yoların mühim bir kısmı, ilk talepte 
orduya teslim edilmek şartiyle tesbit 
cdilmistir 



( 
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Düşünce- er 

Aşkta erkeğin güldüğü kadar 
kadının ağladığı azdır. Fakat kadı
nın güldüğü kadar erkeğin ağladığı 
'(oktur. .. .. 

A;?k sessiz ve gizlice gelirse gü
rültü ile gideceği muhakkak gibidir. 

Karı olarak intihap edeceğiniz 
kadın, bir dost olarak intihap edebi
leceğiniz biri olsun . .. . . 

Güzel bir kadına kendini sevdir
mek çirkin bir kadını sevmekten da
ha güçtür. .. .... 

Kadın sevildikten sonra sevdi
ğini itiraf eder, erkek sevdikten son
ra sevilir. 

Hayat doğumdan başlıyarak ölü
me kcdar uzanan tehlikeli bir geçit
tir. Saadet bu geçidin birer lahzalık 
dinlenme noktalarıdır. 

- İbrahim TAYLAN 
1ııı1111il1111111 1111111111111111111111111111111111111111 

Falcı 
Falcıya gitmişti. Kadın, kahve~ 

nin telvesine bakarak: 
- Amcanız sizin fenalığınızı is

tiyor. 
Diye söze başladı. 
- Amcam yok ki! 

- O halde halanız? 
- Halam da yok .. 
Falcı devam etti: 
- Büyük oğlunuz bir tehlikeye 

maruz .. 
- Çocuğum yok ki .. 
- Sonr.a. gelecek seyahatiniz ilLi 

kadar güzel geçecek. 
- Şimdiye kadar ben şehirden dı 

şarıya çıkmadım bile .. 
Falcının sabrı tastı: 
- İstikbalinizi henden iyi biliyor

sunuz, ne diye gelip bana sordunuz. 
---aaa4asa .. a---

KOÇUK HAYALI DEVLETTE 

(AN'ADOLU) 31 Ağuatos 1939 Perıenıl>e 

On iki adaların Türkler tarafından. 
derhal işgali mümkündür 

Aimanlar-!talyanlar, Karacienizde hiç bir şey yapamazlar; 
Ege denizinde d~ fa:ılivP.tleri f~?;'~ o!;:ırn, ı~c~ktt~ 

1 PierrYO~:nid [ 
Bugüııkü şerait dahilincle şu mu-

Hasta - Bugün ateş in gene otuz dokuza kadar yükseldi. hakkak ki, düşman filolarını abloka 
Hazık doktor - Her halde hava !arın boyle ~ ıcak gitmesincen ola- etmek, dı;;~m çıkmalarına mani ol

- İtalyan karikatirü _ mak \·e çıkmaya çalışırlarsa imha 

. 
~ cak!.. 

-----ece***»> etmek İngiliz - Fransız deniz kuv-

M 1 k 5 h h l vetleri için mümkündür. Dü~manın 
CJ l1 U tTI Un re S ffi 1 ar 0 Ş a V Va :1 ı af tahtelbahirleri ve silahlı gemileri ln-

• J • • giliz - Pransızları nıe~gul edebilir. 
F ransada hapishaneden bir mah- Şarap mahzenınde dev:ılen bır fakat de :zı h. k' · t" 1 . .. .. ' n. ere a ımıre ı on arın 

kum kaçmıştı. Nereye gittiğini öğ - şışe şa:aptan tatı:nış olan kuçuk fa~e elinden ahımaz. Nihayet, İngiliz _ 
rendiler. Ve firarinin altı poz resmi- sendelıye sendelıye ortaya çıkıp bır Fr·uısızhrı · ~ .. t · 1 b'l' 

· h · 1• "d" 1 .. - .. .. A A • • ' n ıa~e:s1 emın o una ı ır. 
nı o şe rm po ıs mu ur ugune gon- nara a~tı: 

1 
) Bugiinkii halde böyle, fakat ya-

d.erdiler 1 . -\ar mı bana yan ba~an. O ke- 1'111'! Yani 1940, 41 veya 42 de'? J 
Bir hafta sonra cevap geldi: dı olacak mendebur gelsın de kafa- O z· m 1 .1. F 1 Rodoa adaaından biı; görünüı 

. . . .. ·-. . .ı an ngı ız - • raıuıız arı va-
c:Resımlerını gonderdıgınız ka - sını patlatayım. z ı'\•etı" belk' b .. k'· 1 d h .. önünde bulundurmak lazım İngiliz - Sahradan, Çattan, ::\fısır Sudanın-. . • . ı 11gun unc en a a ın 

tıllerden beşı memurlarımızın me - • • olacak. Filhakik 1 ·ıt ,· b. _ Fransızlar deniz üslerinin sayı v2 dan ve l\1ısırdan gelecek taarruzlara 
h · · d k l d 1-1 · B b K 'd sl 1 a, ngı ereı.ın u kl r aretı sayesın e ya a an ı. epsme

1 
ay yengeç ayan arı e e ev en gün inşaat tezgah! rı d 35 ~ b' kuvvetini biraz daha artırıyorlar. karşı müdafaa vaziyetine düşece e 

cürümlerini itiraf ettirmeğe muvaf- ıneğe talip olmustu. Su cevabı aldı: tonluk '·eQ. bu .. , .. k a ~ .a k...,:rb ın Halbuki Almanlar bu sahada bir~er Ve abloka edilmese bile, buranın Si-. . 1 . · u s .ru gemısı var ı un-
fak olduk. Altıncı katılı bulamadık. - Senınle evlenmek mi? Yan - !arın ı'k's' deıı'ze. . d' 'ld' 40 b' yapamıyorlar. Çünkü müstemlekeleri cilya ile, İtalyan yarımadası ile rabı-

• • _ • •• •• • A ı ı ı ın ırı ı. ar ın 
Şehrımızde olmadıgına kuvvetle ıh- yan yuruyen hır mahlukla ben evle- tonluk ı'k' (Yem'n'n d . .. k . .1 ~·ok. ltnlyanlar da öyle. Akdeııizde ta::ıı güçleşecektir. . 1 . . . . ı ,., ı ı e mşa:sı aı aı aş k 
tıma verıyoruz.> nır mıyım?? tırılmıs, hatta belki tezg~iha da ko- birço!< üsleri varsa bile dı~ d~nizdc Esasen Akdeniz _ nakliyat ba 1" 

- Bana on lira ver iniz, bir maı;u

mun hayatını kurtarmış olur unuz. 

- Sizde masum hali yok. 
- Hayatını kurtaracağınız ma ·um 

ben değilim, s:z iniz. 
- Fransız karikatürii -

·*·=-
l<'ıdem 

Delikanlı genç kıza: 
- Scbahları uyanır uyanmaz, de

di, ilk aklıma gelen siz oluyor su -
nuz. 

Genç kız mukabele etti: 

B:ly yengeç mahzun ve meyus u- nulmuŞtur. ve Hind okyanusundaki üslet·i çok mınclan - İngiliz - Fransızlar için bil-
zukla-ştı. F t Ah k d - tali derecede. yük bir ehemmiyeti haiz değildir. . . . • ransanın ezga a oy ugu ge- tc 

Erles ı sabah, bay yengcçın geçtı- mil r ..,- b' t 1 k d .. t t Esasen ingilterenin Kızılcl<'nlz yo- Onları müşkül mevkide bırakaca • . . .. . b K 'd e dU şer ın on u or ane. 1 gmı goren ayan arı es onu ça - Btınl"ı· 1 b' . R. hl' d . . 1. !unun ' 'erine harb esna:-ıında Kap şey Atlas okyanusu üzerinden yap" • d " (an .rı. ıc ıen enıze ınc ı- .ı f' 
gır 1

: • .. .. .. rilmi~. üçüncüsü kızağa çekilmi~. \'e Filistin _ İran (Basra) körfez: yol- lacak tazyiktir. Akdeniz isterse il" 
S0nı dun gece gordum p 0 k tu len ticaret gemilerine kapansın, bı.l• 

h -f ·d.. d" .. .. ' - · dördüncüsü de birçok parçaları ta- ları konulabilir. Bu yollara karşı da ıc 
a tın um uz yuruyordun Hasta nun İtalnınlara zararı dokunaca 

' · mamlanmı~tır. italyanlar birşey yapamazlar . .Atlus • 
mıv<lın? B b' b" .. k . k Al d Al 1 1 1 ne İngiltere, ne Fransa bundan bit · . . . u on ır uyu gemıye arşı - okyantt!'Un a man - ta yan arın 

~ay yenı:jeç ıçını çekerek cevap manlar ancak iki, İtalyanlar da 4 hiçbir istinad noktaları yoktur. zarar görmiyecektir. 
verdı: . . . . . . yeni gemi çıkaracaklar. İtalyanların Ak denizdeki italyan ü~leri 1.>Ue Şarki Akdenizin ehemmiyeti 

- Derdımı unutmak ıçın ıçmış - bu rlort uom'airıin i .... o-- · .l _ l. n - \..-1 ,, , • , • ., __ ,. L ! - ··n-: •.• u - ,_ ' \ ... _ air harb vukuunda Londra ve p~ 
t · r ı u tl t ris ıçın tek mühim nokta buranın ' 

' "• ...... • 
01

• e pek uzun ürecek. çtinkii talya- Rugiln Balear adalarının ehemmiyE'-
o*o nup burnu ile Mısır - T rablus hudd" nın ne çeliği var, ne de alacak pa- yeti hakkıncla söylenen şeylere hiç f ], 

ra. ı. bir ehemmiyet vermemek Hlzımdır. du arasındaki sarki Akdenizde t• 
Yanların ve lt~lyan gemilerinin bU" Bundan başka İngiltere kruvazör- Balear adaları İspanyol toprakları-

! · · lunmamasıdır. · erının sayısını artırmak için de çok nın ayrılmaz bir parçasıdır ve hiçbir b' 
çalışıyor. Franı;ada ·tezgaha üç kru- şekilde italyanların istinad noktası Bu, derhal temin olunabilecek ıt 

·· k d S b' 1 · vaziyettir. \'azor oy u. onra. ız ngilız - olam:ız. 

Fmnsızların tahtelbahir ve deniz On iki adaların Türkler tarafın- Alman - İtalyanlar Karadenİ!' 
t:ıyyareleri inşaatımızda yolunda. dan derhal i~gali mümkündür. Fran- de bir şey yapamazlar. Ege deni~Jl" 
Hallıuki Alman - İtalyanlar eskirlcn sız_ Türk anlaşması bilhassa bu nok- de de yapabilecekleri pek ~z bir ~e)'' 
tayyare hu~u'1unda sahip olduklnrı tada ehemmiyetini kazanıyor. dir. Onun için, büyük Bağdat - fs-
ücıtünlilğiin her gün biraz daha azal- N"ihayet yukarda da söylediğim tanbul yolu, hatta Filistin ve Suri)'e-" 
dığ nı görüyorlar. gibi, Trablusun da tanruza uğrama~ı · 

den geçen İskenderiye - İstanbul Y"" Den'z ü slerr': ihtimali vardır. Dün l\lısıra veya Tu- 1 
lki tarafın deniz kuvvetlet·:nj mu- nusa kar~ı bir taarruz nokta~ı iken lu onların taarruzundan uzak ka .a" 

kaye~e ederken bir noktayı daha göz bugün italyanlar orada Tun ustan. caktır. Halbuki, İstanbul elde bulu~"• 
d k b. . . . ld ~ gibı. u tan sonra ızım ıçın o ugu 
T unanın ağızlarına doğru da yardırtl ** - Arkadaşınız Ra~id de ba.ııa ay

ni şeyi söylüyor. 
- Bizim de silahlarımızı arttırma- Delikanlı biraz tereddüdden son-

- Papatya falı ile beni sevip .sev
med iğin i öğreneceğim. 1 giltere gösterebiliriz. ··tr Şunu da unutmıyalım ki, mu ordusunun 

mız lazım majeste. ra cevap verdi: 
- Peki, topun ağzını genişletiniz. - Olabilir, fakat o benden çok 

-İtalyan karikatürü - geç uyanır. 
-----ccc***.u>-----

- Ettiğim ye.ninler kafi gclmi-
yor mu'! 

- Fakat ben aşkındhn riyazi bir 
katiyctl e emin olmak istıyorum ! 

k ra ma ·evraları 
o*o 

Tngil1z fıkras1 

kabil bombardımanlarda Alman " 
ltalyanlar bütün fabrika ve tersaf 
lerinin ales altında kaldığını göre ki" 
lirler. Halbuki diğer tarafın bir 

0
1
: 

M I 1 k b l d l d 
sım fabrika ve tersaneleri bom bar .

1 

an ev r a ar 1 n 1 t e c r Ü e. erin .... en e e man edilmiyecek ve edilemiye.c~ktf: 

Talebe - İmtihanları muvaffakı
yetle atlatacağımdan eminim. Bu işe 
bütün kış hazırlandım. 

- Sıkı çalıştın değil mi? 
Talebe - Hayır. Profesörün ka

rısı ile sık sık briç oynayıp yenildim. 
---00000----
Son Söz 

-Karı koca kavgalarında söz dai
ma kadınındır. 

- Yok canım. Karımla aramızda 
çıkan kavgalarda son söz daima be
nimdir. 

- Bravo 1. Bu muvaffakıyetinin 
sırrı nedir? 

edilen netice!er çok müsaittir 

lneiliz lakoç alylarmdan biri nı'n eeçit reami .• 
İngilterede mecburi askerlik ka-ı Şimdiki hald ·.:! Il ampshir~ ma11c,·

ı .. --------------ı bul edildikten sonra tertip edilen raları nihayet bulnıu3 ve ordular j:;ti-
Uoutor kara orduları birkaç gü :ıdenLeri rahat etmişlerdi:-. 

- Affet karıcığım, sen haklısın, 
derim. 

Bakteryolog Londra civarında marıevralar yap- Manevralar n·!tl.:ec;iııclc: şimn] kı~-
A. Kemal Tonay maktadır. İhzari mahiyette olan bu mı kazanmış, cenup kunetlerı kay

manevralardan sonra önümü7.cle1ci betmişlerdir. 
JulaflCI. aalgın hMt&lıklu cuma günü İngiltere kara ordulnrı- Galibiyeti elde ~den şimal kuv\·et 

~et.hama nın hakiki manc'.'l'•; tar~ başlırncak leri adet itibariyle <ll? Cl'.!nnp km·vet-
( Verem ve saire) ve beş errnıe kadar devam edeceıc- ıerinden ustun oıdukıarınctau bekıe-

Bumabane polie brakol11 ,_. ltir . Bunda!1 sonra du :~ı~ilız orduı;u- nilen muzafferiyetleri gn\'rtic 'k d:ıy 

Denizlere hakim olmanın lngı~~z r·k 
rnnsız grupuna temin ettiği üstun IJ 

lerden biri de budur. 
Hüli.sa: t. 
Bütün bunlardan çıkaracağı~' t 

netice sudur ki, 1938 eylulünde, ~ 
ta 1939 martında müşkül bir. v~~: 
yette bulunan Londra ile Parıs bİt' 
gün, çok iyi ve daha da iyi olacak 
vaziyettedirler. n 

t . b" hafT ngıltere ve F ransanın, ır d fl 
halinde, Amerikan pazarların 8

,. 

serbestçe alış veriş edebilecek bir ~tı 
li vaziyette olduğunu ve bunun e• 
askeri vaziyeti takviye ettiğini ila'~o 
ye bilmem lüzum var mı? Almaıı 

1
,., 

ve ltalyanın kendilerine kaçak 0 
e' 

rak gelecek malların bile parasınd \, 
rcmiyecek bir vaziyette bulun IJ 

!arını da söylemek ister mi? d')et1 
Mali hakimiyetle takviy: e 

1 
rP 

deniz hakimiyeti; i~te büyuk .~8utc 
devletlerinin ellerindeki en ~uYiJcİ 
kuvvetler bunlardır. Esasen u .jar 
kuvvet biribirinin çoğahnAS108d 0;..' 

1. e ı 
dım etmektedir. Runu Ber ın · 
liyor. Roma da. f1lO" 

_._ Kay:ıklan evinize göndcırelim mi ? 
- Teşekkür ederim, ben götürü rüm. J 

•mda 'T'T nun on eylQlden yirmi eyltılc kadar olmuştur. 
T r 1,..fon~ 411 5 1 devam edecek olan ikıııci b;r ~alış-! l\Ianevra şekli şu idi: ••---===:llal---------·• ması vaı·dır. - Devamı 8 inci •ahifede -

Binaenaleyh Berlinde ve ~o mil·, 
da hükumet adamlarının veya oltt" 
letin yahud her ikisinin bunu ~'>e" 
dıkları gün sulha kavupcağıı:. 1 

' ' 

biliri:r 
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S öVASET 
(SAHiFE 7) 

lzmitte ikinci 
üzüm bayramı 

Hitler neler söyledi, 
neler yaptı? 

İzmit, 29 (A.A.) - Viliyet ikinci 
Tavasta , B. Nihad Demirci f Parsa J a üzüm panayırı dün Gebzenin eski 

hisar mevlciinde açılmıştır. 

Köylerde humma· kay k LJ ı ·ıb k .. .. d Bu münasebetle yapılan merasim-ma am Ve. UQ l ey Oyun e de valimiz Ziya Tekeli ile mebuslan. 

IJ bir faaıı·yet Va k·ı· ld • E ı· • mız parti ve meclisi umumi azalan 

Rus paktı ile idea lini de feda e<len 
Hitlerı·n do··rt s~n~s· 

r l 1 0 U zmar T QQ l)IBfl ve bütün körfez ve civar köylerden 
gelmiş olan binlerce ziyaretçi hazır 

Bu sene tütün istih· Manisalılar ın D. De• Kövün ralışkan h lk bulunmuşlardır. Vilayetimizin çavuş 
.,, 7 a ı ve Balbal üzümleri arasında yapılan 

salatı azdır miryolları idaresinden vaziyetlerinden mem· mü~abakalarda kazanan balcılar '"' ..., ı •• 
Tavas, (Hususi) - Kazamızın dilek/eri d şunlardır: Vilayet çavuş üzümleri bi-

çalışkan kaymakamı Avni Molu, nan Ur rinciliği Tavşancıldan Hilmi Ankan 
rr-

köylerin kalkınmasiyle yakından ala - -;;:----- .._....,...,.__ Parsa, (Hususi) - Nahiyemize ikinciliği Yaşar Ural üçüncülüğü Ka-
kadar olmakta ve sık sık teftişler bağlı on ilç köyün en cesimi, Halil- ramürselden Te\·fik Çakmak almıt-
yapmaktadır. Yirmi köyde birer köy beylidir. Bu köy, Parsaya üç kilomet- lardır. 
konağı yapılmaktadır. On beş köy- re ynkınlığındadır. Münbit ve mah- Vilayet Balbal üzümleri arasında 
deki konakların da tamirine başlan- suJdar bir ovaya sahip olduğundan yapılan müsabakada birinciliği Tav 
nııştır. Bunlar Cumhuriyet hayra- halkı zengin ve hem de çalışkandır. şanlı köyünden Hüsey·n Uysal, ikin-
mında açılacaktır. Karahisar ve Va- Gepçlerden müteşekkil bir ihtiyar ciliği Tavşanlıdan Bekir Zongur, a. 
kıf köylerinde beşer dersaneli, Nik- meclisi vardır. Bunun için Halilbeyli çünciilüğü Gebzeden Şevki kazanmıt 
fer köyünde de yatılı birer mektep her gün büyük yeniliklerle süslen- lnıdır. 
inşa edilmektedir. Sofular, Kara- mekt~dir.1 Kaza itibariyle yapılan müsabaka. 
ağaç köylerinde yapılacak mekteple- i İki yüz hane ve bini mütecaviz larda, derece kazanan bağcılar şun-
rin malzemeleri temin olunmakta- y nüfusu olıın bu şirin köyün havası, lardır: Gebze kazasından birincilitl 
dır. Her köyde birer sıhhi hela yap- suyu iyidir. Dört kahve, beş dükkan, Tavşaııcıldan Hilmi Arıkan ikincilifi 
tmlmakta, bu işe de fazla itina gös- iki fınn, iki berberi ve bir otobüsü Yaşar l:ral, Karamfirsel kazasından 

• terilmektedir. vardır. birinciliği Tevfik Çakm~k. ikinciliği 
Köy salmalarını zamanır.da tah- N"h T.. Tütüncülük her sene burada hal- Osman Küçükay. Gölcukte kazasın-

sil etmiyen yirmi köyün muhtar ve M · 
1 

at. ozge •. • , . kı ilerletmektedir. Geç.en sene yüz dan birinciliği Sami Sezer, ikinciliği 
idare heyetleri hakkında takı.bata anısa, (Husus!) -- \ ıJ:..ye~ maı- yetmiş bin kilo tiltün ve beş bin çu-

yet memuru kı tı· • · · d Ahmed Ersoy, İzmit kazasından bi-b ı t yme ı genç.erımız en val üzüm alan bu köy fazla bir gay-
ı . aş anmış ır. Nihat Tözg Demir· k k rinciJiği Mehmed Pişkin, ikinciliği 

Evvelce mühim miktarda para k k. 
1 

et. '.· 1 n:a~: ~ayma- ret göstererek bu sene daha fazla 
SOn senler zarfındaki nutuklannda Alman diktatörü Hitler çok, 

hem de bir çok teYler söyledi. Hükümetinin plinını muhtelif şekiller
de Ye hemen her zaman değiten formüllere izah etti, Daha doğrusu 
'?zü _ile fiili aruında daiına aynlık görüldü. Aşağıdaki yazıda Hitlerin 
tiındiye kadar söylemit olduğu bir çok sözleri ve bunlara mukabil yap

sarfiyle kasaba . ·ı . am ve a e ıne tayın edılnıışt.l'. mahsul alacağı ümidinde bulunmak- :\Iehmed Panik kazanmışlardır. 

ba ya getırı en ıçme su- Mai.ret meınurltıhınd·• bulunduğu tadır. Müsabakalarda kazanan bağcıla-
yunun men ında bazı tadilat ya- üdd t h · · ·· .. · · 
pılmaktadır B tJ h Jk hhA m e Çe mu ıtıne k~ndısıni sevdi- Köyün tarlaları Kemalpaşa çayın. rımıza muhtelif mükafatlar ve tak-

. . · u sure e a sı ı ren B. Nihadın ~ıwini sevinç uyan-
su ıçebılecektir .ı t dan açılan kanallarla sulanmaktadır. dirnameler verilmiştir. İki gün de-

B · ııırmış ır. 

u sene Tavas kazasında tütün 
mahsul ekimi az olmuştur. Bunun 

Ü O . ,- 1 ~ Y İ 1 sebebi, müstahsilin geçen seneki e J l e a p tütünlerini henüz tamamiyle sata-
21 Mayaa 1935 7 Mar 1936: mamış olmasıdır. 
Alman hükumeti kendi ihtiyarile Almanya, hükumetinin kendi ih- Muğla - Tavas şösesinin inşasına 

Yapmış olduğu muahededelere riayet tiyariyle imzalamış olduğu ve bütün başlanmıttır. 
edecektir. Binaenaleyh Lokarno mu- devletlerin riayet ettikleri Lokarno -=·* ·=-
ahedesine riayet edecek ve muahe- muahedesni reddeder. A V J l n c/ n 

bllf olduiu hareketleri bulacaksınız. 

iN e 

d-enin tahmil ettiği mecburiyetlere 7 Mart 1936 

Bir dilek 
Fuar dolayısiyle l\I anisadan bin

lerce yurddaş İzmire geçmekte v~ 
bütün l\fanisalılaı- da akraba ve 
dostlarını göı nıek için istasyona in
mektedirler. Bahusus .<\laşehirdeıı iti 
barcn bütün istasyonlardırn fstan
bula gidevcek yurddaşlar da Mani
saya aktarma olmak üzere gt.:lmek-
tedirler. Demiryollar idaresi, bilin-

Uyacaktır. Alman kıtları Versay ve Lokarno B •h f • Orsa l l 1•1"J'Cl mez ne sebebe mebni, trenlerin hare-
21 Ma,... 1935 muahedeleri hükümlerine tecavüz r ııw. 
Rayş hilkOmeti bilakaydüşart Ver ederek gayri askeri Ren mıntakası- Teşebbüs.'er müsbet bir ketinde bekleme salonunu kapıyarak 

Bay nnıahıdesinin biltürl hükilmleri- nı işgal etmişlerdir. yolcuları salondan dışarı çıkarmakta 
~-riay.et edecektir. Araziye aid hü- 25 Temmuz 1934 neticeye Vardı ve yüz numarayı da kilitlemektedir. 
"iCUD\ler d~ ba meyandadır. Avusturya.da naziler propaganda A:iiliftdan yaillıyor: Du V"ft-ei,ytl kar~ıeıncl•~yoloul~.- e»lı-in-

30 kanunuevvel 1934 lannı artırmaktadırlar. Bapelıfl Dol- Her itte otduta sfbf memleket fktı tı lç•ri•lnde kaJmaktadırlar. Ba ha~ 
Rayt hükQmetinin Avusturya ida- fus bir nazi tarafından Viyanada sadiyatiyle de yakından alikadar nihayet verilmek için işletme müdil-

l"e mevkile alakadar olduğu ve bu katlolunmuştur. o!an yeni ve kıy~~Ui. valimiz B. Sab rüniln Manisa istasyon şefliğine emir 
idareyi kendi direktifleri ile temin 14 Mart 1938 rı Çıtak Aydın gıbı bınbir çeşit malı- . . d 

1 etmek fikrinde bulunduğu hakkın- Rayş hükumetinin tazyiki karşı- sul yetiştiren bir yerde borsanın mev. vermesı yerın e 0 ur. 
d k d · f 1 . oo* oo---a i şayialar asılsızdır. sın a ısti asını vermeğe mecbur ka- cut o maması ve müstahsilın malını • 

21 Kinunuevvel 1936 lan Avusturya başvekili Kurt Von galişi güzel satışa arzı nazarı dik- Balıkesır de 
Almanya hiçbir şekilde Avustur- Şuşnig iktidar mevkiini terketmiştir. katlerini celbetnıiş ve her sene paıti H d 

)tanın dahili işlerine karışmağı arzu Alman kıtal arı Avusturyayı istila et- kongrelerinde bir yağ ve zahir~ bor- a Va h Ü C 11 ffi Un 3 n 
etmemektedir. Nitekim Avusturyayı mektedirler. Avusturya ilhak olun- sası isteriz şeklinde şehirlisi köylü3u 
ilhak etmek veya anşlus yapmak muştur. tarafından tevali eden dileklerin yük. 
hakkında da bir niyeti yoktur. 29 Aiuıtoa 1939 sek vekalet makamı tarafından da 

12 Mart 1936 Harp hazırlıklanna rağmen Al- derin alaka görmesi üzerine memle-
Hiçbir memleket Almanya kadar manya henilz sulhu bozmuş değildir. ketimizde bir borsa açılması teşeb-

1 •• 
Korunma tecru· 

heleri 
IU]b taraftan değildir. Almanya yal- Geçenlerde ingiltereye bir sulh me- bilsü can1 anmıştır. . 
llız sulh içinde yaşamak ve çalışmak sajı göndermiştir. Hitlerin bu sözü- İşte bu maksadla vilayet dair.ıi en- l.k tecrübe ıç.n hazırlıklara 
teınenniaindedir. nün hakikat olmasını bUtiln dilnya cilmen s~lonunda val~miz B. Snbri başlanaı 

7 Mart 1936 temenni etmektedir. Çıtakın rıyasetinde toplanan vilaye~ 
Balıkesir (Hususi) - Yurdumuz-Biz Çekoslovakya ile bir ademi Eylul 1938 encümeni, belediye encilmeııi ve t;. 

tecavüz anlaşması yapmağa hazınz. Rayş hilkQmetinin Çekoslovakya- caret oda~ı azalarından mütP.~ekki! da ilk defa havaya karşı korunma 
17 Mart 1936 ya vermiş olduğu bir ultimatom Sil- bir heyet bu mesele üzerinde uzun denemeleri İstanbulda 23 ağustosta 
cAvrupada hiçbir arazi metaleba- det arazisini istila tehlikesine maruz görüşmeler yapmışlardır. yapılarak iyi neticeler elde edildi. 

bınız yoktur.> bırakıyordu. Görüşmelere saat 15,30 da başlan- lstanbulda yapılan bu tecrübele-
28 Eyltil 1938 Tetrinievvel 1938 mış ve evveli ticaret oda.sı rei::ıi ve- rin neticeleri dahiliye vekaletince 
SOdet mıntakası Avrupada talep Sildet mıntakası anlaşması netice- kaletle YaJJılan muhaberntı ve bu .. d . . . k d .1A 

· d Al lh k hususta d k 1 . . gon erılm.ştır. Pek ya ın a vı aye-
edecefim son toprak parçasıdır. Ben sın e manyaya i a edilmiştir. o anın anaat erını oku-
lıtöıJG Çemberlayne bir kere Sildet- Mart 1938 muştur. Bu kanaatlere göre borsa_ timizde de vekaletten gelecek emir-

Alman kıtalan Bohemya ve Mo- nın açılmasının evveli müstahsil ve lere göre pasif korunma tecrübeleri 
ler meselesi hallolduktan sonra artık ravyayı işgal ettiler. Prag şehrinin tilccarlann mallarını satabileceği bir yapılması muhtemeldir. 
.\vıııpada hiçbir arazi meselesi mev. bombardıman edilmesi tehlikesi al- borsa binası ve salonu, baııkü!, em- Esasen valimizin ve seferberlik 
ıuubahia etmiyeceğimi vaid ve teyit tında Çek hükQmeti bu işgal hare- sali eşya, sonra da memurin ve müs- müdfirünün iştirakiyle yapılan top. 
tttim.. ketine boyun eğdi. Prag işgal ve bil- tahdemin ücretleri gibi mıı.sraflar~ lantılarda hava bombardımanından 

26 Eylul 1938 ton Çekoslovakya ilhak olundu. Lit- ihtiyaç gösterdiği ve açılacak ahın gelecek hasar ve zararları ortadan 
cllutlamlf olduğum en mühim vanyaya verilen ultimatomdan son- bu borsanın bu gibi masrafları karşı. kaldırmak, yaralı Ve gazlıların yar-

lbfltkü) Polonya ile Almanya arasın- ra da Meme] ilhak edildi. layıp karşılamıyacağı yşn! varidatın dımına koşmak üzere bine yakın va-
~•ki münasebettir. Biz Polonya ile Aiuıtoı 1938 masarıf ata tekabül edip etmiyeceği tandaş şehrimizden pasif korunma 

Alman matbuatı Polonyaya kar_§ı keyfiyeti üzerinde durulmuş, muhte- yardımcısı olarak ayrılmışlardır. 
>aııyan iki milletiz .. Hiç birimizin ateş pilskilrmektedir. Hitlerin etra- lif fikirler teatisinden sonra. memu- Bunlara simdiden tebliğat yapıl-
tliterinin hayatına kasta hakkı yo~ fındaki kimseler Polonyaya beş ·gün rin ve milstahdeminin ticaret udası maktadır. 
tıır. Ben bunu takdir ediyorum. 30 zarfında taarruz edeceğini ve Polon. memur ve müstahdemlerine ilaveten Yakında vazifeleri de öğretilecek-'ç milyonluk bir nüfus muhakkak ki yanın taksim olunacağını söyl~mek- memuriyet suretiyle ve az bir ücretle tir. 
41enizde bir mahrece muhtaçtır. İşte tedirler .. Hitler Danzigin Almanya- gördürülme-i hakkındaki ticaret oda 
~nun için anlaşmaya varacak bir yol ya dönme ini kat'i surette istemekte teklifi ve vekaletçe tayin ed·ıecek lunarak kati neticenin ondan sonra 
-fllmak JAzımdır.> ve bu limanın Polonya:için hiçbir ha- komiserin de muvakkat bir zaman verilmesini muvafık bulmuşlar ve 

7 Mart 1938 yati kıymeti olmadığını bildirmekte- için vekaletle idaresi i!e temin olu- kabul edilerek komisyonun kimler-
.\lmanya hiç kimseye taarruz et- dir.. nabileceğ· fakat mutrak surette bor- den mu~eşekk!l olması etrafında gör. 

lbeJt istemiyor. Polonya daima kala- Aiuato• 1939 sanın açılması lüzumunda milttefi- rüşmeler yapılmış ve neticede fabri-
taktır. Hitler bu sözilnO henüz tekz:p et- kan israr edilmiştir. katör Halit Aysın ve Eyüp Şahin, 

21 Mayıa 1935 miş değildir. Ve bunu tekzip etme- Borsa binasına gelince, Bunun dıt ticaret oda başkanı ve belediye baş-
Bolıevizm nazi felsefesi doktrin- mesi de bir zaman temenni olunmak- SUmerbanktaki paralariyle veyahut katibi olmak üzere dört kişlik bir 

lerı ve ideallerine nakabili telif bir tadır. bir yerden istikraz edilmek suretiyle' komisyon teşekkül edilmiştir ve bu 
hkiJde muarızdır. Binaenaleyh, biz Afuıtoa 1939 mümkün olabileceği gene ticaret o- gün de kendilerine tezkereler yazıla-
8ovyetler:n menfaatine hiçbir anlaş- Sovyetlerle Almanlar bir ticaret dası tarafından teklif edilmiş fakat caktır. 
'-la Yapmıyacağız. ve bir de ademi tecavüz anlaşması sayın valimiz işi daha esasından h~· Senelerdcnberi bir türlü açıl"Ylnsı 

'1Mart1938 imzalamışlardır. tarak işin daha yakından ve bir mümkün olamıyan borsanın b, an 
Denim istemediğim ve kabul ede- Aiuıtoa 1939 defa daha incelenmesi için bir komi- evvel faaliyete geçilerek açılmasını 

~cefim bir mesele Sovyetlerle iş Son vakalar bu ifadeyi de tekzip yon seçilmeqi ve bu komisyonun on alakadarlardan bekleriz. 
lftfdfr, etmiıtir. beş ırün içinde etraflı tetkiklerde bu- cAydanh» 

Elyevm köyün işlerinde iki bin amele vam edecek olan bu panayır müna. 
çalışıyor. Arazi iki bekçi tarafından sebetiyle eski hisar mevkiinde muh. 
idare ve zirai asayiş memnuniyet- telif deniz eğlenceleri ile pehlivan 
bahş bir vaziyet arzetmektedir. güreşleri tertip ed!lmiştir. 

Köy ihtiyar heyeti muntazam bir ------------- -
planla çalışmakta ve memleketine 1 tı kıraathane \"e bir mağaza, üst ka-
nafi işler başarmaktadır. İki sene tı da iki oda ve zarif bir balkondan 
evvel modern üç dershaneli bir mek- ibıır~ttir. 

tep yapmışlardır. Buraya yüz otuz Küşad resmi kazamız kaymakamı 
talebe devam ediyor. tarafından yapılmı~tır. Genç heyet, 

Burada köy odası noksandı. lhti- halkın sıhhi du• umu ile aJaka:iar bir 
yar heyeti halkın yardımı ile köyün hamam ihtiyacını teemmül ed(.>rek 
en mamur bir yerinde iki katlı olarak bunu da beş senelik progra
modern bir bina yaptırmıqtır. Alt ka- ma koymağı umtL:r.:ımı~lnrdır. 

jŞ'l\i"ifidafi":"'~'lYi'ifi'd'ft'ri! 
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Günün adamı: Henderson 
Günün en mühim adamlarından 

biri, lngilterenin Berlin sefiri Sir Ne
vil Henderson olduğuna şüphe yok
tur. Bu soğukkanlı diplomat, harbin 
arefesinde şiddet ve tuğyan içinde 
yaşıyan bir milletle, sulhun ve emni
yetin temadisi için ümidini kaybet
memiş olan ve onu kurtarmağa uğ
raşan bütün bir dünya arasında me
kik dokuyup duruyor. 

Bu adam kimdir? Şahsiyeti, hü
viyeti, çalışması nasıldır? 

Sir Nevil Henderson, lngilterenin 
sayısı pek az olan bekar sefirlerinden 
biridir. Daima göğsünde taşıdığı bir 
karanfil çiçe~i mister Çemberlaynın 
şemsiyesi kadar meshurdur. iste İn
gilterenin Hitlere gönderdiği -adam 
budur. Kendisi İngiltere ile Alman
ya arasında bir anlaşma vukua gele
bileceğine büyük bir ümit bağlamış
tır. 

Her hangi sefirden daha çok Hit
lerle münase~t tesis etmis onunla 
arkadaş olmuf, nazi matb~~tı tara -
fından her hangi bir hakaret veya is-
tihzaya maruz kalmamış bir simadır. H · 

Al d ı .1. l h h enderson manya a ngı ız a ey tan a-
rekct en son haddini bulduğu zaman zife başında kaldığı görüln:'ü.ştür. 
dahi böyle devam etmiş, f ngiltereye Bununla ~r~ber kendını y.or 
hücum etmişlerse de, sefirine bir şey maz, sporu asla ıhmal etm"z. 
söylememişlerdir. Bilhassa Golf oynamağı seve,. 

Genç görünür. Kordonunu par- Ziyafetlerini, ekseriy~ sefarette 
makları arasında çevirmeği itiyat et- bir başka diplomatla cbaşbaşa> ye
tiği bir monokl taşır. Nüktedandır mek yimek şeklinde tesbit etmdıten 
ve:_ resn:ıiyetten ~~k yaşar. Pek res- hoşlanır. Yapmağa mecbur old~ğu 
mı vazıyetler mustesna olmak üze- kah l ·1 · ı · 1 d 

k · ·· b" l u resmı erme ge ınce, ge en a-
rt' e serıya yun ır sveter e gezdiği • w • A 

görülmektedir. Bu yün sveter, alel- vethlerden sıkıldıgı aşıkardır. Bunu 
ade günlerde kırmızı renktedir. Hat- da halinden anlamak mümktin~i.ir. 
ta bir gün sefarethanede verilmiş o- Zira davetlilerin umumiyetle ellerini 
lan bir kabul resminde çizgili panta- sıktıktan sonra, sakin bir köşeye çe
lon ve siyah ceketle beyaz svetre giy kilerek bir diplomat arkadaşı ~ko-
diği bile görülmüştür. nu~mağa koyulur. 

Uzun boyludur ve bir model ka- Hitlerle olduğu k ... dar Mateşat 
dar yakışıklı vücude maliktir. Göringle de samimi arkadaştır. Bera 

Hitlcrin ba§vekalet dairesinden bcrce ava çıkarlar. Sir Nevil.H~tiôer· 
biraz ötede kain İngiliz sefarethane- son müteaddid defalar Mareşal Gö
sinde sade bir hayat yaşamaktan ringin evine misafir olarak alıkon -
hos'anır. Ve herkesten çok çalı&ır. muştur. 

Sazan gece yarısına kadar ışığının Bakalım bu şahsi dostluk, bugü-
vandığı görülür. Pazar günleri d.ıhi nün hadisl"lcrinc ver·lmPk istenen 
bütün sefarethane erkanı mezuni - düzene ne gibi bir şey ila " f"debile
yetlerini geçirmekte iken, o:-ıun va- cek 1 ~ 
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~~~~~~-~~~·-:..~- Pand:Üa l a~1a.ı yir- Gqrirı bir nıe ı~leket: lngiltere ordusu-
( C\ Jot i FE 8) • 

j mi beş yaşında • • nun kdra manev· 
1 Avrupa, harp haileleri içine gö- caya y rmı ye• f 

-~~~~~~~~~~~N~a~l~l~k~d~e~n~ .. ~~~~~~ müldü~birsı~~(Yirmi~ş~l dı• kadın raarı ** Önce küşad resmi yapılmış· olan) - Baıtarafı 6 mcı sahifede -_ .. 18- Panama kanalının fen aleminde oy- Şimal kuvvetleri, Stratejik bir çe-

Sadııfizam Kuyucu Murad paşa 

Acemistan çin son eferini yapar
kcr. yolda birdenbire rahatsızlan

tlH \'e 90 ) a:-,;uıda iken yıldızı sön
müştü. Ku~ ucu Murad paşar.ın ölü
mü, Fuhrcddiıı için bü) uk lıir zi) a 
tec;kil ediyordu. Fahredd ıı, bu feci 
haberi işittiği zaman. delirecek gi
bi olmu~tu. Ona ağladığı kadar ba -
hasına ağlamamıştı. Keza, onun kay 
bubet~nden duymuş olduğu ıstırabı, 

harp sahalarında kaybettiği sila!_ı 

urkadaşları için duynıamışb. Sarayı
ıı günle1·ce matem içinde tutmuştu. 

- Babıalinin bana karşı gösterdi
ği iltimaskarane it'rnnd. merhum 
?ı!urad paşamn sadaret sandalyesin
de bulunmasından ileri geliyordu. 
Sur:yede, Cebellilbnanda haklarımı
zı, gerek padişaha ve gerekse Babı
fdiye karşı mildafaa ve siyanet eden 
Ci idi. 

Diye düşüııiiyordu. 

l\f aamafih Fahreddin tamamen 
nıkutu hayale uğramış da değildi. 
Babıiilinin bundan sonra, Fahreddi
nin en tehl keli ve en korkunç düş
manı olması ihtimali yüzde yüz mev
cuddu. 

Kuyucu Murad paşa hiikGmeti idi. 
Çe\'ircliği entrikalar hakkında Babı
itlfye günderd ği mazbatalar hep 
ha.sır altmda kalmış, çürümüştü. Ha
fız paşa, mecburi olarak vı.ıziyeti ta
kipte \'~ intizarda kalmı~tı. 

Hafız paşa. Şanı havalisinde ge-
ip ordugahını kurduğu ilk günler

de, Cebellübnan ve Suriye havalisi 
dağlarına, tepeler'ne, ovalarına, hat 
ta yayla ve nmaklarına varıncaya 
kadar, bir tek insanın c:maruf Koı·k
mazııı oğlu Fahı:eddiıu hakimiyE:ti 
altıııqa ya~amakta idi. 

De,·Jet nüfuzu her gün sukut et
mekte ve bastırılması rnüşküL ola
cak muazzam bir isyan hazırlanmak 
ta idi. İleride büyük zayiata mal ol
ması muhtemel bulunan böyle bir b
yanın önüne geçebilmek için derhal 
elebaşıları toplayıp idam etmek gibi 
şiddetli tedbirlere lüzum vardı. Ha
fız paşa keyfiyeti Ba bıaliye bildir
miş, ve Sultan Ahmedden ferman 
beklemi~ti. Kuyucu Murad paşa, 
Hafız paşanın bu ihbarını müstehzi 
bir tebessümle kaxşılamış ve cevap 
vermeğe lüzum görmemişti. 

nadığı büyük role layık bulunduğu .. kilme hareketi yapan ve zaman z.ı-
ehemmiyeti elbet de veremezdi. Ik d" b d maıı yaptığı hamleler ile za-

Filhakika Pauama kanalı, dünya· tısa 1 uhr an yüzün en ni hayetAme- man kazanarak tak\•iye kuvvetl~rinı 
c.!E. mevcud olan teknik eserlerin en beklemek i~tiyen cenup kuvvetlerini 
mühimiveenbüyü15;.idür. rikanın yardlffil kabul ediidi cenuba doğrn püskürtecelderd:. Ta-
Kanalın açılması için 541.000.000 . . bii yalnızca hayalde yaşıyaı~ Ye as-

dolar sarfetmislerdir. Panamanın Mormonların ıdare merkezı olan kadı~la evI:nen ve bu kadınların 5~ lında mevcud olmıyan tak\·iyc kuv-
t.Izunluğu, 50 mil yani (90 kilomet- Salt Lak Siti, iki haftadanberi şen- çoc~~a mal~.k olan Yun~, .memleketı vetleri cenup kuvvetlerinin yardımı
redir. ' lik içindedir. 700.000 kişi, kendi dahılınde nufus kesafetı.nı ?ncak va- na gelmemiş olduğundan cenup or

l 5 Ağustos 1914 tarihinden iti- devletlerinin yıldönümünü kutlula- ta~daşların ~ok kadınla ızdıvaç etme dusu hiçbir mukavemet RÖ:5termeden 
~<:ıren, buead ın muhtelif devletlere makta ve bu meyanda tarihi nutuk- lerı meselesınde aramıştı. mağlOp olmu ve manevrn)aı· biıyiik 
meı:sup ı 00.000 vapur ge:rr.iştir. lar~a ve yazıla~la milli bayramlarını Lakin Bay Yung, nüfus kesafe- bir muvaffak~yet içerisind~ nctice-

lng'!:z bahriyesine mensup bü- tesıd et~ektedır.ler. . tinin 
4

küçük memle.kete getireceği ik- lenmiştir. 
yük sefinelerden birisi 18.985 dı- Vaktıyle Brıgam Yung adlı hır tısadı buhranı hıç hesaba katma- Sabahleyin havanın fevkaıacfo sis!i 
ğeri de 22.400 dolar müruriye 'ver- adam'. l 47 müridiyle birlikte İyinva mıştı.. . . olması, müthiş bir sıcak hareketleri 
mi~!erdir. devletı hududlarından dışarıya çıka- ~ır .. kaç :.ılda?berı ~alt ~ak Sıty güçleştiriyordu, bu sırada bir cenup 

Kanalın mururiye ücretim fozlcl rılmıştı. de hukum suren ıktısadı endışe, 938 kıtası da sıcak ve sisten istifade ede-
görmernelidir. Bu eser, bilumum ge- Brigam Yung, epey bir müddet yılında şiddetli bir hal aldı. Şu anda rek çok mükemmel bir mevki kazan-
mılere hissedilebilecek bir surette ~m~:ikad.a dolaştıkta~ sonra (Tu~z- :M~rmon ülkesinde 88,000 den fazla mıştı. 
maddi faydalar temin etmiştir. u gol) cıvarına gelmış ve topraga ışsız vardır. iki ıiyaaet adamının ustacn 

1929 yılında Panama, en verim· mukaddes asasını vurarak: ••• manevralnrı 
li zamanını görmüştür. Bu yıl zar- - İşte bizim vatanımız! Biz, bu- Amerika hükumeti Salt Lak Sity- Günün en güzel manevralarından 
fında kanaldan 6.289 vapur geçmiş- rada yerleşeceğiz. deki buhrana yardım etmek istemiş- biri şimal kuvvetlerine mensup bir 
tır. Demişti. se ~e onlar, bu yardımı reddetmiş- topçu bölüğünün düşman kuvvetleri-

Ancak bu büyük teknik eserin T amamiyle bir çölden ibaret olan lerdır. ne görülmeden El mor kanalını geç-
iktısadi kıymetine bir de askeri ehem bu vasi yerden, üç beş sene sonra Çü~kü Mormonlar, Amerika hü- meğe büyük zayiat verdirmesi oldu. 
miyeti ilave etmek lazımdır. büyük ve güzel bir şehir fı~kırdı. kumetınin kendi izdivaç adetlerini Bu bölilk sabık harbiye nazırı ve 

Kana1. bir harp vukuunda Ame- 147 kişilik cemaat, az zaman zar- resmen tanımamasından mütevellid amirallık birinci lordu yüzbaşı Duff 
rika donanmasının Okyanus ve At· fında binlerce insana kalb oldu. ona karşı infial duymakta idiler, Poper tarafınclan kumanda edilmek. 
las filolarını bir arada içine alabile- .. ~un8: seb:b.c~maatın reisi v~ ye- Halbuki aylar geçtikce şehir da- te idi. Bu sıralarda cenup hariciye 
cektir. . nı ulkenın bamsı bulunan Brıgam h A h Ed d h 

Y 
ilinde sefalet ve açlık çoğalıyor; nazırı Mister nt ony en e arı>. 

Bu eseri yaptıranlar Amerikalı- ungun müridlere şu suretle tavsi- h k kAt .. l t' b' s' rn ~ -- d b 1 Ü umet ise müşkil bir vazi et i in- a mı !uç e~ ıren . ıı· ıse ,. 
Hafız paşa, devleti Osmaniyen:n lardır. Fakat kanalın hakiki yaratıcı- ye e u unması idi=. . d d d Y ç fevkalade bır taktık kulla nar:--' 

Kuyucu Murad paşadan inhilal e- tahtı hakimiyetinde lrnlunnn ve a- sı, fen adamı Fransız Ferdinand Les- - Mukaddes kıtap hır tek ka- e çırpınıp uruyor u. re etmiş olduğu manevralar " 
den sadaret sandalye:ıini, Nasuhı pa- yaklarının altındaki zeminin sarsıl- scp'dir. dınla izdivaç etmemizi değil, bilakis Mormonların yeni şefi Herder J. de taburunu çok müşkül bir vaz v t-
şa işgal etmişti. Bu adama cAva- mağa yüz tuttuğunu kavramıştı. -----** müteaddid kadınlarla evlenmemizi Grant, bu feci vaziyete nihayet ver- ten kurtarmağa muvaffak olmustur. 
nnk> diyorlardı. Bilhassa paraya Masum :\1üslüman kanları dökmek B• emretmektedir. Binaenaleyh ey mü- mek için geçenlerde ansızın müride- l\Ianevranın pliinı bir düşman iş-
karşı serfüru eden cahil'.n biri ol - istemediğinden müşevvikleri yaka - } r S~a tt e ~idlerim; sizler istediğiniz miktarda lerine şöyle bir hitabede bulundu: gali Londramn cenubu şarki kısmın-
duğunu herk.es söylüyordu. Fahred- lamak ve imha etmek şeklini daha f•kı· yangın ofd,,. 'stediğiniz kadınlarla teehhül edebi- - Memlekette açlık fevkalade daki Kont kontluğu topraklnrına 
d . b d f k .. .. d -' V ~ lirsiniz. d k d ııı, aca a onu a para sayesinde muva ı goruyor u. enece erecedcdir. BinaenÇ\leyh doğru püskürtmek olduğuna göre 
Kuyucu Murad paşa gibi ele geçir- Fahreddin ise, şimdiye kadar gör~ söndiirü [ dı! Yung bu vazını verdiği gün, nü- Amerikanın teklifini kabul ediyo- neticesinde murnffak olmuş ad de-
mek fırsatını bulabilecek mi idi? müş oldugwu t<>crübe su.\'e.:)inde ma- Du" b' t . . h . . d 'k' :nunei imtisal olmak üzere kendisi rum. (lilmislerdir . ..,. n, ır saa ıçın şe rımız e ı ı d l k • 

kulane hareket ederek vaziyeti kur- yangın olmuş ve ikisi de derhal sön- ~nm ört güze adınla izdivaç et- Amerika hükumeti, Mormonla- Bu arada bilhassa Duf Ku1)erlc 
Şam havaJisjndc ordugahını ku- taral>ileceğini ürnid ediyordu. dürülmüştür. rnişti. ra kafi miktarda erzak ve para gön- Anthony Edenin kullanmış oldukları 

ran ve cenub Anadolunun askeri Hafız paşanın kuvvetlerini intizar B'rins:i yangın, Peştcmalcılarda Hayatı müddetince yirmi yedi dermiştir. Strateji fevkalade takdir edilmiştir. 
idaresini uhdesine alan hafız paşa. la dağıtmak emelini besliyordu. )fimar Kemaleddin bey caddesinde **==;::.----
Fahreddinin hiç de dostu değildi. c Yeniçeriler çok beklemez, harp oJ- radyatör tamircisi B. H üs eyinin 11 o Bek 11111111111ıııırırıırııırıırıııııııırıırıııııııırırrırırııır11111rıı ırıııırııııııııııııııırırınıuruıı111111 

Fahreddin Hafız paşayı ele geçir- mazsa, yağma başlamazsa, birden- sayılı dükkanından, ikinci yangın L •• ı N ti 
mek emellerine alet edebilmek için, bire dağılırlar.> Diyordu. Onun için da, Çankırı çarşısında Fevzi Aptur- uzum u 0 a 
cıl.- cıJ... milhiın yglcQ.nlar tutan bedi- HRfl7. J'ISl?lıYlı uyut.nuı.k ""lYC u ... }qn1 rııllm.ım.a. ait Ş7. :ıA ·ıı dlD<kiindan çıi< Vaziyet düzeıı·rse 
yeler \'C paralar göndermekten ge- tecları'ka~tını tamamlamak makc;;adı·."- k d d h ı - ' mış, ı ısı e er a söndürülmü~tür. 
ri kalmıyordu. Buna rağmen Hafız le bol para ve hed:yeler göpdermek- Gerek B. Hüseyinin ve gerekse B. BerJine gidecekmı· 
paşaya bir türlii müessir olmıyordu. le zaman kazanmak istiyordu. Fevzi Apturrahmanın diikkan.kırı ' 
Çünkü Hafız paşa bir Türktü. Mille- Esasen gerek Cebellübnanda ve ge sigortalı değildir. Cene\Te, 30 (Radyo) - Diploma-
tini büyük bir hırsla seviyordu. Pa- rekse Suriyede yaşayan bnzı kapi- s· faaliyet iyi bir netice verir~e. Po-

. 114 d l ---00000---
~anın mı ı gururu, servet uygu a- lelerle yapmakta olduğu ittifaklar, lonya har:ciye nazırı Kolonel Bekin 
rından kat kat daha üstündü. ve teşriki mesai anlaşmaları henüz Jn gi tere kralı Berline giderek, Almanya hariciye 

Hafız paşa, Şam havalisine geldi- tamamlanmış değildi. Bu kabileler nazırı Von Ribentropla mühim mese-
ği gUndenberi Fahreddinin hainane arasında eskidenberi devam eden ve Harbiye ve Hav-:ı Ne· eler etrafında konuşacağı söyleni-
:siyasetini derhal kavramış, Ye mu- sari bir hastalık gibi nesilden nesile / • • f yor . .Maamafih; alakadar mehafli, 

·1 h 1 zoret e.rını te tis ettı· maı ey i a aka ile takip ederek çe- intikal eden arazi kavgalarından ~ bu haberi teyid etmemektedir. 
,frmekte olduğu bütün entr'kaları miltevellid rekabet ve dolayısiyle Londra, 30 (Radyo) - Ifral al - 0*0 

meharetle meydana çıkarmıştı. ırki adavet henüz zail olmamıştı. tıJJCl J orj, bugün Birmingam ı'arayın- Ü J d. 
Ferdinandın gemilerinin muntaza- Köylüler zaman zaman şuna buna dan çıkarak harbiye ve hava neza- a a l Ye 

man Cebellilbnan sahillerine uğra- tediye etmeğe mecbur tutuldukları retlerine gitmiş ve teftişlerde bulun- Gamelen~ uzun müddet 
rnalal'l, Avrupadan izam edilen as- aidatın fazlalığı yüzünden de şika- muştur. 
keri heyetlerin muvasalatı, gemilerin yet ediyorlardı. Kral, yollarda halk tarafından konuştu 
zaman zaman silah ve müh'mmat - Devam edecek - şiddetle alkışlanmıştır. Paris, 30 (Radyo) - Basvekil ve 
götürmeleri. elbetteki dikkati cel - Kral, saraya döndükten sonra bas Harbı'ye nn"ırı Daladı'ye bug·· 
bedecek hadiselerdi. Nitekim bu ha- Birinci sınıf mütehaasıs ~ <.. ' un or-
reketleri gözden kaçırmıyan Hafız vekil Nevi! Çemberlaynı hariciye du başkumandanı general Gameleni 
pa~a büyük pir meharetle tedbir al- Dr. De mir Ali nazırı lord Halifaksla birlikte kabul kabul etmiş ve kendisiyle uzun müd-
mış Ferdinandla Fahredd'n paşa ara K / etmiş ve umumi vaziyet hakkında det konuşmustur. 

amc. ıog"' ıı ~ sında akdolunan mukavelenin met- izahat almıştır. Bu konuşma, son dakikada alınan 
• • .. v k k d b k b' l' Cilt ve tenasül haıtalıkları ve * nını ogrenece a ar ilyü ır ı- ----oo oo--- askeri tedbirlerle alakadardır. 

yakat göstermişti. Bu suretle zama- elektrik tedavileri H j•f k 
nında Ani bir darbe indirebilmek İzmir - Elhamra sineması arkasın- a ) a S 

Naçyar için kedi pusuda fare bekler gibi, da Birinci beyler sokağı No. 55 sa- Sefı.rlerı· kabul 
beklemeğe başlamıştı. bahtan akşama kadar hastalarını ka- etti 

Hafız paşanın bu dikkat ve alfika- bul eder. Tel: 3479 
sına esas itibariyle sebebiyet veren, 

Her 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
IZMİR: Yeni Kavaflar çarşıaı No. 31 

türlü cilt gilzel, ıailam olarak ve ıan•at 
aöre yapılır. 

icaplarına 

Bankalara mahsus Şiritli ve Vidalı Defter ve Dosyaları 
Ancak Mücellit ALİ RIZA müessesesinde yapılmaktadır. 

Sipari§ üzerine lüks Albümler yapılır. 
Müessesenin şıarı sa2lamlık. sziizellik ve ~iirnttır. 

!=4".? :: :ı w ,>*·Wımm c. 

EHMI 
Mcakine Tamirhanesi 

işi gününde tes!im etmeği prensip edinen ve bu
nunla iftihar eden bir müessesed;--... 

Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 8!>93 
................................... a. .... 11111 ..... 11111 ... ma' 

Londra, 30 (Radyo) - Hariciye Moskoı1adan tayyare 
nazırı Lord Halifaks, bugün Çin, ile Parise döndü 
japon, Yu~an ve Amer~~a sefirlerini Paris,30 (Radyo) _ Fransanın 
kabul etmış ve uzun muddet konuş- l\Ioskova sefiri Naçyar bugün tayya
muştur .. Bu konuşmalara büyük bir re ile Moskovadan bu;aya gelmiş ve 
ehemmeıyet atfolunuyor. derhal hariciye nazırı jorj Bone tara. 

Almanya 
Rusyaya malumat 

verdi 

fından kabul olunmuştur. 
Naçyar, Rus - Alman ademi teca

vüz misakı hakkında hariciye nazı
riyle uzun müddet konuşmuştur. 

Molotof 
Berlin, 30 (Radyo) - Hükümet Moskova, 30 (Radyo) - Hariciye 

Polonya ile olan ihtilafı hakkında komiseri Molotof, yarın cihan vazi
Sovyet Rusyaya mufassal malumat yeti hakkında radyoda mühim bir 
vermiştir. söylev verecektir. 

Amerikan k'.Jleji talebe kayıtları 
Eylül birden itibaren başlıyacaktır 

Her sabah 9 dan l e kadar, yalnız Cumartesileri 15.30 dan ,18,30 
kadardır. 

Yeni talebe diplomaları, nüfus kağıtlarını, sıhhat raporlarını, aşı 
kağıtlarını, ve 6 adet fotoğrafları ile aileleri nezdinde yahud veli ola
rak şahısla gelmelidirler. 

F ski talebe kayıtlarını ilk on gün zarfında yaptırmalıdırlar . 
Eski ve yeni talebe ayni şekilde ilk taksitlerini getirmelidirler. 

KASABA HA Tl'ı: 
lzmir • İstanbul • Ankara yolcu treni her gün aaat 6,30 da hareket 

eder. {Bu trende Pazar - Cuma • Çarşamba) günleri Ankara için bir 
yataklı ve Eskişehir için bir yemekli vagon vardır . 

lzmir - Alaşehir yolcu l-reni her gün saat 16,40 da Baı:mahaneden 
hareket eder. (Bu trenin M:ınisada aktarma edilmek ıuretiyle otoray• 
la Somaya devam· vardır.) 

lzmir • Bandırma sürat tren; Pazartesi - Çarşamba Cuma günleri sa• 
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek yolcular için 
Bandırn1adan vapur vardır.) 

İzmir - Bandırma yolcu treni Salı • Perşembe • Cumartesi - Pazar 
l'iinleri saat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle latanbula ,gidecek 
yolcular için yalmz Perşembe ve Pazar güuleri Bandırmadan vapur 
vardır.) 

AYDIN HA Ti"· 
İzmir • Karakuyu - Afyon yolcu treni Pazarteıi • Çarşamba - Cuma 

.Cumartesi günleri ıaat 22,50 d~ hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur - laparhı ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

İzmir - Nazilli yolcu treni her &'Ün aaat 15 de hareket eder. 
lzmir - Nazilli otoray her gün ıaat 18 de hareket eder. 
İzmir • Denizli yolcu treni her gün saat 10 da hareket eder. 
İzmir· Ödemiş yolcu treni her gün ıaat 18,10 da hareket eder. 
İzmir - Tire • Ödemiı muhtelit yolcu treni her gün saat 5,45 de ha• 

reket eder. . 
lzmir ·Tire otoray her elin ıaat 16,30 da hareket eder. 

'i'ELEFON NUMARALARI ı 

Yangın ihban 2222 • 2532, Kar9ıyakas 6055 lmdadt aıhht ı 2046 
Müddeiumumilik : 2455, Poliı : 2463, tehir telefonu mUracaat N°· 
2200, tehirler araısı telefon müracaat No. 2150, Elektrik tirketl : 2091 
Hava gazi : 2326, hava &'azi fabrikaıı : 2294, KınJıyaka su idarcıi ı 
6105, Bımahane iıtaıyonu : 3638, Al~ancak iıtaıyonu : ~134, Pasa• 
port vapur iskeleıi : 2854, Denizbank acenteıi : 2674. fzrnir ıu tirketl 
3015, Taksi istemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirclen Karııyakaya ilk vapur aaat S,:!O da Pasaporttan ge\..e ıon 

•apur 11,30 ~a Konaktan kalkar. Karııyakadan lzmire ilk vapur ıaal 
6 da, son vapar da 24 tedir. Gündüzleri her yarım ıaattl\ bir ~arıılıkh 
Yapurlar hareket eder. 

ŞEHiR D_.~ILI NAKii. VASITALARI ı 
Tramvaylar ı .bbahleyin ilk tramvay GUzelyalıdan 5 te, ikinci tratıl 

Yay 6 da harek•t eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece ıon traınva1 
Güzelyahdan 24.as te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet 
dakikada bir tral"ıovay vardır. 

Otobllale : Buüll, Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alaanca1' hat• 
tına her gUn muntazam otobüıler iılemektedir. 

HAVALI KATARLARI ı 
lzınir-Buca : 5,25-7-8,05-9,38· 12,04-14,45-16,20-17,44-19,1 O ,. 
lzmir - Bornova : 5,30-6,46·8,07-10,15-12,40·13,12-14,40-lG,15·1" 

15-18,50-20, 1 o. 
İzmir • Kar41yaka - Hacıhüaeyinler : 5,43·7,38-8,30-10,20-J2,10. 

13,C3-14,50-16,50- l 7,47-19,30-2l,25. 
lzrr.;r • Menemen : 5,48 (Yalnız Cumartesi f'Ünleri :13,03) 
DEN1ZYOLLA~I : 

Çarfa?1ha günle• 4 saat I 2 de l11tanbula ıür'at postası. Per.te':?b~ ~~ 
de atapostası. Çarşttmbn 10 da Mersin aiir'at postası. Pazar cunu. 
d~ W rsin po.ı;tnsı ( Radosa da uğrar.) Kc..raburun postası Paı:ıırtell .,. 
Perf' nbo &il.ıleri ıaat 9 da • 



31 Ağustos 1939 Pertembe (ANADOLU) (SAHlFE 9) .. - 1 

- iSLAM TARiHi , 1 Hakiki hayat sahnelerinden: 1 
HZ. MUHAMMEDl~l~~~ Dirilen Aşk_ 

-10-

Bir gün .. ~ptü.lmutt_alip çok yo-ı kal~ini hazret Aptullaha doğru sev- bilg!si, yükse~ meziyet ve ahlakı bu-
rulmuştu. Kabenın hır kenarında kedıyordu. nu ıfade etmıyormuydu ~ 
uyukluyordu. Epeyce daldırmıştı. Bir gün Aptullah; Y enı ve büyük bir Peygamberin 
Garip, çok garip bir rüya gördü. - Baba -dedi- ben her ne vakit geleceği Arabistandaki Musevi ve 
Uykudan uyandığı vakit, saçları di- Mekkeden uzaklaşarak Sebir dağı- Hıristiyan alimlerince de malumdu. 
kilmiş gibi idi. Oüşüni.iyor ve müte- na çıksam ve bir tarafa otursam es- f"akat onlar; bunu gizliyorlardı. Ye-

Bazan tamamen unutuldu~unu sandı~ımız aşklar, birgün 
bütün tazelik.erile karşımıza çıkıp b~zi harap ederler 

ınadiyen düşünüyordu. rarengiz bazı şeyler görüyorum.. ni bir dinin kendi dinlerini istihlaf Evet muhterem hakimler! Yaktile 
Onun da Kehanete itikadı vardı.. - Nedir oğlum o esrarengiz şey- etmesini ve daha büyük bir peygam- ben de sev"l'liştim. Hen ele 

Bir çok büyük rüya tabircileri tanı- ler?. berin doğarak hütün insanları yeni- memnu rneyvasıııı tatmış ve 
Yordu. Hemen yola çıktı. Meşhur bir - Sırtımdan doğan iki nur far- den kendi dinine davet eylemesini cennrtinden kovulmu~tum. 
kahini (rüya tabir eden, yıldızlara kediyorum .. Bu nurun bi i şarka, di- hc..zmedcmiyorlardı. Lakin se\'diğim kız, başka 
bakarak gaipten haber veren insan) ğeri garba doğru uzuyor. Tevratın be~inci seferinin iki ne i evlenm şti. )'ah ut onun ailesi beni 
buldu. Ve rüyasını şöylece anlattı; Sanki birisı de bana bazı şeyler kısmında bir fıkra vardı. Bu fıkra, clamatlı::";.a müııaı.ip görmediği ıçm, 

- Uykumda belimden beyaz bir söylüyor. hazret Muhammedin ve dini İslamın başka hir gence kızlarını \'erivermi~-
N b !erdi. Zencirin çıkmakta olduğunu gördüm. e zaman ir kuru ağacın dibi- ilk mübeşşiri idi. 

B dl 1 k .Ncyap~caktım? u zencir, bildiğiniz gibi, iki ucu ne otursam, o ağaçta er ıa yapra - Pe:•gamberliğin şarktan, yanı 
1 ld · Allalı~ı. kadere v~ bütün mukatl-olan bir zencir değildi. nın ac;ı ığını görüyorum .. Ben ay- Mekke civarında oturan hazrd ILra-

T am dört kolu vardı. Bu uçlar- rılmca, yaprak}, r, gent kayboluyor, himin Vt h~zret İsmail neslinden ge
dnn biri gök yüzüne, diğeri toprağın ağaç, eski kuru manzarasına avcJet leceğini kaydediyordu. 

desata i yan etmek ne işe yuıardı! 
Giinlerc<' ğla lım \'e \'azifemi ter. 

kederek doknklanla deli deli aylar-İçine, üçüncüsü gündoğduya, dör- edıyor. Ayni zamanda, 
düncüsü d günbatıya doğru cidi- Ve bütün bu ahval, sanki bir an - Gelecek olan bu büyük Pey- ca, hatta yıllar~a dolaştım. 
Yordu. içinde olup geçiyor .. Kendimde de- gamber, hazret Musa gibi yeni , e Fakat bir gUn kendi kendime, 

Vazifeni bilm~li ve yapmalısın! 

· b. k d -- Ne olacak beııim böyle halim 1 Ansızın, bu zencirin teşkil ettiği rın ır zev uyuyorum. Rüya mı- büyük bir din neşredecektir. Dünye-
ı d d . l Diye bağırdım. 

şekil, bir agw aç haline inkılap etti. yi- ır, ne ır an ıyamıyorum.. vt ve uhrevt kudret ve şevketi ken-
A 1 E\·et. benim halim ne olacaktı 

ce farkediyordum. Bu ağaçta çiçek- ptü muttalip, oğlunu alaka ile di üzerinde toplıyncaktır. 1 •. 1 
• b , s rw. k k r 

ler açmıstı. Temiz temiz kokuyordu. dinledi. Artık anlıyordu. Diyordu. ).oy e .:eıs ~y · 'eve ıgım ·ız. en~ ı-
A • . . K"h' · hah ·-· p . ,. . 1 . sıne guzel bır yuva kurmuş. kocasıle Yni zamanda bol ve mıs gıbi mey- a ının settıgı eygamber, Bazı Yahudı alım erı; Tevratta b b d 

1 
. h . ~ 

ı w . . . . · t b wl d A il h d .. . . ·w . h era er nıesıı ıır ayat geçırmege Ve er vardı. Agacın dıbınde ıkı nu- ış e u og un an, ptu a tan o- tesaduf ettıklerı dıger ıza at ve tep- b· 
1 

t 
w kt Z t b w l h" d · d k ld l d aş amış ı. rani ihtiyar duruyordu. gaca ı. a en u og unun veç ın e- sıratı orta an a ırmış ar ı. Çünkü B t k d t 
k . ·· Il"k J kik h .. , . en ar ı onun ıazarın a ama-Gördüg" üm rüyadan derin bir ı guze ı ve par a ı , ru unda go- bu ızahat, hem hazret Muhammed, ··1 l men hiı- yabancıydım. 

:Zevk duymakla beraber hayret için- ru en asa et ve uluvvucenap ile bü- hem de Kur'an hakkında idi. 
d ·· k b"l Lakin o benim nazarımda, gene eydim .. Sordum: tun a ı ece tanınmış olan zekası, - Devam edecek -

e~ki Ft!rhundeycli ! Ufak tefek, çıtı 
- Bu nurani pirler kimdir? **- ı ıtı. üzüm gözlü sevgilimi ben nasıl 
Dedim.. T •• k G • unutabilirdim reis bey! 
- Nuh ile fbrahimf ur encı Felaketimin üzerinden aylar, yıl-
Dediler. lar ~imşek süratiyle geçmeğe başla-
- Ya bu ağaç?. d 

ı. 

- Bu ağaç sana dedelerinden in. Yavaş yavaş aşkımı unutuyordum. 
Hayat bana gülüyor; ve kadınlar ar. 

zulu lebesRiimleriyle yanıma yakla-

YAZAN: A. C. 
ret ettiği tarafa başımı çevirdim. 

Oradan, evet tam pencerenin ya
nındaki sıradan küçük bir çocuk aya
öğa kalktı. 

Bu çocuğun yüzü solgun ve göz
let i iriydi. 

lfüin titriyordum reis bey! 
Başımı avuçlarımın içinP. 2larak 

yeni gelen sekiz yaşındaki talebeme 
dikkatle bakmağa ba~ladım. 

Tanrım! O ne feci andı! 
Karşımda, masum başını .;;ağ omu. 

zunun üstüne eğerek korka korka 
bana bakan bu çocuk, bu yavru, ta
şıdığı o iki siyah gözü v~ kınrcık 
kaşlariyle beni baştan ba"a harap 
etmişti. 

Kilrsilden indim. 
Dershanedeki çocul,l:ırm hep=;i 

beni tetkik ediyorlardı. 
Ağır, lakin titrek adınıle.rla pen-

cerenin yanında ki 
geldim. 

~ıranın yanıııa 

Alla hım! Gizli kun·etlere inan 
mamak mümktinmüydü hiç! .. 

Daha iki dakika önce, 
- Muallim bey! ~ınıfu bir arka

daşımız geldi! 
Cümlesini duyar duymaz, niçin 

yaşıyorcluk rei~ bey! ben kUrsüde birdenbire fenalık geçir 
Kumru gibi dudak dudağa, ağız miş ve titremeğe başlamı~tım !.. 

ağıza biribirimize neşideler ~öyliye- Niçin ve nasıl şu basit kelimeler, 
rek ömrümüzii geçiriyorduk.. Ah, ne bana dokuz yıl önceki aşkımın canlı 
güzel, ne ~iir, ne ilahi zamanlardı o bir kopyasiyle biraz sonra karşılaıa
zamanlar l.. cağımı esrarengiz bir şel:ilc:le haber 

tikal etti. Sen onu ihtimamla muha
faza edeceksin, onu koruyacaksın. 
Bu, senin bir vazifendir. O ağaç ya
§aınalıdır. Çünkü bu ağaç bir gün 
her tarafa dal budak Ralacaktır .. 

•• , vermişti!.. 
sıyorlardı. • • 

Bir ikindi üqtiı, .ıersanede der.simi Zihnim gittikçe karışıyordu. 

Bu aralık ağaç, qene zincir halin
de sırtımda kayhnldu. işte benim rü
Yaın ey kahin 1. I3u rüyayı j ''İc~ tabir 
et 1 Çünkü heyecan içindeyim .• 

Bir gün muhterem hakimler! Ben verirken küçüklerden birisi ansıiın KAibimde güğsilmü kemirmektey-
ayağa kalktı: bana, li ! 

Ren de sevgilim gibj başka birisile - Muallim bey! Sınıfa yeni bir ar- Sınıf, ölil sükQnuteni muhafaza e-
e\'lendim. Bu kız, fena bir kız def il- kadaşımız geldi l rliyor ve benim bal mumuna dönen 

İhtiyar kahin rüyayı dmlerken 
hayretle gözlerini açıyor ve adeta bir 
kelimesini kaçırmaktan korkuyor
llıuş gibi bütün dikkatiyle h~zret 
Aptülmuttalibin dudaklarına bakı

eli. Kalbi temiz, ahlakı mükemmel, Dedi. rengimin sebeplerini mini mini mu-
1'-endi halinde bir kızdı. Sizi temin ederim reis bey. talebe- hakemeleriyle izaha çalışıyorlardı. 
K-e~ke-bu güze-le, birinci:oin tanıma- min bu cumle i benim üz~rimde ö~·]c Rois bey 1 AyııktA korka korka ba-

dan önce rast 1relaeydim. Keşke onu 

1 

dondurucu, yahut ateşleyici bir tesir na bakan çocuia ansızın ,n suali IOl'

b"riııcisirıi sevmeden önce sev~ydim. yaptı ki kOrsüde ağır ağır titrediği- dum: 
~mamafih ok yaydan çıkmıştı bir mi ve şakakları mm ateşler için ele - Annen nerede? 

:Yordu. kere ! yandığını görünce derse devam et!e- - Annem mi muallim bey? 

- Bitti mi? Evlendim ikincj sevgilimle! medim. - Evet annen! 

-Bitti. Onunla beş ) ıldanberi kumru gibi TalebPmin küçük parmağiyle işa- - Annem öldü muallim bey! Betı 

Kahin; Aptülmuttalibi bileğin
den yakaladı. Yanına yaklaştı .. 

-----cu:***>n ök üzüm! 

- Bu rüya -dedi- çok büyük, çok 
l"tıanalı bir rüya. Başka kimseye aç
trıa .. Senin mensup olduğun sülale
den bir erkek çocuğu dünyaya gele
cek. Yer yüziindeki insanlar, cinler. 
l>eriler, gökteki melekler, onun bü
:Yiiklüğüne, onun kudsiyetine boyun 
eğecekler. 

O sırtından çıkan zencir yok 
lllu? 

İşte o da; büyük bir dini ifade 
eder .. Çıkacak olan din; zencirin 
dört kolu gibi her tarafa yayılacak 
Ve zencirin halkaları gibi; herkes ta-
tafından kabul edilerek yayılıp, uza- «Tayyare flolarımızı vücude ge- tında bulunması demek, bize saldı-
Yıp ·d k tirmek için büyük milletimizin yüce racakların, kendi yurtlarında bi-gı ece ... 

istihkam yarbay ları 
Ankara, 2fl (.A.A.) - Albaylığa 

terfi eden istihkam yarbayları: 
İs. Yb. l\L Zeki Ozsoy Vodin:ı, Veh 

bi Tınaz Taşlıca, A. Cemal Düvencu 
Şehzade başı, 

Yarbaylığa terfi eden btihkam 
binbaşıları: 

t . Enb. H. Fevzi Emre Trabzon, 
Abüdülkerim Tiirkkan Üsküp, S. 
Sırrı Aktaş Osküp, Hayri Sokun A
rapkir, Lütfi Tunca Görece, O. ~li

ri Köker Üsküp, Kazım Tecimol E
dirne, 

Albaylığa terfi eden Mu. Yb. la-
rı: 

Fransız bankasın
daki para 

.. 
Uc milvon kilo altın , 
Dugün Fransız bankasında nıev

cut olnn altın miktarı tam üç b!r. ki-

lodur. Fransız Maliye nazırı R. Pal'; 

Muhterem hakimler! Belki :::izi de 

~ıkmaya başladım. Lakin o anda ben. 
aklımı, şuurumu her şeyimi kaybet, 
miştim. Sınıfın içinde, 

- Annen öldü mil? Annen öldO 
.. ? mu . 
Diye barbar bağırdığımı iyice ha

tırlıyorum. 

- Evet muallim bey annem öld!l ! 
Evlendikten bir sene sonra öldü .. 

Eyvah, niçin öldil? 
Reynand geçenlerde \'ercliğ-i hlr nu- Niçin öldü benim ilahi sevgilim 
tuk ta, Anıerikadan sonra Fran~ıı- Ferhundem? 
nın en çok altın külçesine nı:!lik ol- Sen onun çocuğu:;un değil m1 y:w-
duğunu iftiharla zikrediyordu. ı·um ! Sana annenin adını bile söyle-

Temmuz ayı zarfında, Fransiz mek istemiyorum! Çlinkü şu gözlerin 
onun sana bıraktığı ebedi yadigar. 

bankasına beş günde giren altın mik-Ona karşı düşmanlık edilemiye- ilgisini heyecanla anmak borcum- zim de ayr,· zararları yapabileceği-
Cek, her kim bu dine ve bu büyük dur. 
~hsiyete karşı düşmanlığa kalkarsa Son arıııulusal hadiseler, Türk 

mize güvenimiz demektir. Bu güve

ni, her gün, arttıracak araç bulmak

ta büyük Türk ulusunun, ne göksel 

bir duyguyu kalbinde taşıdığını, 

lardır. 
~için annen öldü ~·a\•rum ! 

Azmi Akbu Erzurum, 
Yarbaylığa terfi eden l\lu. Bn. la- tarı on bir tondur. 

İngiltere bankasında mevcurl b!.!-

her ferdinin vatan için tutuşan göz-
lerindP. okumaktayız.» t 935 

K.ATATORK 

f IA k milletı: için kudretli bir hava odu-e a etlerle, hüsranlarla, ıstıraplarla, 
et l sunu, hayati Önemde tutulmasına 
l ~parla karşılaşacak .. Senin süla- b. d h h k d. d. ç kl 
enden gelecek olan bu Peygamber; ır a a a ve-r ır ı. ok eme e 

A.rab· t d t ft k b .... k kurduğumuz, canımızla korumağa 
ıs an a ve e ra a ço uyu . . • . . 

?}}u·· d l l k H İb andıçtıgımız kutsal yurdun, hava-ca e e er açaca tır.. az ret ra- .. . 
hiın· d. · b.. .. k dan saldırışlara kartı guvenlık al-
ı· ın mı, utun uvvet ve teme-
1Yle bu Peygamber tarafından atıla- ** 
taktır. F b 

Hazret Aptülmuttalip, nefes bile ransanın ceva 1 
•imadan bu tabiri dinledi. 

ihtiyar kahin tekrar etti: 

rı: 

l\lu Rnb. Remzi Ersun Erzincan, 
İrfan Pukiz Kadıköy, Nazım Arıkan 
Üsküp, 
Yarbaylığa terfi eden demiryol 

binbaşıları: 

Demiryol Bnb. 1\1. Fuat Akbulut 
istanbul, Hilmi Dedekorkurt Beşik
taş, 

Yarbaylıktan albaylığa terfi eden 
jandarma yarbayları: 

Refik Günsev, ibrahim Sırrı Tekin. 

- Dikkat et, kimseye açma... • ş • 
Siliyorsun ki Yahudiler, size düş-- Fransa, buhranın izalesi icin hüs- urı emsı 
~ilndır. Böyle bir Peygamberin do- • G 
!~funu da istemezler .. Bir hiyanete nÜnİyef fe teşebbüste bulu• Üneren 
u uk etmeğe kalkıştılar. Emrazı intaniye hastanesi li 

1-Iazret Aptülmuttalip kahinin nan/ar Ja beraberdir buratuvar tefi 
~~~ından ayrılarak Mekkeye dön- Hastalarını Tilkilik Menzil So-

lunan altın miktarı, iki bin dört yiız 

tondan fazladır ki bu da mühim biı· 
yekQndur. 

~----!!!!"'---------~ Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Niçin öldü. 
Durmadan, böyle bağırıyordum 

Evet izdivacından bir yıl sonra Fer 
hunde neden ölmüştü? 

Beni son günlere kadar sevmiş
miydi o? 

Allahım, niçin ben onun arka. ın
dan gitmemiştim? 

~için ben, her şeye rağmen onu 
başka~ının elinden kurtaramamış-
tım? .. 

Sınıfta ağladım, bağırdım! Ve son
ra başım parçalanırcasına yere dOş
tüm ... 

Hastalarını sabahtan itibaren Muhterem reis bey! Siz benim ta-
lebeden birisine hücum ettiğimi, onu 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 
göğsüme bast1rdığımı ve sonra da 
muallim arkadaşlardan ikisin'i şid

detle dövdüğü mil söylüyorsunuz!.. 

Ugij vakit içinde, derin bir sevinç Paris, 30 (A.A.) - Selahiyettar büste bulunanlarla teşriki mesai et- kak lS No. da kabul eder. 
\'e saadet duyuyordu.. bir menbadan öğrenildiğine göre meğe hazır bulunduğunu bildirmiş- TEL: 4057 1 

Fakat bu Peygamber: On tane Fransa hilkfimeti buhranın milsliha- tir. , .. _____________ _. 
0ilunun hangisinin sülalesinden dün ne bir şekilde izalesi için Belçika ta- Q U 

0 
k t 

0 
r 

>'aya gelecekti. O oğullarından Ap- rafından yapılan teklifi kabul etmiş - peratör---_. 

• hiç haberim yoktur. Tevkifhanede 
Doktor ~ Vallahi, reis bey, benim bunlardan 

Cahıt Tun er yattığım dört gün, dört gece içinde 
de kendime gelemedim. Aklım ba

Sinir hastalıkları şımda yok benim reis bey! 
h Karımı hatta çocuğumu bile yanı-

mu f e assls~ ma geldikleri vakit vallahi tanıya. 
Her gün saa. 3 den sonra Şamlı madım reis bey! 

sokal• N o. 19 da hasta kabulüne Ben hastayım! 
başlamıştır. Hastayım ben reis bey! Hastayım, 

T ı "•559 çok hastayım! Beni affediniz, beni 
e : ,-> d' · 1 b ' ._ _____________ _. affe ınız o maz mı reis ey. 

tllllahı çok seviyordu.. tir. Teklifin kabulünü natık nota, Cevdet Mustafa B. ~ehçet UZ 
Mekkenin ve civar kabilelerin bu dün öğleden sonra Brilksele gönde _ GÖNENDEN Ç O C U K 

İ·~ güzel, en alicenap, en r,üzide de- rilmiştir. Fransa hilkfimeti sulhu is- l k Haatalıklan mUtehaaam 
~~nlısı, mütemadiyen ruhunu, fik- Meme et hutanesl baştatibl Hastalannı 11.80 dan bire kadar 
tıni 1-.,0 al edı·yo,..du. ted : ğini ve Daladiyenin son nutkun- 2 inci Beyler S'>kak furun kıtr,ısı 

"e b h BPyler sokatındl. Ahenk matbaası 
Onu, diğf'r çocuklarından fazla da söylediği gibi h. lihazırdaki u • No. 25 ,·ıır11nrla kabul eder. 

't\tiyordu.. Bir his, mütemadiyen ranın izalesi için hilsnilniyetle teşeb 
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,SAHiFE 10) ............................................................................................................... 
gf zmır Levazım Amirliği ::,att:ı A:ı,uı ~ 
§ Komisyonu ilanları . 
~ir levr.zım amirliği ıatm alına komi.iyonundan: 
Müst,,Iıkem mevki birlikleri için makinist alınacaktır. Bu makinis• 

lere 60 liradan ba§lamak üzere 98 lira ücret verilecektir. istekli oLır
ların şaı tl:m anlamak üzere mü•t:ı.hkem mevkiin ikinci şubesine mii· 
rac:ıatları. 

!8 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 

İzmir levıuım .aınirlii'i aatm alma komi$yon-• dııtı: -
1 - 861300 kilo sam•n alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmes' 

4/9 / 939 pazartesi günü saat on beşte Tophanede lstanbu. 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 17226 liradır. 
3 - !Ik teminatı 1291 lira 95 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülür. 
5 - İstekliler karu 1 vesil-alariyle beraber teklif mektupların 

ihale saatından bir saat evvel komisyoroa vermeleri. 
17 22 27 31 3011 

-·~::-.-:-~~~,....~~~ ...... ~:-:.::;:__;::.;___:;.;_-:-~~..;....;...~-
lz ı 'r levazım amirliği ~atın alma komi&yon mdan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki ' >i e n~ o beş raviyon, üç 
tavla, üç hangar kapalı zarfla eksJtm ; konmu•tur. 

L - Eksiltıre ve ihkalesi 21 eylul 939 p·r "mbe rünü saat on 
bird,- Çanakkale müstahkem mevki .satın ı:ılma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1877 40 lira 11 k ruşt.ır. Muvakkc.t te· 
minatı 1 0638 liradır . 

4 - ls:eklilcrin diplomalı mühendis veY'ı m" "r olmaları, ol
ınadıkkrı takdirc!c ayni evsafı haiz bir müt ,,. sıs İn•aatın so
nuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracak!arı noter· 
likten musaddak bir taahhüt kağıdile terrin etmeleri ve asgari 
bir part!de 100 bin liralık inşaat iş:ni muvaffakıyetle yap -
mış ı;.'duklarına dair resmi bir makamın taıdikini havi vesa
ik ibrazı ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerin
.d !.i yazılı vesaiki komisyona ibraz etme! ri lazımdır. 

5 - B ı ip· ait keşif, proj!. fenni ve husu•i artname Çanakkale 
Mst. l\lv. satın .ılma ko · syoru. l •• anbul, lzmir ve Ankara 
l vazını amirliği satın alma komisyonlarında görülebilir. 

6 -- İsıd,"ilerin 2490 sayılı kanunun tıcrifatı dai> sir.de takdim 
edecekleri teklif mektupları teminat mektubu veya makbuz
ları ve C:iğer vesaikin iç ve dış zarflar mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olacak. En geç ihale saatınc!an bir saat evveline 
kadar Çanakkale Mst. Mv. Satın alma komisyonununa mak· 
bu;ı: mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vaki gecikme
ler nazarı itibara alınmaz. 

7 - Yukar da yazılı vesaikten her hangi birini ibraz edemiyen 
isteklilerin teklifleri kaliyen nazarı itibara alınmıyacaktır .. 

31 8 12 16 3223 

,.. 
... an 

Yüksek ziraat enstitüsii veterin€r 
F akiiltes Askeri kısmının ka}·ıit 
ve kabııi şartları: 

1 - Ankara ü$><erl veier:n"r okuluna bu yıl sivil tam devreli lise· 
!erden iy. ve ı-e" iyi derecı:de mezun olan ve olgunluk imtihaıılarını 
ve mış olmak ~.l. tiyle ta dıc kal:ul edilecektir. 

İst<kl.lerııı " •gıtla!<i ,-ı:sıf ve şartalrı haiz olması Jiizımdır: 
a) - Tiırk.ye cumhuri:·eti tebLa,ından ve Türk ırkından olmak, 
b) - Ya~ı lx • 21 oimak, 
cı - Beden teşekkülle:i n ıhhat; orduda ve her iklimde faal hiz -

metıı müşı:'t olmııl; (dil rek:tketi oıanlar alınmaz.) 
.!) Tavıc •e hareket!, :ıh:akı kusunıuz n seciyesi sağlam olmak, 
q - A:Icsin n hiç bır fona hal ,.~ öhrcti olmamak (zabıta vesikası 

ibraz etmek) 
2 - 1•teıdılerı.ı müracaat i tida_larına şu \"eoıka arın bağlanması 

laz•md;r: 
a) - Nüfus ci.zdanı nya r.ıurnddak sureti. 
lı) - Sıhhat. hakkında tam teşekklillü askeri hastahane raporu ve 

-~ı kiığıJı 

c) - L"sc mezur.lyet ve olgunl.ık şahadetname i veya tasdikli sureti 
b) - Ok la a!mc'ığı taKdirde a keri kanun, nizam ve talimatları 

k, bul cıtiğı hakkında ve]ı:;;nin ve kendisinin noteri kten tasdikli te
ahhüt senedi. 

e) - Sar' lı, ıı~·urken gezrn, s:dikli, bayılma ve çırpınmaya müpte
• olmad ğı hakkında velileriµir. noterlikten tasdikli taahhütnamesi 

lBu gibi hasla ık,, rdan b:ri 'le ''kula girmezden evve' malul oldukalrı 
sonrada" an' sılanlar okulda:ı ~ıkarılır. Ve bu müddete aid hükumet 
masrafları velılerine ödettirilir.) 

3 - İ:;tekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şübeler!ne istida 
i!e müracaat eJecekler ve fiibder'nce ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikma! eıtik•cn sonra, Aııkarada yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa • 
kültesi a<kcri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - :Mliracaat müddeti: Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra 
müracaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imt'hanına bağlı dezildir. Ş:ıhadetııame derecele
rine ve milraca11t sırasına ıriirP.qir. 1 teki' aded: ta~am olunca kayıt 
işleri kapnnır. Ye kabul edilenlere, mOracaat ettikleri askerlik şübele
ri ile tebligat yapılır. , ,lD 25 27 31 3 6 12 15 17 20 3063 

Taksim- Ayazpaş Istanbul jan. 
darma satın alma komisyo
nundan: 

1 - 1618/939 tarihinde yapılan kapalı zarf eksiltmesine istekli 
gelmediğinden dolayı alımı pazarlığa tahvil edilmiş olan 
(8780) sekiz bin yedi yüz sekesen kilo yün çorap ipliğinin 
ı,azerlığı 5 eylul 939 tarihine raslıyan •alı günü saat on beş
k Taksim. Ayaspaşada on sekizinci jandarma mıntaka ko
mutanlığı binadasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi beş bin yirmi üç lira ve ilk temi
natı bin sekiz yüz yetmiş altı lira yetmiş Ü'.: kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her gün komi~yonumuzda görülebileceği gibi 
vüz yirmi altı kuruş bedel mukabilind<. alınabilir. 

4 - ·ı teklilerin Tophanede lstanbul levazım amirliği muhase
beciliği veznesine yatıracakları ilk teminat makbuzu veya 
banka kefalet mektubu ve şart kağıdında yazılı diğer belge
lprl~ bl"rab-:r mezkur günün muavven sa.otında komisyonu· 
ınuza gelmeleri 3181 /6640 

(A.'ADOLC) 

' ' '' 
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6 25 
lira 

POPULAR PORTRE 
"BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

f.'.~evsimi n en y 2nilih· 
[erini bayan kumaş· 
larznın erkek kumaş-
larının en eyisini 

6XS> srr • ., 

Ibralıim Karakaş "KODAK VERiKROM" 280 Film ile. 
1 tan alınız. 

Odun pa.211.rı No. 12 
a pozdan 8 güzel resim -- D ş ı ab.bı 

Cevad 0Jğlı 
Bütün KODA K satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz r 

İkinci Be,·ler:okağı !'<o. 65 
KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

T e1efon 3055 

e a 
Y€rli Mallar p zarı 

•• •• • v v m 
Es s 

' t ş a na ev 
ediyor 

1 LAN 
Krrıkkale Gedikli usta hazırla· 

ma okulu birinci sınıfına talebe 
alınıror 

- Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki ge• 
dJdi usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

:Z -- Kaydı kabul şartları: 
A) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
B) Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhati yerinde 

olmak. 
C) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ol· 

mak. 
D) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
E) 14- 1 7 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had· 

!erine uygun olmak. 
F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
G) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
!-I) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

doğduğu ki.iy veya nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
nahiyeden farkı olmıyan orta okulu bulunmı • 
yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunlar· 
dan tahsil için kaza ve $ehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek 
fozla izahat alırlar 

4 - Askerlik şubelerince kaydi fabul için müracaat eylul sonuna 
kadar kabul edilir. . 

17 19 22 24 27 29 31 2 5 7 10 12 15 17 3034 
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Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

Mülga denizbank tarafından 1939 senesı ıçın muteber olmak 
üzere nama ve hamiline olarak eşhas ve mücssesata verilmiş olan ge· 
rek şehir hatlariyle lzmir körfez vapurlarına ve gerek uzak seferler 
Ya;mrlarına mahsus parasız pnso ve serbest seyahat varakaları 30 
ağustos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. Bu poso ve serbest 
.çeyııhat varakalarının 30 ağustos 939 tarihine kadar lstanbulda iglet· 
memize ve lzmirde şubemize iadesi rica olunur. 

29 30 31, 6693/3201 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
Çamaltı tu:ddstnda mevcut 5667 adet ellilik patlak çuval açık ar• 

tırma ile aa tıl acaktır. 

Çuvallarının beherinin muhammen fiatı 13 kurut muvakkat temi• 
nah 55.25 liradır. Nümuneleri batmüdürlüğüınüzdedir. 

İsteklilerin teminat paralarile 11/9/939 günü aaat 15 de Bat nıü• 
dürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 27-31 3194 

lzmir Telefon Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için lllınacak cNife> Si 1,5 tipindeki 60 adet 

akümülatör aç:k eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 Muhammen bedeli (600) altı yüz lira, muvakkat teminatı 

45,- lira olup crl:siltmesi 4 ilk teşrin 1939 Çarşamba günii 
saat 15 te lzmir Telefon Müdürlüğü binasında müteşekkil 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektubu 
ve diğer kanuni vesaikle mezkur gün ve saatta Komisyona 
miiracaat edecekkrdir. 

4 - Şartnameler he, l!'İin lzmir ve 
)erinde parasız verilecektir. 

lstanbul Telefon Müdürlük· 
16 31 15 1 (2934) 

lzmir Telefon Müdürlüğünden: 
.1 - ldare ihtiyacı için, dokuz kalem Telefon hat İnşaat mal:ıc· 

mesi açık eksiltme ii~ satın alınacaktır. Bunların miktar ,.e 
evsafı şartnam~brindt' yazılıdır. 

2 - Muhammen be:lcii ( 1643) bin altı yüz kırk üç lira, muva1'" 
kat teminatı 123.23 lira olup eksiltmesi 4 ilk teşrin 939 çar
şamba günü saat 11 de lzmir T elefo nmüdürlüğü binasında 
müteşekkil satın vlm~ komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektub0 

ve diğer kanunı vesaikle mezkur gün ve saatta Komisyona 
müracaat edeceklerolir. 

4 - Sartnameler he.- gün lzmir ve İstanbul Telefon Müdiirliik• 
ierinde parasız verilecektir. 16 31 1 S 1 ( 293 3) 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
eo • , . 
19 /8/939 tarih ve 10211 No. lu ilan olunan açık artırma ve tr 

did müddetleri içinde talibi çıkmadığından pazarlığa bırakılmış ol il" 

ğu ilan olunur. 

Söke belediyesinden: 
Kasabanın 1 SO hektarlık snha.ı dahilinde mevcud kon•iin~·cdr: 

yanlı elek\riki yenilenerek alternatif cereyana tahvil edilece.;ın e 
projesi yaptırılacaktır. ı> 

isteklilerin projenin hazırlanması Ye vekalete tasdiki şartiyle 10
• 

teklif mektuplarını 1 1 Eyliil 939 Pazartesi gününe kadar ve •artna 
meyi görmek üzere beleJiy e} e müracaatları il' n olunur. 

24 27 30 2 (3 ı 26), ~'-> 
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Deutsche Levante Li· 
nie G. M. ll. H. 

Hamburg 

(ANADOLl') 

HOLANDA AVUSTURAL YA -cEstrellano> vapuru 27 ağustosta 

SPRINGFO~~~I- Va uru ~~lip ~ eylüle kadar Londra ve Hull = 
. . p ıçın yük nlacaktır. -

ZEGLUGA POL.<;KA 30/9/939 tarı~ınde Av~~tur~~ya ve ı.~YERPOL HAT'fr = 
KUMPANYASI Yeni Zelanda hm nnları ıçın yuk ala- -

V h k d k 
. <Opoı-to> vapuru 30 tı.ğusto:;a kn· -

apurlann hareket tl'\rihleriyle LE\VANT - Motörü elyevm li- rak are et e ece tır. tıa ı T il d k h k .hl dar Liverpol ve Glaskovv için yUI, 
•- " un.lerdaki değişikliklerden acen- manımızda olup Anvers, Danzig vr . NO : an a i . ar~. e.t . tarı e- 1 ..c 1 I l d k d - kl ki d nlaca dır. 

ınea ulivet kabul etmez. GDNIA limanları için yük alarak ha· rıy e nav un ar a ı egısı ı er en = 
Daha fazla tafsilat ı k · · reket edecektir. dolayı acentamız mesuliyet kabul 

Birinci K d d 150 N n dmaWıçın etmez. Daha fazla tafsilat için ikin- DEUTSCHE LEV ANTE - LlN1E 
Lı or on a o. a • F. CO Del s · · 23 • '"t t H -
Qenry Van der Zee vapur acentalı· SERViCE MARJTJMı;: ROUMAİN ci kordonda SPER vapur acente- « 

0 
> \:apuı u ngu"' os a a~ı 

~ın._ rnu·· t d·ı . . l KUMPANY" 'Si sı·ne müracnnt edilmesi rica olunur bourge, Ilremen ve Anversten gelıp = racaa c ı mesı rıca o unur. ~ ' · ·· = 
TELEFON: 2007/2008 PELEŞ _Vapuru l ,'Ey]ul/939 Telefon: 2004 2005 yuk nlacakllr. ~ 

Sıhhat eczahane.ti --Boşdnrnk BOyük Salepçioğhı ham kıırşısınd~ = 
• ıııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111illllllllllllllllllllllllllllllllll•-· 

İ Ta 
il 111 1 il il 1111 111 il 111 111 111 1111 111 111 1111111 111 111 111 111 111 1111 111 111 11111 111 111111111 111 111 111 111111111 111 1111 111 11111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 il il 11\ 

Tasarruf ikramiye Pl 1939 K. .J" 

nı 

32,000 L i R A MÜ K A FA T 
-----=================u==::===:=:===:=:=::====:~-~~ 

Kur'alar: 1 Şubat,. ı Ma_rt, 2_6 Ağust~ı;, ı Erlu!, ı i. inci 
teşrın tarıhlerınde çekı ecektır 

ıuu"· 1KRA Mf YELER '•11111 111111111 • 11111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111ıı1111111~ 
1 Adet 2000 liralık 2000 lira § 
5 • 1000 .. - 5000 .. ;; 
8 • 
16 • 
60 • 
95 • 

500 .. 400{) • = 
250 • - 4000 • ~ 
100 • 6000 • = 
50 ,, - 475] ,, ~ 

1 ::: .. 25 M - 3~~:~ H ! 
~1111111111111ııı1111ııı111111111111111111111111111111111111111ıı11111111111111111111111111mırı1111111111111111111111111111111111111ı1111111111 ı nnmm ~ 

r. lş Ban asına para yatırmakla, yalwz para b.riktirmi~ olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 

-....... ....................................... --.:ı .. 11m11911 ................. mm;ı .. 

ANKARA 

-PALAS --

= ---APALAS .. A 
~~~------·--. ........ ·~ 

elef on : 3438 
~~~------~~--

A A 
PALAS 

~ -----5 -5 = -
-= lzmirin en modern, en ~ 

tem:z ve en muntazam ~ 
aile yuvasıdır. Konfor, te .. ~ 
mizlik, istirahat, ucuzluk ; 
noktasından Ankarapa· = 
~ asın fevkınde otel yok· --tur. -----

Soğuk ve ııcak banyolu, kalirüferli, mütcaddid friıerli olduiu 
gibi, en nefiı yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane 

ve kıraethaneyj camidir 
---
---
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Yukarıdaki resimler, bugünün si
psi hadiseleri içinde bilhassa alaka 
ile takip edilmekte olanlara aittir. 
En yukarıda İngiliz parlamentosun
da Batvekil Çemberlaynin harici si
yaset etrafında vereceği nutku bek
liyenler. 

Altında Sovye t - Alman anlatma
sının Sovyet hariciye komiseri Bay 
Molotof tarafındnn imzası (beyaz 
elbiaeli zat bizzat Stalindir). Ve n
ıaiıya doaru sıra ile bir mesajla dev-

Jetleri sulha davet eden 12 inci cPi
e» nin mesajını radyoda okumağa 
hazırlanması, 

Fransa ihtiyat askerlerinin vazi
feye gidişlerinde zevce ve çocukları 
tarafından teşyii, 

Fransa halkının vekayii gazeteler-

de takip edişi, 
Diğer sırada yukarıdan aşağıya 

inı:iltere batvekilini.ıı tayyare ile 

bir sf'yahati, Alman hariciye nazırı 
Fon Ribentropun Berline dönüşü ve 
bilahare Hitler ve Göringe izahat 
veri ti,' 
Aşağıda bir harpte beraber çalı

şacak olan Polonya başkumandanı 

Ritz Smigli ile Fransa erkanıharbi
yci umumiye reisi mareşal Peten gö
zükmektedir. 

Foto Objektif Karşısında 
Zafe · bayramı 
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