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r .. 1 
merika, Alnıanyadan, Lehis
tanla müzakereye giriş

mesaj ~önifcrcreli işe nıiidnlıale eden Amerika 
CumhurrcM Ruz\ clt 

mesini istiyor ! 
Almanya sulh tekliflerini kabul 
etmez ve Danzig için harp açarsa 
ita/ya, harbe 

sürüklenmigecek 
l""'""i'~~i'if~;·~·d~"'""l Hitlerin, elçilerle yaptığı mülakattan sonra_, müza-

ilin işleri: Tel 20335 

Cumhurreisi 
bu akşam 
Anka raya 
dönüyor 

~ 
Bir müddetten'beri ıehmniade 

buluna'n Cumhurreisi lamet Inönü 
ile Baıvekil ve bütün vekiller bu 
akpm Ankaraya döneceklerdir. 
Genel Kunnay BaJkanı Mareıal 
Fevzi Çakmak ta Ankara)"& gide_ 
cektir. 

Yann, Ankarada bulunan ve 
diğer vekillerin de qtirakiyle, 
Cumhurreiıin baıkanlığında ka. 
binenin toplanması ve son Avnıpa 
lhadiaelerinin gözden geçirilmesi 
muhtemeldir. 

Bulgarlar 
ihtiyatları terhis 

etmiyorlar! 

Bulgar gazeteleri, yakmd a 
Trakya ve Dobruca 

meselelerinin de ortaya 
çıkacağını yazıyor 

Sofyn, 26 (.Telefonla) - Yirmi 
gtln e~el askeri mümareselcr yap. 
tınlması maksadlle silah altma ça
ğmlan ve sayısı yüz bin kadar olan 

ihtiyatla.mı do.ha. bir müddet terhis 

b
. h b 1 Bomba ile 1 ke~d,~:pı~~!.~~1 cu~~"'!!:."!:~ıe ba~raau~!~ı~~~;~~ ~~~ş~~~~ .. ır a er ! ı manya ile olan ihtilafın müzakere yoluyla halle. Hatta bazı siyasi müşahitler, Almanya sulh edilmemelerini harbiye nezareti 

ASAN KUMÇAYt ı bı•r suı•kast . dilmesi yolunda Amerika Cumhurreisi tarafında tekliflerini kabu letmiyerek harbe girerse İtalya- emretmiştir. 
~ 1; yapılan teklifi kabul etmiş, bunu Hitlcre bildir· nm onunla, ~raber olmak istemediği manasını 

t~tı.ttt~.~likesi gözle göru.·l~r, l, J. miştir. . • . da çıkarıyorlar. . . . . . _ .. Bulgar gazeteleri son Annan .. 
... d l t ı d R L h C mh h ı~r Sovyet anlaşması üzerine lisanla· )-, ~receye ~e mış ır. 1 i yap 

1 1 
Ruzvelt, Polonya Cumhurreisı Moscıckı'. uzvet, e u urreıs~nın ı ti cu.ın ~ıı: 

. ~ ~ lehıatan, tngıltere ve : ! nin muvafakatini bildiren cebaınr aldıktan zakere veya ara bulma yollarıyle halledılmesını rmI değiştirmişlerdir. Mir ve Us. 

'.ttrıu~~a olduğu halde mer. · f sonra Hitlere yeni bir mesaj göndermiştir. kabul ettiği yolundaki cevabını Hitlere bildir- Iovo gazetelerinde basılan ve diğ~r 
• llirı b ı ve garbi Avrupa dev- f 5 Kisi öldü, 12 yar ah ı Mesaj.da Hitleraen, Polonya hükumetince dikten sonra Alman devlet reisine hitaben tel., gazetelerde nakledilen makaleler. 
. ~emen hepsi harp arife- i • • kabul edildiği veçhile muslihane 'bir sureti tes- grafında şunlarr yazmaktadır: 1 de dünya vaziyetinin Danzig mese-
'titıd 1~' heyecanlı hazırlık i Var J viye bulunmasına muvafakat etmesi talep C:dil- "Henüz bir çok insanların hayatını kurtar-! lesi dllzelse bile, salaha gidcmiye. 

Cdır B 1 k tl d ı -· · Unk~ D · d ~ · u meme e er e Londra, 26 (A.A.) - Coventry mektedir. mak ihtimal mevcuttur. Siz ve Alınan hükQmeti cegını, ç u, nnzıg en sonm, 
~.cılar aür'atle kendi de İrlanda tethişçileri tarafından Vaşingtondaki İtalyan sefiri, İtalya kralı. Polonya hükumeti tarafından kabul edilmiş olan Transilvanya, Dobruca, Trakya me 

·.it buıdonüyorlar. Bu arad.a tertip edilen bi rsuikast neticesin. nm, Cumhurreisi Ruzveltin mesajına büyük bir muslihane bal saresine muvafakat ettiğiniz tak- selcleriyle, İtalyan talcbleri mcsc. 
Ilı~ ı.tnan Alman gazetecı. de 5 kişi ölmüş, 12 kişi yaralan· kıymet vermiş olduğunu hariciye nezaretine bil- dirde moder dünya milletlerinin daha muslihane lclerinin ortaya çrkacağmı yazmak.. 

· ~lek ti · d' ... 1 · tn"'-1 

ı ctlbe e erıne onu§ erı mıştır. Polis ihtiyat tedbirleri al_ dirbiştir. ve daha mesudane münasebetler temelini atabil. wuar. 
•I~ den bir mahiyet ve maktadır. Çünkü "İrlanda cum- Bundan, İtalyanlara Danizg yüzün.den bir meleri ümidini ihya etmek mümkündür. Bunun Bulgar nazırlar mccli.sinln emrile b 7or . 

. lld~ll • Alman ve Lehıs. huriyet or<lusu,. nun ajanlarına harbe sürüklenmekte istemediği manası çıkardı. için bütün dünya, Almanyanın ıda Polonya gibi harb lcvazmıatmdan addedilen on 
'it biı- arında en küçük bir ''buhrandan istifade., etmelerini yor. Malumdur ki İtalya, Ruzveltin bir kaç ay bu hususu kabul etmesini rica ediyor . ., maddenin ihracı yasak edilmiştir. 
~' tt~"? taat içinde umumi emrettiği zannedilmektedir. 1 evvelki mesajına cevap bile vermemişti. Bu iti- (Devamı 2 i11clde). 
tııı~l\l lıni alabilir. 

,~"-~ beraber henüz ıul
~ . ~ 'ıılıı ümitleri bir tür. 
~ · )o" ft k ··1·· d" ~ •br · ou tıp ı o um oşe· 

~l'tıı 1~". dakikaları geçiren 
. alınc benzer bir man· 

t"" . tiki 
~~~ t\in Amerika Cumhur. 

~elt b• 
1 ~t' • ır taraftan Alman 
'ot ••• 1-1· 

t ~·~·~ •tlere, diğer taraf
ll'tı- 11 Curnhurreisi Mej:s-
~ tl'ıeıaj göndermiş, sul. 
"4tit-. ıı"~•ı İçin üç yol göa-

., t .\t ll Yollarrlan biri Lehis-
1 "-ı ~"Yanın aralarındaki 

-.. t .. tçın doğrudan doğruya 
" .re .... · . '-1.-· .. ırışmeleri idi. 
lı L:"'li:ı t'ad 

lt~.llır lıa Yoyu dinleyenler 
ıı •a~ bel' nldılar: 

do· 1n Al ~ tl\ı.. lllanya ile doğru. 
'llıı,. "" ttı•· Ş· " bit . Uzakereyc razı ol-
lıtıd· dıı-e b. •)e k n ır haber. 
~ ~)] lldar Alman devlet 
~ ltı~e h~ehiıtan diplomatla
~ d0h~r So's defalar doğ. 

~ ~·: t,.~:ı>. konuşmalar ol. 
ltjl\dt b· bu konuşm3ların 

ır uzlaşma şekli bu
(/)cumnr 2 i11cicle) 

SAT.VE 
DAVASI 
Muhakeme tahliye talebini reddetti, muhakeme 14 Eylüle kaldı 

Avukat lsmail lsa ve Hamdı Emin 
Çap, bugünkü sorgularında ne dediler{ 

Muhakemenin b•ll"'Ünkü celsesinde suçlular (Yn:rsı 2 irıcidc), 

BUyUkçekmece yolunda 

Otobüs·- Kamyon 
müsademesi 

oldu 

13 Yarall var 
Dün saat 10 da Büyükçekmece 

ile Küçükçekmece arasında iki 
otobüs biribirleriyle çarpışmışlar. 
dır. Arabalaridan biri Silivııiden 

istanbula gelmekte olan Şoför Yu 
sufun idaresindeki 17 numaralı 

otobüs, diğeri de Büyükçekmece 
belediyesine kayıtlı bir yolcu kam 
ycnudur. 

iki otobüs yokuşlu bir saha-;ia 
biribirleriylc ani karşılaşmışlar 

ve kamyonun otobüs ile diğer bir 
arabanın arasından geçmek iste
mesi ile şiddetle çarpışmışlaroır. 

Otobüslerde bulunan yolcular. 
d;ın 13 kişi yaralannuştır. 

.(Devamı .!? itici de). 

HABlEIR 
Okuyucularının dikkatine 

Haber okuyucuları, takip ede. 
geldikleri romanlann hepsini 

"Oğle Postası,. nda 
Bulacaklardır. 

Haber " Akşam 
Postası ,, 

" öğle Poıtası,, ında İnlİ§ar 

eden romanlann yerini günün 

öğleden sonraki 
ne haaretmiştir. 

tek yeni romanı 

havadisleri
Yalnız bir 

bulunacak-
tır. "Zanpara cadı,, adını ta
§ıyan bu zabıta romanını yal
nız Akıam nüshasında bu
lacaksınız. Bu tdikkate değer 

zabıta romanını ibugün ikinci 
sayfamızda okumaya başlıyo-
ruz. 

HABER 
Oğle Postası 3 Kuruş 

Uiri romanlarilc ve iııtbnr saa. 
tine ka<lar gelen uiinyn ha\ neli -
Jeril<>, ri.iJ)()rfajlarile, diğeri ha. 
'a<llsleri \ 'C röportajlan \'O de-

Akşam Postası 3 Kuruş 
ğr.rli yazılnrilo 

halkının hakiki ak~aın ga.ıctesi 

olmaya çalışacaktır. 
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SAAT 14 TEN 
SONRA GELEN TELGRAFLA 

hazinelerini Sefrada bulunan~;;ah~yr~f ·ve Ingiltere tarihi 
korkuyle birbirlerine baktılar mahzenlere sakla...--d __ ı ___ 

Yemek sona eriyordu. isyım'tiy.orum. Satın almak niyetin- L (O ifil dl r a in o in 
Jl{oter Şefkati, ellerini karnının 

üzerine kavuıtu~µ. Rahat bir Noter, bir çok defalar olpuğu Satye davası 
nefes aldı, Sofraya gturalıdanberi gibi, yal.ıyı gezairip yorulmamak, t lhı a a Denlzbank tarafından, na!ia 
ıız konutuyor, çok yiyor, çok içi. beyhude vakit .kaybetmemek için ~ o o ye le Da Da ç o o=:=:\\ kiletince istimlak yoluyla ıo6 
yordu. D~rlırında bir gev§ek- ıu cevabı verdı: ~ ii/iaJ U Q D D D liraya satmalmması kararı 
Jile, dhna~ını:ı. bir uyuıukluk his. - Pekali .. Fakat yalı harap ... elektrik elrketinin Fındıklıddi 
sediyordu. Oturulacak gibi .değil .. Ne akar 

1 
db l l d l l d tie blnaamı ıahtekArhlt ve 

ı.r0ı;.:•n:~;~ı;: ı:~::..:::::,: ıuyu -;:~~~~· ~':'!':;~,, yok.... e ir er a l n ı, po is er en ;::~yen:: .. ::::ı 
Direkli yaiırun yeni sahibinin bu Yalnız gunu söyleyiniz: Bu köh- yi 100 bin kUsur lira zarara ı' 
~~~~~~::ı~=.:ı~::;:: -~;:,·::.ı-~::!•/çin ne gide<, bL sonra muallimlerin ::ı":.!.~:.:· :!'1:"em~ 
bayramlaıtda, l&im ıUnlerinde zi- - Her halde on bin lira.. alman Denlzbank eaki umuııı ,1 
yafetler verecek, eilenceler. tertip - Çok bir §ey değil... ,· z ,· n l e r ı· d e k a l d l r l l d l dUrU Yusuf Ziya Önlş, müdür 
ve ken.diaini de davet edecekti. vinleıi Tahir Kevkeb, Hamdi 

Noter ve katibi, Rina Bediinin Çap, umumi k4tib Sadun Ga!U' 
O umanlar, iıtedili gibi bol bol bu sözUnU igidince biribirlerine Londra, 26 (A.A.) - Qtobüs. kullanılan taht bulurunaktadır • tıçiler evrak ile hazineleri ev- cı, yapı ve binalar aerviai ,.ti 

karnını duyuracaktı. Bunu düşil. bakıştılar. Ne zengin adamdı bul. ler, sıhhiye otomobUleri haline if· Bu ameliyat polis memurlarının velden hazırlanmış ve numaralan- hcndie Neşet Kasmıgil, lt 
nü'or. du .. ıUndük .. e bü··"k bir :s :rw Yalının gezilmesi çok sürmedi.. rağ edilmiş olarak icabında Lon. nezareti altın& Y"Pılmıttır. rıuı aandıklara ycrleştinnişlerdir. mUşaviri avukat hmall 1sa 
~unlyet duyuyordu. · Rana Bedii otomobiline biner - dra ıı.lkın'dan Uizım gelt.nleri has- -------;..... ...... _....,._....,.,...,....,....,.._,......._....._, ....... ----....~ meclisi idare reisi Sedad o...ı. 

Hakkı lda vardı. Zira, karısı, tiı
manblını bahane ediyor, onu ye. 

mektcn, içmekten mahrwr. bırakı
yordu. Et yemeklerine hasret kal. 
mıgtr. 

ken: tahanelere nak!etm~ğc amade bu· Hudut ha-" dı·s eler,· ya Taner, Şahingifay ile, rasll 
- Yarın, dwi, bir mimar gön- tuntntktadır. l misyon parası almakla ithaııı 

dereceğim. Bir kere de o görsün, . sabık Milli reassUrans umuın 
ne kadar masraf gideceğini tah· Harp zühuru tak?innde hük\l. dUril Refi Celll Bayar, ~ 

min etsin •. Size, hafta nihayetine metçe teıisi mutasavver olup iaşe B ·, r A 1 m an d ev r lf ye s ,· dürU ~alik Kevkep, h~uk 
kadar kararımı bildiririm.. mevadı teminine çalı~cak. ol~n rl avukat Atıf Ödül ve btıı,.... 

- Doktorlar, kırkından sonra ' servisler teıkilltırun ıkmah içm hm satmımda telllllık yapall 
. f ld ğ - ın Dört gün sonra, mlitcahhidin . bi 1 U • • L h t k 1 d b • 

yorlar. t>amarlan ıertle§tirirmif... il s otomobılı, notcrın yazıhanesı, tayin etmişti. Bu müşa,·ir ittihazı Tamelln muhakemelerine bU 
et yemenın ena o u unu soy ı.r l k . . . . ınraat nazın, r z raat m şavırı e o p ra arın a 1 r jans girketi umum mUdllrU 

Diye adamcağıza. o kadar sev. öniinde durdu. Kahverengi, tini. lbım tedbirleri nuıra bildirecek· da ağtrceza mahkemealnd• 

di ~ i biftekleri, bonfileleri tattır- f~ı bir ıoför, m_alö.ne ile yazıl· tir. k ı· ı om et re ,· ı e rl ed ,· edildi. 
g mrı bır mektup getırdı. 

mıyor, ko~tlu. HnJktn icabında Londrayı talı!. llk celsede yalnız, YUluf 
n--tları ..ı. umumi krizden Bu mektupta Rana Bedii, bü. d bil i . . kte...ı bUtUn A ,,._ kla ı.1 ~ be Önl§, Tahir Kevkeb, ile Nfff1/e ~ .... _ • • . • ye e e mes ısın mu u Vorşavo, 26 (A. .) - v.tro. uza ıauı owu.unu yan , et• 

sonra masraflamu kmmak mec.. tun ışlennı bırakıp yazrhaneaıne tedbirler ittihaz c!dUrniıtir. lenko mmtakaıında Myılince ci· mektcdir. smıgil sorguya çeldlnıJttl. ~ 
buriyetinde lulmıtlarldı. Evvelki gelmesini, Direkli yalının pl5n • . . • . varında bir mitralyöz bulunan Polonya • Dantzig butludunun dealHI amJ di Em1n Çap ile a 

. . . la eh tarını satıc. mukavelesini de be- Mualhmlenn mezuruyetlenne d r. 1 m sa Can13 Eorguya ç 
gibi ııyafetler v~yor r • ' :ıı • • • • ml bir Alman devriyesi Leh arazisine Polonyadaki kısmının kapatıl ı.:ı Muh k , 

• . • . raber getirrnesini rica ediyordu. nıhayet verilmiştır. Mualll er d . d 1 ·aı l~h· a emenin gUnUnU 
Yalının cUi ubıbı Baki Pqa, . icabında talebenin mektepleri ıirerek bir kilometre kadar iter. na aır o qan şayı ar sa" ıyet. rtl 1 raklı • 

'sini k'. B 1 k h 1 ~ ı · · tar bir membadan tekzip edilmek- .> -z ercek mde ci ldagırceat a.yda bir iki defa kendı ve o· .. un ar. ç.o. tan azır anmıştı .. tahliye etmeleri için hazırlıklar muıtır. -
Kl 1 b d k tedir. agzına a ar o urmuı u. ~ 

yün imamını yemeie çağrırdı ··• up enn ınn en, umar masası yapmaita memur edilmişlerdir. BugUn maznunlardan nıe1"":. 
Çok uşta bir aıçısı vardı. Gü.. ba§ınclan kaldmlıp getirilen pa. . . Almanların a5tıiı ateıe muka- Matbuat Almanyada oturan Po. tulan Yuınıf Ziya ö~ ~ 

1 yemekler tatlılar yapardı. En tazade ile müteahhit tarafından Bu tahlıye f.tı, aal~lyettar ma· bele eden Polon1alılar birinci aU- Ionyahlann martta bldiğı fena kcb ile mühendis Neşet 
zc • . · al d p 1 1 d kamat tarafından venlecek ilk - ı ı . .3 'k" t t kt ncfw içkileri, içerler, yemekten ımz an ı.. ara ar a ın ı. . . . van alayına mensup bir Alman ••• uame e er.ucn §1 aye e me e sorgularından eonra buJ 

S Ş rk • . di ı§aret üzennc yapılacaktır. neferini öldürmü•lcrdir. ve bunların her türlü ara§tırmala· tahli•'e isteklen' h-'-'--dt yerlerdi. onra, e ati, genç mıraaye :ı ,, ~ 

Sonra eece yan•ııla kadar lda- ile Gardenbarda gamiaınya içtik. Londrarun merkezlerindeki ma- Devriyenin diğer efradı mitral. :.ı::~~ kaldıklannı kaydeyle · ~;~~~~ği için herkes m 
~ oynarlardı. terini, sarışın bir kızla otele cit- ğazalar, bürolar bombaların ika y5zil bırakarak ceri çekilmiıtir. 1 tık.olarak Hamdi Em1ll Çllı 

O zamanlar §cfkati, genç ve tiklerini hatırlıyoıidu. Bu, bir ge. e:'eceği zararlardan. maau? ~a~ ,.., 

b t..a .ıı. D kta ·vı1_ cclik arkadaıı ne 1cn ne 1uh ne bılecek ıurette techız edılmııtil'. Alman araziainiden ceçen Nord o· 't ı · b • h b guya çekildi. Hamdi Embt V" ~ 
e~ rw. ama oynama n zı,,,.,... ' ' k • · d Expres bütün caınları kırılmış m 1 1 1 r a e f dlği ifadesinde kendtalnlP ;,,""-1 
de ye~kten, içmekten zevk güzel bir kızdı. Mağ·a· zalarro. e sensın e geçen 1 

1 ld b ğ kl rtı r olduğu halde buraya gclmi•tir. Ba(tarafı J incide sini suiistimal ve ihmal et atı&h. Sağ yanağının köşesinde kil. eyy u en erı •.ı ına ar va. ı ... ~ :ı 
O d d k ba 11 . • . lunamanuıbr. Alman ve Lehi.tan dia ettiklerini, fala.at hlçbJ.r 

çük bir ben var.dı. Şimdi, sofrada at~n a ı r oto enn ve Stettınden Könıg~~rıe ııden ordulannm hudutlar üzerinde ihmal etmediğini, Satye Pqa, Umumi Harpte serveti· 
nin büyUk bir kı•mını kaybetti. •• 
Kab•nat ta kendisinde idi. Zira, 

zevkine dilıkUn bir aldamdı. Note. 
rin tö:derine, ihtarlarına ehemmi
yet vermeı, aldımıudı : 

k d G" 'd idüplcrin pencereleri demir teller üç Alınan tayyaresının Polonya b 

kaadI'fISınb a .otu~dan uzı eye ne le yahut klğıtlarla örtülmUftür. , karıılaıbğı §U c!ekikada doğrudan alım satım işiyle allkaşı ·• 
ar enzıyo11 u. ıranal ilıı:erlnden uçarken Polon. d w .. __ , _ batlamak dığmı, keı:rit raporunun elJllP" oeruya rıwııwanereye ,.. 

Noter, müteahhidin baldızına Vestminater manll!ltırmdakl ya bataryalarının &ter.ine maruz f'k • • d •- - .. h . mi§ ve altında imzasrnm. b 
~ . . ı rınm mey ana ç 111UTM1IJ ıup eıız 

büyük' bir hazla bakıyordu. Gü- kıymetli evrak ile tarihi hazineler bldıklanna dair Almanyada oır d ha 'dd. b' • h . d' olmasının da sadece eVra)• . a cı ı ır manayı aız ır. 

zide, çok kibar, çok güzel bir ka. kırlarda hazırlanan derin mahzen haber netredilmittır. eekllnden ibaret olduğul11l 

- Adam ıen del endi. Me. 
zara ıatürecek değilim a ! .. 

dınch. lere nakledilerek emniyet altına Fakat Almanyanın aıırı talep- Vakit geclkmlştJ. Mahk_.,. 
Ş · F d. · k ı w almmıtır Salihlyettar mahfiller hakikatte lerinıde iaran halinde bu türlü kuf bulunan Uç ma.znund 
aır er ının yavaşça u agına, · . . . .. .. 

fısıldadığı §Üphesiz biraz ar'.tkra . hır Alman tayyaresının memnu 1 muıcakorelorden aulhu muhafaza rinin itirazına rağmell 
, ~ ~ Bu harınelcr aruında 600 ıe. _,_ ü • d k h·ı d-LiJ le L· • k b·ı ~ r ı d d di _. söze karııı öyle ııuh -re müstehzi • . • • d nuntaaa ıerın en u~r en sa ı e vv eco ıııır netice çı a ı eco15• az a evaın c eme ve 

Pata, bir gün kalb sektesinden 
öldU. Servetinin kırıntılannı da 
oğlu yedi, bitirdi. Çiftlikler, dük. 
Unlar mezada verildi. Yok paha· 
sına aatıldı. Nihayet sıra Direkli 
yalıya geldi. 

:s ;s ne.dcnbcn taç cıynıe mera11mın e ba ala ih · .. · belli .:ı-iild" mı ği hile bir gülüşü vardı ki.. tary nrun tar ate,ı U&crınc ıınıı ır. mu nin de iste veç 
Ziya Öni§, Tahir Kevkeb .t 

Bu kocaman yalıyı satabilnıcl: 

kolay bir lı defUdi. Bakımısızlık.. 
tan harap olmu§tu.. Temelinden 

Zen~in müteahhi:lin Direkli yn 
1ıyx satın alışı , köy halkım, ve 

bilhassa noteri çok sevindirmiş • 
ti. 

Ilört ay ~bir ılirü amele çalışmıştı. 
Kölüler de bu sayede iı bulmu1-
lar, para kazanmışlardı. 

çatııına kadar tamiri lhımdı . :Yalının tamirini üıerine alan 
Bu terakki ve konfur devrind~. mimar, hcnilz Almanyadan gclmit 

havagnzi, elektri&i, akar suyu, bir Türk genci idi. Cidden san'at· 
bonyosu olmryan btr yalıyı kim klrdı. B,u köhne binayı, harici 
alırdı?. ve dahili kısımlarını bozmatdan 

Tenrirat, gulambalariyle ya.. asrile§tirmiıti. Hiç bir yerde elek. 

pılıyordu. He11lar, avlunun bir trik teneri görülmUyordu. Su bo
kötnıntle idi. Akar ıuyu yoktu. ruları, radyotörler de duvarlara, 

Bunu, ahırların yanındaki ku- veya pencere kenarına yerleıtiril. 
yul~an çekmek, kovalarla taşmıak mi§ti. 
liıımıeliyordu. Noter, zihnen bunları düşünür· 
Aruıra bir talip çıkıyordu. ken Rana Bedii: 

Yalının denizden ıörünüıü, par. - Bay Şefkati, dedi, ge~en gün 
kın ıüzelliii hoılarma gidiyordu. tam.dİklarfdan biri, yalıda cadı bu. 

Pnkat harap kapılan, pancur· lunduğundan, araaıra çıkıp do
ları, yıkık duvarları dökük sıva.. laştJğmdan bahsetti. Doğru mu 
lan görünce konfordan eaer olma- bu'!. 
dığmı anlayınca vazıeçiyorlar: · Noter, bir rüyadan kurtuluyor. 

- DUtY,Mlim, size haber gön- muş gibi doğruldu, kalın bir ses-
deririz... le : 

Diye giıliyorlardı. Bir daha ne 
geliyorlar, ne de haber gönderi -
yorlar.dı. 

!lfr ... • 1 : 7' fa ,.marteıine 
kibır tanrh Mr Wtrı ıeldi: 

- Ben, ctear. MUteahhid Rana 
Be'\Hiyim .. Dtre1rtl 1öTr g<Snnelr: 

- Evet, dedi, merhum Baki Pa. 
şadan işitml§tim .. 

So!ral:Ia bulunanlar hayret ve 
korku ile biribirlerinc bakıyorlar· 
&. 

.(Devamı var) 

Ufukta sulh 
ümitleri belirdi 

Kıısımgllln tahliye taleblt~ 
dederek muhakemeyi 1' eti 
14 e bıraktı. 

BüyUkçekmece 
kaza 

B01t01a/• lıJ' 
Bunlardan yaralan ald' l' 

BflllMafı 1 incide 
Vaşington, 26 (A.A.) - Sefirlerin Bitler 

tarafından kabul edilmesini müteakip Aınerilca· 
nm Berlin maslihatgüzan, hariciye nuaretlne 
bir telgraf çeJmıittir. Bu telgrafm tifreleri ı .. 
çtldıktan sonra hasıl olan kanaat Hitlerin sefir
lerle yaptığı mUllkat esnaaında müzakere ka
pılarını tamaatlyle kapamadıfı merkezindedir. 

Bununla beraber Alman devlet reisinin, Ruzvelt 
tarafmdan teklif ve Polonya tarafından tasvip 

çü Cerrahpaşaya diferltri 1' 
yükçckmecc diıpanıeriıı• 

edilen bal tekillerini kabul edip etmeyecefi 
malQm delildir ... 

mıılardır. 

Cerrahpaşaya yatınlanJJI' 
zaffcr, LOtfi ve Davut i · 

Londra, 26 (A.A.) - Almanya sefareti dir. 

Alman tebauını derhal veya en kısa bir zaman 1 Hadise tahkikatına 
zarfında terketmek emrini vermiştir. 1 tır. 

öGLE 
GAZETELERİ 

SON POSTA: 

NE 
"Hefgun" sütununda Muhitt.üı Birsen Budl.petltde l\ue • A1Dıan 

itilarında.n ilç gün sonra. umumi lıayretJıı sall oldutunu 16yllyerek, bu· 
gUnkü vaziyeti hulAaa etmekte ve eıcllmle demektedir k1: 

"Muhtemeldir ki Rusya ile Almanyanm yaptıklan an1apna U'L 

smda henllz hiçbir tarafta İnal\Un obnıyan bul noktalar ve bu arada 
A vnıpa i31erlne verilecek yeni bir n1zama alt bası tetebbU.ler bulun· 
sun. o zaman, yeni yeni aeyler duyıq.amız ve ıörmomla devri reıeoeıc
tlr. 

Ya§ııyan gl:Srtır. 11 

AKŞAM: 

Politika ıUtununda: 8oV)'et • Alman ltilltı menub&bı edilerek 
ozcüınle deniliyor ki: 

DiY ~RLAR 1 
~ .. Sovyetlır 'Birllti ~lnıanyanm aleyhlno olan herhanıf 1 

ırupa stmemeti ta.hhUd etmekle Almanya aleyhine ıttJ!a) 
mealn• thumat kalmanuo, Almanya dnhi Rusyanm .ıeyhlD• 
llt ittifakı tıllen bomıuıtur. 

SON TELGRAF: ~ 
Etem !aet Benice "Bu kargaşalık içinde Türkiye,, ııdl 'il 

kalel!nde, Tllrk mWetlnln her tUrlU hadise karşısında ke ,6'/ 
deratmı tek bir kalp gibi Mlııt Şefin karanna btraktığnıl 
diyor ki: 

b"r IJ 
.. Atatürk TUrkiyeai Osınanh İmparatorluğunun asla ~ti" 

olmadıfma göre, tarihe mııl olan hntnlnnn, müstacel ve ' 
rarlann bugUn tekerrUrtine imkll.n yoktur.,, 
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HABER-

RiSTOF 
KOLOMB'UN 

YUMURTASINA 

O O G R U 1 1 1 ı~ ....... -----
, • ...._!!fi.ata da.it: vazan: VASFi RiZA ZOBU 

1-
ı~ aşamak sanati ,, 
~~ tfrı . l.Mız Fransız muhdr-

1 tQİatrınirı en cazibi M. A,1dre 
f %~lduğunu iddia ede:sPk öy. 
~ \ttr~~0rum ki }'anlış bır !10 
~ 11 olmayız. l Ie.m o, ya 

Bu sene de leyleği 
ayakta gördüm galiba!. 

djl'arı ttleın!eketinin değ:ı, ba~ Şehir Tiyatrosunun değer. Iiyecek değiller a .. Hem ne der -
l\iıa Clrın karileri icin d:.:. cızip· li sanat.!dn Vasfi Riza Zehu, le..'"Se desinler .. Ben o yerlerde ne 
":ıaıı bizde de okcllı.!) or; bugünden itibaren bu sütun- lcr gorüyorum, ne acayip, ne tu-
'· -1ı~dar iklimler, Disraeli'rıiı. lnrd.ı çıkaCAk yazılarında, haf §eyler .. İyilerini yazıyorum: 

tİbi e Çemberi, Cephe sohbet. son defa otomobille Avrupa. Allahm bir kulu, yarım ağızla 

11 
~~.ttıühimleri dilimize Ç',\'· ya yaptığı seyahatinin ve o- olsun "teşekkür ederiz., bile de. 

~ ~~ Thibaudet, hayli za radan Amerikaya gidi§İnin miyor .. Derken bir de ho§wna 
~~\ole ti, ondan bahse'·crken: enteresan gÖrii§!erini ve inti. gitmiyen bir şeyle kaI'§ılaşıyo-

~~lıtUr,,~.ance'tan açık kalan ye· halatını anl;ıbnağa batlayor. rum. Onu da ya.zıveriyonım: "Tc 
ek'~ d ' rd §ekkür,, e susa:ı ağızlar bu sefer 
_-..~ .,~· ıyo u. Bu tahmii' *** "tekdire., açılıyor, sövüp sayıyor. 

'L;· kitq tU\tı: M Andr~ .Mauro· Bu sene leyleği ayakta gör-
~~i~t Plan da Anatole Frnn • jllm galiba. Altı ay, tiyatronun lar .. 

0ıb· Adam sen de, ne derlerse de -• ı okunuyor ve karıle; penceresiz, hav8'1ız sahnesinde , 
• .t ay sinler .. Maamafib, bu seneki yo_ 

ı
,,.;·~l)' nı ıümreye hitan edi Jeceli gündUıJü çn.h§tıktan son· lum üstilnde bulun.anlar ne meL 

e ~aı~:atı. seven, doğrudı;m doğ. ra, tatil devresini, haylb mek -
11C1 h he, ne umıne aldırış eden milleL aı-.ıtı .. _ ıtab eden eserlerder tep çocukları ~bi; candan ve gö. 

. .. ~ !erden değil .. Onun için, bu sene 
İtb ~· ciddi meseıelerel'"I• nUlden çekiyorum. Otuz bir mart, hüc· uma ug-ramaktan kor~uy· 

0 
• 

Uınl bah d. · · · Ti.irk tarihine belki, kötü bir gun·· •uu 
• laka e se ılme:ır.ı ıs- ruın .. Asayiş berltemal .. Elimi ko 
~ t haıperest oldut'U i;in olarak geçmi§tir amma, Şehir Ti. lumu salln.ya sallaya bu eski. köh 

d l'anJannın bacında ,;iden. yatrosu sanatkArla.nnın "Azftd,, 
~ ı; ne dünyadan; taptaze, yeni dün. 

ıı bi n çetin kit~plnrdar: arifesi olduğu için pek mübarek ya.ya ağrr ağır i!eı:lyeccğim .. Ba. 
~IU r ZQrnre. "Sonob.. lann bir gündür. kalım ft.yinei ccvran ne suret 
\ı~ ~dikleri kitaplar v,ı::dır: Çünkü ısanatkArlar "Bir nl- gösterecek. 
~~Ilı gerçekten okumazlar. aan,, la gtlne§e çıkmak, nefes al. *** 

: •••••••••••••••••••••••••••lll••••••• ...... •P•• .. •••• ... • .... •••-•••••••••••••••••••••-••--•• . : 'no.t-

0 ün yaya henüz akıl hakimse 
neden harp olamaz ? 

Yazan: M. DALKILI~ 

DÜNl'.ı\l.A eğer henüz şuur \C akıl hliklmse, hidJscler henüz 
aldın dizgininılen kurtulmu~ dcğllse ''e insanlar henüz kcn· 

di mukadderatlarına kendileri hükmcdemiyccck kadar ı:uurlarmı 
knybetmeml eler, bUtun korkunç görünüsünc ra~en, barb ola· 

Bunun için aklın sapp dökeceği scboblc.r, sanırız kf, şudor: 

1 - Buı;Un blr gaflet harbi yapılmasma artık imkan kalma-
ı mı11hr. Çünkü büyüğünden küı,:Uğüne kadar blitun de,·lotlcr tepe. 

den tırnağa kJtdar sJIAhlanrp hazırlanmı:ıhırdır. Çekoslo,·ıılcya hldl-
11cslnden evvel höyle bir harbe, nazari bllc olsa, ihtimal olabilirdi. 
Busiln bu lmkfınsızlaşmı~tır. 

2 - Gerek demokra.slJerln, gerek totaliterlerin, yani (arpıs· . : 
mMından korkulan Od tarafın mes'ul "«>tlcrl de harbe dcğccclt1 ! 
yani bir harbi tarihi zaruret haline getirecek lıiçblr A \Tupa me- i 
selesi olmadığına kani bulunduklarmı en kntt llso.nla söylcmlş1erdlr. İ 
Hele rnilletıcrtıı tamamly1e bu kanaatte oldnldarma ,eıt n Uphc ! 
yoktur: Bo kanaatleri hllAfın:ı harbe glrcttk ne bir de,·lct, ne blr i 
nı ili et o Ja.nıaz. ! 

! 8 - Harbe ııalk olacağınıtan korknlıı.n eğer Ru5 • Alman a('lemJ i 
1 tcc:niiz pal{tı ise, bu pakt cn·ela ikf tarafı da herhangi bir te.. i 
i cıwUzden mencbnektedlr. i 
j Bundan başka .Japonya mihver d~\·letıerlndeo dr5arda kalmış· i 
1
1 

tır ki, bu, mlh,·cr de\1etlcrlnln dtnh; harblnd~ müthiş bir zaafa İ 
uğrnmaa1rma scbcb olmu~tur. 1 

Ynlnız kara ha.rblJ'le, Uphealz kf, harb blteınez, 1 
So1b cephesi deni.derde mütht, bir surette hlklın bulunuyor. ı 

O halde bu kadar bUyük bir muvs~cneslı.Jik ortadayken harb ola- J 
maz. 

' - Nihayet, bugün de,·JetJcrfıı b~ıncla bulunanlar hir cihan 
harbinln ne demek olduğunu t.ok iyi bllcn n a..'tla mecnun olmıyan 
iosanla.rilır. Sulhle hallolunablllr meseleler irin medeniyeti ate:;e 
vermelerine im.kin dU~Unü1cmez. . 

O halde yopılan lıarb hazırhkJıın nedir? .. 

Bugün politika yaln:rz kun·etıc yilrUmektcdir. 
Büttin hazırlıklar ),ldınm harbi denilen bir gaflet harbi n 

son zamanlarda görülmü' olan cmri,·akllcrc artık meyclıuı ,·erme. 
nıek lı;lndlr. 

Ilu1iisa, mantık, mntlakfl1' ld böyle konu&ııyor. An~c, insan-
lar hcnUı onu l§f fob111yor1anıa... i 

... •••-••-• •---•••••••••••••-•·--.. •••aeaaa•aaa•-•W•1'••••-•n•H•-

~ ! ~llJntk l~ım geldi~ini bil. mak hakkını kar.aMlJ§ olurlar.. v• •• •• • 

~~ ~rı öv ı 'k' · k · Anlamıyorum iMJyarladnn da Leylegı ayakta gordum galı_ kında hiç bir maliiınatı yoktu.. yok gibiydi •. Fakat bugün ''Lti. 
lllJı~·,,:akr er;kı ınl cı ısmlı ıse ondan mı· voksa · .. kordum bozu •. ~. d~mi~tiro .. ~Değil! Ayaktn de. Benim de .• İşte benzerliğimiz.. leburgaz,, a kadar açılmıs olan 
1.,._- ~ o ur ar, on ann • ~ ... x.:1 B k 1 ıı.d -

ltı,:' ""'1ilderi kavradıkl.m i _ luyor da eahnede kendimi tar.la. ı»:. ·· u sene. .... uçar en ı_ıı.v a *** asfalt yol lSyle güzel .ld. Altımız 
~-'%le . · · mı yoruyorum nedendir bilmem gc:I'm'ti§ olacagım .. Yolum oyle U- Adamın biri, şöyle yüksek da.ki araba, patinaj yapar gibi 

r ve o ıncclıklerm anla. ' ' zun ki... 
t ~r sanıp kendileri 0 1.N. ben bu çalışma. zanııuu olan altm . . çe bir yere çıksa da: kayıyor. Onun için, ben Lti.le. 
~~iki · · · · . cı aym nihayetinde ıslanmış çU. Amma bız buna. gelınceye ka - "Ey ahali, Amerikaya nere. burgaza. kndar süratle yUrUyUve. 

Hayat 
Bılgıleri ı · PRATıK 

....... 111111 fll ..... 1 1 lllllf ........ 

Bur!iiudeo itlbattn, okuyucula
rımız, rnUt<ıha ı bir ht.yct ta
rafmdruı idare edilen bu sütun. 
da nnslhlopedik bl~Jerinl art
f ıl'8('aklar, hayatın her safha· 
r haldımda malmnat bıılablle

ccklerdlr. na yazılan kesip 

kJamnkla kıymetli bir eser 
knıanmış ol cak mız. 

Cu~;Jlt:ı10=2.==11 

~ 
~ 

'1 

l - Kö r.llk. Z - Akoıd anabta.n. 
S - Adi dlyıı.pazon. (La sesi iç.in). 
' - Dört notalı dlyapuon. 5 -
l'ç tonlu diyapazon. G - JCromatlk 
d.Jyapazon. 7 - Anahtar \"e kö~ellk 

bu fteklJde takılır. 

Bomda tellerin nasıl akortl ea~Idlfi 
görülüyor 

A~t6 ~ ıçı~ ıftıhar ~derler: rUmu··cr ı·~ go··rme ka,biliyetini.'kay dar neler gördük!.. Geçen sene d 'dil' ? d' b' al v. 

·"ıa• •v,auroıs'run Kt~~pları ~· ;: ''K f d - t k Le lan en gı ır .,, ıye ır su sor. recegım .. 
~~e France'ınkiler !lİbi, , ~ betmiş bir nesneye dönüyorum.. M a a~, . aş 1 K" -i s 

1~ sa .• Herkes gözüniln önüne hari. *** Piyanonun çok çalınmuı, uzun 
~~dendır. Onlara fe\·l .,•fıde Ne kafa.mda dU§ilnme hassası, ecnunu, Y' :zm orog u u; a tayı getirir.. Kimi 1stanbuldan Her tnrnfto. imar göze çar- mfiddcı metruk bırnkılmıısı, kurtildık 

Piyano akordu 

'"bıı~e kalacaklarını iddia et· ne vücudumda kıpırdama hareke Ga.şti~k a.ttıdk .. ğDd a~ bayı.r demcdı~. vapura bindirir, ltalyadan, yahut pıyor •• Ben bu yolun yabancısı nııubct nsaire nkordunun b"zulm:ı 
~~ , . . . . ti kalıyor .. Tiyatro kapanıp da neşm 0 ugu yen aramaga Fransadan aktarına. yaptırarak değildinı .• Evvelki sene de ayni sını lnt:ıç c<Jcr. -
A-ı~İitı ~oktur; bıtırıp d:: bı - kendimi biz.im köyde evimin ya gittik. Şimdi battığı tarafı mı yolu gösterir .. Bir ba~kası, Sirke vasıta ile buralardan geçmi§tim. Piyano akordu sadn kanunlarınn 
"l,l'>ı Ce haylı ~ olthklan- ' ' b. · ld k' uy Setta ı d. vukurıa knl.ıil olnbllir. Akord ahenk ı. ·•ı n..1. uviı ~ •ak odMmda. biZt.at yat&ğımm ızı yı ıraca ·· 8 r .,, 1• ciden treni kaldırtıp, ya Fran- Amma bugun·· yabancısı oldum .. 
.... ~ ~ bulunmadıgını farke· ~ ' · f k ld k '..+,.. denıeklir. Yani tellere ,·erilen muh • 
~t içinde buluyor orada solu· yıp se ere oyu u 1ı1""'" saya, yahut Almanyaya yollaya. Her taraf, her geçtiğim aehlr, ıelit noınıarln elde edilen a!ıenkdar 
~l zarar yok: herh,ngı N k d' U *** rak, falan filan limanlardan trans öyle dcği§mil} ki.. Muhacir köyle. sesler deıııekılr. Tellere vcrifon muh-

.~ b~~: da kolay .Kolay e. ~~r~:Ü.St~ y::ak Z:~:m~. ~~ Evimin önilndeıı otomobile bin altantikleri tavsiye eder.. ri imrenilecek kadar ~irin.. ıelif sc,lcr kıılııRı tırınalomnmnlıdır. 
~ ayız. l•at bir gün geliyor ki, baharın dim. Niyetim, Fransa sahillerin- Fakat, başka Nr adam çıksa. Mü!ctti§i umumilikle, kızılay, Bu sesler on iki notadıın ib.ırct TC 

~ ~r6 . , . koku.su tam burnuma. kadar da - de, Bahri Muhiti Atlası kıyıların da: "Efendim, Amcrlkayn Edir· elele verip geçen OODclerin dağla- som denilen heyeti umumiyeyi ıcşld1 
!la r1: •• 

1 
.... "tı.. fauroı.s n.m en yem yanıyor .. Bir giln geliyor ki; ri . da inip, Kristof Kolomp gibi, bir neden "'İdilir,, dese; bu: "ÜskU - rma, bag~lar kurmuşlar. Balkan • ederler. 

"ll .,1 :. , H' d. b Akort lrill anıcll usuller - ı-:aer 
· (l). :S ıze tevrıl~ı: Y~ş~mal -;ıeklerin rengi gözlerime kadar gemiye atlayıp · m ıstan,, m dara, Sivastopo1, Batuın yoluyla ln.rdan hicret eden Türkler, bu tnmlr edilecek bozukluk murııın ve 
1, blıc b~ da e\•elk~~e: gıbı tat. yaklaşıyor .. 1şte o zamnn, kabu- beri tarafını bu!mak.. "Kristof gidilir,, demek gibi bh'§Cy olmaz yeni köylerin zarif köşklerine yer umuml ise (mesela teller kopmuş, o. 

, ~ "eh . 1~kım du~unceler a· ğundan sıyrılarak uçan kelebek. Kolomp gibi., diyorum. İnanın mı? .. Amma, hıç te öyle değil.. lc~tirilmiş. kort ınmamen bozulmuş ise) bir pi-
?' ıı.ı~nı 1;.•ere_rek,, oku'l yor lerle beraber, ba:ıa da havalan. ki; ondan hiç bir farkım yok.. Meselfı işte ben, Mecidiye köyUn· Sokaklanndan ge~erken dua yano akort uslnstnın celbi IAzımdır. 

rı:~llda U n d Aklrmca azim ve bilgice demek • Ço Eğer bozukluk hnrH ,.e ehenıı.ı •.. ~ı~iz 
"41, ""~ ısını: . n a e ma hevesi musallat oluyor .. Bir • deki evimden vedalaşıp, arkam· ettım: " luk çoc.uklariyle me -

1 ı 'U k · · t ğf" ıı h be se buna h:ıcct yoktur. Mnamııflh a -
1 %ııe r. ı;ede Bır vaşamaA gUn yine tırtıl olup sahne dekor- ıstemıyorum, e.:ı a uru a ·• n dan dn bir kova 1..u dökt'.1rdUkten sut olsunlar.!,, diye. kordu yap:ıbllmek Jcln muslkıllen an 

"ıv,~~ı ~phesiz güzP.~ ol • !arma. yapısmcaya kadar o diyar zerliğim: Onun, Amerikn hnk. sonra, Beyoğlu, EminönU, Rıza. Dedim a; her ı:ehirde bir faa. ıamnk, ynnl ıes1ere kulnğı ahıık 01• 
~~lllatı de fransızcadakı :'la· ı:ıenin, bu diyar benim, elim asa- !undaki ''Ukufudur... paşa yok~u tarikile Amerikaya liyet göze çarpıyor .. Bunda ''as. mok, tıldtı lAziT" yl elde bulun-

lanati dı. M. Ma~rois: "Ya· sız, sırtım abıunz dolaşıp duru. O, vapura binip Avnı~a sahille gidiyorum. Rumeli, Makedonya, ker,, in çok tesiri vardır, Şansı durmak şarttır. 
· "y "derneği munasıb hul- yorum.. rinden ayrılırken, Amerıka hak. Besarabya yoliyle Amerikayn.. olan şehirler; fırka veya kolor- Du ftlt11er ucınr: 
" ab _ _ , . • ı d k 1 b' d' Or 8 - Dlr diyapazon. ıb.,_-V"'uaJC sanatı", ' şte Geçen sene orası, evvelki sene kmda ne biliyorsa, ben de onu.. *** u rner ez ola!l ~e ırler ır. . Dl 
. ~r "'" ı r snclcme ile hali ihtizaza geli· . li : wyle okumalı, böy. şurası; şimdi de yclumun iistUne O, acayip bir memleket, yine a. Bu yolda ilk merhale "Edir- du evleri, komutanlık binaları rilen diyapazon dilleri dördilncO ok_ 

~~ti~ bö:vıe kumanda etmeli, Amerika çıktı .. Bilmem !>una ser cayip insanlarla karştla§acn.ğım 1 ne,, dir. Bu güzel şehre otomobil. şehirlerin birer ziynetidir •. E- tavın (in) sınn mu:ıdil tabii bir sf!'s 
·:, '·u~1atnalı,. . demek olu~; serilik derler mi?.. her halde biliyordu. Ben de bili. le gidebilmek için geçen senele.. dirne yolundaki şehirlerde de bu verirler. 
'it,~lc art de vıvre,, de nca,. Deseler de, yüzüme kar§ı söy. yorum .. Amma onun, bunlar hak re kadar, hemen hemen yolumuz (Dcı·:ımı 5 incide) ' b - TeJlerin l.ınAlı olduğu nı:ıkn -

··,, ttıq de Ya~nır, böyle de se.. rocıklnrı tevJmıejte mnhsus hlr onoh 
·ıfllası vardır. Bu numıce'ı lor. 

~ ad c - Ynnyano bulunan telleri tec -
. ~ ~tı? ~e etmek bilmem k~bi. K k b" k I .. m ~ ~ npll- Çifter çifter mi başladı ? rıt edıp ihtizaıd:ın men için uçıarı ~t k 1Utercim fazla arama· Or UnÇ ır arar J\.U~.,_.~ deri veya meşin kaplı bir aAac kil. 

{:~tabı yer yer O!<Udt·m. R O:rn.:n a]MSlDlO TokyodM blldlr· oroMOBIL kazalıınndan lkfıyet e.. mn. 
~ A. 

1 bir türkçe ile dlğlne göro Rus • Alman paktmm har ne mlithl bir karar def;rll mi!.. tlip duruyorduk. Euyrunu:ı: Akort yapmak için cvvoltı piya. 
\' ·~ll l~ · · nonun üst kapağı, sonra da kiıh·ycyl ~..._ m olan da bu •:lı . imzası Japon gazetelerinde büyük bir lnfi- ı.u değil: Galata nhhm C3dlleslnde ~oför A11nln knpaıan üstüvaneyi kaldırınız. nunu 
~ ~~ sanati", doha ziyade a1Jo tcf1.4lr edUlyormu". Uaf; dağa kU Uyorl... idaresindeki taksi otomobili biri kadın, yaptıktan sonrn piyanonun önüne o. 
:): Uııt\> il .gittikleri bir m;tc se - Gazeteler Almanyanm ideoloji &aha· biri erkek iki 1d iyi birden çiğnemı,ı.. lurunuz. Pakat oturdu~unuı yerde 

L\ l.C>~r it(: des Annales·da ··e- ç 1 km az bir anket 1 \'İlCudunuz biraz sola dönmüş ulnınh 
,. " ., • :.ınd:ıkl mütteflklne lha~tt etını, olduğunu l'ahu, kl~er lld er yenen armuttur!... ki kolııyca hıırckct cdebllesini~ Şim-

"'\hı•~J) ;~rnnsıardan rr.ürekke: ya:ııyorl:ırmı, . .Japon goıctclerlnln bu hl<J. srn ~ıızetc Mla o (Ok mühim eli önilnilzde plynno tellerinin baölı 
'l\ıı.: h- • l\fauroi:.'mn ~Öi.lcı ı ' devamda. B k d b" 1 ? olduğu ıaht:ı ocık lıuJunuyor. Piya -

·<1: k .ı tlct \ ' C lnflall Bcrllnln .laııonya •Rusya&. U a ar lra ne Q UyQf ~ labrıı a.ıar ZC\'kle c!irı!enmiş Okuyuculnrmo.' r:uno soruyor: · no klAvyeslnln rnilrekkcp old~u ye· 
~da türk~esini okuyacak O· rasında da bir ademi tecavüz paktı akte· _ Kı:ıdın hangi yaşta glizcltlirf.. B 1RA ucu.dadı. Arka.<1ömdan gazeteler di oktnv nolalnrından her blrl fcln 
·I M o te k' ~llmesl makıwllle tavaa. utta bulunacağına N b b d b. hm t d "'-'J 1.. feP"l.'ada lıa lo.dılar: bir , iki ''ey& fiç lcl vardır. Pest ses. •11~titn. \ ı bulmalarını le · e ey u c ır za c e8 • m · •• r "J !erinin ıek teUi, orta sesler Hd telli, 

ı\'ıım!lalı AT ;1Ç 

dnl.r otan rlvayctJer Uzcrtne bllsbUtUn art· t.lünkU bu mesc1o tavuk mu yumu&.ıdan, Buhran tı,:lndcn çıkılmaz bir hn1 aldı, liı sesler üç tellidir. Tellerin baiUt 
nrfiyat gittikçe artıyor, bira uetll, faltat olduğu mokoralordıın her birinin ya. yumurta mı tn\"Uktno çılmmıtır meselesinin 

aynidir. 

mış. 

Bir Japon cazetesl u teklifte bulunu· 
yor: 

- Japonya büyük infialini, bUytlk hid. 

dedılJ .akh efat* lllftUle IDu' eCm .. 
ı!lr ?.. 

Hü~ ük hhld<'tl siil fıt etmek siirctil~ iı.· 

J\admın h1.U1gl yasta glizel olduğunun 
bllinmcslnc lmkiin mı \"&rf 

Çiiakl. IMma bllcbJlmek kin eneli bir 
im.ılının .ruşınr bllm<'k gerektir. 

Bu ise mümkün mii ki?! .. 

ortado. yok,'her yerde blr:ı lhtik:in bnşlııdıl nında bir hnrf vnrdır. Deyaı bir tuş. 
Ne oluyor, nnlıımryoru7~ Bu kndıı.r bira lıı harekele gclirllen nota tahlado yal 

1 • nız bir harrıc gösterilmi~tı.r. sarf yah neden ... 
la nolnsı A ile, si nolosı B I~ •t 

'l'oba halk ckmek1crl yumuşatabl1- (Do) notası C He, Re aotaın D lif. 
m<'!• l!:ln birnya mı ha~ırıp yiyor?!.. nıi nıılııo;ı E ile, ra notası F ile, sol 

.uim. rıntmı <: ılc sfi terıJmişlir. 
· ( l' amı $ inridc) 
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Japonya, Almanyayı 
protesto etti 

Komintern aleyhtarı pakttan çekilmesi 
ihtimali de mevzuubahs 

Fr~nsız ~aşvekilinin nutku 

Tokyo, 26 - Japonya lıükun,e· Resmi bir tebliğe göre, beş na-
Zorbalığa mukaveme 

ti Bcrlindeki elçisi vasıtasiyle Al· zırlar konferansı Antikomintcm 
man • Sovyet misakı dolayısiyle paktı, takviye etmek yolundaki 
Alman hükumetini protesto etmiş· siyasetten vazgeçmeye karar ver. 
tir. miştir, 

Japon ajansı, Nuremberg kon- Tebliğde hükumetin yeni va-
etmek kararındayız 

gı esine iştirak etmek ü~ere Al. ziyrti dolayısiylc Avrura hakkın. 
manyaya gitmekte olan general . 
Tcranchi ile amiral Osuminin yol- da Japonyanın hattı hareketini 
lannı değiştirerek Marsilyaya çı. tesbit hakkındaki projesinden 

Daladye, Fransanın da lngiltere 
kacaklarını ve oradan da siyasi kat'i olarak vazgeçtiği de tebarüz 
vaziyetin aydınlanmasını bekle· ettirilmektedir. Müstakbel siyaset 

mck üzere lsviçreye gidecekle::i. yed kararlara istinaden büyük 
ni bildiriyor. bir itina ile tesbit olunacaktır. 

Büyükada suyu 
ucuzhyacak 

Mübadil Rumlar 

ile beraber Lehistana 
yardım edeceğini bildirdi 

Liman işletmesile 
belediye uyuşturar 

Liman işletmesi umum müdürlü· 
ğü tarafından Büyükadaya teslim 
edilecek terkos suyunun fiyatı üze· 
rinde nihayet belediye ile uyuşul· 
muştur. Malılm olduğu üzere bele· 
diye cski<ien Denizbank ile yaptığı 
bir anlaşmayı ileri sürerek suyun 
ton başına 20 kuru~tan Adaya tes· 
lim edilmesini istemiş, liman işlet· 
md ise yaptığı hesapta ancak 
23,30 paradan verebileceğini bildir· 
misti. 

İhtilat nihayet dün akşam halle
dilmiştir. Vali ve belediye reısı 

LCıtfi Kırdar liman işletmesine ge· 
!erek umum müdür Raufi Manyas 
ile görüşmüş re neticede liman işlet· 
me i belediyenin teklifini kabul e· 
clerck suyun tonunu 20 kuru~tan 
3üyükadaya tc~im ctmeği kabul 
etmiştir. D•ı suretle Ada halkına da 

su, daha ucuz veril,,-:ektir. 

Üniversitede 
dersler 

Bırinci teşrin sonunda 
başlayacak 

tlniversitede talebe kaydına 15 
eylülde başlanacaktır. Bütün f:ı.. 

kültel.:r:n ikm:!• imtihanları eylül 
s:.ınundc:: başlaya.:a'.c~1:. 

Tedrisata birin=iteş:n sonlarında 

ba§lanılabileceği anlaşılmakta.dır. 

Öni.imüzdeki sene fakülteler'de hiç 
bir profesörlük boş kalmıyacakt.Ir. 

Sıra ltalyada 
Okuyucularımızın şüphesiz, Al -

manyada halka gizli mektuplar 
~öndercn İngiliz siyasi muharririn. 

ı lzmir sergisi münasebetile 

Paris, 25 (A.A.) - Bnşvckil D:ı. 

ladye, bu nkşım rn:ıt 21 de radyoda 
Fransız milletine hit:ıben bir nutul; 
söyliyerek bugfinl;ü entern:ısyonnl 

1 
Türkiyeye gelmelerine 

müsaade edildi \'3Ziyet knrışısında Fransanın hattı· 
hareketini tesblt eylemiştir. 

' Lozan muahedesi hükümıerine naşvekil e\·veın ctün:rnnın geçir· 
göre Türkiyeden mübadil olarak mekte olduğu çok müşkül anları ha· 
ayrılıp Yunanistana gitmiş R.ıır· tırlatmış ve demiştir ki: 
lann, İzmir sergisi ::ııünasebetile b· "- Fransanm hattı hareketinin 
mir ve lstanbul da dahil old!Jb'U mesuliyeti üzerimde olduğu içindir 
halde bütün Türkiye şehirlerine ge· ki, bu anları ve hepimize hakim o· 
lebilecekleri Atina Türk sefareti ta· lan hisleri unutamam. Duygulan· 
rafınd:!.n Yunanistar: !'ılikumcti!~e mız şudur: Sulh aşkı, ~erefe riayet 
bildirilmiştir. ~·atana tam ve mutlak fedakarlık. 

Ekserisi Yunanistanda 
uğra53n 'ie Türkiye pazarları ile 
mahsulatını iyi tanıyan Rumların 
bu suretle Izrnir sergisine geleJilme· 
!eri iki memleket iktisadi müı;::ısc· 
betlerinin tabii inkişaf mı kolaylaş· 

tıracak bir hareket olacaktır. 

Hırvatlarla 
Sırplar anlaşfllar 

Yugoslav kabinesi 
istifa etti 

Belgrad, 26 - Yugoslav kabine· 
si istifa etmiştir. Yeni kabineyi kur 
mağa yeniden memur edilmiş olan 
eski ooşvekil Tsvctkoviç, Sırp· Hır· 
vat anlaşması dolayısile kabinenin 
daha geniş bir temele dayanması 

icabettiğini ve eski kabinenin bun· 
dan dolayı istifa eylemiş olduğunu 
söylemiştir. 

Sırp - Hırvat uzlaşması bitmi~ 

telakki olunabilir. 
Neşredilen resmi bir tebliğe göre 

:\latck - Tsvetkoviç projesi, eks· 
perlerin tetkikinden geçtikten 50nra. 
ni} abet meclisinin tasvibine iktiran 
etmi~tir. 

Bu projenin tatbiki, artık' bir gün 

meselesidir. 

Gizli vazifeden 
Hariciye 

Evvela zorbalıkla ortaya 
konulmuş ve buna şimdiden dnh:ı 
çok geniş metııl!bnt illhe edilmiştir. 
Oyle ki, bütün Polonynnın :rııni ~3 
milyon insanına hnyalı ve hürriyeti 
ılil':eM A vrupıı milletlerinin mukatlde 
ratı, bizim hepimizin mukndder:ılı 
mevzuubahis olmaktndır. 

EAcr ldyasctsizlik veya korkaklık 
yüzünden bütün bu milletleri birllıi. 
ı: ardından yuvarlnnsın bırııl;ırsaı., 
Avrupaya tahnkküm etmek isteyen 
teşebbiis bir denlılrc bize v:ıtanımıza 
dündüğii vakit süzüıniizden nlikül ve 

Lise ve orta 
mekteplerde 

imtihan şekli değiştiriliyor 
Maarif vekilliği okulların açıl. 

ma zamanının yakınlaşması dola
yısilP. hazırlıklarmı pek yakında 
ikmal edecektir. 

Orta okulların bina vaziyetle. 
ri ve bu yılki talebe , öğretmen 
ihtiyaçlarını tesbit etmek i.i7..ere 
her okula birer cetvel gönderil -
miştir. 

Bu cetvelde talebe , sınıf, öğ. 
retmen mikdarları kaydedildik -
ten sonra öğretmenliklerin nevi
leri de ilave edilecektir. 

Bu suretle hangi ders öğret
menliklerinin münhal olduğu an 
!aşılmış olacaktır. 

Orta mektep ihtiyacından baş. 

ka vekillik ayrıca okul talimat
namelerile de meşgul olacaktır. 

den hal">crlcri vardır. Mister King N ı v 

Hali, gazetemizde ne§rcttiğimiz bir az lf 1g1 na 

Okul talimatnamelerinin inzi . 
bat ve idare kısımları üzerinde 
yapılan değişmeler tamamlanmış 
tır. 

~.akales~de ~e bundaki maksadını Romanımızın şimdiye 
1-1oylc tarif edıyordu: 1 

Talim terbiye heyeti yeni im. 
tihan talimatnamesini hazırlama 
ğa başlamıştır. Bugün orta okul, 
liselerde tatbik edilmekte olan 

"Alman halkına, lngilizlerin yüz.. kadar çıkan kısımlarının 
d<' doksan dokuzunun bildiği haki- h U lasası 
kntlcri öğretmek ve bu suretle on
lara hilkumctlerlnln sakaldığı şey. 

imtihan talimatnamesi tamamile 

leıi bildirmek istiyorum.,, 

Umumi harp ar!fesindc Kanada· değiştirilecektir. Talebeye olgun 
d:ı bulu~nan fon ~ı~ntrop, Alman: luk, engel, bUtünleme, mazeret 
yanın F ransaya ılam harp etmesı "b. b. k . ·1• • 

1 
• 

üzerine !ngilterenin de Almanyaya g~ 1 1 ~ ç~ ımtı:.:ın şc~.ıl erı tat 
Bu ateşli sulh sever lngiliz mu_ harp ilam takdirinde Kan2dada ... bık edılmıyecektır. 1mtı.ıan tek 

harriri §imdi de ltalyaya ayni şe- sir kalacağım düşünerek bir Holan· usulle ve ayni şekilde rDevlet 
kilde mektublar göndereceğini ha- da gemi ine gizlice binip Holanda· imtihanı) tarzmC:a olacaktır. 
bcr veriyor. r~. or~da!1 ~lmanyara geçiyor. 1.I~- Yeni imtihan eckli yılda iki 

Fransız gazetelerinin yazdığına nuz Y1 ~!111 ya~m?a?ır. Ord~y~v~ırı- defa yapılacakllr. Yeni imtihan 
·· d J ı h .. k. rnr. Dort ccncb. lısanr bıldıgı Ye . . . 

gore c, ta yan u umeti bu mek. birçok ecnebi memleketleri tanıdı~ı talımatna~e~ının vı~umara kısım. 
tub hücumuna ka111ı §iddctli tedbir. için onu ordunun istihbarat teşki· larında hıçbır deg:şme yapılmı. 
ıer almış: !atında çalıştırmak istiyorlar. ı-:, .. yacaktır. Tam nı:mara on ola-

Musolinl: , ·elii. reddediyor. Sonra kabul edi· caktır. Cniversiteye girecek ta le 
"- King Hall'dcn mektub alıp yor ve Amerikaya, oradaki Alman be de ayrıca bir eleme imtiha. 

da polise getirip teslim etmiyen- askeri ataşesi binba~ı fon Paoenir nına girecektir. 
ler on se_nc hapse mahkum ola- maiyetine ~öııderiliyor. Amerikanın Üç kanaat notu ile geçecektir. 
cak !,, dcmifi. harbe girme:;i Ü7erine fon Papcnlc Lisede son sınıfta fende riyazi. 

Diğer taraftan, ltalyan postala. ·"l~raber o-adan : .nıla-ak ewclf~. Y yceen, edebiyat kolunda edebi. 
d h . manya,·a, sonra ı c::tanbula Ye I· ılı~ . . . . 

idealimize ihnnet ellikten ve hayn. 
li mcnfaall~rinıizi de kenıli ay:ı~ı· 

mızla çii;nedikten sonra, şerefsiz, 

dostsuz, ynrdımcısız olarnk tek ba. 
şımıza kalırız. 

Fransnya karşı o zaman teveccü. 
lıü zaruı 1 olnıı hıı tıınrruz, hugünkiiıı· 
den çok daha viısi meıınhin, çok d:ı. 
ha muazzam ·..-nsıtalnrn malik lıulu. 
nacaktır." 

Dnlndyc, bu hu~ustn Frnnsnnın Rus 
ya ile tlc müzakereler nçmış olduğu. 
nıı lıalırlalını5 ve <lcıııişt:r ki: 
"- Bu miiznkcrelerin muvaffak ol 
mnsı için her şeyi yaptık ve pek ya· 
kında neliceleneceğlrıi s:ınılığır1111 

bir sırad:ı Husya J>ıruenbire sipse. 
tini ve doktrinini devirerek iitl•ılcıı. 

beri müd:ıfo:ı edegeldiği slynselh 
kendisine tnlımil ettiği tnnlıhiiller· 

den sı.yrılmak icin Alınnnya ilr biı 

Manmafih, zorlı:ılık ·ığının tıo5:ın· 
rnn~ı knrşısındn, hiilliıı clcvlellcr c. 
sasen seslerini duyurmuşlan.lır.,, 

Daladye, Poloı.yanın soğukknnlılı. 
ğını ,.e cesaretini hürmetle yadet· 
tikten sonra şunlıırı ili'ffe etmiştir: 

"-Bizim gibi kendi hayali menfaat 
!erini, şereflerini ve insaniyeti k-0ru. 
rııak isteyen millellcriıı, sel•irııeı 
hiirriyct ,.e istikl:llleriııl ır.ınln etıncl 
i~·in, biz nasıl l:uvvetlcrimizi lıir nra· 
ya toplnyors:ık, İngiltere ele kun-ct. 
!erini ccın~ı.ııcktcdir .. 

lli:rriyetin ıniıtlnfa:ısı için Fraımı 

,.e lı · i'lere bmııl:ırı hiiyle l.ir tek 
lıltık te5kil l' .. nf'' lcclirler. Kiynsl•t n• 
ıı ' liselimin n:hnyet ır.uzaffer olncıı· 

ğını zannetmek hliyoruz. Fnknt gny 
retlcdıniziıı bl"Ş gi deceril i hl imali ıı 
ılii-ılin,.rek sizin < esarcrn ize ,.e esn· 
retc kallanmaın.ık hususunrlnki nz· pakt imzaladı. 

Bu mu:ıhedı> şüphesız ki Rusyay:ı mır mür::ıc:ı:ıt ediyonız. 

karşı bir Alman tnarruzunu ve Al. Dnlatlye sözlerini şöyle bilirmiş· 
manynya karşı dn oi::- Rus taarruzu. tir: 
nu önlemeyi i5.:hdaf ediyor. Fnk:ıı Hür kalmak i51i:roruz. Sulh lstiyo. 
hu iki merııleketin m:.:şterek hudut· nız. Sidılet ve ndaletsizliğin lıiikliıu 
!arı yok ki... siirmesi için verilen emirlere lııkıy:ıı 

Bu paktın müznkeresinde lı!ikiın etmek istemiyoruz. Size vnzif<'tıi7. 
olan şartlar, neşri ı:n:ıti, mnddeleri. nnıntınaklığımıı hiç l!iwm yokt11r, lıi 
nin muhteviyatı Fransnnın dosllnrı. Jıyorunıki, her feıl:ıkfırJığa knllıııı:ı · 
nn Ye hizınt Frnnsnyn karşı t:ı:ırru1 Lrnk y:ıtnnııı scHiınr.tiııi tcıııiııc nzıııet. 
imkfmlnrını nrttırrlığı aşikCırdır. rıııtş 'iıuluııİı~·or·ı;umız. 

Molotof un Beri ine 
gitmesi muhtemel 
Berlin, 26 - 28 ağustosta yüksek} Alman • So,·yet ademi tecavüz 

Sovyet meclisinin fevkalade celsesi paktının en manidar ,.e ani neticclc

münasebetile, :-.ıoıot0fun Alman · rinden biri de ~udur: Dündenberi 

SoYyet misakı hakkında beyanatta \iman radyolaıı: Ukranya lisanile 
bulunması muhtemeldir. 
Zannedildiğine göre, Alman • 

Sovyet muah~desinin tasdikten son· 
ra Molotof un Bcrlinc gitmesi muh· 
temeldir. 

ncşr=yat yapmaktan vazgeçmişler-

Graz v. 

-.~iwig merkez:eri tarafından yapıl 

maktaydı. • 

• oı; •• • , • • • • " 

Niçin 3 kuruşa çıkıyoruz 
(Haber) in mutad bası" zamanı saat 13 buçuktur. Dağınık 'c 

ya.ym1 \a<;ıta ı iııti<lai olan t.,taııbulumuzun her buC'ağtna gaıcte

miıi yeti:}lir<'bilmrk için hundan sonraya kalamıyoruz. 
Halbuki dünya l.:arısı~·or. ~aat ba~ımfa yeni bir babt•r 'C' e\·

Hlkimlm nıiihiın bir hubN, oku~ UC'ularımızın bunları \·atdinde öğ. 
rcnmclcri buı;iinkü ::;artlar aıtııula yalnıı bir merak değil, bir milli 
\'a:dfedir de ... 

Onun için (lfabcr) bugünlcr<le ilaha ı::;t•ç ,·akıt bir ha:;ka tabı 

ya.ı>aeak, fakat bu ikin<'I talnl:\ı-la maks:ulının hadiseleri ish.,mar 
olınadı~ını ~iisterııırk iı:iıı lwr iki tabını <la 3 kuruştan 'ere<"t·ktir. 

Ilöylcct', iki hn.skı~·ı da alacak olanlar yalnız bir lmruş fazla 
iidrıni':!, fakat ht•r ı;iin aı.anıi Hl sayfa olarak :ıtdıkları lfnbcr ye
rin<', hem fuıla..,ayfalı bir ~azcte ddc etmi-,, hem de giinün t•n geç 
saatine kadarki haberini, miit;deaları üğrcnmİ) ola<'aklardır. 

llilcycnler de yalnıı hu iki tabıdıln birini <'dinerek bunu da 
'imdiye kaılar fi kuruş 'erirken 2 kuru-, t'kc;iğe alını., olacakhrdır. 

Gaıctcmizin ilk tab'ı t'n ~eç 13,ao da inti~ar ctmi-, bulunacak, 
bm;üııc kadar olduğu gibi, o ~nate l•adar gC'len habcrlrrl 'crt•<.-ek, 
ikinci tab'ı ılı\ kalıma giirc saat 1 i ,30 la H>,30 arasında dağıt ılnıı<; 
bnluııacaldır. 

Ü~tc \'(' akşam tahılnrı i":oarctini ta~ıya<'ak olan ll:ıbc-rin bu ta
bılnı·ı, olrnyurulnrını harndis hu<ıuc;unda imkanın son dere<.-c•siyle 
l:ıtıııine c:alı~:ıeakhr. 

llnhcr bu yeni teıwbhii iiııc hı.gün ba.,ıanıı'J bulunuyor. 
Haberin bugiinl;ü, ~·ani clinizdt• bulunnn bu ilk öğle t:ıhını 3 

kurıı.,_-ı alılığınır. gibi, nkşanı üstü ılt• ~·ine iiç knrıışa bir ak-:anı lah'ı 
l'dinrccl;siniz ki hu t ah'ı inti':oar saatine kadar ~rlrn hahrrlf:'rlt• ılo. 
lu olll<'.ak 'c bunda bir ılc her tabaka oku~,ırıı:rıı nlftkalandırar:ık 

"Zamı>arn Cadı., a<lında bir roman tefrika ı bulunacaktır. 

* Dahiliye vekili Faik öztr0~ 
\ 'İlfıycltc meşgul olmuştur. 

·li- Matbaaların simsi ıııahb' 
çık mektuplar bas~ıı111:ısı J;Pr' 

tırılmışlır. 

«· Çocuk k:ımrJ ırı dün kPP 
tır,. 

* Şoför · anın icl:ıresinde1'i 
mobil cn·clki gece Gıılatn rıh11 

i5 ynşlnrıncla Snlıihn isimli 1ıır 
nn ı:nrpnıış, Salıilıa Beyoğlu b 
sine knlclırılrıııştır. 

"" Tnksiınclc k"' liıl cnddc~i 
lı .. .ın Aliı•in .. y:ışında çorı~ 
wffcr merdivenden yu,·or 
muhtelif yerlerinden ynrntıınııı 

* fzrnlrcle dürt giin içindL' 
ziyaret cdcnlr.rirı sayısı 1 ı.ı.5fı 
:·c lı.ıliğ oiııııı~tur. 

* Ordu ıııcb.ı :ı S<'liın sırı 1 

cnn, ıliin ·'-ş .ı "ımsun 1ı:ı1J;t' 
'>ir '· 'lnt -. ..... •· .. ..,: -:". 
br.şı ,·:ıli ··•• ··· tümkonıulfl" 
li, a<>l;cri · e ~· ·ı erkf•n < •nıo~r 

;71 .. ree vııt •1'1n o; lıtılı•,..1'111~ 11 

* 1zıııir beleclivesi fzrııirdt 
rılatnk selııe ve ı~ıc,·vc lı.ıl ,t' 
lının lm sene in;ası ı;:ır'., 
ve 3i5 hin lirnyıı ııı:ıl oı:ıc:ıZ. 
larıt' eksiltme koymuştur· 

* Ş. J..:aralı ·sarn: !iç giirıd' 
sakin ve fnsılalı vı ğıııurl.ır ) 
oldıığunılıııı 'ıarı::ınnlar bir t;3ç 
geri J,ulııııştı r. 

ıc1 * ,\ydıııcla lıiı zahire ,.c :.1· 
[ı borsasını" a\ılnıa'iı içiıt ~ 
rıın'.ıınılnrcıı ll'l!,iklcr vap1Jıı1', . . ,. 
:\lahnlli ticaret odası Iıcycll ıc 
diye dainıt encümen azaınr11 

nııı mnrıır lii<.- .. arlnrı dün ·:ıll) 
k:ım.ııdn ,.e rnli Salıri Çıı.ıı!' 11 

ği oltınıl:ı topl:ıııarak Jıu ıııc' 
r' ııdc ıııü:a:. ::relerde JJulı111 

dır. 

DIŞ.\RD.\: 

. ııti~i * O ırka~· Sıwyct '•:ırp gc I ~ 
l\r1.11stncllı::ı. "laclh·osto' ,:el 1 

* Hoııınııy:ırıııı Pori<; scfı'~ı 
rcsko lllikre~e çni'lrılnıı~ıır .. . ,.. ,, 
le) h bundan lıirknı: n) uııce 

1
. 

ıııck mzusımu 11.hrı r l':nıişl.I· rt• 
konun )erine Bükrcş Jıfıkll11\0• 
eli \'arşo,·ada bu!uıı:•n Freııtl c 

• ' - . • • 11 ıricı> çın "~ryınnn ı-;teınıştır. 1 

t . '. ·11 . • G • c ~ifl re ı :utı ' crııı• ,,rıgor · 
1 

• 

5onıyn göncfo:-ilmcsi ınuJılCıf 

* Pariste p:>lis, Frnno; ı ~o" 
,...,, tı'iiııin ııaşiı i efkfırı cı ~~ 
nınnite,, g:ızcıesin.ıı •·ıntl n:t 

'17.l'I.· • • · tlrre ııı. ,J' 11 

1 1 • *'J 
ıiı~ ı, nrı ··· ;:>lrın:ı.c fi 

lııı Jıır• Diğer t. · . . ..(ı~I 
ga7l'leııiıı h11 c;nh:ıhki sn) r 'f 
çıkını yurn{iı .ıi lıli ı-ilmekteı.I · 
riy:ıt hadisesi·: geçmiştir. 

:; !)ilidc ~.ıt:ıı).ın fcsJt~ı 
ıııı:ıııı.tc b:ı'ilırı:ınıştır. 

~ 
«· So,·ycller lıirli~i ynı.srt; 

r • - : 'itost:ı :\lı)skornclJ 

topl:ııılı)ıı ..:arr lınışıu. 
' ~l:HDE: 

Bir haftada 56 

yakalandı 

{•' 

uıı' 
Geçen bir hafta içinde . ~e 

muhafaza teşkilatı: surı; .. ' 
k 

4 . 
:ludurıda: 40 kara çı, ,, ıı 

:ı 1' .. ,,. 
gümriik eşyası ile 55 • 0

00,, 
4 silah, otuz beş mcrını, 

çakçı hayvan. rın a, ançten gelen mektublar ı 1. ·h •• :d· . l yattan bırer eleme ımtıhanı geçı 
h ft d bi k l ak • ın cep e:ııne g. ı)Or. v • 

. a a a r. ~c açı ac ve san_ (Roman 12 inci say/ amızda de· ı recek, bunda kazrındıgı tnkdır • 
ıürdcn ı•nocet, 'herhalde ltal - ı aı:; ediyor.) de bütün derslerden nyrı.;n bir 

* * * 1 ~~ 

tstanbuldıı nn altı k:ıçıtıe '" 
gram uyuııturucu madde c 
rilmi§tir 

~" l""'p&Pnda nazırı Dr. Göbels- imtihan verecektir. 
d~ daha b't tallflllak jııliyor. B u imtihandan ,:onra okuldan 

mezun olacaktır. 

A bonc·lrrinıizl': il>irır.i (ahı tertibi ılt'' am ettiği miitldcfçe abo· 
nelerimize, (llahr.r) in lırr iki ba:.kı"ı da ~ ollan:u uk, hıııı:' rnKmCn 
ahonc hrdrllrrine bir zam ;\'apılmısacııldır. 
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akt, Almanyada benzinin ve eti 
bittiği gün ortaya çıkarılmış! 

t'1arkt a ki meselelerimizi 
harpsiz halledeceğiz! ,, 

Berlin halkı , Sovyet - Alman paktmdan 
t sonra Polonyamn boyun eğeceğini sarıyor 
~ P•ri• - Soir gazetesi- meyiz. Fakat Uç aydanberi Sov-\dir. Biz Berlinden Königsberge 

2~iri Berlinden yazıyor: yet Ruıya ile diplomatik ve ukerq yeniden ya~ ola~~k. gitmek. · i~ti.. 
A.iustos gecesi saat onla on müzakereler yapmakta olanlar da yoruz. Bu gıdecegımız yol bır Al. 

a.raıuıda Berlin radyosu halka hasıl olan intiba So~t Ruıyarun man yolu olmalı ve orasında bura. 
Ya ile Sovyet Ruayanın hiç bir harbe, Jdmin tarafından o- sında gümrük kokularına tesadi!f 

:ğı ademi tecavüz paktını lursa olsun otomatik bir surette etm~~liyiz. Bi~e se:best Danzig 
hbentropun bunu imzalam:ık girmeğe taraftar olmayrpdır. şehrımu; ve korıdor lazım. O za-

.t ltta.kovaya gideceğini 8ğ- Doktrinlerinin veyahut millt man biz Polonyaya en pratik bir 
, . menfaatlerinin onlara bir taraftan şekilde deni:Dde mahreç vereceğiz. 
ır 'demi tecavüz .paktı! Bu ke. bir tarafa iltihaJanı emrelcleceği Hem bu şekilde Polonya gayet 

• '<>rı ıatnarııarda 0 kadar eaki. güne kadar onlar ellerinin serbest az Polonyalı kaybedecektir. Buna 
~t :YıPr.lnnuı bir kelime ki.... kalmasını istemektedirler. mukabil ekalliyetlerden kurtul-

6 tf· bir iDi.na. ifade ettiği yok. Mevcut , Sovyet . Rusya. Fran muş olacaktır. Vaziyet tamamiyle 
t·"'~ 1922 tarihinde Rapol!~ sa veya muhtemel Sovyet Rusya- de~itmittir. Artık bir Şark cep
~e Ralheman'.ın imza- İngiltere muahedesi karşısında, heıı yoktur. 
~ 0ldllklan anlatma ile esasen Almanya ile yapılan ademi teca- Fakat eğe~ Fransa .ile. İngiltere 

· ta.._~ınleket arasında bir ade. vüz paktı da bir müvazene unsuru yardım edeııuyeceklerı bır memle. 
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. . ( Baştarafı 3 üncüde) 
Sıyah hır tuşla harekete Bt>firilcrı 

nota beyaz tuşlu notanın harme yııııi 
sol yanındaki harrıe gösİerilmisl i r . 
. Fakat bu halde harfin yanında 1'i~ de 
diyez işareti bulunur. Her tiz sese n
it üç tel aynı harfle i~aret edilmiş 
üc makaraya, orta seslerin iki teli iki 
makaraya. pest tellerin tek teli de bir 
makaraya müntehidlrler. 

Simdi sol eliniz klll\'yenin üurin· 
de olduğu halde sağ elinizle \'<'ya 
pozona dokunıırıık her şeyden e,•,•t•I 
dördüncü oktana la sıııı uv:ır cdt•r 
siniz, sonra bu sesi esas ilt

0

ilını eılr: 
rek ilçüncü oktıınn la sından dör -
diincü O\'la\'m la sına kadar oları 

notaları akort edersiniz. Arlık bozuk 
sesleri fuyinde bir müşkülat yoktur. 
Bu sesler bozuk sesleri lekrar ede e
ılc çok \'Cyıı az gergin tellere nor -
mal grginliği verirsiniz. Teller lck 
cifi veya üç oldııRtına göre akorı 
yapılır. Tek telin akordu basittir. (..ifl 
\'eyn üç tel akort yapılırs:ı e\•\•ciü bun 
lnrdan biri sonr:ı da diğerleri buna 
göre :ıkort edilir. Bu suretle bütün 
tellerin :ıhengi kulakları tırmala~ n. 
cak bir hale gelil\('e maksadınızı el. 
de ettiniz dcmekfi.r. ı~ilz p&ktı mevcuttu. olacaktll'. keti muhakkak bir felakete ve isti-

ıa: ~ hatti Hitler reji. Eğer Sovyetler es.ki Rapollo laya uğratacak şekilde kışkırtan Burada üç şey tn\'siye olunur: 
trı -...ıanında da yeni yapdan ti- muahedesine yeni bir kılık ve:-. siyasetleriıVden vazgeçmezlerse o 1 - Akort ederken daima telin 
~13!rnaıar münaaebetiyle bu mek istiyorlar ve bunu bizzat zaman bize kleğil Polonyaya yazık ilılizazından husule gelen sese dikkut 
>' ediniz. 

' 11iden ortaya çıktı ve mü- mösyö Ribbentroba vaftiz ettire - olacaktır. 2 - Akorclu daima aşağıdan yukn-
l>i t defalar ta!ldilı:: dahi edildi. rek bu arzulannı tahakkuk ettiri- Ya antikomıntern pakt ı? rı yapınız, yukardan aşağı y:ıpnıııyı-

habt 1 bi yorlarsa buna sebep Almanların nn:. Mesela bir sesi tizden peste in. ı.. r a an zevat zaten r , O zaman onlarla şöyle konu!L 
~ haftadanberi bu iki mem.. Polonyaya karşı yürüyeceklerini tum: • dirirken onu d:ıh:ı fazla l>asitleştiri -
~aııııcıa bir yakınlacma his. ve Polonyanın mukavemet c:demi.. niz, ondan sonra ya,·aş ya\·aş scsr 

:ı: - Fakat, dedim, eğer, hakika- liizınıgl'lcn tizliği \'eriniz. 
it 'Ydiltt". Ticaret anlaf!DMr yeceihd ~ bu aaretle A~ ten dilnya.da her ıey deği§iyorsa 3 - ftlr 5esf Hiifıam~6 Mcfe etme-

' ""'Oalcoyaya giden Alınan mu- nı~ ken·d· ı.h. u~_utlar_ın_a. ge.hp çata- ·k . k elen b:ışk:ı hir sese geçmeyiniz. Çok .,, ~ı- _ _ antı omıntern J>a tı ne yapıyorsu-
ı.. '«tına karşı gösterilen hüs· cagını duşündüklerı ıçındır. telli musiki aletlerini ııkort için di -
... 11, aunuz?. Hani İspanyayı ve Ja. k ı k. b 
'"'.,.~elenin bir siyasifanla'""a. Hakikatlere cepheden bakmağa ~:ıhıızon mnsall:ırı -ullanı ır · ı uıı-.. ,ltq :ı:- ponyayı içine almak istediğiniz t:ır doı:trudan doğruya piy:ınol.ırın i-
lli • ddemesi gibi telakki eldil. alışmalıdır .. Bu hakikatler güzel pakt?. Memleketin haricinde ve ki okla\'ı urasıııılaki seslerin ::kor -
~ı.1 ~~üyorlardı. olmasa bile... dahilinde binlerce genci bunun dunu temin ederlerse de hunlur hem 
~ı "'1~a 1922 denberi bu iki Bu son vaziyeti takınan Sov. pahalı, Jıcııı de çok yer tutan fılctlt•r. 

t <tt( mi:.tiğine inandırmııtmız. Halbu-
" ~t aralarında yapılan bü- yetler, Polonyalılara muavenet et- den olduğu için, yalnız ıırofc>s) onel-

t l')J:_. ki onların imanını realist bir poli- 1 r ı k ıı ı ki ı 
ı .. .. ""lllklere ve -flerinin nu· meğe hiç bir niy.etleri olmadığını er lıırıı ın t nn u ıını rnıı aı ır. 
-.rı :r tikaya fd:ia ediyorsunuz. 

'1,.~'::.la biribirlerine atıp tut. asıkça isbat etmıı bulunuyorlar . y Kr'ısfof ~ ~ a Japonya.. Ortada bıraktr 
~ ı.. rağmen biribirleriyle bir Bu onlann icalbında Sovyet ordu-ı... vıl göründüğünüz Japonyanın bu 
....... e dövüşmek arzusunu iz. lcırının Polonya toprağmdaa geç. Kolomb'un .,lllt anlaıma karşısında göstereceği 

() ırıitlerdi. mesi kargısında Polonyanın takın- aksülamel ne olacak? Ve eğer aç 

~~ biri birlerine karşı kerldi- dığı tavra c~vaptır :. 
1 

k 
1 

A aksülamel ne olacak? Ve eğer aç 
'4ill'7et garip usullerle müda- Fakat ıunu d~:;y e:e :zı~ gözlülüğünü yüzünden Polony3. 

'YOrlardı. Almanya çok ileri ki~~ bugüne :r k~:et e~ı.n yı yutarak doğrudan doğru-
1-ıiifrit k ·· · tI · kaf~ hakikı maksatları a a ıç ya Sovyet Rusya ile hemhudut o-

ı,_ omunıs enn ... . k' . h" b' f"k · kt "qh,
0 

S 
1 

Al hır ımsenın ıç ır ı n yo ur . 
ı...: L. ı r, ovyet er man. .. 
"'11 • ~rtr .. .

1 
' "k Çünkü Sovyet Rusya polıtıka.sı 

lıı.~~- rnutemayı zannetti • . ü ·d· 'M.. ~ h . • ku 0• çok ve genıt ve m tenevvı ır. 
~ rın cpsını rşuna ı-

lh...' Ortad .. - k 1..:ı. d V Berlinde dün akıam çift reaksi-
h.:"~t ı._ .... aJıWnyor u. e 
~ı.- ~'7tct olan şey de bu gibi :o~a ş~i: old~m. Halk araaı~da 
t., ~"'titrin b "ki ld 1 t ınsıyakı bır sevınç ve memnunıyet -~ u ı eve arasın. 
llıı..: cSo.t1ugv "d tti" v vardı. Bu pakt meselesi et ile ben. 
'~ı ,_ u ı amc e rmege 
~tr l" oluşudur . ~i~in b~ttiğiv~e ~umi seferberlik 

~t... b\t 1·•-· d 1 lb' 'b' 1 . ılan edılecegı gun ortaya çıkınış-
~-·11~ &l ev et ırı ır erıne 
it. 'r,.,,ttrrıediler ve yahut böyle tı. Bunun üzerine halk şunu dü-
"ll. w.'" o .. t edil b şündü: "Mademki Sovyetler ar. 

. ·"tı.. •°' erm erse, unun 
'ıı "l ,,ardı. tık aleyhimizlde değildir. o halde 
~" 'eı..._l niçin muharebe yapalım. Şarkta 
~«ttiıı :> erden birincisi, bu iki 
,~-,ıtıt..birı'lıirine hücum etmeleri ciddi bir düşmanımız kalmadı kil 

' ~ •· Her halde itlerimizi harpsız da 
01..__ ... ralarda yapacak ba!ka 

~ ~'rydt, haJle,debiliriz.,, 

~e '1 de biribirlerinin mem- iıtc bu fikir Almanyadaki ta!ui 
'- :"'tt~rruz edecek hudutları ıoförünün ve kahve garsonunun 
._ to.ı::': bUnu yapmak için ba§- fikridir. 

--'~dan geçmek, yahut Daha doğrusu benim fikir. 
~ ibra d~niz yoluyla gitmek ve lerıni aldıklanm böyle cevap ver
~\lıı er mecburiyeti idi. eliler. Bu sabah ellerine Bertin 
~~ te ~~ecan uyandıran şey, gazetelerini almışlar, kırmızı mü. 
~~~ ~\'u,z paktı değilidir. Onu rekkep)e basılmıt. kocaman buru
~~ ıçın intihap edilmiş olan fata şaıkınlık ve hayranlıkla ba
~lıt ı{;· .Çünkü bu pakt esasen kıyorlarl:iı. 

lursanız, esasen bir kaç sene evvel 
memleketinizde çok kuvvetli olan 
komünizm tekrar hudutlarınızdan 
içeri ısızmıyacak mıdır? 

Ya liderleriniz, partinin harici 
politikasını mevzuu bahsettikleri 
zaman ne söyleyecekler?. 

Ben daha devam edecektim, fa. 
kat muhatabım, kulaklarını tıka. 
yarak yanımdan uzaklaşmış bu
lunuyordu . 

Kral Zogo 
Pariste meçhul asker 

abidesine çelenk 
koydu . 

yumurtasına 

doğru ... 
( Baştarafı 3 ünciide) 

güzellikler gözü okşuyor. Hele 
Çorluda yapılan muazzam hasta. 
neye ağzımın suyu aktı. Şeytan 
kulağına kurşun, adeta yatıvere. 
ceğim geldi .. 

Edirneyi ben .,,ok seviyorum .. 
Onu, bununla ikinci defa görmüş 
olacağım. Fakat ben ona, tanı

madan evvel de meftundum. Os. 
manlıların bu ikinci hükumet 
merkezi, Asyadan A vrupaya gc. 
çen Türklerin şanlı bir tarihini 
yaşar .. Orada verilen kararlarla, 
orada yapılan planlarla Türk. c;ok 
werler kazanmış, şerefini dün. 
yaya kabul ettirmişti. Edime, Av 
rupa akınlarının men.ziliydi. 

Edirne, Osmanlı Türklerinin 
yalnız şanlı zamanlarında değil, 

izmihlale uğradığı devirlerde de 
asil ~refini muhli.f aza etmiçti .. 
O, Balkan harbiniie dü~mana, ye. 
-;ane karı:ıı koyan bir şehirdi. 

çarüyüp çöken Ofımanlı ;cıarcsi -
nin, idaresizliğile düşman istila . 
sına uğradığı ~:amanda . uzw1 
-nüddet zulme tr.ha.mmül edcn:e -

.... pmsu.ıw ı~•ııaı,rwııSıı.nr upou11~ sıı•.ı oı.ıw \O.~ uonrr.ıı 

Ramon Novarro 
Pariste nası l karşıland 

Genç kadınlar ve kızlar onu şapır 
şupur öpmuşter; erkekler 

el üstünde taşımışlar ! 
Ramon :Novarro imanın önUne birikivermiştl. 

Sinema artistleri daima k endi Esmer yıldız kapıda gôrUnU 
!:iÖhretlerinin derec~sini se~ahatle. halk üstüı:re adetfı saldırmış, c · 
ri sırasında bir Fehre geldikleri va eller tistUne almuılar, genç kız ar 
kit vE! adımlarını vagondan dışan. genç kadınlar boynuna sarılıp ) 
ya atınca anlarlar. naklarından öpmi.i.;ler ve onı.n e 

Birkaç gUn evvel Parise gelen mer teni Uzerindc kırmızı du ıa· 
Ramon No\•arro, Pari::.i kadın ve er boyalarının izini bırakmışlardır. 

kek perestişkarlar. tarafından o Ramon Novarro ~ e..,il bir kostı 
kadar bUyUk bir muhabbetle ve ve yeşil bir şapka giymekteydı. O 

coşkunlukla karşılaı.mıştır ki, diln- : nu halkın elinden kurtarıp da gR"" 
yanın takdir ve 5öhrete itanıksa -

1 
küçük odasındaki mikrofonun ö 

mış olan bUyük jön prömiyesinin ne getirdikleri zaman, artist §Un· 
kalbini bile böyle bir istikbal mes. !arı söylemiştir: 

ut edebilir. 1 - Parisi nasıl mı buluyorum r 

Daha tren gelmede:ı bir çeyrek Harikulade... Paıiste en çok ne r 
saat evvel, trenin yanaştığı pero - seviyorum? Parisli kadınlan. P 
nun üstUnde bilyUk bir k:ıl&bnlık se niçin mi geliyo:um ?.. "Saac! 
yoktu. Bunun için de polis sükün komedyası,, isminde bir film çe\ i• 
ve intizamı muhafaza etmek ıc;ın m('k için. 
büyük bir tedbir aımış değildi. 1 Bu sözler bittikten sonra art : · 

Halbuki bu zev&hire rağmen Ra- Parisli kndınlann buselerinden k 
mon Novarronun Lütün perestiş - tarmak için küçük bir kapıdan k .. 
karları orada bulunuyordu. Fal:r t çırmışlardır. 

tren gelmeden beş dakika evvel Ramon Novarronul} temsil et•i' 
halk birdenbire nıE.ydana çıkmış ve Ben-bur dahi b\ı kadar muvaffr 
gelir gelmez 5 numaralı komrartı - kıyct kazanmamıştır. 

-Hap~shaneden lurs ız çetesi idare 
eden b ır açık göz 

Bundan birkaç gün evvel Fram:ız şefi olan bir b('Şfnci mücrimin ' 
polisi 30 ynşlarında olan Gcorge yak:!s·na el koymuştur. 

Lebou isminde bir adamı tcvkü et. Bu adam polis tarafından ya' -ı-
miştir. ·-ınınca şöyle bir itirafta bulunm ,, 

Georgn Lebon me~hur bir bisilh • tur. 
:.!t hırs;zlığı mütc!tassısıJı:-. Dun --._~lt tl ':inde mevcuttu. Onun Daha münevver ve daha iyi ha. 

\~ Ott tip bir tarzda, yeni ıek- b~r alan bir muhit olan memar
t..~~i :~• . konulması zamanı. lar ve gazeteciler muhitinde ba-

-:ıiş . Hurşit PaEa ordusile, Bal . 
:an harbinin yegtne zaferir.i ka. dan maada dıı motosiklet \ 'C hntta 

otomchil ç~lmaktadır. Bu adamın 

"- Ne yapayım, serınn)em yo' 
Bir işe başlamak istiyordum. J 
rırkada .ln rı etrafıma toplt1dnn. J 

~ ti~ tl dı.eler kar~ısında bi.r kınız bana ne dediler: Sabık Arnavutluk kralı Zogo 
~"~t ~c güdülmekte ol\duğu. ''- Polonya meselesi artık hal. şimdi l<'ransada Vers~yda ikamet 

b ~~· l~:iilmiıtir. Bunu silahla ve silah- etmektedir. Bir!taç gUn evvel Pa. 
~~ilden, Sovyetlerin, ti- sız yapacağız.. Polonya arkasını rise gelmiş, meçnul asker mezarım 
·,_-:-- ~ereleri sı- emniyet altına alamamıştır. ziyaret etmiştir. 

\at 1'.11•nJar tarafından ya. Polonya bizim gyct makul Bu resim sabık kralı, takı zafer-
"-t b. tb, kabul edişlerindeki oldn taleplerimiz karşısında mu. deki altın kitabı imzalarken göster. 

altkında bir hüküm vere. hakkak inatlarından vazgeçecek· mektedir, 

-anmıştı. 

lşte bu ve bu g-ibi !m!a·1ırrı:ı ç:ı- •yrıca üc,: rıeriki cürmü daha var. 
lınan ve içinde ya:ıııyıp heyec :ı . , dır. 
nını duyduğum vı- ka '\rd·r !·d , "E. Folis bunlardan maada, bunların 
dir nc,, ye kar"I tc'lc1c gıyul:i bir _ ___ -
~vgi uyı:ndınnı~tı. , 'Jir sevinç var .. Bu sevincin ver. 

Onu gördü1ctcl'! r~pr:ı da .a~ık di~i ne~yle otomobili alnbiJdi ğ'i. 

oldum. B•ıı:ı ıı, ıı.h F -lirnev" bu -:ıe, oraya doğru koı::turııyorum .. 
ikinci seferimden dolayı içimde Vasfi R. Zobu · 

ekilc!C' mal biriktirip bi'3iklett 
dükkanı açmak istiyordum.,, 

Bu işin en garir ciheti tevkif c 
ılm'f) C'l]an Lcbo'l'l.iD bir \':ıı;ıta 1' 

larnk tevkifhaneden dışan hab ' J 

voİl:ıması \ 'C kendi m~vkuf olmM 
na rabmen çetesini h:ıpishaneden i 

darc etmesidir. 



TAX: h .. ıyat sahaSJ adı altında Knrndcni
M. Zekeriya Sertel, A~mnnyanın ze ve lran toprak.arına kadar uza. 

bu defa da Sl!dot almanls.n mesc- nan sahalar Uzcrindc emelleri bu • 
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lcainde oynadıJfı oyunu tekrar et
tiflni, mcvııUııin aynl mevsim, ya. 
n.i hasat toplanmı~. taktiğin ayni 
taktik, yani Polonynda Almanlara 
mezalim yapılclıf;'l, metodun ayni 
metod, yani '.hudutlara asker )'lğ ~ 
mak oldu.:,"tln'1, Bitlerin tıpkı geçen 
sene olduğu gibi Bavyera dağla -
rındakl tenha klişkilne ı;ekilerck 

Çemberlayndan sulh teklifi bekle
diğini ve ikinci bir :Ml>.nihlo karuıız 
zafer kaıanmak cmeHnc!e olduğunu 
söylllyor. 

Fakllt, aulh cephcBlnln kararınm 
kat't otduCunu, ikJ.ııçl bir ){llnibc 
demokrat devletlerin yanııomıya

caldamu kaydederek dJyor ki: 

lunduğunu rıçıkça ilfın eden bir dev 
let olduğunu dUııUnmez mi? Fazın 
olarak bu de\·lct ~lmdi imzaladığı 

hır muahedeyi üç be§ e,; ııonı-n 

bazmn.k, kendisine si~.;.si reji .. ola
ııı.k kabul etUğl Lolııcvlzttı diişman· 
lığını bir gtin iı;ındu inkii.r ediver. 
mek gibi hare~ctlcrl mcydr..nda o _ 
Junca yarın Rus petrolleri ve ben
zinleri ile znfere bnlikten sonra 
bugUn imzalanan ademi tecavüz 
paktının tekrar parçıılanabilectğini 
akıllarına getirmezler mi? 

Bunlar eUphcm kuvvetli ve man 
tıkt mUltıhnzalardır; fakat eiynset 
dlemlndc bir takım )16.diseler olu -
yor ki mnntıkt mülahazalarla izah 
edilemiyor. Onun için Alman • Rus 
adem! tccavUz paktının yann mey 
.dana. çctlrcceı;i ihtimaller Uzerin • 
de kebnnette bulunmıık mantıksız
lık teşkil ediyor. En doğrusu her 
tUrlU fhtlmallerl gözönUnde tuta -
rıık mUteynkkra bulunmııktır.,, 

/ zmirde senenin ilk incir ui i•üm mahsıdanan ihracı mıinasebe
ti/e evvell.:ı gün bo ·a do11atılmış Vlf ilk mahsuller bayraklarla süslenen 
kamyonlarla rıhtıma indirilerek va/mrlara j'Üklctirmiştir, Mahsulün 
vapurlara yüklenişi, Umanda bulunan bütün vapurların dakikalarca 
süren düdiik ~eslorilwutlanmıştır. ilk ihraç edilen mallar ıımlardır: 

Alnran bandıralı Ankara vapum ile Anverse altı ton, Fel 
bandıralı Pigmalyan vapımı ile Atnstcrdama on ton ıncır ı•c Ftl 
bandıralı Laı·alet vapurn ile de Delrillaya üçyüz kasa üzüm. 

l'ukariki resim}erde üziim piyasasının açılışı ile incir ihracatı 
nasebtllyle donatılan bir mavna ve bayram yapan a111elcler görüll 

"Hlller için yapacak Ud gey kaL 
mııtır: Ya Amerikan Cumlıurrclai
nin veya :Papanın uzlf',6tmna teklL 
fini kabul ederek Polonya ile mü
savi D&rtlar içinde kon!lflllak davıı.. 
sını sulhen halletmek, veyahut bir 
tara!ta.n tecavtlu seçerek garl> 
devletlerine bu defald hareketinin 
blöf olm!l6ığun l.şbat etmek ve oıi. 
lan korkut.mıya devanı etme'k. 

Birinci ııkkı kabul ettlğl. takdir
de harbin ISnlinU almak lmltlnı var
dır, Fakat ikinci yola. girerse, bir 
defa kınından cıkan mttLhm tekrar 
kınına girmesi ihtimali azdır ve o 
\'akit dUnyanm emsalsiz bir facia
ya ntılmıun mukadderdir. 

ımıerin, Almım ~ Sovyet mi!a. 
kmdnn ceBaret alan.k bu ikinci 
!iikkı tcırclh et.meal ihtimali daha 
ı:oktur. Du defa ll16fU lfJAa edense, 
bir daha tehdit lle dava.mı yijrüt • 
menl!I de iır.klnr kalmryacaktır. Bü 
yük davıılr.r p~lnde topladığı ordu
larını da hiçbir ıafer kazanmadan 
yerlerine göndermek onun için bir 
mnğlfıbi}-et olııcaktrr. Binaenaleyh 
litlPr ı;imdi bir çıknla.zdadır. 

CU!lllURIYET: 
Yunwı Nadf, "Balkanlar ciddi kn. 

rar gUnlerindedirler,, b~lıklr baş. 
makalesinde, istikllUlnc sadık bir 
milleti hiçbir kuvvetin eııir edeıni

ycccğinl, fııkat her eeyden evvel 
m1111 istikllı.ll mUaa!ııada herhangi 
sebeble olursa olsun gösterilecek 
ihmalin netlccslnin ağır \'e acı o -
lacağmı, onun için Balkanlılarm bir 
ta.&rTUZ ka1'i!ısmda vatanlarını be -
rabcrcc mlldafaa etmek Uzere bir. 
lC§IIlede acele etmeleri l!zungeldi
f;'ini sOyllyerek dl yor ki: 

"Avnıpayı kana boyayacak ve 
kan jçinde boğacak harb bebeme -
hal patlıyacak mı? Belki evet, beL 
ki hayır. Fakat küçük milletler, bll. 
hassa Balkanlılar, i!)lcrin cereyanı
na nazaran en fena ihtimali göz ö-
nUnde tutma.k ve ona göre de ka _ 

n:::ı s:-~.\riı rarlarmı ve hatUI. fiili tedbirlerini 
H:.:e: jln C~:ld ialçm, buglinkU alınış bulunmak zorundndirlar. E • 

/uzıs:n ·n, Çc:nbcr!aynm hiıla ümit- ğer mllstakil milli hayııtlanna hııti

lerinl !:aybctmeml§ olmıı.ımıı rağ - Jlle ~dlğinl görmek iatcmiyorlar 
men tugUn için sulh llınidinin he • sa ve hatta eğer sulhlin vaziyete 
men hiç l:alma.dığını ve harbin mu- haklın kalmasını istiyorlarsa ... Çiln 
hnkka.k olduğunu söyllyerek bir kil milletlerin ker.dilerini müdafaa 
hn.rb vulrnunda 'l'ürklycnin vaziye- husuırundıı nlınış olacaklan knt'i ka 
tini eilylcce izah ediyor: rnrlar, harb hnilcffini gerlletebile -

"Kopacak bu kıyamet içinde Tür cek tek tesirli çaredir, 

kiyf)nin vaztyeU ne olacaktır? Eğer 
vakaylln tıcvk ve idare!!i Uzerinde 
Tiirkiyenl:ı ve umumiyetle, sulh 
cepbeıılne mensub veya bitaraf 
devletlerin lrnd.? ve mUfekldreleri 
hakim o\33ydı hiçbir zaman ha.rb 
r.uhur etmezdi. Fakat harb bebeme 
hil c;ıkııcağınn göre, TUrklyenin de 
lcab eden tedbirleri almruıı ve her 
ihtimale kn1"t hazır bulunmSJ11 pek 
tabliC:ir. 

Türkl'yenin siyasi tAahhUdlerine 

Balkanların blltUnlUğü ile ve Bal 
kanlar statUkosunun mahfuziyctlle 
alakalı Antant devletleri, içlerin • 
den herhangi birini hedef tutacak 
tecavüzlere karaı ayni maksatta 
birleşmiş umumi bir tesanUtle §im. 
diden umumt ve kat'i bir müdafaa 
karnrmı verm(a bulunmalıdırlar. 

Havacılık haftası 
gelince, bunda her §eyden evvel SO ııljustostan 5 cyli.ılc l.ndıır de· 
temin ,.0 Uô.n edilmesi lilzmı olan \':ım edecek hııvacılıl< hnftnsınd:ı lıü· 

·tün koz:ı ve n:ıhiyelcrdckl ho,·:ı ku
nokta nfrklycnin biltun taa.hhUUe- rumu şuhclcri tor:ırındnn mlisnmere· 
rine harfi harfine 11n.dık kalacağı ve ler tertip edilmesi knrıırlaşmışlır. 
bÜ taahhUUer ıuucjbince yiiklendiği 
vaiücıeri ifada rerrc kadar tered. 
dild ctmfycccğf keyfiyetidir. ·Tür -
kiy~ hiçbir macera aramıyor, hiç -
bir ietih\ hınır beslemiyor, yalnız 
hakkını ve vataµını nıUd:ıfaa etme. 
ri düşllnilyor. Bazı siyasi taahhlit. 
lere glı;şmi~se bu da sırf mUdafaa 
maıluıa.d.iledlr, eulq ve ııliküııu mu. 
hafau. gaycsile y&pılml§tır. 

Tilrk'->·enln siyasi taahhütleri a
nwnda en evvel Balkan misakını 

Tophane rıhtımı 
genişletiliyor 

Yolcu salonu karşı
sındaki binalar 

yıkılacak 

d~linmellyiz. Dalltan misakı Dal _ Tophanede Be9inci Şube'nln 
kan de,•letlerindcn birinin diğerine bulunduğ·ı '!.>ugUnkU yolcu salo. 
tecavUzll takdirinde bizi harekete nunun knreısına dllşen blnala
gQÇtnoğe scvkcdcr,,, rın istimıtlk edilmesi ye burası· 

nın rıhtımr. na.ve edilmesi bele-
VAIUT; L;·c ,.o 1111\nai.nle relı:n.letl tara. 
A.l:m Uı,. bugllnkil ba§lllakale. fın:lun kabul edilmiştir. 

sln'de Almruı - Rus ademi tecnvUz. 
~tmm ameli ncUccsinl tebarUz 
ettJrcrek Huııyanrn Almanya ve 
tt&ı~'aya petrol vermesinin sonra-
• du kendlı;ine çok po.lıalrya mal o. 

Cadde üzerinde olan binala-
rı liman işletme umum mUdUr

'f.U, a1·lrn. tarafa dUşeu hinnla
ı d:ı. belediye iı:ıtlmli\k cdecelc· 
ir. Bumdnkl b!nnl :ır kısn bir lablleccğinl kaydederek diyor ki: 

"Sulh cephesine iltihak etmek zamnndn yıkılacak \'e bu suret-
için blnblr tUrlU ısartlar ileri 3uren le hem cadde, hem de rıhtım 
1*' devletin bu defa !nglltcre ve 'ieııişlotllmlş olnrnktır. Dün ak
~ lk:ylt!tıe tmo1be ndnr gide. şam Vali ve Beledlre H~lsi Lüt. 
bllttek bir ır.kllde Almanya ile bir- ti Kırdnr ile liınnnlar !şletmes· 

lc!ft'l.J o!mur lıatnoa gelir ml? Son umum mUdUl'U Rnufl Lu iş Uze 
ra Rıtwnr Alm.a':l,.ayt dnne kadarrlnde görUşmUşlcrdlr. 

Öğretmen ihtiyamr ı 
karşılamak için 

26 Ağustos taar; 
ruz unun 17 inci 

gzldönümü Bazı ya rd ımcı 

kadroya 
öğretmenler 
alınacaklar 

asli 
Busun, Türkü zafere ve istikbale c!a~ıaı 26 '1ğı..ıHo~ s~ı'.'il'1ı t-i 

0 
kavuşturan büyük taarruzun ba~la· ı'ü• b. top.a -:nm sesıı,. yurdU11 

dığı günün on )·edinci yıldönümü· an· da d·J~:t\.! zafeı eüneşirıl Orta. okul öğretmen ihtiyacını 
kar§ılama.k üzere maari! vekil. 
liği bu yıl mcnge vaziyetleri vo 
teftiş rnporlan müsait olan 100 
kadar yardımcı öğretmeni orta 
tedrisat kadrosuna atmaya ka .. 
rar vcrmi§tir. 

Bu karar üzeİ-ine orta tedri .. 
sat müdürlüğil öğretmenlerin fiş 
ve raporlannı tetkik etmektedir. 
Yakında kendilerine tebligat ya. 
pacaktır. . 

Yazılı imtihanı kazanan ilk 
okul öğretmenleri de ft()zlil im • 
tihana girmek üzere eylülün 21 
inci gUnU Ankarada. bulunmak 
mecburiyetindedirler. 

SözlU imtihanda doğrudan doğ 
nıya orta okul öğretmeni olma
ya muvaffak olamıyanlar Gazi 
Terbiye eMtitUsUne girecekler • 
dir. 
Diğer taraf tan her sene ol. 

duğu gibi bu sene de açık bulu. 
nan orta okul öğretmenliklerine 
yardımcı öğretmen alınacaktır. 

Buna ait yeni talimatname ya -
kında tatbik edilecektir. 

Bu yıl yardımcı öğretmen ol. 
m;ık üzere 1500 ki§l veMiete mü 
racaat etmi§tir. Cüzi mikdarda 
yardımcı öğretmen almacağı i -
çin bunların ruUhim bir kısmı. 

nm arzulan yerir.e gctirilemiye. 
cektir. 

,, Kadeş,, geldi 
Almanyada daha dört 

vapurumuz var 

Almanyanm Rostok lima
nından hareket etmiş olan Ka.. 
deş vapuru 15 gün süren bir 
yolcı;!uktan sonra nihayet dün 
saat 1 4 te limanımıza gelebil. 
:niştir. 

Bu yeni vapurumuz 3500 
tonluktur ve Mersin hattı için 
ısmarlcınmı~tır. 

Kadeşin de gelmesiyle bu
gün Almanyada ancak dört v~
ourumuz kalmış olmaktadır. 
Bunların üç tanesi 5300 ton· 
luk Doğu, Savaş Vf'. Egemen İ· 
simlerinde en büyük ve bir ta. 
nesi de yine Kadeş tipinde 
)a!om vapur!arıdır. 

Siyasi vaı;iyetler kanşmazsr 
bunlar da iki ay içinde tam~. 
men memleketimize gelmiş o. 
· ...... ~ .J.,rdır. 

Ankara rad ıosunda 
sabah n eşrıvn~ı 

Ankara 4f - Ankara radyosu. 
r.un tesrjnievvelden iti!larrn sa
'>ahları da neşriyat yapması ke. 
rarlaşmıştır. Hazırlıklar yapılma!c 

tadır. Progrım hazırlanrr·-- t·r . 

Pasif korunma iş~erinde 
vazıfe alacaklar 

Pasif korunma komisyonu dUn 
toplanmt§, mahallelerde yapılacak 
yangın söndürme teıkilitr etra. 
fınJda kararlar vermiıtir. 

46 • 4 7 yaıındaki erkeklere 
kaymakamlar tarafından vazife
ler verilecektir. Bu vazifeler pa. 
sü korunma talimatnamesinde 
iıah edilen hizmetlerdir. 

Ç orumda selin 
zararları 

Hayva ·- ·. ı ve mahsul 
zayıatı fazla ... 

Çorum, 2S (A.A.) :--- Sah gü. 
nü burada husule gelen sel neti· 
ccsi 130 haneli Duğabağı köyU 
tamamiyle harap olmuı ve bu köy 
halkının ev eıyaları ve harnıan 
ma.hı;ulatı sel tarafın~n &ötürüJ. 
mUgtür. Bu meyanda bir de ç<r 
cuk ölmüıtür. Hayvan zayiatı 
mlihimdir. 

Teslim köyünde 200 }layvan te. 
lef olrnuı, Mühürler köyünde bağ 
ve bahçe tamamiyle hasara uğra· 
ınııtır. 

Tilrkaiıe, Çalkı§la kö1Ierinde 
de ehemmiyetli h11yvan ve mahıul 
zayiatı vardır. Kayı köyijnde 4 ev 
sular taraf mdan götürülmüı ve 
dört kişi ölmüıtür. Dört ki§i de 
ağır yaralıdır. Mahsul ve hayvan 
zayiatı mühimdir. Bu köydeki z:a. 
rar miktarı on be§ bin lira taıhmin 

edilmektedir. 
Ovaı;aray köyünde çay kenarın 

daki harmanlar tarnamiyle mahvol 
mu~ ve bir çocuk ölmÜ§tUr. Umu
mt zayiat miktıtrı kat't olarak teıı. 
bit c<dilmektedir. Felakete uğra

yan yurddaşlar tamamiyle açıkta. 
dır. Vilayetçe ilk yardım olarak 
fela~etzedelcre yeyecek gönde • 
rilmiştir. 

335 Dnğumlulır1n 
muayeneleri 

dür. r.wğc ve .;c!arr.lam..ığa da\-et 
Bundan on yedi yıl evvel, 26 a· mişti. 

ğustos sabahı Ar~·onkanıhisnr ova· · f 
lannda §ahlanan Mehmetçi~in sün· Ebedi Şef:rı ··tteri! .. em~ '/ 
güsü, arkasında tek bir kalb gibı atlısına kanat, Türk pı)~ll
çarpan yurdun bütün ı:ı;özlcrini tap kuvvet, Türk topun~ ses ~ bl' 

•mir A~yor. ovaıarında gizil ... 
!ayarak dü~man siperlerini delip tına gibi t.:>pıanan Türkü bil. 

geçmişti. ;a hı:ı ınac ,.a.çı-: KWd1arın ~Y 
Türk ordusu bir tarihi, bir mille· 3iperlcrı:ı ~terinden. aşırıP 1 

ti, bir ülküyü temsil eden Ebedı ulaştırdı. 
Şef AtatürkUn, yurda saldıranla· 

nn t'vatanm harim ismetinde,. bo Bu bü;;Llt &ü.-ün yıldö?il~. 
ğulacağı günün geldiği emnnı ve dün rnı-·rltt:cte z:.ıler ve ıst~ 
müjdesini büyük başkumandanın· ;a:ıdıra.,, ':>ugtir cte 3)'ni ~ 
dan bugün alını§ n insan oğulları ı.·c guru:l..ı yurdt.n mukadd 

·rım bütün maceralarım sayfalarımı 'flKıarım bir eırn:•:) tl tibid~I ~ 
geciren eski tarthi bile ~şırtan bir le oekl·yc:ı Tü.lı oıdusunıı" 
süratle bu emri yerine getirmek için b'ÜSÜOÜ Öperek bu mesut r 
bugün ileriye atılmrştı. münü <'Jt.1.:lay,· 11 r.ıf'nJeket111 

f::cak bir ıığustos lk~mm afür ~~vinci:li duyan ve duyUl'I~ 
lığı altında u}:uyan ovalar, tepeler. ber,. okuvucula-ını tebri1' 

iş Bank:asınıTI 
15 inci dönüm yılı 

Bu münasebetle Ankarada küçül< tasarrut hesBd 
sah:p!eri arasında ıkramıye keşıdesi yapıl ' 

it Bankasının bugün 15 inci dö .. 
nüm yılıdır. On beg yıl evvel Ebe· 
di Şef Atatürk, Milli Şef lsmet 
İnönü ile bera~r bankanın teme. 

bul), Nihad 22156 (Ber0ı;"~ı 
şaıd 23223 (İzmir). vu•" )• 
(İzmir}, Sara 19875 (t1rıtl' 
riye 22859 {İzmir), 

Bundan başka 25 tali~iY~ 
lira, 50 taliliye de ylrrnı 
r:ı iııdbet c tınıştir. 

lini atmııtı. Bugün: kadar iktı· 

sadiyatmuula büyük bir rol oy. 
nayan t_ş Bankasm:n kuruluş ser· 
mayeii ancak 1 milyon lira idi. 

Bugün yıl dönümü münasebeti. Zafer bayrarıı 1 
le b!lnkanın bütün §ubeleri kapalı· 

dır. hazır l ık , 
Kumbara ikramıycsı n'I 
Ankara, 25 (A.A.) - Tlirkiye Kolordu Kumanda ·~1 

lş Bankasının 15 inci yıldönilmU merasim proğrarttl 
münasebetiyle kumbaralı ve kum. 
barasız kü~ük tasarruf hesaplan hazı rladı _ ,o 
arasında tertip eylediği ikramiye· Kc-lordu kumandanJıgı 
nin keşidesi b:.ıgün banka umu. ğ.ıstos Zafer bayraoV01~, 
mt mcrkeıinde ve noter huzurun- mizde kutlulanması içitı 11 il" 
öa yapılmıştır. r.ım hazırlamıttır. Mera•~ 

Yekunu sekiz bin lira olan ikra. yezid meydanında yapıl•" 
miyelerlen iki bin liralık birinci Her sene 30 Ağı.ıat°'.'~ıı 
ikramiye iıtanbulda 49,309 numa· edilen ordu terfi listeın 
ralı he§ap sahibi Yaniye, bin lira. reisimize arzcdilmittir. Jı ~ 
Irk ikinci ikramiye Bursada 8.163 Dumlupınarda yapılaca dl'f,J 
numaralı heaap sahibi Jsmaile isa· sim programı da haıırl•" l1 

Sanyer aıkerlik ıubeıindcn : ~t etmlttir. 30 Ağustos günü ,a•' 
Şubemize kayıtlı 335 doğumlu iki yüz elliseı lira kazananlar: da me:aı..:m bashyacaktıf· .a~ 

• • ııer • ve bunlarla muameleye tabi olan. Faruk 4260 (Ankara, Şadiye lupınardaki meçhul as . 
lann mllayeneleri eylül 939 ta- 16298 (An!iarıJ.), Yorgi 2647 (Er. ne Büyük Millet Mecli•

1
·. , 

rihinde.1 itibaren birinciteırin 939 zurum), Erik ~853 (Kadıköy,. katet, vekaletler, ordu 
1
,, 

:;ayeliine katlar cumartesi ve pa. Yüıer lira kazananl&r: LcyHi partisi tarafından çeıenk 
zcır.;an maada çift günleıı:le sa! 3S J 30 (Ankara), Hamdi 18388 lııcaktır. •'' 
:,ah 9 <lan ak;am be§e kadar yapı· An1cara, Gündoğdu 40 (Edremit). 19 vilayetten Durnlı.ıP'11eıı~' 
lacağır.dan yukarıda yazıh elan. Meh:r.et Pıır;ıcı 3081 (Kayseri). ş~r kiş~:ik hey!tle,. r.ide' p•,tl 
ların m::zkfır günlerde \"enil::öy • U\tife 961 (Ordu), Sabiha 1078 ağustos gecesi radyoda vefl1 

de Sırıyer askerlik !ube merke· (Urk), Zeki 6800 (Krı.ı:lıköy). ~- rafındatı bir konfer~ııs r 
ıine gelmeleri ilan olunur. Oelrne 1ı 56908 (teta'1b~l). füıf;el 59568 IIalk.::·ılcrincle toplanııl• 
''<'nl~r cezava carpılacaldardır, (fatanbul), Ş rire 61603 (lı;tan· caktrr. 
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Alman gemilerine 
Almanyaya dönmek 

Dolma bahçede 
geceki toplantı 

Milli Şef, Mareşal Çakmak, Başvekil 
ve Hariciye, Dahiliye vekilleri emri verildi 

Hitlerin Pazar günü ı 
nutuk söylemekten 

beş saat görüştüler 
Dün ak§arn Dolmaboh~e sarayın· tar ctrafındn saraydaki topt.,,r.tıda gul olmu~ ve Halle partisi genel sek· 

da Heisicumhurumuz İsmet Inönü' izahat vermiş oldutru zannoc:lmek· :-eten Fikri Tuzerin ziyaretini kab.J 
nün reisliğinde, Ba~vtkil Refik tedir. etmiştir. Başvekil saat 17,25 de ha· 
Saydam, Genelkurmay Ba~anı Başvekil RP.fik Saydam dün a\· riciye vekili ile beraber otelden çı 
Mar~l Ferzi ÇaJcmak, harfci}•e ve- şam üzerine kadar Perapalasta me~· karak saraya gitmi§lerdir . 

. ~zgeçtiği bildiriliyor 
l!· ' 26 - İngiltere bUyUk el- Jemeslni meneden bir kararnamesi. 
e•llerın davt::ti Uzerinc dlin nl ne§retmi§tir. Bu tedbirin sebebi 

.,lan •onra Alman devlet r ciaL Polonynnın hududu kapaması acbe- J 

kili Şükrü Saracoğlu ve Dahiliye • 

vekili Faik Oztrakm, iştiraklle b~ 1 sta n b u 1 da k 1 A 1 m an 1 ar 
saat süren bir toplantı yapılmıştır. 1 

İnönü saat 16 da Floryadan oto· 

m:ıbille Dolmabahçe sarayına dön· h • te r k e d • 1 ınü5 ve 1Jk olarak Nafia vekili Al! ş e r 1 1 y o r ar 
Fuat Ccbesoy ile vali LQUi Kırdan 

l•ı tet etrniştir. bile benzin gelcmlyeceğindeı1 so.rfL 
ı.cr 1tı 
erııı !ya, Japonya Ye Fransa yatı mmüklln olduğu kadar azalt • 
11\tl de kabul ctmi§Ur, Bu mil- maktJr. "Japonya Alın:ın -SO\"'l'C'' ııııl:lş- kabul etmiştir. Bir müddet sonra, Bankalardaki paralarını çektiler 

ma ı dolnyısilc Alnı:ınynyı protesto 1 başvekil, hariciye ve dahiliye vekil 
dt fon Ribbcntrop da hszı~ Alman tccaviizleri 

U ıııtıır. etti... ıerı saraya gelerek ınönu tarafın· Amer.ıkan tebaasına da buradan 
tl'fıı lngiliz sefirile rnUlfıkatı 
~t kadar ıllnnllattır, Sefir 

~ lYYareyJe Londra)'tl gide. 
ıbUtlkat etrafında 1ngtltere 

' e maıümat verecek, son· 
lt lÖrlilUrsc Berlinc döne

~ itıerın tngl!tcreyc ne gibi 
: 0 bulunduğu sizli tutul. 
b "-ber füwaa ajansına· na· 

~b! b\UIAkatlr.rdan BOnra lnti. 
ıı. nikbinliğe yer bırakmı -

Vş.rnova, 25 (A. A.): Japonua _ ~ ~:zcı~;;~1~rcr-:-hep dan kabul edilmişlerdir. Toplantı 
Hududda bir<:ok hAdlseler vuku. böuledirlerl saat 17,30 da başlarııs ve saat 22 1 h 1 klar 1 

buldu~ bildlrllme~t.cdlr. Orlovoda 1 - Le Jourııal d' Oricnt,, ye kadar sürmü~tür. Toplantı sıra· ayrı ma azır 1 ını yapma .arı 
Polonya hududu üzerinden &"esen • . . . smda Edirneden dönen Gcnelkur- t · d · ı d · 
bir Alman bombardıman tayyaresi de degışıklık yapılacaktır. ma B .. t- M ...,.,, F . ,... k avsıye e 1 1 . ı T r 1 nd Al y a~anı ar'"~ evzı -,..:ı • 
hava müdafaa bataryalannm 11te3 ~gı ~z. ımnn arı 8

• man mak da sarya gclm;§ ve derhal Inc· .... bahkı' Jurnal d'Orian re. Ş b · · d k. A ·k 1 
açmaaı Uzerlnc Gdynla clvannda ye gemılerının kaptanları nıhayet ya- nü t C d k bul -A"l k ö .. . ~u. .... y •• F e rımız e 1 men 8 ı-

1 
.. · ara ın an a G\,ll ere g r.:~· fıkımıu:le okunduguna gore, on Jara sefaretlerınm 

re inmek mecburiyetinde kalmıg - rına. ~adar Almanyaya donmek melere iştirak etmiştir. ve refikası tarafından 27 
tır. Danzigde birçok Polonyalı tcv. emrını almı§laroır. Toplantıda ollhassa son si•ıast Papen .. .. . tavsiyeleri 
ill edilmlgUr. Evv~lki gece Polon-! A~ma.n liınanlarınd~ki !ngiliz vaziyetlerin gözden geçirildiği anla· Ağustos pazar gunu. Trabya~akı İstanbul Amerikan ıefarethane-
;}:a hududunu geçen bır çete, Ka- ~emılen de dönmektedırler. şılmaktadır. yazlık Alman ıefaretı babçesınde ıi evvelki gün ~hrimizde bul~nan 
toviç civarında k6.in Makoszovda is Fransada vaziyet S d k" to , t d 1 .., •• bir yaz bcıyramı yapılacak ve bu ve tayııı 200 il bulan Amerıkan . , aray a ı p,an ı an evve •. arı . . . 

'~nedillyor ki, HiUer Po· taşyona ve glimrilğe taarruz et • Paris, 26 - Paris bulvarlarmm. ciyc vekili Şükrü Saracoğlu P'"ra· eımad& sefi:- ve refikası tehrimtz- t~baalanna bau ~ye!.en h_avı 
.~ı Almanlan himaye için mtotır~ Bu milnuebetle vukua gp -,ve sokaklarının lamba direkleri- palasta Sovyet, Yunan, Yugosla.ı ve deki Alman tebaalarını kabul e- bır ka~ uyfalık.~ır broıur. dagıt. 
~ k•rar vr.rdlğlnl, tahrlkL len mUBademe ıkl saat eUmıUgtUr. , ne koyu mavi renkte elektrik lam. Fransız bilyük el~ilerile millikatlar deceklerdir. ımıtır. Bu broJurdc Amenkan te. 

•e .... her tUrl'· hadleri aatılh- Bu hAdiseden f!o•.ra Almanların baları konmuştur. yapmıcıtır M . ba l ,:ı l t;aaunın birer gaz maskesi edin -
•ıı. u ~ a• Polonva 0 UmrUk muhafızlaruıın bu- ·- ~ · erasıme J anma,,.an evve ı ri i b tak .. :..:_..ı ·1 
~~. kUçUk tıAdlsenin bardağı il • Louvre ve dıger müzelerdeki Şükrü Saracoğlunun bu müldkat· saat on beşte &cfarethane bah~~- me. e ve ca 1 uuım.ıe ~ı e-
.. ııecetın lunduğu binaya mitralyöz ategl al • sanat eserlerinin muhafazası i~in y lerıyle beraber Bebekte Amerıkan 
~Ur, l nıuhatablanna be. tma aldıklaıı iddia edilml§Ur. ihtiyati tedbirler almnuştır. Kaybolan kadın sindeki Alman askerleri mezarlrgı Kollejinde hutrlanan aığınaklara 
e 6)7el anlqıltyor kl, bu t.eh- Polonyanın Berlin ııcflri proteato ingilizler büyük kafileler ha- ziyaret edilecek ve ölülerin batı- gitmeleri tavsiye edilmiştir. 

~b.._)'lııında, Polonyıı meselesi- etmek için talimat almrgtır. tinde memleketi terketmektedir· bulundu rası anıJ9 caktır, Dilıı de Amerikan sefareti, harp 
~ ~ SlvU mcmurlann iılnlerl kaldırıl. 1 . .. • • Bu haberi veren ref:trt ... ı .. , ya- bılllladı"ı tald!irde Türkiye :ıc 

1 etaııbatı mucibince"hal. ı d" er. Dlinkü sh d c::.ı. ""r"- :ır • Çin b mıştır. Mekteblerln aı:ılması ı:ı m ı. Al t ·ı . F . nu antız a, V""'remının· •ısının ~onuna •u aatırlan ili~ :t. Aınerika aruında yollann abloka 
1 

L lr nevi konfcft\nB top- . man gaze ecı erı, ransayı d S . . " - :r 
"ili ilk tehir edilmiııtir. t k t kt d. 1 e oturan 50 ya!ilannda aıme ıs· mektedır. edilmesi muhtemel oldufondar: 

t 
Usunda Almanlar tara. Bo mlnd h .1 d ·ı.ı k :r e me e ır er. . d b" k d .. .. 1 ~ 

'~t ev e u-.u u ı.. ero ge - M ı· . . mın e ır a mm uç gun evve k-ı.ı-- ts- TUrkiyede oturan Amerikan teba · 
"'ıı: gösterilmektedir. a ıye nezaretı moratorıum .. . "F.ıkat aça.ha i·arına ~ 
llo , çcn Almtln bombardıman tayyare- .1 b k 1 ' d maaşını almak uzere evınden ayrıl· d ki asının TUrkiyeın terkedebilmr.Y. 

t_ n un haber aldı.lhnıı 1 rl L h h .__ t 1 ri l ı aııının veya an a ar .ı ve taıar- 1 y •• d . d k tanbultia Alman tebaasın an m- J• 

~il •eflri Henderaon Hit- rafından yera Jnmete icbar eaıı • ruf . &an.dı.klnnnd~kı . mc~duatı.n bbJduğ\ınu bilditn:)iş, SaJmenin pa· eetcr kalacak mı? Zira, üç günden ıçın &ızımıe en azıt ı arı şım ı 
\llllllı tı• e e mu are= ay~aro c a 

1 
- . ı . . c lgını ve o gun enberı orta an ay· • · 1 ı1 1 h 1 kl · d 

,
1

11utulttan sonra Polonya m•"lerdir ç<:lulmesının tahdıt edılmcsı hıç t .. 1d .. .. 1 . d " beri Alman tebaaları ıstanbuldan den yapmalarını tavsiye etmiştir 
tlat L! "U • b" . d • d" ' d"Y • rasına amaen o uru mesın en şup ·---

pakiyi kabul ctmL5- Polon'-'Bda hasıl ulan umumt ka- ır vazıyette erpış c hmC ıgını h 1 "ld..... . ' r t k ayrılıv. Jrlar. Dtln son Almanlar ltalyanların 
il b" a· . . e em ıgını ) a .. ,m~ ı . 

ı;ıı il • • u sa mnıyc mu ur ugun· :ı naat harb vukuunda Almanvanm l ıl ırilmektedır. B bah E · t "d .. l "..... ıı.ebrim".z bankc:.. ~mnda bulunan 

~ '111 arın iddiaları mnğlfıb olacağı merkezindedir. ... . -ı:ranskatlantıkbl~r ykollAarını ., de. den aldığımız malQmatta, kaybolan paralarrnı çek:niş bulunuyorlar- makarnacıl ıg"" 1 
~ ~ - Alman ajansı ve Dün akıam ıehlrde fevkalAde bir gı!tımıe te ve ır ço _mcr~~ah- kadının Saime değil, Emine oldu· dı.,, 

~ bn~hLltanın Danzlg Uzer!. faaliyet göze Qarpmaktaydı. İhtiyat , !arın yola çıktığını nazarı ~llba. ğu ve evine geldiği anlaşılmı~tır. ,------~----- ltalyanlar makarnacılıklan ile 
~~a hazırlandığını, Le· efradı mUtemadlyen latasyonlara vo ra e!arak fada yolcu alnbılmtk . - T Ürk - Alman me~urdur. Hakikaten öyle. Son 
b~ınt teltziblerlne rağmen, kıglalara doğru gttmekte~·dJ. Halk i~i:t hazırlıklar yapmaktaJmar. HükQmet sükQnet tavsiye etmekte· bir istatistiğe göre, ltalyada 3000 

' 

diriyorlar. Alman menba. ıllAh altına alınanları selamlamak- Almanyadaki ecnebiler dir. Ticaret anlaşması den fazla makarna fabrikası var-
' "e ~ rilon heıbcrler uunlar - ta ve onlara tetcl edJcl ıözlo~ 86Y- Berlin, 26 - Almanyada oturan Müdafaa nezaretine sivil ahaliye tadi 1 0dl ld j dır. Bu !abrlkalarm bir senede yap-

,.:'\11-ı, lemekteydl. Polonyahlann yUzle - , veya ıeyahat halin(le bulunan ec. yeniden 200.000 gaz maskesi almak tığı makarnalar uc uca konacak o-
~~ aru!Rlnden, bilha.ıısn rinde :·Alnız memlektt topralcl:ınn· ı nebilerden memleketlerine avdet saU\hiyeti verilmİ§tir. Tatbikatından çok fena neti - 1unsa dUnyayı, 4 bin defa ku§atmak 
otıı, enva Goldkurır hudud dan hır karıı bile vennemek değ~I, edenlerin miktarı artmııtır. Garbe Diğer cihetten bildirildiğine göre · ·ı l milınkUndilr. 
t~ t'nı!lan yapıtım mUoıthe - nynl zamanda devam eden "slnır doğru hareket edetı trenler, ağzı- bu sabah hiikCımetçe alınması karar ~~~:~e~::i~n v:a!::~k~~~~~~ ltalya bir senede i.Btihsal ctUği 

Sl.ıı.~~re, Polonya araziı'lnde as. harbi,, nden yılmamak aıml de o-ı k ıd d 1 d lac:tmlan askert tedbirler memleke· i makarnanın yalnız yUzde birini ha. •• '""ttcte.t k ak d na a ar o u ur. 11 na sebep olan Türk _ Alman t. 
e ı devam etmektedir.,, unm ta ır •. 

1 
ü i D 

1 
ıı. Londraya gidecek tayyarelerdc tin aktif müdafaa haline konması· · rice satar. 

r Vo,.,.,.8ten muh"blrl rra Polonya ı • [ met , , anz g ayan . . . db" 1 caret anlaşması tadil ec.lilmi~tır. -------------
"hı.""" ' ' 1

'" " ' " 11 1 bl ta t dl d k ki mevkiler, pazara kadar daha nı ıstıhdaf etmektedır. Bu te ır er y · 1 1 , "'11J1ıh U haberi yollU)'O!': mec S pe r 110 ev e cro .. 'ğJ d tb"k cd"l Anl~mrı intcrşarjabl §Ckline enı tıcaret an aş.ma arı 
t 11 ııııı nıczkür meclis t&ıafından son za. evvelden tutulmuştur. bugun ö e en sonra ta 1 1

• sokulmuştur. Buna göre, her iki Hükumetimizin bütün devlet. 
ı. nlorı e Yapuğım mUıahede İngiltere konsoloslıenesinde vi· ımğe başlanacaktır. • taraf mukabı'l tarafın takasları .~ ~ '-in 1 manlarda ittihaz edllml3 olan ted - lerle olan ticari münasebetlerini 

hk~ :ırnz..,, de czcUm e ze isteyen ecnebilerin miktarı pek 44 Yunanistan askeri bakım- ) ı._ n Ye Matcrn'de bUyUk birleri protesto etml§tir. d h J ile ba§ka memleketlerden ma nrttırmağa karar vermiş bulun -
'ı.....:ı'!'ıltt H ti t kt r çoktur. an azır anıyor .,,. mubayaa edebileceklerdir. Bu su maktadır. 
~ ... 1) tın vukuunu göster - B \. or 

2
:u uH"t~n ;~z ~cç 1 

ltalya ıki sı ınfı askere Ati na, 26 - Yunan kralı Jorj retle bizden mal alamadıkları i- 12 memleketle yeniden ticari 

~lte Jı •ıtıig hududundan ikl er ın: . - ıMer ı" G~ş~e· rag .. ırdı i tirahat etmekte olduğu Korfu a· . k" l .. d • 
vtede ... k hk ı t kı:.l t d resınde arcaa orıng :r çın Tür ıycye rna gon ercmıyen anla«::malar yapılması irin hazır • 

~U no oııc erı 11 as- "e 11 .' Bıı k 
1 

h ı Homa, 26 __, 1903 ve 1913 do· da mdan Atinaya dönmü<ı ve der· :ı :s e, " bUtUn gU k k d ıcfı Fon rauc t ıc lı' Amerikalılar yakında bilhassa lıklara baılanmıştır. '. !l.ı!' ile d il aa er ve a-. ara or usu k A . ', ğumluların 3 eylCı\de silfıh altına hal başvekili kabul etmigtir. sa~ayi mamulfıtı tcvkine başlı • P • 1 .. k 1 ~il olu trenler gclmlg. ve dona.nma . um~~d~nı mıra, davet edileceklerı bildirilmektedir. Ziraat koop~ratifleri asamblesin· arıste yapı an muza ere er ıo. 
' lıı~ker, bilhassa piyade ve Rca.der ıle görUımuıt~r. 1 Bu yeni davet ile altı sımf siH\h al· de hir nutuk s3yliyen başvekil Me· yacııklardır. Bilha..qga UZ'Jn za.. nunda imzalanan yeni Türk -

n' '<ıı.~hlın rnil;tarda da ısUva • Nazırlar, mahalleıı, .. norm!il ı1 tına alınmış ıla~ktır. taksas, şöyle -fcmiştir: mand~nbcri memleketimize gel • Fransıı anlaıması 1 eylWden iti-
t.ı~lııe ~· llıunkau ve Pampau ma~zara~ını arzetme!te. ıdı. ve fev Diğer cihet ter. deniz, ha\'a kadro· .. _ Dünyanın içinde bulunduğu mi yen Amerikan malı otomobil haren mer'i yete girecektir. 
'ı bt.ıı. iru yo:ıarımrgtrr.,, kalade b.ır hareke~ gor~lmUyo~du. l larmm Jıemen Umilen tamam oldu· fırtınada, Elen milleti, askeri ba· ve radyoları piyasada bulmak ka o 

ııı4' b~be gazetesi, Oanzlgin Reımı.~r ~e\>lığe g~re vazıyc. j ğu ,.c 35 faşist milis taburunun si· kımdan hazırlanmakla beraber, is· bil olacaktır. Napolyonun 
~~ ~nan Polonya askerle· ~in ger&ınllğı d?l~ymyle 1;'1~en~ 

1 
JA.h altında olduğu '· ıtırlatılmakta· tikbalde sulh içinde yasayışını or· 

111~ olonyıı hUktlmetlnln oerg muharebea1nın yıld6nUmU dır. ganize etmeğe tahşmaktadır... Moskovadaki Moskovadaki topu 
~~ır.buıunmadığını lıpıı.ta münasebetiyle 27 Atuıtoıta ya- ı 1903 c 1913 sınıflarına mensup Atina ajansı, genel kunnay baş· 
'-tt ·~i~llıeteleıi, vaziyetin non pılmaıı icap eden ıenliklerden vaz 1 efradın sılah a' t •'la çağnlmalan kam general Papagosun Londraya F r an s 1 z ve in g ili 2 ka~:o~-:kjrl~:~ Y•:'=~~ 
l' """'t1 ge,ilmiıtir. By vaziyette Hitleri:l milnasebetile •. tedbirin 1903 ve hareket ettiği hakkında bazı yaban· 

it '·ı.. e bfüıbUtUn fenalagtı. ·· 1• ğ" k t h" d"l · 1 dan, bir lClphı. lr~rlıuşdtr. P.u, mil-
~ ,.lll 130Y ıyeCC 1 OUtU ate tr C l mış }!)13 Sene! •e dog!mUŞ Olan yanı ([ gazetelerde Mkan haberlerin ka· heyetle rı• 

._ ' ~, il '>'c Danzigin ani bir 'lı" :.:ede Franaız ,ihtillı.UniA t.tr hıı.~ı 
"h'llli'eı.ı,"'•ında bulunduğ\ınu e. demektir. 26 ve :::> yaşında efrada müteallik ti! csasslz olduğunu bildirmekte olarak sa.k\ıuımaıs~u., u~rtrıdEıkı 
ı"""ııc hk'Ydotrncktedir. lnıilterede vaıtyot olduğu tasrih olunmaktadır. dir. Müzakereler.n manası ''hUrriyet, mU&a\"al, uhuwet .. söz. 
""'~ı lldut ınuhafıztım Dan- Londra, 20 ...... tnglltere baıve. Belçıkada gaz mukesi Holanda bitaraf kalacak k d - b ld . ld teri de topun hakikaten tarihi bir 
\.~ hııt1~~- rtrep iki Polonyalı kili ÇemberJıyn aaat 17,30 da Bu. dağıtılıyor I.a Haye, 26 - Ecnebi devletle· alma lül l iri 1 kıymeti olduğunu gösterir. Fran-
:'11111\!ıııı .. tan g çerlerken thtar- lclnghııın ıarıyına ıidcrek krala Brükşel, 26 - Ba§vekil Pierlot re ait harp gemilerinin Holandanın Moskova, 26 - Mareşal Vorrr sız lhtllllinln ~1lz ellinci yıldönü . 

0 
~l•r, hkat bunhı.r mu • vaziyeti arıetmittlr. 1milli mijdafaa nazın general Denis A\•rupadaki karasulanna girmesin! şiiof &aat 13 de milli müdafaa kQ. mU kutlulandığı bu gUn tnpun bu 

\ 14urtu ertr.e ateo 4ctıkların- Baıv•kil Çcmberlaynın saat 
1 
ile göril:müştür. Bunu müteakip iki 1 asak eden bir emirnameyi krali miserliğin.qe İngiliz ve Fransız kadar eski bir ::ıazlıl var demek • 

ı.. tı .. 1 ~lttlerdlr 18,25 de :Pukinıhım:!ın hareketin devlet adamı kral tarafından kabul neı:rolunmu«::tur. Bu emirname he· askeri heyetlerin reislerini kabul t• 
1U "onl' .,, :.ı :ıı ır. 

'itı da ba.n' deıtro~·erl saat den ıPnra kral huıuıt metliıi top· edilmiştir. men meri}ete ginnektedir. etmiştir. • Fakat, bu top MQekova ihUlal 
\ttlcfıı lig lı;örfeztndcn kara lamıgur. Saat 10 da nazırlar meclisi top!an Algeemeen Nederlandsch Prer, Mareşal Voroıilof trıgiliz ve mUzesinc nasıl gltmiı! Zanncdile • 
~~ .... dQ uçmakta olan Al. Diğer taraftın Amerika Birl~- mı§tır. Bureau, ne~rettiği bir tebliğde bü· Fransız askeri heyetleri reislerine, ceği gibi Fransa tarafından Rus -

~~.-~~•ine ınUteaddld defa • tik Devletleri bUyUk elçiçisi de Kabine ictimamı müteakip neş·ı tün sahalarda olduğu gibi hava sa· Sovyet hükümetini:1 Fr~nsa ve yaya hediye edilmiş değildir. To · 
i' ~'it tırtı etrrıiatir,,. aaat ı 8,25 de lnglltere hariciye rcdilen tebliğde bilhassa şöyle den il· hacında da Holanda hükQmetinin İngiltere ile girişilen müzakerele. pun tarihi kıymeti bilhassa Le . 
lı ~. lıııı, Danzlge \•Asıl ol- nezaretine eitınlıtir. ı mektedir: !harp halinde tam bitaraflık mu· rin Almın - Sovyet paktından ningradda bulunmuıs olma.sıdır. 

t~·b~t Röyter ajansının parlamento "'Pierlot beynelmilel \'aziyetin i·
1
hafaza edec..:.ğinden şüphe eden bazı soma artık mana:;ı kalm:ıılığı mil· Filhnklkll, bu, Napolyonun ~u". 

~~- h buro,u, nyn'l meclisinin muhabirinin zann~tti7•in' göre bir cabettirdıği munzam emni~·et ted· ecnebi ga::rtelerin ,·ertlilderi haber· taleı~ında bıılun:bğ'unu bildir. j yada bozguna uğrı~·arak lcıı~llll or 
Uııu:ı ı otomot.illcrin iş - harp ta!td!rinc!e İngiliz kabinesin. iJirleri hakkında izahat \'ermlştir. 1 

lcr i t ekzip ctmc!, tcdir. miştir dusundnn knlmıs bir toptur. 



HA BER 
öGLE POSTASı 

Herqün saat 12 .. 13.30 da çıkacaktır 
HIERGCJJN 

12 
SAVFA 

Ha~-·, .. ı; asi hadiselerin vahamet kesbetliği ııu son gilnler
de okuyucularının lehine olarak yeni teşebbUsUne giriııirken 
HABER öGLE POST ASinm yazı kalitesini dU§Urmeyi değil, bi-

lakis yeni elemanlar ve en cazib mevzulu yazılarla takviyc)i dU

ı;UnmUştUr. 

Bugün, burada, Haberin daimi okuyuculanL& yeni ba§ladığı_ 
mrz ve başlıyacağımız romanlardan ve yazılardan bahsederken, 
bugünden itibaren Haber okumağa başlıyaeak karilerimize de, 
Haberin mündericatı hakkında bir fikir vermeği fayclalı görüyo_ 

ruz. 

HASAN 
KUMÇAYI 

• 
Haber ailesine yeni katılan bu de-
gerli arkada§mıtz, her gUn birkaç 
satır içinde hldiselerln tefsirini ya. 
pacaktır. 

Bugün başladığımız, pek yakmda başhyacağımız 
romanlar ve yazılar 

-1 
ORDULAR 
Hudutlarda 
BEKLiYOR HARP OLACAK MI ? 

En tanınmı!I emekll generallerlmh le konu!ftuk 

Yarın blrinci&ni vereceğimiz bu enteresan yazı seNinde, 
gcncrallcrinilie tevcih edilen ve fikirleri alınan suallerden bir
kaçı: l\arb olacak mı! - Harb olursa demokrat ve totaliter dev
letlerin alacakları neticeler ne olabilir? _ Totaliter devletlerin 
Şarki ve Orta Avrupa ile Balkanlardaki hedefleri ne ole.bilir? _ 
Yıldınm harbi muvaffak olabilir mi? - Her iki zümrenin ordula
n uzun mUddet harbedebllirler mi? - Sovyet Rusyanın milstak. 
bel dünya harbindeki bitaraf veya bir tara! rolU ne olabilir? _ 
1-fiistakbcl Avrupa haritasını nıuııl çizersiniz? .• 

· -2 

Maceradan maceraya 
(AtatUrkUn müdavi tabibi Nihad Reşad Belger hatıra-

larmı anlatıyor.) Yazan: SABİH ALAÇAM 

--- 3 ---
Ş<'lılr Tiyatrosunun 
~natkin 

değerli 

VASFi 
RIZA ZOBU 

Avrupaya v~ Amerikaya yaptığı 

son seyahatin çok enteresan gö_ 
nişlerini kendisine haa mizah üslü. 

bile "Kristof Kolomb'un yumurta-
sına doğru" isimli yaz.ılarmda anla
tıyor. 

Bugün 3 üncU sayfamızda 

4 ---

UÇAN su 
YAZAN 

CAHiT 
UÇUK 

PRATiK 
HAYAT 

Hikayeleri ve romanlan mecmuala. 

nmızda zevkle okunan genç kadın 

m1lharririmlsln Haber için hazırla

dığı bu lilzel eseri birkaç güne ka

dar okuyacak1mıs • 

• 
Bugünden itibaren OçUncll ayfa
mızda bulacaimıs bu dtQıı, hayaL 
ta karlmıza çıkacak her mllıklllll 
halletmenize yarar bilcller öfrete. 
cektir. 

il 
HlBER'dı davam eden romanlardan bırkaçı 

Mevlevi Taburu 
Yazan: Rahmi Y A~IZ 

Kaçırdığı kadınlarla 
evienen goriller ! 

35 yılım vahliler aruuıda geçlrmlf bir Alman aeyyahmm 
notlarına Jatlnat eden bu çok enteresan tefrika, en heyecanlı 

aafhalanna ge1mif bulunuyor. Eser, bqlandıf; kısımdan itiba
ren bile okuyanı .tlrWdiyecek değerdedir. Haberin eski okuyu. 
culannm zevkle takip ettikleri "Yer yllzU inaanlan" romanmuz,ı 
yeni karilerimiz de heyecanla okuyacaklardır. 

Gizli vazifeden·· 
Hariciye nazırlığına 

...... w ~ •tel'Nua bir euaalıtk fO!DAaMhr. Bir Wta 
""'' ................. .,... ......... s bel..,, ...... .. ,,, "' 

Kahraman 
ordunun büyü 

resmi geçidi 

caksmız. 

Şanlı ordumuzun bu resmigeçidi, ~imdiye kadar eşine 
c·ılilmcmi~ bir azamet ,.e heybet içinde yapıldı. Cesur ,.e kah 
ııiyadelerimizden sonra saatlerce sUren bir ~cçiş yapan oıo 

kıt'alamnızm en modern ,.e en gUzel teçhizatla huırlanmıs o 
nı görmek, cidden iftihar ve se' ince değecek bir bidlscydL 

939 Edime resmigeçidi ile Türk ordusu, müdafaasını Uıt 
aldığı yurd topraklarına ~k bir dHı;man dahi sokmayacağını 
dünya.ya ac;ıkc;a. ve bir kere daha Vıpat etmlfj oldu • 

Dün )·aprlan resmigeçitle, bütün Tiirk milleti haklı bir 
ılu:::ıraktır. 


