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~ovyet - Alman ademi tecavüz misakıoa bağlı 

L\vrupa, nüfuz r111ntakalarına 
ayrılacak ve Polonya 
parçalanacak 

t)( londra, 27 ( Ffansızca İstanbul) - Daily 
~~tlltes'in Nevyork muhabiri, Berlinden, Sov
l>t ; A.Iman ademi tecavüz misakına bağlı gizli 

0 0 kolun metnini öğrenmiştir. 

~adde 1 - Çine askeri ve iktısadi yayılma 

ile mücadele için Uzak Şarkta Sovyet Rusya ya 
hareket serbestisi, 

Madde 2 - Nufuz mıntakası taksimi: 
Alman nufuz mıntakası: Macaristan, Ro

manya, Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye, Bul
garistanı. 

1111 ? • 
Sovyet nufuz mıntakası : Baltık devletleri. 

Madde 3 - Polonyanın parçalanması. Rus· 
ya, Polonya Ukranyasını alacaktır. 

Madde 4 - Sovyet Rusya Basarabyayaı il
hak edecektir. 

Leh hududunda tahrikat: 
-- Muhtelif rnıntaka arda 

b o 111 b a ı a r p a t ı a d ı 
Amerikadaki tayyare fabrikaları, lngilt_erenio 

ve Fransanın siparişlerini verebilmek için 
geceli gündüzlü 24 saat çalışacaklar 

V arşovada harıl harıl siper ...... m .. L°C).Il(f r·a ........... ı 
~ ve sığınak kazılıyor . . ıRadyosunun bir tefsiri 
tansa, Polonyaya, aldığı harb malzemesının E Bu sabah bizim_ de ihtiyat 

bedelini ödemek üzere 430 milyon l . A sınıflarımızın hır k!smını 

f k 
. ı Sılah altına alacagımızdan 

ran avans varıyor bahsetmişler 

:JJ... A ~ "l ~' l h • • Bu sabah Londra· radyosunu bekliyen bir tanıdık, §elırimiz.. 
~t&et~eccıinıA mQll QT lC zye Ş • de butunan cumhurreisimizile burada veya bazı vitayetıerde tatilleri 

I"' 
11 
~ 1 U 'I Y Q l Q ll C l ni geçirip tetkiklerde bulunmakta olan vekillerin An.karaya. dön. <, 

~'-· .. ,· . nazırı Rı·.ı ... entrop pehıı·van,, a melcrinden ihtiyat sımflarımızd:ın bir kısmının r.iliih altına alı. ~~ nacağı manası çıkan bir yolda ne§riyat yaptığını söyledi. 
lı Ankara hükumet merkezimizdir. Eylül haftasında Büyük Mil. 

y~~itlerı"n tekıı·f,· Japon elçisini çag-ırarak Sov vetr bakınız! . let Meclisi toplanacaktır. Devlet adamlarmm hükumet merkezine 
".. J • gitmeleri kadar tabii bir hareket olamaz. Hükumet de buna. da.. 

.~o~,~ll:fiASANKUMÇAYı Alman paktı etrafında görüştü . . irrcsmibirtebliğneşretmiştir. 
' 'lltın Rekabet hırsı ınsanı ne . Ankara.da toplantıyı icap ettiren sebebin dünya vaziyetiıı.in 
~ a~ U • tUfeklc::'in heme!ı pat_ Varşova, 27 (A.A.) - Yukarı Si_ ku bulmuştur. Katoviçde bir Alman ' ~ ze h • ağırlığı ve nazikliği önünde mesul devlet ricalinin iş başında bu_ 
•. ılliıı,,,. re olduğu bir sırada ye_ lezyada Almanlarm tahrikat yaptık ms.tbaasmda da bi~ infilak olmuş_ kadar Q U" ! ÜnÇ ale · • .... h lunmalarr,, olduğunu anlıyordu. Bu ana kadar Lcmdra radyosu. < 
~· Y~tiıı· . arbini ilan etmek mc_ lan bildirilmektet!ir. tur. Yapılan tahkikat 112t;ccsinde get r'ıyorl nun haber veya tahminini doğru çrknracak hiçbir malumat yok. f 

il ij
1
•
1

1 lizcrine alını!' gibi !!'örü. Cieslyn istasyonunda Volksbund bunların bir tahrik eseri olduğu 1 
• ~ < le .,, ~ J •• .. .. •• tur. Olabilir ki bu da burada ve orada sansasyonel havadis ver. 

l r, lngiltcre,·e bı"r ,.,..n·ı binasının avlusuna~ harp maktulle_ anlaşılmıştır. oir yazının içyüzunu gorup • • 
tıla " ,, " mek merakında olan bir muhabirin eseridir. < 

lııı~~.. ıır sundu, Bu pı.··ıııııı esası 1 ri ii.biclcsiııin y.mmclı· bir infilfık Yu. ( Dcı•nm 8 in~:'~; bre.. a lm ~~ iste mez mı siniz? . 'l Dünyanın kurrşık bulunduğu ve her devletin ihHyatlarmı top. 

~~~~arıya J B k s > lıyarak müdafaa terlibalı aldığını gördüğümilz böyle bir sıra.. 
aıı ao \rersay muahedesinde u g Ün Ü p o r Bugünkü İkdam gazet"1sini gör- ; da, Türk milletinin mukadderalmı celik: elleri için"' alm~ bulunan_ 

11
1\ bil haksız hükümler kaldı_ · dünüz mü? Evet, tekrar edelim, şu !arımız böyle bir tedbir dahi düşünmü~ olsunlar. Elbette bu 

~tllı~nnzig "" Koridor mcısclc _ h k 1 • adı İkdam olan nrrn<'yi! yurdun seliimet ve müdafaası n~ z:ım:ın n<'yi ic'lp C'ttlrl~·orsa h er 
<tne bir surette halledildi_ are et e rı 8 if1c1 BabraUye liyal:ati olmıyanların tedbiri almakta en kür;ük bir tcrNMiit "(i.isterm,ycccMcr~!'. 

(Vcvamz 2 irıciı/e) Sayfamızda (IJCVUIJll 7 incide) ,~••AA+•+••;•••• ~'-, 



2 Hı\BEP. 27 ACUSTOS - 1939 

HABER (A tşam Postası) nm Zabıta romam: 2 SAAT 14 TEN 
SONRA GELEN E G FLAR 

, 

Yazan: liverpol'de Rana Bediinin kaynanası bayan - Şefl:ati, ciddiyetini muhafa-

2 bomba patladı 
Huriye yaşlıca, görmüş, geçirmiş za et!.. dedi. 
bir kadındı. Böyle boş şeylere Fakat hazır bulunanlar itiraz 
inanmaması lazım gelirdi. Halbuki ettiler : 
aksine son derece hayal &ever, hü_ - Yok, yok.. Müsaade ediniz 
rafa ta itikat eder, cinlere, perile- de söylesin.. Su ika s tç Her 

ugoslav meclisi 
feshedildi 

~~k~;eı:::~a~:yı~7;:r~r~~sa~~:;: ş::~~~t~.kadının müdahalesi bo_ Cumhuriyetçi Yeni seçimin tarihi, kralın neşre--
canda bırakan, tüylerini ilrperten ı Çünkü not~ı:_i_n bir defa çenesi 

~~;;,:•manıan okumaktan zevk :!:ı!kg=:=~·~!~ı~~-·~.,:;:iy.:~~: 1 rl anda ordusuna d 8 C 8 g" İ karar nam 9 y 18 b İ 1 d İ r İ 18 C 0 k 
Cadı sözünil işidince alakadar de doğruldu ve devam etti: m 1 men 5 U p? 

oldu. Elindeki çatalı bıraktı. Ba- - Bunu, bizzat Baki Paşa mer- Belgrad, 27 (A.A.) - Avala 1 " " " " " "" " " 1 takip edeceği usul hakkında tafsi· 
smı notere çevirdi: hum anlattı .. Gençliğinde, Uzer- Londra, 27 (A.A.) - Liıerpol- ajam;ı bildiriyor: ou··n akşam ı"mza f !at verilmektedir. Bilhııssa askeri 

_ Demek doğru .. Yalıda cadı lerinıde beyaz örtü bulunan cadı- den., cumhuriyetçi lrln·ıda or. ınakamlann, milli müdafaanıSl 
. . dusuna atfedilen ikı· suı.ı: "'t vu_ Krallık nıyabcti tarafından ne§· 1 s H . . il· var.. ların arasıra yalıya e;eldiklerını, ...... t temını zımnında istihsalat ve ın 

· kubulmu...+ıır. Bir bomba posta redilen bir kararname ile kral anan ırp- ırva , Ufıs. - Zannederim, bayan.. sofalarda dolaştıkların! söylerdı. 9" t af d nakalat iizerine lazım gelen n 
Mesleği iktızasr, bedahet dere- Hatt5 bunlardan birinin, genç ve binasının cephesini hasara uğ - ti~r bıned~ln tayin olunan veya i~- anlaşmasının zteadimr.alik olacaHm kaydedilrnd' 

. ratmıc:tır. Dig-er bir bomba da ıa ı en ayan azasının veka· 
cesinde sabit olmıyan her§eyden clul baldızının odasına girdiğını, )/ 1 1 · · d 

büyük bir ını:ıgazanın önünde pat et crı ıptal e ilmiştir. Ayan mec- H e· 
şüphelenen, cadının ve gulyabani_ cöf1düğünli de ilave ederdi. ı · · • "h b • J 1 d · ? ırvatlar eyaletini alakadar 

lamı«tır. ısıne aza ıntı a 1 ayan intihabı esas arı ne er ır rııl" nin mevcudiyetine inanmıyan, ta· Cevdet, müstehzi bir kahkaha )/ h kk d k. k , den işler için teşrii kuvvet ıtı"7 
B ·ki b b ·· ·k t · · a • ın a ı an una t evfikan ya ·ıı 

biiyat ~limi Cevdet, tek gözlüg-ü- salıverdi: . u ı om a, suı as cının es 1 tereken kral ile diyet meclisirıı 
bl t t t rd - . . k" pı acaktır. 

nii düzeltti: - Affedersiniz :ıma, yalının es· va anru u uş u ugu ıçın 1 • elin1:ie olacaktır. 
_ içimizde bu gibi şeylere e- ki sahibi pek saf, daha doğrusu, rnin tarafından atı1dığinı tesbit Diger bir kararname ile ı ı şam i _ıza edilen Sırp - Hırvat iti_ Diyet meclisi umuır.:, müsafl. 

hemmiyet verecek kimse olmasa pek budala bir adammış!.. etmek imkiını hasıl olmu~ur. kiinunuevvel 1938, de intihab e- ıafmın metni şöyle taiılil edilmek· :.toğru veya hafi reyle intihap edl· 
gerek.. - Hayır! .. Fakat yaşlı idi.... Halk tevkif edlkn suiknstçiyi dilen mebusan meclisi feshediJ · tedir: ler. mümessiller ve e1<alliyetlerİ11 

B~yan Huriye hemen cevap ver Her §eye müsamahakar davramr, linç etmek istemiş ise de polis miştir. 1tiliif, evvela Yugoslavyanın,, mümessillerinden mPrekkep olJ-

di: her "'eyi hoo:: görürdü. Bir gün da- buna mani olmuştur., .,rrpların, Hırvatların ve Sloven- caktır. 
:ır :r Kral tarafından neşredilecek 

- Başkalarını bitmem. Fakat yanamadım: ''Cadının baldııınr - "'JlaAdi ~ 
0 

le,.; IA olan bir kararname ile bilaherc lerin istiklalini ve terakkilerini en Hırvatlar eyaletini alakadar t• 

ben, ister budala deyiniz, ister ce. zm odasında işi ne?.,, dedim. Ve QL. H>~- ""~" dört senelik yeni teşrii devre için .yi bir şekilde temin ettiğini tcs. Jen işler için icra kuvveti vali,,,. 
halctime veriniz, cadıya, gulya- pişman da oldum.. J.>u sözümün , : I;; .. ,· - - memlekette yapılacak olan me- bit etmekte ve kanuni esasinin 'iıtasiyle kralın elinde olacaktır· 
haniye inanırım .. Bütün kadınla· paşayı kızdırmasın.dan korktum... ~"' bus intihabatının tarihi teshit l 16 ıncı maddesine müstenit müş- Kral, valiyi nasp ve azledccckri': 
nn .da ben fikirde olduklarını zan- Zira çok sert, çok zalim bir adam- • - - edilecektir. terek bir hükumet kurulması lü· Vali, kral ve diyete karşı mesıV 
netlerim. öyle değil mi, bayan dı. Hitl erin tek 1 if i zumunu tasdik etmektedir. H üktı_ dür. 
Şefkati?.. Siz söyleyiniz, eskiden Beni mUstehzi bir nazarla süz- • Niyabet meclisince neşredilc~ met bir Hırvatlar eyaleti ihda~ı Eyalet makamlannır. kan&ı111 

beri bu köyde oturuyorsunuz ... dü .• Sonra etrafına bakın:dı, yalnız Yazan: HASAN KUMÇA Yf ~: kararname Hırvatlar eyak:tı :çin alıikadar amiller;r. tasvibi ile esasinin ve~evlet kanunlarının tat 
"T t • ı t al f ka ld w ka aat get" a·kten Baştara/ı 1 ıncide ıçın konulan ahkamı diğer ey::ı. -! kurulacaktır. ı '>;.kı"n·ı kontrolu·· devleL tarafınclll' '"o erın rarısr, aşr ı, a t 0 ugumw:a n ır 1 ği, eski mUstcmlekelcrl geriye ve. ~ 

bi 1 letlcre de tR~il etmektedir. 1 d"l k · · ııır çok zeki bir kadındı: tonra yavaş r ses e: ıildiği takdirde uzun bir müddet i. Hükumet devlet müşareketi teş. tem n . e ı ece tır. Salahıyet 
11 

- C.:dıya inananlar, cadıdan - Bu sözünüze kısaca cevap çin Avrupa sulhur.ı~ temine hazır_ Bu kararnameye nnzaren cya. kilatını hazırlamak üzere siyasi elclerı hakkında devletle eyıl 
korkanlar pek çoktur. Fakat; ca. vereceğim, dedi. Bunu bir çok de· dır. !etler birk~şcbilecckler ve bunla- •,anunlar neşredecektir. arasında çıkacak ihtilafları bu b~ 
dı nedir, na~ıı şeydir? Nereden falar ben de yaptım .. Yani cadı Hnkikat halde, Almanya Sovyet rın erazisinde t&.dilat yapılabile- susta ihdas edilecek olan metf

1111 

geliyor, nereye gi:liyor? bilen kıyafetine girdim. Güzel hizmet- Rusya ile a'kdctuği ademi tecavüz ccktir. ~ .. ve eyaleti ile sahil eyaleti ve ıir rrahkcme "ıa!l:decektir. . 
1 

yok. Bence bu hayalden ibarettir. çilerimden biri, tekliflerimi red tnukavelcsile Şarki Avrupada ge_ Dubrovnik, Huid, ilok, Brtçogral, Hırvatlar eyaletinin saJahır' 
Evet, hayalden .. Halk bunu haki- etti mi, cadı kıyafetin giriyor, sa- ıtişlemek davnsmı tcrkcttiktcn son_ Kra,1 tarafından n.eşredilcn di Şatz, Derventa, Travnik, Fojnilca ve vaziyeti kanunu esasiye ko11" 

k ıAkk" d" ,_,. · d w. • b h k ..ı:ı d 1 d b. A k nf t ğer bır kararname ıle lO eylul -'airclerı· Hırvat1.ar eyaletı· ı"smı"nı· k h • hk" ·ı aıtr at te a ı e ıyor, §e~:.ıını egıştı· a a arşı v asma a ıyor um. ra ır vnıpa o eransının op_ ıu en ususı a ·cım ı c zıman ı·· 

· b · · ı · H" b" · · b h"l · f kı 1-~ • 
1931 tarihli intiha.bat kanunu tac:::ıyacak olan mıntahaya bağla"- 1 k hl f! a • rıyor, iıyültüyor, öy e kı az za- ıç ırısı u ı enın ar na var. !anması imıuı.n dahıllne girer, Al. • :ı • •• na a ın~. a tır. Bu a tüm ey .1 

üh. · b" br:a· 1 b""t"" 1 ı· · -'-ul 1 t ı 1 · k ta.. dilat islrhrıtiyle birlikte feshe;- mıc:::lardır. Bu mıntak"nın hudut· ı t" f k · ı d tadi man sonra m ım ır u rne o u. mıyor, u un arzu anma tes ırru. manyanm mnA o &.11 n ep en a - dılmckte<lir. :ı . .. _ e ın muva a atı o ma an 
yor. Ben bir cndıhm, gulyabaniıtln yet g&tcriyordu. En cesurları, bul edllebillf. Böyle bir konfcrıın.s- hırı devlet teşkılatı yapı~dıgı za. ::dilemiyecektir. 
mevcudiyetine inananlardan ıdegi· inatçılan bile mukavemet edecek ta müşkUlata dil§ccek olan İtalya. Nazırlar meclisine mebus inti- .man kat'i olarak tesbit edilecektir. Nihayet hül:Omet milli itilj0' 
lim. Çiörsem de korkmam. kuvvet bulamıyorlardı. dır. Çünkü ltalyaya istediklerini lıabı hakkında bir kararname ncş Hudutların tayininde iktısadi, iç- tatbiki için ihtiyaç görüldii!d 

Bnyan Huriye, tabiiyat alimini Doğrusu ben, cadılardan çok kabu1 ettirebilmcx için Almanynnm retmek seUi.hiyeti verilmiştir. t\mai, coğrafi ve siyasi şerait göz rr.atbuat hakkında, remiyetlcr, İÇ' 
göstererek: memnunum, çok istifa.de ettlm. terketinlye mecbur olduğu bayat B . 1 önünde tutulacaktır. timalar ve istişareler l:anunu b8~ 

nşvekıl Svetkoviç ile B:.ışvc ır 
- Bunlar da, deldi, bu gibi şey- Sofrada bulunanlar hep birden sabssı davasının kendi ba5ma mU. kil . . i ·ı·f . k d d • 'nnda ve mebus intih2bı ve si · muavııu Maçek ve diğer na- tı a yem muıta ·a a ol uğu gı- Jl1' 

ere inanmazlar. Daha dog-rusu gUlmiye bac:ladılar, yalnız bayan dafaa etmek gibi bir zorlukla kar_ hususat hakkında yeni bir ni:8 
:ı zırlar Naib Prensin huzurunda bı dc,ılet dahilinde de Sırplar, 

öyle görünürler. Cadıdan kork- Huriye müstesna.. §tlqır. ııamc kabul edecektir 
:nadıklarıru söylerler. Fakat, ge_ Davetliler, sofradan kalktilar, O halde §.İmdi Lvnıpa sulhunun 

remin etmişlerdir. Hırvatlnr ve Slovenler arasında 

cenin birinde karşılarına çıkıver- salona geçtiler .. Kahvelerini i~· ~uhafaza edilip cdil.emiyeceği İn. 
sin de bakınız, nasıl kaçarlar. So- tikten sonra geniş kolt•Jklara gö- giltere tarafından Hıtlers verile -
fada bir cadının dolaştığını, işitti- müldüler. cek cevapla anlafi!lacnktrr. 
ler mi hemen sandalyeleri, kol. Köşenin birinde iki grup briç Almanlar bUtUn kuvvetlerini şark 

ve sarp hudutlarmda toplamı!] ol -
tukları kapının arknsına yığarlar. oynamıya başladı. Hıırlye ve bir 

malarma rağmen yanlış bir hare. 
Cevıtlet, ce .. ·ap vermedi. Sağ kaç kadın triko yapıyorlar, konu

l:etle bir taraftan harp patlaması. 
kagını oynnttı1 tek gözlüğünü dü- şuyorlardr. 

na manl olmak için ihtiynti bazı 
şürdü .. Yirminci yüz yılda, bu te- Briçten hoşlanmıyan1ar da cı_ tedbirler ntmıg g6rUnUyorlar, 
rakki devrinde bu gib. hUrafelere gara salonunda tabiiyat aliminin Hele eylülUn ilk Qinleıinde top. 
iananların bulunmasına bir tUr konferansını dinliyorlardı . Noter !anacak olan NUrcnbcrg kongrcsin. 
lü aklı almıyordu. İtirazın bir fay. Şefkati, cıgarasının dumanlarını den evvel bir hnrp karan vcrmL 
ela vermiyeccğini b1liyordu. işi a- savuruyor, uyumamak için kendi. ycceklerini her hal ve hareketleri. 
laya dökmeyi muvafık buldu : ni zorluyordu. le gösteriyorlar. 

Niyabet meclisince isdar edi 
len bir kararname ile başvck!l 
Svetkoviç beyaz kartal nışanının 
büyük kordonu tevcih edilmiştn . 

Aynı kararname ile Maçek'c d .. 
beyaz kartal nışanının büyük kor. 
clon rütbesi verilmiştir. 

Niyabet meclisinin bir karar · 
namesi ile mı.zırlar meclisine mat
buat ve cemiyetler kanunu ile sa· 
ir siyasi mahiyetteki kanunlnrfüı 
tadilat yapılmasını derpiş eden 
kararnameler isdar etmelt selühl-

- Bay Şefkati, dedi, yalı:da!<i Yalı sahibinin oğlu, Şinasi Be· Demek ki, henilz önUmtizde bea 
d.. f a:d k " yeti vermi§tir. 

cadıların hangi ırka mensup ol- ıı, so r an alkar kalkmaz, ta- altı günlük bir sulh devrzsi var. 
duklarını b:liyor musunuz?. til zamanını geçirmek için davet dır. Bu devre içinde bir sulh kon. 

müsavat olacağını ve t:ml4mi hiz· 
metler için de bunlanr ayni mua. 
meleye tabi tutula:a~ını kaydey. 
!emektedir. 

itil~fta tanınnuş dinlere men. 
sup olanlar arasında fark gözetil · 
miycceği ve b:.ınlnrm ayni esaslı 

medeni ve siya:;i haklara malik bu. 
lunacağı tasrfo edilmektedir. 

Mezkur itilafta bı.ından sonra 
Hırvatlar eyaletinin bilhassa zira.. 
at, ticaret, sanayi, mec?enler, na
fıa, içtiır.aJ yardım. sıhhiye, be· 
i.en terb"ye:;i, adliye, dahili idare, 
maarif gibi al=llrnda~ olacağı işleri 

!İl:retmekt::di r. 

Vakıt Gazetesinde 

UN A 
ZI 

- Hangi ırka mı? Ne demek ettiği iki arkadaşiyle rıhbma pi- feransınn karar verilebilir. 
istediğinizi anlayamadım.. yasaya çıkmıştı. Yalnız bu defakl konfernns ar_ 

Bayan Huriye söze karıştı: K6ş('deki piyanoda, meşhur bes tık ikinci bir Milnit konferansı 0 _ 

- Cadıların ırkını, cinsini bil· tek!r Fikret Alkım, şampanyanın lamaz. 

SIRP • HIRVAT ANLAŞMA· 
SiNiN METNi 

1 flGfta memlekette devletin a. 
1'.l.ka :1nr olm:::-ga devar.- edeceği i'i· 
ler tasrih edilmekte ve yeni cya

Belgrad, 27 (A.A.) - Dün a!<. letir. muptelif i~lcri başarmakta 

Emsnlinl pek nz olmduğunuı t,lt 
kU\' ette çolı içli t:r aşkın ırıacer" 
'nrlıı dolu hnzln hllayesl. ~· 

Vnkıt gru:ete3inde yarın ba~lı>"' 
~ak olnn bu tefrikayı J:1eheıneha1 
kuyunuz. 

. verdiği neşe' ile şuh ve oynatıcı 
mıyonım. Bunlar, bazan gece ya· 
sından a k ı U 

.. 
1 

•• havalar çalıyordu. Arasıra başını 
rı sonr çı ar ar, g ru tu . . . • . 

apralra b d .• 1 çevınyor, annesının yanın.da kıtap 
y , şunu ve um.: evırır er, . 
ı. • ...., ıar ast Ld"kl · . okuyan Güzıdeye bakıyordu . 
ıu ... r 1 r ge ı ennı çarpar - • . 
lar... Bayan Hurıyenın kilçük kızı Gü 

- Çarparlar mı? 
zide, henüz otuz yaşlarınıda idi. 
Kocası izdivaçlannın ikinci senesi - Evet. ya ağzını ve bumunu 

da 
bir otomobil kazasında ötmüştU. 

ç:ırptrtrrlar, ya kötürilm, ya 

Hasan Kum~ayı 

ö G LE 
GAZETELER/ 

i& 

Son Telgraf 

NE 
MAi 

Genç kadın bundan çok müteessir 
çolak yapırlar.. olmamı tı. Etem İzzet Benice milstnkbel bir harbin im.::ınlığı mUthlş bir 

N;.ıerin çehresinde garip bir K ş t h . h db" b' lf"lüketin pençesine bıraknca!:11nı söyliyerek Almanyanın muharebeye 
b Ü b J

• •• ocası, ser , aşın, o ın ır 
te css m e ıroı: ad d başlıyabilcccğlnl, fakat zaferin bcbcmehnl demokr;:sllerde olacağım 

- 1 la, dedi .. Söylemeyi unut- aKm ı. kl . . . kaydediyor ve diyor ki: 
t lV' k . • n· kl. ansınt, zcv crını yerıne ge· " . . . .. 
um. .era etmeyınız, ıre ı L. k b" •1 t t 

1
.kk" d" d Amerikanın sulh ccphesı lehıne mudahalcsi geçen BUyUk Harp. 

1 d d 
. .ırece ır a e e a ı c ıyor u. 

ya ı a ca t veya cadılnrın hır hu- B 
1 

. . d'k te olduğu gibi totaliter cepheyi son daklkacln kökUnden yıkmıyn kufi 
. . • un arı ycrıne getır ı ten son-

sı:sıyetı var. Rıvayete b:ıkılırsa, h' . gelebilir. 
b l , el·~· · "bl .. k" . b •a ıc aramıror, ehernmıyet ver- . . . un ar, u~ ıbınız gı ote ını, e. . ~ 

1 1 
. .1 Ç k Akıbetın bu dehşeti karşısında totalıter devletlerin her tUrlU 

"k" · b . mıyor, meşgu o muyor.;.ıu. o 
rı .mı carp:ın, §Unu unu devıren, nnlaşmak mUlıihaza ve imkanını bert:ır:ıf ederek mutlaka harp isti_ 
kıran ~:ıdılardan değil, biUikis pek fenka. ~~amele lediy:~d~:.w~a~~; yeccklerini siiiı.h patlayıncaya. kadnr bir tUrlil havs:ıln. almıyor ve .• 
:.ibar ca:lılnrdır .• Hatta.. ço · ıçtıgı zaman ar ov ugu 1 e ill'uılliaye de ala.mıyaeaktır!.,, 

oluyordu. 
Bayan Şefkı:ıti, kocasının bu 

u •Lrini i "ttikçe fenalıklar ge~i -
riyordu. Bıı; orta boylu, kuru ve 
nyıf, ck~i eurntJı kadın, açık ve 
saçma oözlerden he>şlanmaz, koca
·n.:n biraz Cazla içince gevezeliğe 

'a;J~'n::ı c;ma s:nirlenirdi .. 

Güzide, iki ııenedenberi anne· 
siyle beraber yaşıyordu. Şişlide 

güzel bir npartımanlan vardı. Ba· 
zı günler, akıı.-ım Üzerleri Beyoğ

luna gidiyor, bir sinemaya giri
yor, vakit ge!;iriyordu. 

(Devamı var) 

Akşam 

Politika sütunundn, Rus • Alman paktının Japonya üzerine ynp. 
tığı tesir izah edilmekte ve denilmelrtcdir ki: 

"Rus • Alman misakının d5rc1UncU mad:lesi ile iki tarafın blribi_ 
rlnln aleyhine olan zilmre ve b1oklar.1 dahil olm:ılarını mnnettiğinden 
Japonyanm Almanya ile komünist enternasyonal ah yhinrlc nkdetm!ş 

DiY 1RLAR " • 
"iL>i : ey rt" 

bulunduğu blokun devamına iınkun kalmadığını kaydetmiştir. ){~ 
va misakı Asyadakl \"aziyell bUsbiltUn deği~tirmiş görilnil~·or.,. 

Son Posta 
~· "Siya.set Aleminde,. sUtunundn Selim Ragıp E.mcç, harblıı gıııl 

zaman ol::ı.cnğmı, dünya işlerini idare eden Hitıer va Çembcrlıı~'Jl, 
devlet adn.mlıırının bUo bilmediklerini söyliycrck dUııya muvaceb 
de Türkiycnin vaziyetinin ne olacağını izah etmektedir: eJlll• 

"Biitiln bu hay ve huy arasında memleketimizin vaziyetinO 1 bit 
ce; herkesçe malum bir hakikattir ki, Türk e~huriyetini.n bi~, 
mem:cketc müteveccih hususi ve knsdi bir husumeti olmadığı gibi ~I 
kasına ait caya ,.e toprnklnrdıı da gözU yoktur. Bu sUtunlarda ~nt): 
bir mUlahaza halinde mUtenddlt defalar kaydettiğim bu esaııı, s,tıı'' 

:r.imamlıırlan defaııtle tekrar etmişlerdir. Bunun bir ijtirnz! rıı tıJ" 
olmadığını da Tilrklln alemce maH'ım olan karakteri ;&bat ed~ ol· 
1st<'r Moskova paktının imzasından cv..-el, lst~rse (•r.\!n bir ..,.fJ< sıı'll 
duğu şu günlerde kendi vaziyetimizi tayin etmek lsU·rsek, bunı:rı c"' 
içi'I ve sulhU mildn!andan ibaret bir fliyns"t ohbil~: ~ .. ıl ~~.,-Jet~.,,~ 
te mn"ızur rrörm~yi:.-. SulhU korumak b~kımırda:ı r;irM";;i Lflnh'1"'rr11· 
mutlak sur"' tte s::ı'.iıl~ \'e kendisine tevcc::~ h e ! ' ı'!~: ... k hN t~:' 
za bilı.H::redcHlt muknb0lcyc fı.mnd~ bir hattı har<'::.<'t ,. 
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HARP 
Almanya va italy~ için 

intihar demek olur 

Korkma sönmez bu . 
şat aklarda yüzen a:sancak ! 

Yazan: M. DALKtLI~ 

E
DİRNE clva.rıııda yerleri Utreün gc~lt resminde hazır bulu· 
nruı OD biıılorce 1'ürke DC mutlu ki TürkUo seluımctll bay. 

rakları ve a.ralan çocuklannm bir kahramanlık okynııusunun Jıcy

bctll dalgalan gibi g~l;tnl 11eyredcrck aşk ve Anh·ctıe ağtastııar. 
nu heybeti gözleriyle görmekten malınım olanlar, gazetelerde re. 
tılmlerlnl görünce, gözlerinden yas fı!ôkımıaktıın I.cndilcrfnl mene· 
debUiyorlar mı'! .• 

--------~00-'--· Y dZan: Pierre Dominique 

a daic: 
Kral VI inci George'un iı,ıgiliz Şunu da işaret edeyim ki 1tal-

NAR p 

ıhtiyat filosunu teftişi gösteriyor yan gemileri Akdcnizde; Alman 
l;i İngiltere elindeki kuvvetlerin gemileri de Şimal de~i.ıinde. Onun 
ehemmiyetini takdire başlaıruJtır. için iki filonun birleşmesi ne mad. Jley koca anilan ordu!. •• Yerleri titreterek geçlijlne <lünya.nın 

bin kahpeliği kW"ban olsnnl.. 

\: 
satırları h ı:- üm•t .• d t'aı enlU. ı ıçın c 

İngiliz ihtiyat filosu 137 gemi- deten, ne de manen mümkiln .dc

Jen ve 12000 askerden mürekkep. ğildir. Bu mlllet tarihe böylo dalgalarla doğdu. Bu millet dünya. U· 
:ıerfndcn böyle dalgalarla g~tl. Bu millet ebediyete böyJe dalga.. 
larla. akar! ... Dünyanın bn kldar heybctıı, entrikalı vo kahpe gUn
lerinde Türk milleti yekpare ecdad kemlj;.fnden tıırllı tstihki.mJa.rl
le müstahkem yurdu UstU.ndo bir okyanus tatması gibi fırtmala-

~'Yorum; faakt yarm ga· 
bir lı 2anıan saflık gösteren 
\·tr ıa~ndan kalmıs sözler 
l:ihrı~tır. Berline toplar 
~ ış, Paris tahliye olun· 

.. 'larp olduğu zaman bu filoyu tah· Buna mukabil, karşı tarafta, 
telbahir avcısı haline konulacak İngilterenin 30 • 35 şer bin ton
.llan bütün büyük yolcu gemileri luk ve hepsi yeni 12 zırhlısı, 35 • 
de takviye edecek. 42 şer bin tonluk 3 kruvazörü var. 

Harp halinde ortaya çıkacak o. Fransanın da iki yeni zırhlısı: 
ncy~ : 

~ara asker gönderilmi~ 
lan mesele şudur: Dunkerkle Strasburg. Bunların 

1 - Düşman filosunu 'abloka et. ikisi de 26 şar bin tonluktur ve 
mek, çıkmasına mani olmak ve sür'atleri 3-0 fersahtır. Daha eski 
çıkmaya kalkacak ol~rsa batır - olmak şartiyle diğer 6 zırhlı ki 

lley koca. a.n;la.n ordu!. •. Senin pnh bayraklarmm gölgoshıdo ! 

ba.ı: halinde. Her dakika 
n gelmesi ihtimal; 

mak; 
~. ümit etmek istiyoruz 2 - Tahtelbahirleri ve kruva-
l'i~n ne demek oldul:runu zörleri kovalamak; 

1 beş sene evvel gör- 3 - İaşeyi temin etmek. 
: iııJ k harap oluyor, insanlar İngilizlerle Fran.sı:lar bu Uç 

. adü.rla da kalmıyor iş::le muvaffak olurlarsa harbi ka. 
~· 'llSanlar da, harap ol· zanacaklardır. Bu üç ameliyeden 
~ıı ltl:rde, insanlığa yakı~mı· birinde veya ikisinde, yahut her 
~ıle~ SÖylerneğe, dinle· üçünde muvaffak olamadılar mı, 
~ .A.. • edıliyor. Yirmi beş se· harbi kaybetmişler demektir. 
bıı \'rup<:.yı bir nevi hayvan 

~ıı, ~ &Ördük: Fransızlar Al· 
, "'~ltıanlar Frano;ız!ann a· 

11 
h zamanında yüzleri 

'la ~ hatırlryamıyacaklan is· 
lli:undular. lnsan oğlu 

BiR MUKAYESE 

Birinci nokt,Ada İngiliz • Fran
sızların muvaffak olacaklarında 

hiç şüphe yok. Burad~ Japon . fi
locunu nazarı itibara almamak 
lazımdı.r. Zira, Japonlar mildahıle 

. ~ı sefaletinden iftihar 
'Jı • servet hırsına alet 
~ınd h b. d.. .. ederlerse, Büyük Okyanusu kay. t a ar ı u~un-
aıtıan aklımıza faciaları betmek ve İngiliz • Fransızlar 

:!tı binlerce · sa -1d ... mağliip olduktan sonra Alınan • 
~·Qr . ın nm o u 
~~ tıbi oluyoruz ve tüvleri· İtalyan _ Japon bloku tarafından 

l'or; fakat bunun · ıçıne abloka cıdilmekten korkarak A
~ ~I(, fedakarlık manzara· merikanlar da :mUdahale edi:rler. 
~ hYor ve bu: "Ne de olsa Alma.oyanın henüz ancak S zırh 

ı: ~J~eldir,, dedirtip içimi· l:ı:ıı var:. İki tane, 26 şar. bin ton. 
~ ~ "'eri}·or. Harp zamanın luk Gueısenau zırhlısı ki Fransa
~~!: kahramanlık var, bü- nm iki Dunkerki kadar kuvvet. 
~~rılann zekrılan, deha· 1i değildir; Uç te 10 ar bin tonluk 

~. Onlar başka bir saha· Duetscbland zrrhlısı. Bunların da 
taııı~.haYatı birtakım iğrenç- toplan 280 lik Halbuki Dunkerk

~· Ccphe!erde, ölümün le Strasburgun toplan 380 liktir. 
~~san oğlu asalet göste- İtalya ya gelince; İtalyanın da 
~. ~ küçültmiyor: fakat 'Sadece 4 eski, fakat sonradan ye. 

"1İtler tlhassa cephelerden u· nilenmlş zırhlısı var, iki zırhlı da 
%r de, rirkinliğin en müthi· henüz yenilenmekte. Bunlar 22-
~ h~- §er bin tonluk güzel gemiler ve 
Olıt~ <>lrna~m! Her ne ba· sı.tte 27 fersah yol yapryorlar ve 
~tri 01sun sulhu kurtarma· ya yapacaklar. Fakat bunların a. 

. korkaklıkla, alçaklık- teş ve zırhlı kabiliyetleri ya-
~ ~1Y<>rlar. lnsamn canını ni harp kabiliyetleri yeni gemi • 

aıırnge!en kıymetler terin derecesinde değil. 
~ 1 biliriz. Fakat harpte 

~· i~a edilmiyor, yalmı 
-~ ·•S<tn dah:ı iyi biliyor. Artık kimse sevin 
~ Şerefini de kaybe- miyar. Uu halin l~er an sulhıı kl-'r· 

~~~, e .bir itimatsızlık ve 

1 ,~~ bır hodgamdlık baı:: tanro!,: imkanı \'ardır. 
~~bağlan çürüyor, aiİe 
~tetior, hayasızlık, cytıis 

u~~ d Yor. Harbi istemiycn· 
fırlar eğit, ac:ıl bu halder 
~ . 

~ı atın 
~ı ~ Urnumt harp başlıya· 
~ lthıı Odamda bu satırları 

Nurullah ATAÇ 

a. - Halid Fahri Ozansoy bir 
,azım.da: "Nun.:llah Ataç sen r.e
sin? Edebiyatm eliba:talısı mısırı:',, 
diye soruyor. Yazıyı okumadım, o· 
kumağa ~imdilik niyetim yok. Ser· 
lev:ıac;.ım -günli.ım yeter. Eli baaah 
:leğilım, 1'."!lta ile kesilecek kaıt1 
5ağlron eserler az. Bazılarını m-:ışa 

ile tutmak l~zımgeliyor. - N. A. 

bunun üçü yenilenmiştir ve 
İtalyan zırhlıları ile çarpışacak 

kabili}'ettedir. 
ilk bakışta görüyoruz ki, İn

giliz - Fransızlar Alman • İtalyan. 
!ardan liç misli fazla miktarda bil
yük gemi çıkarıyorlar. Onun için, 
Alman • italyanlann harbe giriş. 
mclerine bile lüzum yok. ÇünkU 
bu onlar için intihar demek olur. 

NE ŞiMALDE, NE CENUPTA 

Alman - İtalyanlar Şimal deni-
ıin.de harbe girişemezler, on, on 

bir İngiliz Zirhlısı orada Alman· 
tarın yeni bir Jutland macerasına 
atılmaların. mani olmak için ki.. 
fidir. 

Akdenizde de harp edemezler, 
orada da Şark sularında beş in. 
giliz zırhlı ve ya zırhlı kruvazör~, 
Garp sularında da Fransız geml
leri bulunuyor. Bunlann her biri 
tek başına bütUn ltalya.n filosun
d:ın üstilndür. 

bUtUn di1nyaya haykrrnbllltfz: ı 
l.' er ytiztinde bu sulht& ceyli\ıı, n har bele anlan milleti esaret • 

&ltmda tutabilecek ne bir mlllot, no milletler dünyaya gelmemiş- İ 
ti~. 5 

1 Korkma, sönmez bu p.faklarda yUzen al sancak, korkma sön. 1 
ı mcs?... İ 
İ---------•-n•u...,. ______ _..__..._,... • ._,,._,_.-....., • .--...-.,., __________ , 

Venovadan, ya Sardinadan, ya.! çalı§abilirler. Fakat bir kere At. 
but ta Sicilyadan yolu kesebilir. las Okyanusuna geçti mi orada 

Denizlere bahriye kuvvetlerinin ka.labilmeleri ve geri dönebilme· 
hli.kim olması aayesindc, İstanbul· leri lazım .. Bunun için de petrol 
dan iskenderiyeye kadar bir blok gemileri ile temasta bulunmalan 
teşkil eden ve Yunan ve Fransız- lazım. 

larla takviye edilen İngiliz _ Mısır Lakin petrol gemileri ancak bi. 
• Türk - Hind kuvvetleri gerek taraf memleketlerin kara sularına 
Oniki adalara, gerek Arnavutluk girebilirler, aksi takdirde imha e
hcdefi ile Seliniğe asker çıkarabi- Cilirler. 
lir, Trablus üzerine taarruza ge· Sonra, İngiliz • Fransız tayyare 
çebilir. ve tahtelbahirlerini de hesaba 

Tunusta birle§ecek olan Fran - katmak lazım. Bunlar, §Upbesiz, 
sız • Arap kuvvetleri de gerek Si- düşman gemilerinin faaliyetine 
cilyayı, gorek tngilttrenin taarru- mani olmakta büyük bir rol oy. 
ıu ile beraber, Trablusu tehdit c· nt}·acaktır. Esasen Almanyanın 

debilir. bir grup halinde be~ gemi ile ya-
paca~ harp pek milhiın olmrya • 

ITAL YAN DONANMASI AKDE caktır. 

NIZEDEN DIŞARI ÇIKAMAZ Bu beş gemi biribirinkien aynla-
İtalya, kruvazör cihetinden '1e 

Ustün bir mevki alamaz, zira, Büyük kruvazörlere veya kU-
Frar.sanın İtalya kadar kruvazörü çük zırhlılara gelince; evveli ıu. 

cak olursa İngiliz filolan onlan 
b.irer !birer imha eder. 

nu .kabul etmek lizmıdır ki italvar: Onun 20 kruvazörUne karp TAHTELBAHIRLER 
19 kruvazör. Sonra bizim Moga· yan gemileri Akdenizdcn bir yere 
dor tipi 2.800 tonluk muhriplerl. çıkamaz. Bir hatif kruvazör veya Tahtelbahirler kaldı. Almanya 
miz 110 luk sekiz topla mücehhez muhrip filosu, harp başlamafdan ile İtalyanın tahtelbahire bUyük 
hakiki birer kruvazördür. evvel, Cebelüttarıktan dışarı çık- bir ehemmiyet verdiğini görüyo· 

İngiltere tarafından, Ustünlüğe nuş olabilir. Fakat kendisine üs ruz. Hakikaten tezgfilılannda in. 
olarak neresini kullanacak? Der. h ı· d bi k d • atlı · hiç fÜphe yok .. Çünkü İngiliz ı..~ ga a ın e r ço enız gemı-

vazörlerinin yarısı Akdenizin şar- hal takip edilecek olan bu gemiler si var. Bir senedenbcri de İtalya 
kına tahsis edilebilir, diğer yarısı ya Kap burnunu geçerek İtalyan tahtelb.ıhir adedinlde Fransayı geç 
da Şimal denizine yetişir. Somalisine kaçmıya çalışacaklar ti. Fakat Fransa tonilato itibari. 

ki bu takdirde imha edilmeleri ı ·· U l .. ğ .. ·· h f t Esasen telsiz var, Akdeniz.deki e gene ust n u unu mu a aza e • 
Iııgiliz ve Fransız filoları faaliyet· hemen hemen muhakkaktır; ya- mektedir. 
leri.n.de sıkt teması ıntihafaza et- hut ta İngilterenin şimalinden Fak&t bu İtalyan tahtelbahirle
dcceklerdir. Biri lıkenderiye, geçerek Alman donanmasına itti. rinin bilyük kısmı ancak 1000 ton. 
Hayfa, Kıbrıs, İstanbul, Çeşme, hak etmek isteyecekler ki bu da luk gemiler, diğer taraftan, ital· 
Pire, Girid, ve daha ileride Kor- tehlikeli bir teşebbüstür. Uçlincü yan tahtelbahirleri Atlas Okyano. 
fu ve Maltaya dayanarak Libya • bir çare olarak bitaraf bir limana sunda dolaşmıya alışmış değiller. 

iltica edecekler. s dan on iki adalara giden yolu ke. oııra - Lordlar Kamarasında ge· 
ser, Leros adasını abloka eder. Tabii, ltalyarun Kızıldeniz ve çenler<te bahsedildiği gibi • tah· 

öteki de Toulon, Ajaceio, Bi- Hinıd Okyanosundaki bir iki ge- tclbahirleri bulmak ve imha etmek 
zcrte, Merselkebir ve Cebelüttarı- misi hiç hesaba bile katılamaz · hususun,la çok yeni vasıtalara sa. 
ka dayanarak İtalya ile İspanya • Kalıyor Alman büyük kruva· bip görünüyor. 
nın yolunu keser. zôrleri veya küçük zırhlıları · Onun için, bugün, bir dü~man 

İtalyan filosu Garbc doğru kaç· Bunlar biraz tehlikeli bir rol tahtclbahirinin, mevcudiyetinden 
mıya teşebbüs edecek olursa İngi- oynayabilir. Fakat Pas • de - Ca. haberdar olunmaksızın, hatta ba
liz lifosu Trablusa veya Sicilyaya laisden geçebilmeleripe hiç ihti- tınlmadan Manşt geçmesine im· 
::foğru onun yolunu kesecektir. mal verilemez. k~n yoktur, deyebiliriz. Bundan 

İtalyan filosu şarka doğru kaç- 1 Nihayet, nihayet, lskoçyayı aşa. başka, Almanlar her halde Lusi-
nıalt istedi mi, Fransız filosu ya 

1 
rak Atlas Okyanusuna geçmiye (Devamı 5 incide) 

t ile~ h • Alman hududunda 
ıı... ll~ ihUdutıarda ateş başla· 
'ı~irnale inanmak iste· 
~ 'ltı.? ~ğın batı, ermesi. 
l:A.~ı> ızm başka bir sey 
~ltl bir lllahvolması bundan 
lıql~iı~~ değildir. Hiç ol· 

•• • .1 ...... • "' ... • • ·-;. - ,. • ~· .. ' .. · '. .. . ~ . .., ' 

~ tltıi n.; ~ı~ olmazsa bunun 
~~~~Cinde bir felfike1 
~ lıa;birı sı bizi teselli eder. 
t ~ oı~u~ ne ka1ar utandırı· 
~ıl·o &unu ö;rendik. 
~ rurn. d h.: bu • umıt etmeme <' 
~'"ili ~dan yırıni beş sene 

r ~u lırlanz: gerçi her
~llci d "ardı. fakat bu kor 

~~U. \'~ a~dıran bir merak 
t · '1'aı llnı beş sene evvel 

Neden kudurmuş 1 

S A n .. ı.s Küre köyünde bir mcr. 
kcb kudurmuş. Koyunlara saldıra-

rak dört tanesini ısınnı, ..• 
Nihayet za,·allı mcrke~cifz öldürül-

mü!). 
!lcrkcb kudonnası ıUpheslz pek na

dir bir ~cydir. Bu merkc~eğlz acaba n~ 
den kudurmaı! 

Koyunlara saldırdığına göre herhalde 
et meselesinden. 

Zaullı, galiba, etin pahalı olduğunu 

iddia etti! .• 

Elzde acaba neden böyle köpek sergi-
ı;i açılınıyor? ... 

A~ılmryor, ~Unkü blıdo dalnıi ıcrı;tsl 

Şl~IJ caddelerinde! .• 

FZ.ANSADA otomobil kazıılarmm M". 

beblcrl hakkımla bir lsfotlstfü ya· 
pılmı,. Bu lstııtisttğo göre 100 kazadan an-

ca.k (5) l yollıı.nn bo7.ukJuğunitanmış. 95 l 

Demek ki otomobil kaza.lnn bizde yil7.· 

do 100!. 

B İR gazete Afrika sahillerinde y8§1. 
yan 7.cncllerdckl gayet ga.rlb idet-

leri yazıyor. 

Ba gayet ga.rlb ldotler foymn!J: 

Sopl erkekleri her yeni kndm ah~la-

rmda k&nlannm §t§lllan nya zayd olu~-

larma göre ytlz!erlne bıçakla k&lm Yeya 

ince bir çizgi tcklyorlarmı, .•• 

Ban un garibllk ner~indo ! .. 

Dcmcl• adamlar !lonradan karr.Jmm 

tiı~<lıı. al!··'": 5e\inçli,,diyenler 
~llttitıi :}·ük şehirler, bay· 
~:~ıa.dı· ndıran bir hl'yrcan· 
-Ilı }t:ek · .a kcrlcr cephe'e~ o F ı.\XS.\DA Fontenblödc bir kört.ı< otomobil Jrnllıınıınlarm kusum ..• na, !!ÜP- kun·ettnc göre clny:ı.lda çizilecek rlz~3i 
~ ~ .. gUlcrek gidiyo:-lar-\ı ser~I 1 açılmış, hir gazetenin ynzdı. hC'S!z Fran '.Ulukl hcsııh. Bizı1c yoHarm bo- I>e§in r.elctlriyorl:ı.r!. 

tlııır}Ok: haı bin bit ~ğ~cıı· ~ın:ı ı;iire .rok ra~bct ,;örmü,.. zukluğundan yli7.dc !);; lmz:ı!a:::ı ıesc cd:n. Mim. 

·buglinUn im .. ırılaıı . ....aı.--~----..........,,~-~ ~'!.4'°'..ıııı.dli.'!'~~--~-~z..-..ı.ııx&x.-:..v.w.JLLKL-KU~~~wıv -~~ 

s 
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Cuglinden itibaren, olnıyucula
rnnız, mütehassıs bir heyet ta
rafın(lan idare edilen ha !öütun. 
da ansiklopedik bllgilerlnJ art
tıracaklar, hayatın her saflııı-

ı hakkında malfunat bulablle
ccklcrdir. Bu yazılan kesip 
aklamakla kıymefll bir eser 
imzanmış olacnl.smız. 

Kazalar 
Düşmek, ı.·ımılmak vesaire gibi bir 

kaza neticesinde Yücudun herhangi 
bir kısmmda aşağıda yazılı alamet- · 
!erden biri görüldüğü veya hissedil· 
diği vakit korkulacak ve dikkat e
dilecek firaz şunlardan ibaret olabi· 
lir: 

Kaza neticeleri 
Kaza neticelerinde: 
1 Çenenin oynak yeri: Çene ıg

rilmiş, çene kemikleri açılamıyorsa 
~eneniz çıkmıştır. 

2 Alt çene kemiği üzerinde: Şi§· 
kinlik varsa ç~e kemiği kınlmı~br. 

3 Kaburga kemiklerinin herhangi 
bir yerinde: Oksürürken veya nek~ 
alırken sancı duyuluyorsa kaburg<1 
kemiği kmlmıstır. 

4 Karnın herhangi bir yerinde: 
Baygınlık anım, karnın her tarafın· 
da ağrılar, hafif bulanma varsa, 
Batnı esfel tehlikeli surette ezilmi~ 
tir. 

5 Omuzda: Omuz yassıla~, ve 
şeklini kaybetmiş, elin başa götürül 
mesi imkftnsızsa omuz çıkmıştır. 

6 Kaburgaların üzerinden gt>Çerek 
boyundan omuza giden kemikte: 
Omuz oynatılamıyor, boyun ve o
muz ağrıyan tarafa meylediyorsa, 
omuz kemiği kırılmıştır. 

6 Kolda: kol un §ekli değişmişse 
kol kemiği kırılmıştır. 

8 Dirsekte: Dirse~in şekli iç ve 
dıştan değişmiş, dirseğin etrafında 

birtakım cıkmtılar belirmi§se Dir
sek cıkmıştır. 

9 Kolun ön kısmında: Şekli değiş 
mişsc bilek kırılmıştır. 

10 Bilek mafsalında: Şişkinlik 
varsa damar binmiştir. 

11 Bal) pannakta: Pannak Z §Ck 
!ini almışsa baş parmak çıkmıştır. 

12 Başpannak dibinde: Şişkin!ik 
varsa bir damar binmi~tir. 

13 Oylukta: Oyluk kısalmışsa, 
ayağın dışarıya inhirafı görüJQyor
sa oyluk kemiği kırılın.ıştır. 

14 D11.de: Diz süratle şişmişse 

Damar binmiştir 
15 Diz kemiğinde: Eziklik varsa 

Diz kemiği kırılmıştır. 
16 Bacakta: Şekil deği~iş ve a

yak kemiği inhiraf etmişse, bacalı.
kemiği kırılmıştır. 

17'1'opukta (kftap) yalnız şi~n
lik varsa damar binmiştir. 

Vücudun herhangi bir yerinde: 

Ne yara, ne kırıklık, ne çıkıklık 
yoksa adi eziklik. 

Bir kaza vukuunda soğukkanlılr 
ğınızı muhafaza ediniz, bağırmayı
nız, hare.ket etmeyiniz; eğer kendi
nizde sükOnct hissetmiyorsanız işi 
ba~alanna bırakınız. Siz karışma
y:ınız. Esas itibarile evvela. kaza ile 
m~gul olunuz ve tehlike}i bertaraf 
ediniz. (Kazaya uğnyan kimsenin 
elbiseleri tutuşmuşsa onlan ıslak 
bir ça1"f-3fla sö~C:ürünüz). Sonra ka· 
zamn daha vahim bir hale gelmesi
nin önüne gcçmeğe çalı5mız. (Yan· 
gın ba~langıcmda tutuşabilen veya 
patlayabilen ma1deleri uzaklaştı .. 
nız, havagazi mu"luğunu kapayı-

( Lut/ en sayfayı çeııirirıiz), 
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jNJONC 
Dün Fon Papeni 

kabul etti 

~m : ~ U ~ H R~ ~ --~- rn ;ilt 

Bütün Vekiller vaziyet dolayısiyle 
resıni bir tebliğle Ankaraya 

davet edildi 

Romanya Macaristapa ade 
tecavüz ınis'lkı teklif et 

; 

Reisicumhurumuz İsmet !nö · 
nü dün akşam Derince yolil~ 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Reisicumhurumuz hareketin
den evvel saat 16,20 de, Florya 
ya gelen Almanyanın Ankara 
elçisi ı··on Papeni kabul etmi9 

ve bir saat kadar görlişmüştür. 
Mültıkatta. hariciye vekili 

Şükrü Sara~oğlu da hazır bulun 
muştur. 

Fon Po pcn, 1''1oryadan ayrıl · 
dıktan sonra İsmet 1nönü baş -
vekil Rc.fik Saydamı kabul ede 
rck bir müddet görüşmüştür. 

Mütc;ıkiben dahiliye, nafia 
vekillc:::ı!e vali Lütfi Kırd::ı.r, İs· 

tcınbul kumandanı korgeneral 
Halis Bıyıktay , parti umumi 
kii.tıb! Fi!ui Tuzer ve Bilecik 
mebU$U $alih Bozok reisicum
hurt~rrnz tarafından kabul edil
mi~kr • ..lir. 

Hariciye Vekilimizin 

temasları 

Pcrapalas ötelinde İngiliz se -
firi Hugesen ve Romanya sefiri 
St.oyka ile görüşen hariciye ve
kilimiz Şükrii Sar::ı.çoğlu saat 
18 de Floryaya galen Fr::ı.nsız 

sefiri Massigli ile de bir mülakat 
ynpmıstır. 

Reisicumhurumuz lsmet l nö · 
rı;i s:ıat lS i 20 geçe Florya de

~ köşkü:ıden motörle açıkta 

• • ı li bu!unan Savarona yatına 
•: 11i~ ve saat 18,30 da yat 
ı jnccyc hareket etmiştir. 
lnönü Derincede hazır bulu · 

· n hususi trenlerile saat 23 te 
.ııkaraya dönmüştür. 

Başvekil Refik Saydam ile ha 
. k:iye vekili Şiikrü Saraçoğlu 

tla İnönü ne refakat etmektedir. 
kr. 

Genel Kurmay Başkanı mare· 
şal Fevzi Çakmak da dün ak
şam Ankaraya gitmiştir. 

Şehrimizde bulunan diğer ve -
killerin de bu akşam Ankaraya 
gitm('leri mııhtcmelclir. 

Resmi tebliğ 
İstanbul, 26 CA.A.) - Reisi

cumhur Ankaraya hareket etmi§ 
ve teftişte veya istirahatte bu · 

lunan icra vekillerinin de mer -
keze avdetkri tebliğ olunmuş · 

tur. 
Bu tebliğ beynelmilel vaziye -

tin efkarı umumiyece malünı 

olan halinaen caf,;ka hususi biı 

vehametin icabı değildir. 
Dünya vaziyetinin ağırlığı ve 

aa7.ikliği ör ünde mesul devlet 
ricalinin İ§ başında bulunması 

1 tabii görülmesindendir. 

j Siyasetimiz değişmemişti ı 
, Paris, 26 (Jurnal Doryan) -
'Fon Papen, Alman · Rus anlaş-
ması üzerine müstacelen Anka 
rnya dönmüştür. 

Bu yeni anlaşma neticesinde 
tngiltereniu siyasi sisteminin de 
ğişeceğini mülahaza eden sefir, 
yeni tekliflerini Türk hükfıme. 
tine bildirmek tasa wurunda i· 
di; fakat Ankara hükumeti eski 
kararlarında sebat etmiş ve ha
riciye vekili Türk siyasetinin ka· 
tiyen değişmiyeceğini ve Alman 
ya on misli kuvvetli olsa bi!e 
Türkiyenin taahhütlerine sadık 
kalacağını Fon Papene bildir -
miştir. 

Taymis muhabjrioe verilen 

malumat 

Londra, 26 - Taymis gazete· 
sinin İstanbul muhabiri bildiri -
yor: 

Salahiyettar Türk makamla -
rından öğrenildiğine göre Al
man - Rus ademi tecavüz misa 
kı Tiirkiye ile Fransa. ve lngil -
tere arasında aktedilen anlafima 
larda hiç bir tebeddülü intaç et 
miyecektir. 

Bununla beraber, bazı maha
file göre, Türkiyede yakın bir 
zamanda yeniden siyasi faaliyet 
başlıyacakt1r. Ayni mahfeller bu 
faaliyetin Türkiyeyi Fransa ve 
tngiltereden ayırmak gayesi i
çin sarf edileceği fikrindedir. 
Fon Pnpenin Türkiyeyc dönüşü 
Almanyanın Türkiyede bu mak 
sat uğrundaki siyasi faaliyetine 
devam edeceğini isbat eder. 
Rusyanın bu maksadın istih -

sali için Almanya.ya yardım edip 
etmiyeceği henüz malum de· 
ğildir. 

Akallıyetler meselesini ileri sürerek 

Macar hükumeti bu teklifi kabul 
edemiyeceğini bildirdi 

Bükreş, 26 (A.A.) - Romanya 
nm aldığı askeri tedbirler dolayı
siyle, Macaristan Bükreş nezdin. 

de teşebbüste bulunarak endişe· 

!erini izhar etmesi üzerine, Ro • 

manya hükumeti, senelik manev-

:le tecavüzi hiçbir maksat bulun· 
:nadığınr bildirmiştir. 

Romanya hükumeti, komşuları 

hakkında besledi~i muslihane dü. 
şünceleri tebarüz ettirmek için de 
Romanya ile Macaristan arasında 
bir ademi tecavüz paktı imza et

raJara iştirak eden kıtalarrn ta· mcğe hazrr bulunduğunu söyle . 
lim ve terbiyesi için bu tecemmü. miştir. ... 

!erin yapıldrğrnı ve bu tedbirler Haber alındığına göre, Macar 

.1ükumeti bunları kabı!l edemiye. 
cı:ği cevabını vermiştir.. 

Macarıstanın cevabı 
Budapeşte, 26 (A.A.) - Bu ak-

şam resmen bildirildiğine göre, 
Romanyanın bir ajemi tecavüz 
misakı akdi için yaptığı teklife :::e. 
vap olarak Macaristan ekalliyetler 
hakkında bir uzlaşma akdi tekli. 
finde bulunmuştur • 

Askeri hazırlıklar 
lngiltere Mısıra 100 bin 
Hintli asker gönderiqor 

Kahire, 26 Gazetele· 
rin yazdığına göre, üç lngiliz 
hava fırkası Mısıra, Sudana ve 
Kıbrısa gitmek üzere Filistinden 
ayrılmıştır. 

Mısıra yeni Hint kıtaatı gel -
mektedir. Mısıra yüz bin Hintli 
asker göndcrilcceğ~ anlaşılıyor. 

Almanyada 

relerle memleket içinde hava se
ferleri yapan Alman tayyarele
ri müstesna olmak Uzere, hiçbir 
tayyare uçamryacaktır. 

Uçuşlarına mUsaade eı:il~n 

tayyareler de beş ~·ıız metreden 
daha yliksek uçmıyacaklardır. 

Berlin, 26 (A.A.) - Deutsche 
Lu fthausa t::ı.yyare şirketi, ya
bancı memleketlerle olan bUtiin 

Berlin, 26 (A.A.) - Bcrlincle hava münakalfümı kesmiştir. 
bUtun gece askeri tedbirler alın- Bütün valiler Bcrlindc 
mağa. devam edilmiştir. İhtiyat 

Berlin, 26 (A.A.) - Havas: 
AlmanyanJn bütün umumi 

zabit ve efradının evlerine gece 
tebligat yapılmıştır. Gece slll\h 

\'alileri ve mebuslar Bitlerin em
altma almanlar meyanında yaş- rlne amade Berlin<le toplanmış 
ları 20 ile 45 arasında olan ihti· 

Benniyi ve ordu, donanma ve ha. 
va erkanı harbiye reislerini kabul 
etmiş ve kendilerile İtalyanın as. 
keri hazırlığı rr.eselesi hakkında 

görüşmüştür. 

Mareşal Balbo, İtalyad~n Trab· 
!usa dönmüştür. Mareşalin Trab
lusa varır varmaz, Libyadaki Bs. 
keri şeflerle görüştüğü ve bunu 
müteakip silah altına alınan efra:.Jı 
teftiş ettiği bilc!irilmektedir . 

Ecnebı Jimanlardaki 
ltalyan vapurları 

lrnlunuyorlar. 
yat efradı da lı·1lnnmaktadır. 
Bu sabah Ilerlin sokaklarında Yeşilköy - Berlin seferleri limanlara gitmeleri lüzumunu bil· 

Roma, 26 (A.A.) - İtalya hü
kumeti bütün İtalyan vapurlarına 
verdiği emirde İtalyan limanları 

na derhal dönmeleri veya bitaraf 

pekaz faaliyet görUlmUştUr. Hu- Cuma günü akşamı Yeşilköye 
• t ı.·11 · b'' llk b' gelerek dün sabah Berline hareket 

susı o omouı erın uy ır 

dirmiştir. 

Bugün İtalyayı terketmek isti 
yen 300 Amerikalı, İtalya vapur. ıusmı kapalı sokaklara yığılmış- edecek olan Lufthusa tayyaresi 

t seferine Sofyada nihayet vermiş. lan ,seyrisefaini tatil ettiği için 
ır. 

Bu solrnkların aı;zında: "Ci- tir. Parisc hareket etmiştir. Yarın di 
ileti askeriyece kapatılmrştır" 1_ Alman hükumeti sivil tayyare- ğer 100 Amerikalı Napoliden bir 
baresi bulunmaktadır. lere elkoymuş olduğundan Berlin Amerika vapuruna binecektir. 

M.. d d d ile İstanbul arasında tayyare se· Limanımızda~< ı lta!yan usa ere evam e ıyor 

D 11 2 G ( \ \ ) _ Ot _ ferleri gayri muayyen bir müddet vapurları 
er n, .ı. .ı . omo . . . . . · 

1 
d 

ıçın kesılmıc:tır. Bu seferler için Dün ita ya an gelen, an bil ve atların askeri malrnmat· :s 
bilet alan yolcuların paraları geri .)ir emirle limanımızda bulunan J ça m Usaderesi devam etmekte-
verilmiştir. talyan bandıralı vapurlar alelace 

dir. t · 

1 
e e Yine ciheti ask<'rlyenin emriy- Holanda hududunda 'e talyaya hareket etmışledir. 

Lo n d ra e ..-ı m 1 z le benzin istasyonları hususi O- Amsterdam 26 (A.A.) - Al. Bunların arasında bulunan şı 
~ tomobillcre artık benzin satma- geleine Nederlandsch Presburelu, epler dahi yarı yüklerini almış 

T f •k R •• f •• A maktadır. Almanyadaki blltUn Rimburg _ Kerkrode'den bildirili- yarısın ıalmamış bir halde işlerin· 
ev l UŞ U rQS benzin stoklarına el konulmuş· yor: '1emen bırakmışlardır. Yolcu va 

Ş h • • 1 d • ''Evvelki gece Alman • Holan. >urları da italyaya bilet alan yol· e rı mı ze ge 1 tu~osta servisleri askerlere da hududundaki üniformalı Al- :uları almadan ve boş olarak ita! 
tahsıs olundu man memurları kaldrrılarak yeri. vaya hareket etmişlerdir. 

HU•• ku"' mete ı· zahat vermek uz ere Uerliıı, 26 (A.A.) - D. N. B ne Alman askerleri ikame edilmiş. Dün ak~am limanımızdan ha 
bug-l\ndcn itibare n hiitlin post ıı tir. Bunlar süngü t3karak servis ·~ket edecek olan halyan bandı bu akşam Ankaraya gıdıyor servis lerinin ınUnhasıran silfıh temin etmektedirler. Huciuda gi· ralı Çita di Bar: vapuru da gel.~r 
altına ça ğrılaı: r~l;:ere tahs i ı; e den yollar bilhassa telörgülerle c-n-,ir üzerine akşamı bekleme:ier 

Londra büyük elçimiz doktor I mek üzere mezuni~et.le geldim. Bı.ı U:diğini bildiriyor. kapatılmrştır. Bu yollarda seyrü- öğle üzeri gitmiş, bu vapurla l 
Tevfik Rüştü Aras bu sabahki akşam Ankaraya gıdıyorum. Kısa Halk, bagllnrtcn itibaren :rn sefer memnudur. talyan sefareti ataşemiliteri '3< 
semplon ekspresiyle Avrupadan bir zaman sonra dönerek derhal ~ liı mUdrletlc postayı lrnll:mnı r Alman makamrıtı Holanda ,le. ııemlekctine dö:ıınüştür. 
gelmiştir. Londraya gideceğim. naya dan' l cdilmi !}til'. miryolları ide.resine Vintersvijk · B J . f d 

Yorgun görünen Tevfik Rüş. Üç günden beri yolda olduğum Postnla ı·ın ııoı·mal ı;ckildc ı, borken hattına servisin tatil edil- U •gaf 1 S an C3 
ı ü Aras, Sirkeci garından bir tak- için İngiltere ile Almanya arasın. C'meğe hn~ · :- ıaları matbuat •·ı · ::liğini bildirmiştir. ~..}fya, 26 (A.A.) - Bulgar er 
-ı •Homobiliyle doğruca Perapalas da ihtiUifı suih yoluyl~ halletmek ·nf:ncln'1 ·1nn rem "' · •ır. Vigo, 26 (A.A.) - S::ferde bu kanıharbiyesi, birkaç hafta evve. 
•reiıııe ı;itmiş ve bir muharririmi. üzere yapılan son temaslardan Tayyare sefer:eri lunan Alır."\n ı;emileri bitaraf li- ~alim icin çağrılan ihtiyat sınıfla 

IÇI:.HDE: 
* Belediye lstanbutdıı 

;ömikoklarm fİ\•atını te~ı 
tir. 10 tona kadar alışlaı.,.. 
;ömıkok 19 lira \'etınış lf 
tur. Daha fazla iatışlard3 
liradır. ,. 

* Dahiliye \'ekili FaiJ: 1 mek işile de alakadar .o 
Vekil alakadarlara ycnı 
üzerinde tetkikler yapına 
iinni tir. 

* Mebu lanmız c;ehi~ 
~ındaki tetkiklerini · bitı• 
Bugünlerde vali Lutfi ''\ 
~er alakadarları'l icti-"1" 
lantı yapı\11) halkın rneb 
rnotıkları dilekler gözde!l 
cektir. , 

* Almarw:trl<"n ıre1en ~ 
puru dün havuza ~irınic! r 
nii rıl·arak tecrübeleri y3ıı 

* Çin rna,.lahatgiiazt1 
~uat erktl'lı ,. .... - ... ;ne rar~ 
zh·af et Ycrmict;r. , 

,* l nl!il:? ,.:, . . ~13çbll 

karava gitmiştir. .....ı: 
* Dünya rnziyctinirı ~ 

lı olmasma rağmen lzrıl'. 1 

üzüm c:atışları müsait b'f 
dir. Piyasaya ~elen ın:ıtı· 
vilk bir kısmı satılmış btl 
dır. . de 

* fzmirde beş ~iin icırı ._ 
zenlerin savm 138.835 1'1 
olmuştur. · 

DIŞı\RDı\: 1 * Lehi tandaki Rofllll11 

Frasono,·ici. Paris sefirlı 
edilmiş \ 'e kendi ine de. 
hareket etmesi emri ,,erı 

* Franc:ada koınünict ı 
nite .. ,.e "Cc S:lir .. g:ız~~ 
patıloı"' ,..,q k~rar ,.p,.;.27.: 

Milli Müd8 
Ve ki il 

• v 

Milli Müdafaa Veki11 

}'11' 
Naci Tınaz bu sabah ·&er' 
askeri hastahanesine gıd' 
dc:kika kadar hastaha11' ft. 
ve hastahane işlerini te 

lerdir. _,t. 

V k ·1 . 1 ıı jıır-, e ı , yem yapr a ~ 

ran evvel ikmalini ııl~ 
emretmiştir. dS 

YugoslavY8 

Hırvatlara 1 

muhtariyet ~er 
Yenı kabıned8 

9
r. 

Hırvat nazır " \ / 
Belgrad, 26 (A.A·~. 11<! 

lavya Kral Naibi buf:'111 ,3 1 
ı.· • . ·ı ııırv1' ;.ıır emırname ı e 
n•uhtariyeti vermiştir. . 1 . csı 

S ırb • Hırv:ıt ka~ııı , 
etmiştir. Kabine başlı'~,.' 
lardan teşekkül etmiştı 

Başvekil TsvetkoviC• t 

mı.ıavini Maçck: -Je"~'., 
'{ 

. . haricı} . 
onstantınovıç, tır1 

M<:rkoviç, harbiye ve bll1rı 
zırı Nidic, dahiliye 1111ı. 

• e'· diç. rr.aliye nazrrı şut ~e 
yeni kabine 11 sırf.., 

·ı·· 
. n suallerine şöyle cevap vermiş· malumatım yoktur. Bu hususta Herliıı, ~lı • \,A.) _ Hnva ne· '11anlara iltica etmek emrini almış. rının ağustosun 28 ve 30 unda teı 
tır: gazetelerin verdikleri haberler rnretin r c hugiln ncşrı:luıınıı lıiı !ardır. :-tis edileceklerini ve yerierine <li· 

.. _ Umumi vaziyet ve ahval 'llUCibi memnuniyettir. '"lJİl'llanıc ile Alı" ·ı topraldlll"I Fr an sad a ğer sınıfların c:ağrılaca~mı biltli 

vat nazırdan miirektter~.1 , 
altyh geniş bir teınrrltilti 

ı bir milli birlik hükCıf11e 

lı.ıkkmda hüi<lımete izahat ver- - Bu vaziyete göre yakında 'izl' riııde, Alı!.nn askeri ve hli· vor. 
l.ıir harp olmak ihtimali var mıdır'? Paı·is, 2H (ı\.,\ .) - lliikiıııH't . --------------'l:üm<>t •P'\<'fl 1E'Snt•"ln ııit tnyya-

- Ben sefirim, falcılık edemem! 1, :; \ C <i ııumaı·alı ~cl'i kılaaı 
bir 

tindedir . 

,. heY 
Mısı r as~<erı 

•ııı.) Bunları yaptıktan sonra, mua 
·, ··net için kimı;c gclmcmi~::;c. ara· 
ı:ırtf:a gıdiniz. Polise ve doktora ha· 
'l('r \'Cr:nck için hirini gönderimz 
"ıııra haza rn:ıh::ıllinc geliniz 'e i· 

. ,, p eden ı:;ıhhi tcdabiri alınız. Eğer 
,ız (n1esclfı c\·de, otomobilde -- ' <ı 

Harp olup olmıyacağını kestirm:. ~ trafını saran gazetecilerin arasın- t•fradını ~ilrıh ııltııııı alıııağa ka
J:= imkrin görmiyorum. Bahsetti. dc:n teJaşlı bir halde kurtulmağa rnı· n•ı·ıııi':'IİI'. 

·iniz a~laşma yolundal;i temaslara ;alışarak bütün di~er suallere ce. BeJruta asker sevkıyatı 
l2ir haberlerden memnun oldum. ·ıaben: lk,rnıt. !!U ( ı\ . • \ .) - nııra .,· a 

J\{ıs1 

Şehrimizde bulunan ı:-< 
Va p Ur U ri heyeti bu akşam Al1 

Vü ~<ünü boşaltın:ıdan decckti~ 

İz mirde 

Alman 

•t't izliğin iz n<'t icc ,i olar •. k bir ka 
n\ya ı:;cbcbi yct \'erdin:z e) a ,lfı k::ıç 

m:wınız. Bu hrm ciıri.ım. hem h ı · 

ınl ik ''e k;ıhbclik ı:ayılır. Zaten ka., 
.. ,aı-:ı bir ~ey kazanam::ızı:;ınız. Zi:-1 

=-~r~ bçc:amı f izi bulurlar. 

'azla bir şey söyleyemem. ·•- Hica ederim, mü~aarle etli. lıı• ı· gii n Fnııı..,ız , ... hilha, .... ı 
- Yolda Sofya:la trenin dur "liz: sö;•l::yecek hiçbir şeyim yok- ınüsteııılt•ke askı•ı·lt•ı·i l!.Clııı.•t;ıı 

nasın dan bilistifade Bulgar baş. t·ır !... ' t• 'a pıı t'la ı·cl:ırı ı, ııı·:ır:ı ı; ı lrn rıl 
•e::iliyle göriiştüğ:inii? söyleni. Diyere': u za'daşmıı.ıtır. m:ıldaılıı·. 

'lor?. Londra büyül: elçimizin yanın· İt J d 
- Hayır, böyle bir mülakat Ol .fa hiç bir csya bulunmaması -:la a ya a 

rrnmıştır.,. son vaziyet ;zerine çok acele yo. Roma. 26 ( A.A.) - Musolini, 
Tevfik Hüştü Aras, bu sırada la çıktığını teyicl ediyor. Kont Ciano :1e münakalat nazırı 

d . d' ~r~r 
('11 er ten gerı çevrı l 1 ışaltmadan limandan çı ıdtl' 

l ımır ~6 Lrm:ınırnızcla hulu·ı rt' i lii:tı huna manı olfll~1:ır1" 
nan Alman bandıra' ı Salzburg va· run ancak lımire :ııt , t eJ 
puru aldı(tı bır emir üzerine am!Ja J-ardıktan sonra ?ınrc~~ 1' 
larında bulunup ta lzmir limanında 1 ğini kaptana bildirt11jdt · s · 
tahliye cdilme"i lftzımqelen mühim ı' le \'apur tekrar lirn'111a 
miktarda çimento Yesair e~yayı lx>" demirkmi~tir. 



? 

Ar11erikada 1 den 
kadınla eVlenrneği 

fazla 
kabul 

eden mezhep !! 
700 bin mezhep mensubu 

bayram yapıyor 
Mezhebi kuran adam, müritlerine örnak olmak için 

31 kadmla evlenmiş, 56 çöcuk sahibi olmuş 
~b Aınerikada birden fazla kadınla evlenmeği 
ltl ld ve tervic eden bir mezhep vardır. Bunlara 
~ı0(1on derler. Bugünlerde mormonların merke
~~ ()an Salt Lake siti'de 700.000 mormon bay
~~~ .Yaparak dünyada bir eşi daha olmıyan bu 
l~t.tın kuruluşunu büyük m~rasiın!e kutluluyor-

l~i Bu mezhebin müessisi olan Rurigan Yung, 
~Uk"tane müridile beraber Amerikadaki illinuva 
~01.~tneti topraklarından kovulmuştu. Yun~,Sale 
~ ll kenarına geldiği vakit elindeki sopasile yer~ 

l'ılıuş ve: 
...._ İşte burası! demişti. 

~\l Birkaç sene içerisinde vaktile bomboş ol~:ı 
~l~~azide büyük ve güzel bir şehir kuruldu. A 

ısı ilk gelenlerln on mislini geçti. 

1 
ni bir zaruret olduğunu iddia etmektedir. Yun~ 
kurduğu mezhebe giren insanlara örnek olmal~ ::
zere 27 kadın almış ve 5G çocuk sahibi olmuştur . 
Şehrin kuruluş günün~n yıldönümü :-_ıünasebet~· 
le yapılan merasim güniinde Yung tek.·.:lr dört kü.
dınla evlenmiştir. 

Dünya buhranından en çok müteessir olanlar 
dan birisi mormonlari: r. 1938 de mormonlar §eh 
rinde 88.000 İşsiz vardı. Amerika hükumeti ço1< 
kadınla evlenmeyi resmen k!bul etmemiş oldu
ğu için mormonlardan işsiz kalanlara hükumc: :.-. 
verdiği işsiz bütçesini mormonlar kabul etmek İs· 
tememişlerdir. Fakat son.günlerde zaruret son 
derece arttığı için reisleri bu yevmiyenin kabulii
ne karar vermiştir. Yung kendisile görüşen bir ga 
zeteciye: 

-Ne yapalım, 1lıçaI< kemiğe "dayandı, kabule 
mecbur olduk! dem istir. 

Fra.nsadaki Vinson hayvannt b:ı.liçesinde mes'ut (!) bir hadise oL 
MU§. Bu bahçenin en mes'ut çiftlerinden biri olan Negri ile Loduinin 
bir çocukları dünyaya gelmiştir. 

Negri ile Lodui iki zürafadır. Ve yavrulan dUnyaya geldiği zn
man boyunun bahçe bekçisinden daha uzun olduğu göriilmüştür. 

Şimdiye kadar birkaç kere zürafalar yavnılanuşsa <'!a daima yavrula
rı cılız olmuş ve birkaç snnt içinde <'.lmUştfir. Bu B_?n yavru, çok dinç 

ve ~ hhatli bir zürafadır. Ve uzun yaıııyc.c.ağn de:. pek benzemektedir. 
l'ii • Su mezhebi kuran Y ung Tevratı kendi gö
~efsir ederek cok kaaınla evlenmenin di-

1 hl "l1 fl~fl fi l ll l 

~ lfi7il Ü o V/ © ifil 
lküD© @101tnlfil u 

a 

Fransa ve ingilterede müthiş fırtma 

30 Kiloluk taşlar 

~ransız Devlet 
vapr.alk ılÇ;aD'i1 ceDeır n <gJD b D 

Havada uçuştu! 
~tııahzenlerinde saklıdır 

Bankası 

lJ mahzenler aünyanın en ıyi muhafaza edilmiş mahzenleridir; 
bankanın birinci katında bir dügmeye basılır basılmaz Sen 

Londrada bir tramvay durak yerine düşen yıldınm 
6 kişiyi öldürdü, on beş kişi yi yaraladı 

' nehrinin bütün suları derhal mahzenin içersine boşalır 
~ ~ Ss.nın Devlet bankası o- bankasına yeniden giren altın f İngiliz bankasının altın ihti · 
~ ~e tık dö :brans'ın kasaların mikdarı 11 tondur. yatı ise 2,400 tondan ibarettir. 
·ita Ve.ut altın stokunun ağır· 

Fransada müthiş bir fırtına ve milyonlara. çıktığı söylenilmektedir. lemcktc olnn 30 kişiden altısı öl -
sağanak olmuş ve memleketin her lngilterede de ayni §iddcttc bir mUş ve on beşi yarnla.nnuştır. 
tarafında seller büyük hasara.ta se- fırtına olmuştur. 

bebiyct vennL:ıtir. 

Bordo üstüne ge1en fırtına bu ha. 
valide §imdiye kadar görülmüş o -
lan fırtınaların en büyüğüdür. O -

Londra üstünde olan bu fırtına 

Londray1 gündüz o:tasmda karan _ 
!ık bir geceye çevirmiştir. 

Tramvay bekleme yerine bir yıl

Gamah haç, 
ters çizihniş ! 

\. k:ılyon kilodur. Bu mik - Polonyalı Nazı· şetı• 
tlııl> ·ı. ?nen killçe halinde altın tı:ı~;· 1Ja.tık tuz kilogramlık ta~!ar rilzgii.rm ö - dırım dü3müş, oradn tramvay bek-
L ~e anın aşağı katındaki 
tt>.., • lll w b 1 t ı ' nünde kağıt veya yaprak parçalan 

Bir Fransız gazetesinin yazdığı -
na göre, Fon Rfübcntrop }.loskova. 

--·~itıdee!~ı~a~:~si tiineller i- m ege r 1 r g an s er m 1 ş 1 gibi oradan oraya savrulmu§tur. 
" Bazı mıntakalarda evleri, bağları 
~~ , ~~q1 hal.inde olnn al\ın, ufak - "F rans . Ma:::;azin,, -· den diğerini tevkif etmiştir. sular basmış, hayvanların hemen 

'l(J Çer . Bu son günlerde Vnrşovadn efkiL Ve odalarda bir araştırma yapın. hepsi boğulmuştur. Bordoda iki ki-
l!t-Q ısınde yine ayni mah . • şi '-'rkılan evlerin enkazı altında öL e bulunuyor. rı umumiyeyı fcvhaliı.de alfıkndar ca apnrtımanm snhibi olan Madam " 

tiq eden bir cinayet i.5lenmlştir. Konopka:1, ölü olarak bulmuşlar. mUştür. Nante'd.'.l yağan yağmur -
)! l'tıab dır. !ar bütün mnhsulü berbat etmiş. 
'lJı. ~~ zenler dünyanın en i- Cinayetin umumi alakayı celbe - Bir başka mıntakada yıldımnlnr 

· lç ~aza edilmiş mahzenleri dişine sebep, mahiyeti değil, onu Madam Konopka çok zengin bir köylUleıi öldürmüş, bir çiftliği yak-
tı-~~tiye giren birisini haber işliyen insanın hüviyetidir. kadındır. Umumi harpten sonra mış ve içindeki hayvanları:ı hemen 
~ita b :1.~ktrik tertibatından Yoksa vak'a bir gangster vaka _ bankalarda bulunıın paralarından hepsi alevler anısından kurtnrıla-
b~~İtı.dUtun mahzenleri bir an sıdır. çok ziyan ettiği içm bir daha ban. mamıştır. 
~-~ e su içerisine boğacak Güpegündüz, eli silahlı iki §aki kaya para yatırmarnağa karar ve. Fransanın muhtelü yerlerinde 
~"llttı b~· tesisat vardır. Ban· Varşovnmn sakin bir semtinde bu • rcrek nakit servetini evinde sak _ bora ayni şiddeti göstermiş, düşen 
ııi!' <lU'" l'inci katında bulunan lunan bir eve girmişler, Madam ladığı söylenilmektedir. yıldırımlar yangınlar çıkarmış, mah 
~ı. ır....n Konopka isminde vetmia "aşında . suıu·· ''akmış ku··1 etmı•Mtı·r Scll"r 
>. •1 !J.e'lı'!:-.ye basılır basılm:.ız . . . • " "' " ı Jhtıyar madam Konopka parasına ... • :ı · '" 
-.:llt!J, i tinin suları derhal mah- ~ır .. ıht~~ar k~dını parasına tamaan 1 kurban gi".mi§, onu elde etmek is. köprüleri götürmüş , köyleri sular 

Çetisın· e boşalır. oldurmuşlcrdır. Fnl.at tam kaçacak t' h 1 k dis" . ··ıdı· .. altında bırakmıştır. Afetin billın -
ıyen ırsız ar en ını o ırmuş • 

~ lı'' !arı sırada, ayni binada oturan bir l d. çosu şudur: er ır. 
a.. a A adam pencereden bütiln mahalleliyi üç ölü, ondan fazla yaralı var _ 
'<l.ltı. ~ınerikadan sonra dUn 

~li~tten. zengin stok altınına ve polisi imdada çnğırmrs, acele ye Hadise buraya kadar nihayet hır dır. Yangınlardan ve yağmurdan 
(lta,.··•r. ı.~ tişcn polis, evi nbloka etmiş ve ka. sızlık yüzünden lıir cinayet vnka. mahsul berbat olr.ıuıstur. Zararın 
~ ~ll ransa maliye nazırı tiller uzun müddet kendilerini mü. sıdır ve bir fevkaladeliği yoktur. 
,1~%a~n dayandığı kuvvet dafaa etmeğe çabr.lamışlar. Fakat zabıta, ölen kntilin hüvi • biri olan Anton Eerchadir. 
~~ tto~ndan birisinin de bu Fakat otomatik tabancalarile po. yetini tesbit ettikten sonra, hayrc. Ve şeriki cürmü olan Schcronski 
~ tı::Jt u olduğunu bir cok de li:- üzerine ateş eden gangsterler, te düşmüş ve hadise Varşovndn hü. de Polonya nasyonal sosyalist par. 

rar etmiştir. nihayet mağli'ıp c.!muşlar. yük bir dedikoduya scbcbiyl"!t ver. tisinin nzalarmcar. l.ıiı'iwr. 
'l'ett} Polis, apartımana girdiği zaman mlştir. Hadise Varşovnda büyük bir 
~~ -ayı içinde Fransız gangsterlerden birini ölü bulmu~. Katil, Polonya Nnzi ~cfl.:!rinden heyecan dogurmuştur. 

H A R p ya muvasalat etmeden pek kısa bir 
zaman evvel acele ile dikilip 

. ( Baştarafı 3 ı7nciide) 1 Moskovn tayyare meydanında.ki 
tanıanın hatırasını unutmamışlar. bir dircJc asılmış bulunan büyilk 

dır. Alman ba)Tağındııki gamalı haç, 
Nihayet şunu da kabul edebili. yanlış dikilmiştir. Yani Nnzi bay. 

riz ki, son harbin verdiği dersler rağındnki gamalı l:açm uçlan sol • 
sayesinde, bütün İngiliz • Fransız dan sağa doğru kn'Tlk olduğu hal. 
ticaret gemileri de silahlanacak ve de, Mo$ovada asılmış olan HiUer 
uzak yerlere muhafaza altında as- bayrağının üstündeki gamalı haçın 
asker nakliyat seferleri tesis olu. uçları snğdnn sola doğru kıvrıknuş. 
nacaktır. Acele sözünden yapılmış olan bu 

Amerikan ordusunda bu usulle, hatayı mevzuubahscden Fransız ga. 
1917 _ 18 senelerinde, bir tek ka· zetesi 3unlan da ilô.ve ediyor: 
yıp vermeden sevki yat yapılmış - "Bu gamalı haçın uçlarının sağ -
ttr. dnn sola kıvrılı!il n.kln birşey getL 

Binaenaleyh, ingiltercnin muh. riyor. Bu dn Rusynnın son imparn. 
taç olduğu iaşe, iptidai maddeler, toriçesi Alrksandranm uğur getL 
denizaşırı yerler mahsuHitr, müs- rir,, diyerek d,1ima gnnıalı haç 
temlekclerden gelecek askeri kuv. resmi çizmesidir. Hatta imparator 
vetler, Umumi Harpta Amerikan ailesinin son günlerirü geçirdiği E. 

katcrinpurgdaki lpaticvin evinin du 
ordusu Atlas Okyanusundan na-

vnrında da sonradan bu bile bir gn 
sıl nakledildiyse, o şekilde büyük 

mnlı haç resmine tesadüf edilmiş. 
bir emniyet içinde naklolunabile. 

tir. 
cektir. v · · rl .... ti b ı "P" . . c ışın ga p cıne u gnma ı 

. ıerr.C: Dom.ıngue" ın: ~u .b."!h· haçın da uçları ımğdan soln çizil. 
sın mutcmmımı olan 1kmcı ya-
zı~ıııı varın b usütunlarda oku· mi'J, yn.ni tcrmnc d5nm\\ş bir gnm:ı. 
y;caks"mız.,, Iı baç olma.stdrr. 

I 
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1.---
Cumartes·, p· zar, ha 1-

V AKIT CUMHURİYET 
A!nn U1 buZQn Tt1rt ordusunun Yanus Nadi bug{lnkfi ba~akale-

4">&t ~ d'lçnan O!l!ln<k ya~ mu· tfn.d: Rus • Alman ademı tecavüz 
uram ~ fesmıru m-:vıuubahs e- pakt.mm Ballmnhlan asla şar,;·tma· 
d:rek sessiz ıwi:ı!!u m:>t.örkşen TOrk ma!I ıa.mn g-:ld~ğini. çünkn AJma~
o'l'duru.'1 •.ın Edı.me ~~dind~ yanın K.an:!enıze ft cenu~ şarki 
blt\ln a.t'lmcti üe g!kü.lduğünn ve Avnıt)3VZ d'ltnJ genışlemestne Ruc 
b:J dOşmaıı i....;n ço\ korkunç olan yanın lAkayt kalmacımm tmklnı o!· 
Türk ordusu ~ geçit yaparken. madığıru söy1cmekte ve demektedır 
Avrupırun da utuklann<laki hary tJ: . 
tehltke!inin arttı!ıru ve b'l1 meyan· Vaziyet Myl~ olunca ~ılh:ıssa B2! 
d:ı halyanm tızttJ hareketini doğru lrnn ~C\~e~ennın her ihtım~le k.arş. 
bulr.ladıtııu söy1emckte ve demekte ken.:11\erinı mndafaa tedb!rle~.nde 
d'r ki· daha kuvvetli. daha emnıyet.ı ve 

l • • r daha cesaretli hareket edebilecek1e· 
"Oyle g6rOyoryız ki _!ah"anlar Al· rl kendiliğinden anlaşılır sanırız. 

manya ile adernı tecavuz mukav~~e- Hiçbir tarafa taarruz etmek r.i· 
si :ıkted~ 5c?V:Yc:1 ~usyanm re1un yetinde olmadıkları meydanda bu· 
ve sulh zıhnıyetını henüz anlamış ıunan ve icabında kendi istiklalleri· 
değillerdir; Sovyet Rusya, Al.manya ni her ne bahasına olursa olsun mu 
il~ a~emi tecavüz mukavelesı akt~~ dafaa etmek mecburiyetinde olan 
mış ıse, bunu,. sa?ece bu devlet Balkan devletlerı mevcut ademi te· 
şarki A~·rupa ıhtıra_sl~nnı kasın~ cavüz paktının zahiri metnine ra[{· 
ve kCildı hudullan ıçınde ~at ya. m"n Sovyetler cumhurivetinin ken· 
şatn.:1k ~çi~ yapmı~tır; yenı arazı dileri hakkında daima hayırhah o· 
fethıne. ı~tıy~cı.olmıyan Sovy~t Ruc.ı ıacağını gözönünde tutarak yaziye! 
yanın ıstılfi ıhtıı:as~~~ı tahrık ede· !erini ona göre tanzim etmek m~vld· 
rek A vrupada bır ığtışaş unsuru o- . b 1 1 ıarak kullamlpıası fikri tahakkuku ınde u unuyor ar. • 

ümkün olrnıyan bir hayaldir. " . Onda-ı dolayıdır kı bu. . p~ktın 
m bılhassa Balkan devletlerını hıç s-::.· 

TAN 
şırtİnaması lli.zımgeleceği bizce a;ı~ 
ve kati bir kanaattir., , M. Zekeriya Sertel son zamanla~ 

da politika ile alakası olan ve ol· 
mıyan herkesin biribirine sordukta· YENl S~BAH. , ,. . 

masına ___ a 
Okuyuculanmı:zdnn biri, ~ehrlmWn ba.%1 eğlence yerlerlnde 

cumart.eai ve pe.za.r gUnlerl ya.pılnn yolsuzluklar hakkında gazetemi
ze dikkate değer bir mektub yollamıştır. 

Okuyucumuz bu mektubunda, bu eğlence yerlerinin halkı a
deti\. soyarcasına h:ıreket etmelerine rağmen heullz ciddi bir ted-
bi.rl alınmadığından teessUrle bahsederek: . 

- Cumartesi ve pazar gllnlerl halkı .soymağa mahsus zaman.. 

lar mıdır? .. ., diyor. 
Sarryerde Çırçır suyuna. resmt araba tarifesi 20 kuruıı oldu

ğu halde kendisinden 'bir misli fazla para istenmiştir. Bu mu:ıme
leye maruz kalan yalnız bir k~i değildir. 

Zabıtaya vaki şikayetler üzerine geçen pazar gUnU b6yle ta
rifeden faila para istiyen on arab:ıcı hakkında takibata girişilmiş
tir. 

Çırçıra yolcu g5tnren bazı otomobil şoförleri de, pazar gün. 
leıi taksi ile çahşmadıklarmı iddia. edecek kadar iııi ileri g6tUre· 
rek fazla para koparmak ist~ler, bu ylizden b:ızı mUnaknşnlar 

olmuştur. 

g •• r? 
Çı.rçır gazinosunda., kş luruşluk lıir şiŞÇJ su için 100 para da 

garaon h&kkı almıyor. Canıon Ucn·tlıılo lıldırıidığuın dnir bele· 
diye kanın ne oldu? .. Garson lıcrctin!, s•Jyıın fiı .. tı derecesinde 
yükselten açık ı:öz.ler de var. 

Fıorya p!Ajlarmda, ltabine Ocr<•llPri ıt;in çrkişe çekişe pa· 
zarlık devrun ı:•diyor. İki ki~ıllk kıı.hirıclrre iki Luçuk lira istenill· 
yor, nihayet bir buçuk, hatta bir llrnya, tutturulnblldlğine veri
Jlyor. ~·ıor~·ada bir pliıj gazinosunda, ir,ki ve yemek fiatlarına 

ilaveten harlr,ten gt"tirilen muhtelif dlf;cr ylyerck!erdcn istenilen 
iki tabak llcreU olarak on kuruş alınıyor. Duna tnL:ık kirası dentll· 
yor! ... 

Bu mUnascbctle ortada memnuniyeti mucib yalnız bir nokta 
göze çarpıyor: O da, devlet dcmiryollan idnrceinln trenler hak
krndalti şikayetlere derhal bir polis hnssaslyctile alakadar ola -
rnk tedbir nlrnası ve clküyet s:ıhlb!erlne mektub göndererek te
şekkür etmesidir. 

Bunu. diğer dairelere nümunc olması tetnC'nnlnilc kaydediyo. 
ruz. 

alin ce\abını vermeye çalışma.~- Hilseyın Cahıt ~alçın ~n dak1· 
~ Ju kalar,. başlıklı başmakalesınde her ilk ve orta mektep mezunları 
a ır. tarafın harbe hazır bir vaziyette 
Harp olacak mı? . kanlı boğu~ayı beklediklerini B • Satye maznunlarını 
Zekeriya .~rtel bu .su~ın ~abı· sulh için bi;kaç teşebbüs olmakta u sene a n gı 

m vennek ıçın. harp_ ıhtımalının ~~ beraber çılgın Nazi şçflerinin inatçı 
hinde ve ~teyhındekı malOmlan ı: hareketlerinin buna mani olduğunu 
arara getım:ekte ve şu mütalea~ ı kaydetmekte ve ezdimle demektedir m e k t e p tahliye talebi 

gene reddedild 
serdetmektedır: . • ki: ere 

"Hitlcr bu b:ıdireden ~ır harpslz "Almanyanm şereü, hayatı hak· 
çıkmak için elinden gele:ıı yapacak· lan Şarkt Avrupa hakkında bir mü· ? 
tır. Blöf yapa~. teh~ıt Mece~. zakereye girişmekten kendisini men· g ı• r e c e k e r e 
korkutacak, belkı kı~mı hareketl~~ edenni§. Komünizmin önünde sec 
bile te~ebbüs cdece1t~;r. Fakat.1?U 1 ~~ deye yatan Almanya~m .artık ~n Satye davasına dün devam edil- Reis: 
bir suıh masa ma gotUrmek .1stç~nf dö ve şereften bahsetmesı bıraz garıp Maaıi! vekaleti biltUn mekteb- Topkapı 34, Aksaray 45, Samatya miş ve bu celsede eski Denizbank - F nkat efendim buna 
nüne çıkacak i!~ ftrsc.attan .1 1 3 e görünüvor. Backa milletlerin haya- Ud'" · · II d" E ' ctmeği de ihm~l elm!y~-tır. Bu tına sulkast ebneğe hazırlanan ü· lere gönderdiği bir tamimde ilk ve :52, Yedikule 43, Horhor 56. u~um m. ur m~avını am 1 

• deten imkan yoktur. Bir irı· 
fırsatlar da eksık değıldır .. Bu sebeb- çilncU Reich'in hayat hakkından ortn mektebleri bitirenlerin gire • Da.vutpa§a erktk orta okulunn: mm Çap ıle Denızbank hukuk mu· tahammülünü aııar. HeJ11 
le harbin önilnc gep,ne!t ~fuıı ta: bahsetmesi de bu şerait altmrh bilecekleri mektebleri islmlerile bil- Silivrikapı 21, Merkezefendl 22, Ko ~avir~ av~at İsmail lsa Cani§ dir.· vakit mesai eaattni hayli 
mamen l~alkmı] d:gı,1dır. ~ıraz a.: vah~ bir mana iktis.:1.b ediyo~. ~- dirm.iştir. camustnfa.pa.§n 28, Sn.mııtyıı 29, Ha lenmışl~rdır. . . . mi§tir.,, . 
liselim, bıraz huc;nunıy~t, bıraz ko. çıkca görülüyor ki Almanya hiç1>ır lstanbulda orta okulu blUrenle- seki 2•, Davutpaşa 25, Çapa 31, llk o.arak dınlenen Hamdı Em:n C-evabım yermiş Müddeı 
ku bugünkü.".aziiycbt~ bdırfsulhlmal masa: mültıhazaya ehemmiyet vermeder rln girecekleri ll<ielcr: , Topkapı 32. Çap, Satye binasının kazanç mua mi de talik edilm;sini istemi~ur 
sına götilrebılır. ş ır e a su 1 rnılyonl:ı.rca insanı mahvetmek ve 
saı:;ına geçtikten sonı:a ~a artık harp dünyayı ateş ve felaket içinde br· Cumhuriyet kTZ l.is.scine: E~1lb, Çapa kız orta okuluna: Sllivrl • melesine ait evrakta nasıl olup da Mahkeme kısa bir jsl~. 
tehlike.,i bertaraf edilmış olur.,, rakınak kararını vermiştir.,, Ciba.ll kız orta okulları. kapı 21, Merkczefendl 22, Koca • imzası bulunduğnu izah etmiş ve den sonra aşağıdaki kata 

latniıbul kız lisesine: İstanbul mu musta!npQIJa. 28, Aksaray 45, Hnac.. .. ben di~er müdür ve banka erkanr bildirmiştir. 
alllm Ça™" Süleym""1Ye ~-tan ki 24 ç 31 T k 32 34 run imzalan bulunan bu evr8X1 b , ~-· ~ • .uı - , apa , op ııpı ' · 

0

'Mesai saatinin geçmiş 
bul, Heybeliada, Kasmıp~, Bakır- Ba.krrköy erkek orta okuluna: usulen havale §eklinde imza ettim. lunmasma ve saat de 13 Ü S, 
kay kız orta okullan. Bakrrköy l, 2, 4, Yeşil.köy 4, Kaz_ Esasen benim yerimde sirkiller sa- miş olmasına ve dnha müh~ 

1nönil kız !~esine: Ni~antaşr, Be lıç~mc 58, Yedlkule 43, Samntya hibi kim olsa bunu imzalardı,, de· m~istacel diğer duru§malat 11 az §~, Beyoğlu kız orta okulları. 52. miştir. lunmasına göre duruşmayı'"') 

işçileri zammı 
buldular 

Lim n 
Kandilli kız &esine: Beykoz, üs- Eylib muhtelit orta okuluna: Ra- Bundan sonra avukat lsmail lsa rn fazla devama imkan göril 

{az nç erg;s·ı yu··zu•• nden çıkan küdnr 2 ve 3 kız orta okulla.n. mi 33, Eyüb 36, Defterdar 37, 38, Cani§ sorguya çekilmiş. o da hadi· memi~ olduğundan bizznrtlr. 
ı Erenköy kı:z lisesine: Pendik, 4.6 seyi arkada~ları gibi anlattıkta., 1 k 1 hl )eri 

Gözte ...... , Kadıköy 2 kız orta okul- . d . t' k' i ine, ve evve ce ta iye -t: "h ı Af h Ü h il d"I d" r- Kasrmpaşa kız orta okuluna: Ka sonra emış ır ·ı: ·s~emiş bulunan Yusuf:" 1 1 a en l a 8 1 me 1 lan. snnpaşn 3, 4, 5, 6, 9, 10 Hatıcıoğ- "- Denizbank umum müdürün" :>niş, Tahir Kcvkep, ve N 
• Çamlıca kız lisesine: Kadıköy, 3 ı 1 2 milyonlarca liralık milbayaa salahi· ı 

k u • · Kasımgile isnat olunan su~ 
Dün liman işletmesi umum ız rta okulu. Krumnpa.şa erke korta okuluna: yeti veren Denizbank kanunu bina · h dd d"' e 

müdürlüğünde, liman tahmil, B k lstanbu lerkek lisesine: Cağa - Ka.snnpaşa 3, 4, 5, 6, 9, 10 Hnhcı- işinde i::ıtimlak mecburiyetini umun-. nev i ve vec i taa Ü ufl cJi 
tahliye ameleleri murahhaslan İ r a SeV İ Ya h loğlu, Kumkapı, Eyüb, Kasımpa.şa, oğlu 1, 2. müdüre tahmil etmez .. ,. hen tiz son tahkikatta meb:l cJil 
·ı . b" "f . l . . . Takalm, Heybeliada erkek orta o - 1 1 C . . b·trk bulunulmasına binaen şif1'1. ı e ış urosu mu etti§ erının ış- tt 1 Bevoğlu muhtelit orta okuluna: smail sa anı~ın sorgu u 1 1 

• hl" l 1 · · cld• k ıı J ta ıye 
9 

ta ep erının re .ı. 
tirakiyle bir toplantı yapılmış, ar 1r1 1 yor u an. Mecidiyeköy 46, Şiall 43, I•'iruzngw 11 1 ten sonra vakit çok geç o!duğu. ndan hl d } t Jı~ 

V•! kek ilse in ,.,_ k G "' b ~a iye e ekseriyete, 8 

maliye tarafından fazla kazanç D · l I I " 8 er 8 e: .<Jeyre • c· 12, 31, Tophane 37, Azapknpı 1ı. reis celseyi tatil etmek istcmış. u f 1 k 1 uh' 
Vergl's"ı kesı"ldigıv• ı·çı·n ı"şlen'nı' bı- emıryo arı a tı vagon lenbevi, Fatih, :Kara.gümrük erkek d y f z• a On"c:ı'n av"kntı 'tti aka arar verilere: rrı Taksim erkek ortıl okuluna: Be- sıra a usu ıy 1> '.. '<eme J 9 Eylul saat 14 e bı 
rakan liman amelelerinin vazi- tahSİS elti orta okulları. yoğlu 29, 45, Fındıklı 13. Sadi Hıza ayağa kalkarak: 

tl . .. . d .... "I .. t"" Pertevniyal erkek, liscslne: Ye- .. - E"er mevkuf tutulma- kılmıştır.,, 
ye erı uzerın e goruşu muş ur. inhisarlar idaresi ile Devlet 1nönU kız lisesine: Beyoğlu 29, o k 
Ş. d"l'k . . • . b' d b" nlkapr, Dııvutpaşa, Bakırk6y erkek b d'" \ 1 8 ım ı ı. vergı ışının ır en ıre demiryollnn arasında yapılan orta okulları. 45 Fındıklı 13. mıza se ep ıger maznun arın Maarif ŞOrası ge e~ 
halli imkansız olduğundan }i. temaslar iyi bir netice vermiş Kabataş crltek lisesine: Gatl Os- ~işantaşı kız crta okuluna: Mo· sorguya çekilmemeleri ise, Al- d t 1 aK 
man işletmesi umum müdürlü- ve Ankaradan lstanbula eski- mnnpaşa, Emirgan, Beykoz, Bcyoğ cldiyeköy 46, ŞJ5E 43, 44, l<'criköy 1 lah nzasıdiçindsorguyu ?~c~ ya- Tsene e odp anAackar 
ğü ~m~l~lerin ~ş!erine d7vammı sinden daha fazla bira sevke- lu erkek orta okullar1. 17, Nişanta91 15, 52, Mnı:kn 22. 1 rısn~a .kn ar cvam ettırın." emmuz ayın a n. J' 
temın ıçın cskısınclen ~!raz da:- dilmesi temin edilmiştir. Haydarpaşa erkek lisesine: t's - Nişantaşx erkek orta okuluna: demıştır. toplanan Maarif Şurası fon ı 
ha fazla para venncgı teklıf ·A 1 .. d • ll Şi"li 44, Ferlköy 17, Ni.,an•n""ı 15, 1 :;----

30
- tini bitirdikten sonra mü:tıı~. tm' t' n aşmaya gore emıryo a. kUdar 1 ve 3, Kadıköy 1 ''e 3, Pcn_ ,.. .., ~ gıuıı """ 

e Bş ır. .. 1 kl di n inhisarlar emrine daha ziya. dik erkek orta okullıın. 52, Maçka 22, . 1 üsl~ü~ar 3 iincU muhtelit orm - edilemiyen bazı mühiın rıı 
1 una gore, tevve c~. na. d . de frigorifik vagon verecek; Beşiktaş krz orta okuluna: Bı - mektebine: msıklı 13, Altunlzade meseleleri kalmıştır. .. dt 
en {ı yanın •

1 
onu 

18 
u~enn le~ bu vagonlar lüzum görüldükçe t tnnbulıla llkmektelılcrl bitiren· rlnci ya.tı, Yıldız 50, B~iktaş 19, 14 To w.1 15 Atlamata.<iı 22, · Bu sebepten önüınuZÔJ 

a?,'led:.er: ve~ Z~ k uru§ ZO ekspres trenlerine bağlanarak ferin gtrcceWcri orta olmllar: 20, Ortaköy 23, 39, Arnnvutköy 25, S~ltnn~p; 24, Nal.ka~tcpe 25, Sc. ders yılı sonunda Ankara " 
~un ~zkucre 1 •• ~~şa23ek lstanbula derhal geleceklerdir. Cağaloğlu erkek orta okuluna: Bebek 26• Rumeli.Lisan 27· tanısız 48, Knndllli 32, Çengclk6y kinci bir şura toplanarak e",,ı 
uru~ u gece ucre ı e u. Bu şekild k" ta d"' k Cag~alog-ıu 1, Sultanahmet 2, Alem- Gnziosmanpat13 erkek orta oku- 28, Be'-·lerbevi 27, Bilrhaniyc 29, ki devrede göriişülemiyefl • 

ru!lla cıl ... ·anlmıı:ıtır. Fakat am!"le d .e.b sev ıybaa l un a • ı B' · · " " I I · .. ·· "l · bıı, :.- :.- - dar 44, Eminönü 48. unn: ırıncı yatı, Yıldız 50, Bo • 1,uzguncuk 45. se e enn goruşu mesıne 
murahhnslan bu kadar zammı şEam lan ıtı aren § anmıştı~. "ktaı 10 20 Ortakö 3 3 A kt 
, "'f' .. • l d' vve den 4 vagon olan sevkı· Kumkapı erkek ortn okulunn: şı § ' ' • Y 2 • 9· r ~ Haydarpaea crl\el: lisesine: Har- naca · ır. b'rt 
;;a ı gonnemış er ır. 6 l navutköy 25, Bebek 26, Anadoluhi mantık 17. Surada verilen kararlar ',~ y t kra t 1 l k b yat vagona cıkarı mıştır. Beynzıd 5, 42, Kadirga 3, 6... ~ '"' 

ann e r op anı aca ' u B .. h .~ h f d İstanbul kız orta okuluna: Cağa- san 34. Kadıköy l inci erlıek ort.ımeklc. birer tatbik edilmek üze~etı'f· 
'ış bı'r karara bag"'J ..... ar"'k l'ıman \Jgfu' n Işe dnnb l her ltbar.a mb a Emlw."n " k k t k 1 k d k 1 ·ı...-.ı• ...... .. loğlu, ı'ıultanahmet 2, Alemdr 44, "" •t-li .:r e ora 0 u una: bino: Cevizli!< 7, Mocı.n 8, 41, Kı - a ar ma ·am ara ven ... Y 

1 · l'k b h d l ve say ıye er e o o ıra u- S ıme esız ı u ranın an curta- l ... .. . d'l k d' Eminönü 48, Ka1irg-a 3, 61, Davut- nnyer 14. BUyilkdf're :10, Kireç . zıltoprak G, 4tl, Göztcpc 5, Eren - il~ 
rılacaktır. unacagı umıt e ı me te ır. paşa 25, ~aMatya 2ü. burnu 36, Y<'niköJ 33, Emirgô.n 28, köy 4, 3". lç,.renl;öy 16, Merdiven., lstanbufda açılaC~ 

Yarınki toplantıda kömür Bu sabahki Avrupa Sülcymnniyo kız orta okuhınn: Rumcllhls:-ın 27. '<ÖY l8 BoE'ancı L sanat sargısı . 
amelelerinin vaziyeti üzerinde Bcyazıd 5, G, 10, 42, SUleymnnlye B~yl oz muhtelit orta okuluna: Kadıköy 2 ncı J..1z ortn mektebi- . 1lt 
de görüşülecektir. ekspresi le gelenler 7, 8. Anadolukavn~ 42, numl'likav:ığı 1 ntı: Ceviılik 7. Moda 8, 41, Acıba. Sanat o!tullnnnın ve~n oclİY 

Ekseriya dört bee yolcu ile ge- Zeyrek crkPk crta okulunn: SU _ 41• B ykoz 40· PaMbahçc 30. Çu • ıcr:ı 10, Kn:ıltoprsY. 4D. 'ıalka göstermek ma '
9 

b 
buklu 37 ı-anlıC'a 36 Maarif Vekilligwi 1941 :Y1 " 

Şehrimize gelen bir len Avnıpa ekspres treni bu sabah le.rma.-ıiyP 7, 8, J3Ayaztd 6, lO. ' -' ' Kc.dıkö~· 3 UncU ır.uhtelit orta - ;1 

37 yolcu getirmiştir. Bunların ekse Gelenl:-r1vi crkı>k orta okuluna: J{nndilll kız llsrslne: Anndoluka- ı-nektl\bine: Acıb.,dcm 3, 10. Yelde- lttanbulda büyük bir sanEJ.t 
Fransız sigortacısı rlslni son vnziyet l!zerine mcml~ke. Fntih l3, 15, 18, 40 Unkapanı 12. vnf;ı ".12, llumellk'!VU~ 41, San:;cr 1 ~11T'leni 11, 12, T:ı'imhnne 35. tısi açacaktır. çıll 
Fransanın en büylik slgortn tlmlze dönenler te~kil etmektedir. 54. 1 rı. .n~~·UkderP. 30. mr .. erbıırnu 36 Göztr>pe kız ortn mektebine: Sergi hazirnn ayın do do et~ 

kumpanyalarmclıln tirinln mlimes - Gelenler arnsmda bir mUddctton I<araıjllmriik crkcl: orta okuluna: 'cnıkoy 33. lfanlıca ... 6 El""i['f';C!n Go3tancı ı . Eren köy 4, 38, İc;t>rcn. ~ak ve bir ay devnm e tef 

sili olan M. Döbcr bu sabahki sem- beri Fransnda bulunan sabık mıı.a. Atiknli 19. ZinC"irlikuyu 20. J~rra· '>8, AnndoJn'hi"!arı 34, 'Kandilli 32 '·öy 16, ~~ordivenk5y 18, GöztPpf' >ir. Sergiye konacak e~etiıı 
plon cksprcsile §ehi'imize gelmiş • tif vekili Saffet A nkan ve tahsilde gUmrUk 2i. SalmatomruK 17, Fet- Çc'l~clköy 38. ). limdiden sanat müessese ~tr' 
tir. olnn talebclerlmi?.ln bir kısmı dn biye 16, Balat 55. Üı;J·lldnr 1 inci erkt'k ortameltte_ Pcnı'lik muhtelit ortal"lc-ktebine: ~e hazırlanıno.ğa başlana.~ Je'~ 

M. Döber, barb tehlikelerine r:ığ vardır. Ek pr<'S, Alm:ınyadn hatla. Cib:ıli kız orln olmhınn· Fatih 18 bine: lhs:ınlyc Hl. Pnrnkrrıısı 20, .,erıdik 1. Knrlul r.ıerkez, Ualtcp· Bundnn bnslrn öni;rrıııı t8 
men dUnyıı eiı;orte. 1şlerinin devnm rm nsker sevkiyatı fü'• meşgul ol _ 20 Alikali 19. Knragilmıiik, ~7. r-aı yazma ::!1, Kı:ı:larr.fam 80. 1, 2. '(:ınun ıs:m : nymda f,nktı,.,,1-

,.\ •• J • rl-ı t I' etmekte olduğunu, harbin ö.ıü nlı· mMı dolayısiyle bC'klctllmC'sl yll • ..,n•omruk 17, Fethiye 15, Bclnt 1JSküdnr 2 nei ku. ortn mrktcbl- lic~b<'li:ıd. m\•htdit ortn mekte- ""\17." s ""\-' ., .. !'>uro"'ı .ı ır 
• I 1·• 

nacağı Umldini muhnfnza ettiğini. zilnden bu snbııh bir ":ıntten fazla 55. nC': Harm~ nJık 17, lhsrni! e W. Pa- binn· EJh ükada \'C' He\ be li:ıda ilk ,r-lcnk tır. fhı h uıoı .. •a v f' cl'r. 
"lluharrirlm.iez sllylc:nlştir. bir tenhhurla gC'lebilmiştir. 1 Yeniknpı erkek orta okuluna: !Jf!kapısı 20, Ayazma 21, I\ızlarn - mektC'blcrl. kiklcrine devnm etmekte 

1 

' 



27 
ACitJSTOS - 1939 H A B E R 

Şu ''yalancı .. Uusoliiıinln 
hl iv an,, a bakınız! 

Baştarafı 1 incide hibl bir zatın mUıJtCrek bir r.iyare- l s r ar l 
1tJıııı "ar: Aleyhinde bahsettik. tlndeydiler: 

ile 
de bahis, o hiç yoktur! -ı Burnda bir aralık gazetelerin va- " • t ı G9 k 

hı adını yazmamak! Bunun kltll \'akitsiz ikinci tabilar :fapışmın 1 e r Dl u z a e
t llıeslekda§lık "nczaket,,I. 

1 
lUzumsuz bir hcyecıına Amil oldu. 

q.4 iç sebeb gUIUn~ bir kor- 1 ğundnn bahsolundu. Kanur.t bir 

eııııe~endj . sat~l~n çokmuş 1 
memnuiyet olduğundan değil, buh- re y· i lr a b u l e t t ı· 

ld sihırli ınıış de ga. rnnlı nnlım gözönünde tutarak gıı.. ~ 
tnı anar anmaz sayılı ' zetecilerin bunu kcncfıllklerinden 
~ 0na geçecekmiş korl:usu ! hUsnll istimal edecc.kleri ümidJ tek- o 0-· r t I 8 r k 0 n f e ra n 8 1 ,~C\ılanna ve k~r.dilerinc 1 ror edildi. 
, çnk~nlnnn korkusu! Biz j Filvaki gazeteler:.n ikinci, beşin-

Inedc;ı gazetenin adı el tabı yapmaları her memleketin t ı f • k • 
!t !~U haber veriyoruz.

1

1 gazetecilik teamUllcrlndendir, He. o p an m as 1 1 r 1 
~lttıı vanın bu gazetenin Y<'can gazetenin ikinci tabı damga_ 
~:(:a nasıl çırpındığını gö. sından değil, gazetenin moti!l ynzı- • ı • • • • · ı · • 
~ b de eğlenirsiniz ! 'ı sından doğar. İkinci bir tabıdan bir 1 e r 1 s u r u u y o r 
~i eraber siz! kUlfete sok- gazeteyi menedecek de bir.z:ıt oku-

~ d:d~u milrayi kelimelerin 1 yucu zilmrcsldir: Oıı!ar bir ikinci Faris, 27 - Roma ve Bcrlin - Japonya hakkında da neşriyatta 
" 

1~ biz söyllycllm: 1 tnbı hususiyeti btılmaılar son al- len son -:iı..kikada gelen haberle "mhınmuyor. 
er·~ bezirganlık d~ğildir. 1ıkları nüshada bir eey g~rmtzlcr. ·c göre, Musolini Danzig mesc Homa radyosu Rusya - Alman 
~nei tabı ynpmaınnlıdır, se gazeteyi almamak suretiie ceza_ lesinin halli için bir Dörtler ko:ı )'n itilii.fının birdenbire meydn -

'· 1arı u nıenotmelidir.,, landınrlnr. o da :r:asrafrnı çıkara- fcrar:Ht fikrini Bitlere kabul et- .ıa çıktığı gündenberi yalnız Dan 
"liabn ınru'kC"J~nl :le siz in- mnz, vazgeçer. th-miştir. Bu konferanstan son· zig meselesi hakkında Alman 

er g-:.zetesine rcka. Bununla beraber bir sayın muha- ra Avrupanın umumi vaziyetini noktai nazannı takviye etmekte 
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Dolar, Sterlın ve Fransız frangından başka 

Ecnebi paralarının 
Türk parasile değişti

rilmesi durduruldu 
Dünya vaziyetinin girdıgi nazik saf ha do!ayısiy:e 

hükOmet böyle bir karar verdı 
Dünya vaziyetinin girdiği ağır 

ve nazik safha dolayısile hlikf1· 
metimiz ecnebi memleketlerden 
girecek döviz hakkında mühim 
bir tedbir almıştır. 

Diln Cumhuriyet Merkez Ban
knsı tarafından bankanın ecnebi 
yolculara. mahsus Sirkeci ga • 
nndaki kişe memurluğuna yapı
lan tebligata göre, dolar, ister· 
lin ve Fransı:ı; frangından başka 
ecnebi paralarının değiştirilmesi 

Beden terbiyesi 

durdurulmuştur. 

Verilecek yeni emre kadar 
diğer memleketlerin dövizlerinin 

Türk parasile deği§tirilmesi mu 
nmelesl yapılmıyacaktır. 

Bulgar levası da şimdilik de
ğiştirilmesi kabul cdilmiyen pa· 
ralar arasında olduğundan bu sa 
bnh Bulgarlstandan gelen dört 
yolcu milşkül vaziyete düşmüı;
lerdir. 

genel direk-

törünün gençlere hitabı: 
** * 1 t~ımızm . b~lki haiz olduğu sıfata görUşmek ilzere daha geniş bir ve Lehistnnm Almanyaya hü· 

ta,z baglı değildık, yüksek vata.nperver- konferans toplanacaktır cum edeceği hakkında Almnn y k d ı k 
c;tesi . dUnya vaziyeti- llk duygusuna inzmınm eden derin Stef ani ajansı su tebİiği neş- ~nzetelerinin neşriyatını nlmak· a 1 n a yap 1 a o a 
oıt~rnmı)ete bnka:-ak o- görüş ve bilyük idare meziyetleri. retmektedir: :. la iktüa etmektedir. 

~"ıııe Yuculnnna daha ça. ne itimadımız olduğu için mutnd L .. 0 .. t 15 t M r 1 Al İrk meselesinde de Roma rnd t b ı · v h ı ' 
• !::ııta~ için bir çare dilşUn- Kinci tabılnrdan unfka bir eey yap- many:ns:~~i Von e M~:~e~ssen~ yosu garip bir lisan kullanmak- e 1 g e az 1 r an 1n1 z O 
' ~ 11 snat 13 ba:ıkısından mamak arzusunu yeline getirmek k b 1 t · t' S r· f k t' ta ve yalnız tarihin muhtelif 
lir H. haberleri de akşama bizim için vazifeden Ustün bir zevk- da hu ? :nış ır. (! Kır, rtc ne~ ın- l . 1 . d l 1 6 (A A ) B d "'"'§anı b k il . e arıcıve nazın on ıano t evır erın e talyan ırkının ge zmir, 2 . . - e en 

!t M ıs A neerct. ti, ld - h~ ld · ·ı · çlrdiği istihalelerden bahsetmek· Terbi}'esi Genel Direktörü Ge-
lı. llıııtır· l·kı H b o ugu a e mumaı eyhc Hıtle 

ı ""l it • ıı n a er ga- · . tcdir. neral Cemil Taner dün saat 17 
Uruştur. iki tnbı '-'np- Orada bulunan muhnrririmlz rın uzun bır telgrafını tevdi et· 

tarzda fizik ve moral sahalarda 
yetİ§tirmek olduğunu tebariiz 
ettirmi§tir. 

lt:.L -· • J 1~ b · · .,... Bütün bunlar ltalyanın yenı de halk evi salonunda vali ve • ~dı h d -.1 -.a erın esas hadiselerin fevkalA- mıil .. ır. 
4' l'ıııa htz!:~ :rs.ı ~:iı' deHklcrlnl takip etmekte olduğunu Musolininin cevabı ltalya sc bir siyasi kutba çevrilmekte ol- belediye reisi muavinile parti Beden Terbiyesi Genel Di-

~addi dc1ilini g~!;:rmı:~ ifade etti. firi ~ttolico ~fından saat ıs. duğunu gösteren alametler değıl ve halkevi başkanları ve büyük rektörü lzmir gençlerine yakın-
~ baskısı devam ctW' Ort.nd . bi 1.. de Hitlere vcrılmiştir. midir? bir gençlik kütlesi kar§ısmda da yapılacak olan resmi tebliğe 
· h~ , gı a ne resmı r möni var, ne S t 21 30 d M ı· · t k • • • .. Türk sporunun ha}; hazır vec- hazır bulunmalannr ve tebligw 
~ r ·ki gazcte~1 be;ıer memntfi 'Ct' an • a. uso ını e • D h Ik' A-ı t~u ~ · Al f' · · k b ı t · a a evvc ·ı v~yete dair hesi,. mevzulu çok alaka uyan- yapılınca hemen gençlik klüp-

""a ' Uc;cr kuruşa vc.:rccc- rar man se ınnı a u c mış, gelen telgrafları sırasile derceJ.i • ·'c.: beucııerine hiç zam _ıştc o ziyaretten matpaaya dö. ve sefir kl~ndisinc Hitlerin ikin· dıran bir konferans vermiştir. lerine koşarak idmanlanna ve 
~~ı daha Uç gUn evvel ~tip de (Haber) in yeni ve fcvka.. ci bir telgrafını vermiştir. Bu i- yo~~~ra 

27 
. .. .. .. Cemil Taner bilhassa spor yurt müdafaasma hazırlanma· 

~,,diıe~·en birini, dilevcn l~dhe bbir ~-Ukseliş kaydeden rağbeti- kinci mül~katta da Kont Ciano .' - Hıtlerle goruşmu~ teşkilatımızın şimdiye kadar lannı söylemi~. Izmir gençlik 
.~Yen de he iki!.ini • 1 nı :ı er alıp bu haberle ne söyle- hazır bulunmuştur.,, 0~~n lngılterenin ~rlin büyük el· bünyesinde mevcut sakatlıklar- alayının ilk nüvesini Cumhuri. 

1 
tteıtırn dil dr .. 

1 
° ır iliğini bilmeze dönen muharrirdir ki ltalyan gazeteleri buhranın çısı Ilcnderson diın tayyare i!e da hah t · · t kil" yet bayramında go"'stererek iz. ~ n c oy e yap. .Ik . ...... Londraya gelmiı) ve derhal Ba~vcka nb 1 se mhış dvefl y~nı eş 1.~: • 1.... .- C h . 

:\~,akşam postalarımız sa- dam ~Utununda bi!' yalancı pehli- halli imkinlannııı bulunduğunu l t .t . f S f B k'l h tm aş ıca c e erı, genç ıgı mır genç ıgmın um urıyetr 
~1ı:l!.ların ~imdiye l:adar van rolilnc çıkıyor: yazmaktadırlar. ~ ~ gı mış ~rl. : 

1~' ~şve 1

1 
ve a· memleket müdafaası gayesile ve Milli Şefe bağlılıklarını teyi t 

~ll ..... t . 1 ncıye nazırı e goru~uş öğ e yeme- 1.... ı·f d k b" 1 . . . . . 
'l:X... e ııas:b olmcunış \'e Haber ikinci 1nb:nıı. nihayet V". J.>:ıessagero gaze csı şun an ya ğ' . 1 1 b' likt '. . sportmen ıgı te ı e ece ır etme erını tavsıye etmıştır . 
. ·'Ilı ... ını on ar n ır e yemıştır. 

' -< t kelimelerle değil, rirse ya bl1hsettlğlmiz zata sevgL zı~?r: . ··- . .... Henderson halihazırdaki vaziyete A 1 d · f k 1 Ad 
~ a~"ret ve muvaffakıyet- sinden ve onuıı tnkdirlerinc itlma- Son dakıkada ogrenıldıgıne bir çare bulmak üzere Almanya ta· manya a ev a a e 

ı l'~~·ebilceeğimiz lir rağ- dından dolayı verecektir vnbı:t or- göre, buhranın halli için siyasi rafından yaptlan bazı teklifi. eri ln· 
Cühu ile karşılanml"'· tada ikinci bir tabı uapa.~k fevka- mUzakerelere imkan hasıl olmuş ·ı . 

-.s J gı tere hükQmetıne bildirmiştir. h 1 k k ' 'ıidelik kal:nam•ııtJr, hava sakinle. tur. Bu aklıselime avdettir.,. 
..,, Başvekaletten saat 16,45 de ayn· az 1 r 1 y o m u ş miştir, rekilmi" silfı.t.lar kınınn kon. Bu sabahki Alınan gazeteleri " " la. n Ingiltcrenin Berlin büyük elçi· • ~~Unıuzun ortaya çı. 

.ı..ı. at şu oldu· 
"'l!'t • 
da Sabah gazetesi ola-

ıl lutunumıyan bir gazc
t~a l>~litika milcaJelele. 

,. tt:ı: la lıUküm sUrdilı;u bir 
~ S;ı ~:nm·~ bir ~az~tcnin 
l~lt Ha l:ç kuruı;ıluk bir 
~~ili ti tecrUb~slyıe kullan. 
• '<la11 l1J :•c Almnnln!'•n ( cr
·~11 gıbı tam bir gazeteyı 
b:~dinemiycn hemşeri· 

1' "ta kı1nı bu "yapmaca·· 
C r ()J n tı okudum" oeme

• llluınuı . 

1 "~ll;ıı <!okuz yıldır nasıl 
::ı 1lır,1 herke in bildif, 
tıı~~tecilik t "knlğini~ 

l~,1j-1 ·~trı' !ıyctinl haiz 
l ~ ı~ e \'C 3 kuruş 

'iı •. ~~ Çıltıı;ı köt lı bir 
'<il' rıa ııı, 

• Q·· Gdetll b.r kamç 
~~1111°11lYoı"Sunuz: v ak

' \~ , n 'lahıbi, İltdan: ga. 
~Ibi olarak ~{lk çn. 
ııı~ l hinin nkşwn tab 

~ 'ı lk lUı .nuktc buluyor; 
tı la.ı:ı tnbılan ..ılmnz· 

lı Ylııe 
ll'ıt lJ ~ Ş kUf'Jtjö Çıka· 
r t u._ kuru lul! olmn· 

Ola "< \'~ n gaıetP.sıne çc:ı. 

' tnLir calzs~ 'blöf· 
~~~Yesındc (hnynt sn. 
~~nt> · BJııun t:ın kılık 

'l ~t b,, Ctta:va çıkı~ oı: Gn· 
'lr%,,/1rcfı.nhk değl'.d!r. 

• ~l"ı.. ı:ı fı ' • ~ "IJa in • .ını beş kı..ru§· 
~ 'l'ıııtıı dır:p bir :ıcrine ık; 
~.r~t 8<ı1t t> 1 bezlrgunlıktır, 
~, h· ağır.dıı 'llr mnkL 
~ dıl-·~r &"lncıuz b'.ızetcst 

;;ı.ll:ıaıt niç kullaumamnl: 
ll:ıt ? .• 

~ ~ltı ••• . 

g\jJUnç tarafı bu de_ 

;~t1>ısı. '- '-tıa nın öğle po!tası 
~~ t~<l c .. 'P.a çıktılda& iki 
~1 ~~a.ıı kil\ gazC>t,.sindc bu 

~tıı~tlc il ~nı snbilıi, daha 
bırliktc .nevld sa-

mamışsa da intizar vaziyeti sUr- nin lisanının değişmesi de şayn· 
mektcdir, kendisi için kazanç de- nı dikkat görülmektedir. Gazete sı ~Ie~derson k~~ ta~fından k.ab~ Bir buçuk aydanberi Almanya- sulhil.'l devam edeceği yolundaki 
~ı. fednkiırlık olan bu teşebbilsiln ler eskisi gibi ateş püskürmU- edılmış ve kendısıle bır saat yır:ru da bulunan Alman başkonsolosu beyar.atın- teyit etmesini temenni 

beş dakika görü~müştür. Hender· M T k b bahki ı · tatbik sebebi kalkmış olduğundan yor. ' . oep e u sa 6emp on ederız. 

d ı "', .. 1k. B b ht t . Le son saraydan saat 18.15 de çıkmış· k . 1 h . . 1 . t' o ayr okuyucularlylc biı likte s: o ışe eo a er gaze csı e spresıy e şe rımıze ge mış ır • 
muhakkak slikün :ncsaislnc koyu- histan Alınanlanna yapılan fc· tı~-I . . Lo d H rfak ' Çok neş'eli olan başkonsolos, 
·acaktır. na muameleden mütevellit infi- arıcıye nazırı r a 1 s, b. h · · · b tt 

b kfll t Çc '-A 1 II"tl ır mu arnrınuze şu eyana a 
1. · b tt"kt I aşve ·a e te muı:r ayn ve ı er- b 1 n ını cyan c ı en sonra .... e · 

1 
_ .. 

1
..,.1• hakk d . ah t u unmuştur : 

F k h · t d kl r b b c yaptıgı mu ..u\.at ın a ız a ., . .. . . 
a at ne olur ne olmaz? Ya bu ıs an a a - ıse ım er n ının ga veren lngilterenin Berlin büyük el· - Mezunıyet mud.detımı ge. 

'1al de\'nm edrr5e ? ... Hele ~u (arzu) lehe çalacağı ümidini izhar edi- çisi Hendersonla üç saatten fazla çirme!.r üzere Almanyaya gitmiş -
bir (resmiyet) kat'iyet! alsa ... O yor. müzakerelerde bulunduktan sonra tim. Almanyanın her tarafı sakin 
zaman lkdam muharririnin ağzın. Berliner Tageblatt gazetesi Fransamnm Londra büyük cl!;"!Si bir haldedir. Sayfiye ve tatil za. 
:fan salyaları akacak,: _ l':Ufuzu_ "Kimseyi tehdit etmiyoruz, fa - · h Corbini kabul etmic:tir. manı olduğu içm alkm soğu kır-
ınun derecesini gördilnilz mG? Me- kat kimseden de korkmuyoruz., " Bu mülakatlardan sonra lngi:ız lQra çekilmiştir. Şehirler tenhalaş-
11odiniz, dedim, ettirdim! Ar.ıı> sahi- diyor. kabinesi saat 18.30 da toplanmıştır. mıştır. Askeri hazırlıklarda bir fev 
icn böyle bir "memnuiyet" çıkmış Doyçe Diplomatişe gazetesi ~ 
ıı. bu da bir kanuı:a istinat etme- diyor ki: "Almanya ,•aziycti jf. lngiltercnin Berlin büyük elı;!ei ka! delik görmedim! Harp olaca-
-niş: Ne zarnr? rata ,·ardırmak istemez. Sabır de dahil olmak üzere bütün nazırlar ğmı hiç zannetmiyorur.ı. Bütün 
Şeref ııokağı mn~lnesini <:alıştır. ve tahıımmülünün yeni delille . kabinenin toplantısında hazır bu· ihtilafların konferans yoluyla hal. 

-namak Uzcıre kiralt.ma tedbid mu_ rini göstermiştir. Fak:ıt bıı sabır lunmuştur. ledileceğini umuyoruz. Bütün 
vnffak olmuş. üç kuru~luk ~nzcte ve tahammül suiistimal <'dilme- Kabine toplantısı iki buçuk sa:?t· dünya gibi Almanlar da sulhün 

k lik müzakerelerden sonra 20.55 de devamını temenni ve arzu ediyor· 
•c kalmıştır ~·a ... Bu ktır, bir he- melidir . ., 

1 -:irgnnlık değildir! Paris, 27 - Epeyce zaman· nihayet bulmu~tur. u. 
1anberi Mı.tsolininin çalışmala • İngiliz kabinesi aksaınki toplan· Ruslarla yapılan son ademi te.. 
nndan balısetmiyen Roma rad. tısında, 1 litlere cevap vermeği ka· cavüz anlaşmnsr da sulbü kuvveı
yosu iki gündenberi tekrar ltal rarlaştırmıştır. Kabine bu sabah lendirecektir. Esasen Ruslarla ti. 

Habe:r gnzetePi neşir \•azlfeslni yan başvekiJinin faaliyetinden tekrar toplanmıştır. Bu toplantda cari münasebetlerimiz ötedenberi 
'tanunlar ve milli mcnfaatleriı ica- bahse başlamıştır. Bitlere verilecek cevabın me~ni iyi bir haldedir. Danzig meselesı-
'>ı ve m~mleket bliyUklerlnln bun- Musoliniden bahsedilmiyen hazırlanacaktır. Henderson bu ce · nin de sulhli bozmadan neticelen· 
·ara uygun oldu,'Ur.da şüphe etme. -:nlnlerde Roma radyosu sık sık vahı hamilen bugün tayyare ile Ber dirileceğine şüphe etmiyoruz. 

"~i irşadlarile ldnre eder. İtalyan hadciye nazın Cianonun tine gidecektir. DönüŞte tayyaremizin anzaya 
Bu uzun satırlan menfaat hırsı. ,·aptığı i~lerden bahsederdi. Son Höytcr ajansı, parlfıment~nun uğraması dolayısiyle Sofyada bir 

t · .. .. t 1 acağını bıldır· 
ıın il'lsanlan nekadnr gUIUn<: hale iki gün içersinde ltalyan bari pazar e~ı gunu op an müddet kal:nağa mecbur oldum. 
'•oyduğunu göst~nmk için vazıyo- ciye nezaretine ait işlerde dahi mektedır. Vaziyeti tetkik ettim. Orada da 
l'UZ. Musoliniden bahsedilmesi, r - hiç bit fevkaladelik v: askeri ha. 

Haberin ikinci tabılan heycnn talyan başvekilinin tekrar dev - reket ~örmedim. Türkiye ile Al. 
•Jcarcti için def.Hl, ya bizzat doğru let işlerini bilfiil eline ald!ğına9 ,,. ... ••••••••-•• manya arasında ticaret işlerinin 
\'C halkın hemen işitmesi !Azım ve 1elil sayılmaktadır. Ankara caddesinde normal bir §Ckilde devam etmesi. 
"arurl bir haber olduğundandır, Roma radyosunun Rus • Al· ne hiç bir engel olmadığı kanaa· 
·nhut uydurma t clgraflarıa kendi- man paktı hakkında hiçbir ter Kiralık kat tindeyim. 

1Prinln yanılttıklart efktın ı:mumi- sir yapmanaş olması da nazarı 
'-"eyi teskin ve tashih içindir. dikkati celbetmcktedir. d ( ş:mdiki durgunluk geçicidir .. ,, 

Fransa aleyhinde İtalyan rad· lı/ e Q a af M. Toepke'nin, Almanya.da ha 
yolannın neşriyatı birdenbire Ankara caddesının en hfikırr. rıl harıl harp hazırlıkları yapılır. 
kesilmiş \'C İngiltercden bahse· noktasında, Orhanbey hanında lve dünya sulbünü tehlikeye dü· 
derken de bu hüklımctin son gün Kat ve .,da olarak kiralık ye:leı şüren bir harekete girişilirken or-

* T . k t' ı...Aı d' . Icrdeki hareketlerinin sebepleri· Allmdakı illin 1,,11,. mıı· ~ talığı süt liman göstermesini dik-
ramvay ~ır: e ı •1': e ıyeyc geç'" kate şayan bulduğumuzu bıyclct · 

~· d b .,/ 1• de lngilt.cre lehinde cümlelerle !1 rıııt 1 
gın en uıruan sonra tramvav r.'P1' . . . • ' • mekle iktifa diyoruz. 
larmda belediye mühendisleri chlı- ızah edılmıştir. .mrr:!! e '™~ •1!41!1::• am•• j 
vukufluk yapamıyacakla:dır. ·-. · İtalyan rndyolan lspanyu. \'e Hadiselerin de başkonsolosun 

Tramvay kazaları 

Bu sabah Paristen gelen Fran· 
ısı.: konsolosu Emöri de harp çıka. 
cağına ihtimcl. vermediğini bir 
muharririmize söylemiştir. 

Bu sabah F ransadan gelen 

Maliye Vekili 
temin ediyor 

Tahvıl sahipleri için zarar 
ihtimali mevcut değildir 

Lüzumsuz endişeye 
kaptlmamalıdır 

Maliye Vekili istasyonda 
Bir aydanberi Fransada tedavi 

allı:ıd:ı bulunan Maliye vekili 
Fuat Ağraiı, icr.ı. vekillerinin An 
kıırayn dı:ı.vctlcri hakkındaki res 
mi tebliğ üzerine ,bu sabahki 
Semplon <>ksprcsile ııchrimi7.c 
geL-niş!.ir. 

Fuııt ~"' ğrnlı, bir muharririmi 
Z<' şunlan söylemiştir: 

- Fr:ınsada Mondorda üç haf 

ta kUr ynparnk tedavimi tamam 
ladım bu akşam Ankaraya gidi
yorum. Harp olacağını zannetnıi 

yorum. Sulh cephesinin çok kuv 
\·etil oldağu muhnkknktır. 

Mn.li balrımdan ortada endişe 
l:'ıie<'ek bır vazıyet yoktur. Aıı· 

knrayn döndükten sonra daha 
f.ız1a konuşuruz.,, · 

Vekil, muharririmizin bir su'l 
line cevap olarak: 

-· Tah\ ıl sahipleri için zarar 
ihtimali mevcut değildir. Her· 

kes müsterih olmnlı ve lüzum
suz bir en:3işcyt• kapılın:ımah • 
dır.,, 
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I' 

Leh Hududunda' 

Bugünkü spor hareketleri 
ltalqan şampiyonu 
1 ekirdağlı Hüseqi
ne meydan okudu! 
Mariyana ile Kara Halil a r asında 

bir intikam maçı yapılması 
kara rlaştınldı 

Günlcrdenberl mer:ıkla beklenen J Bundan sonra güreşlere g 0 çilcli. 
büyük gUreş mUsabakab.rına bu. ilk maç Somnh 1',e'.hi ile Malkara. 
gün öğleden sonra saat 15,40 da h Mu~tafa arasında cereyn.ı elli. 
Taksim stadyomund& başlnndı. Oç dakikada Felhi tuşln galip geL 

Önt:e, gtireşecck pehlivanlar hal. di. 
ka takdim edildi. 1t:ılyaıı §ampiyo 

(Baş tarafı 1 incide) 
Hydgosjelde be!"J Alman çocuğu. 

nun tevkifine vo Vkozcierzki ile 
Leiaerrovoda Leh çetelerinin Al _ 
mantara ait evlcrcie yangın çıkar. 
dığına dair Alman:ar tarafından 
verilen haber tekzip edilmektedir. 

Bu mıntaknda vukubulan yegtine 
yangın TeplO\'da ç:kmıştır. Bu da 
bir hangarı ateşiiyen bir Almanın 
eseridir. 

VARŞOVADA MÜDAFAA 

HAZinI.lôI 

Varşova, 27 (A.A.) - Dünden_ 
beri siperler ve sığınaklar kazmal: 
ıçin gönlil 1 ü yazılar.tarın adedi Uç 
misline çıkmıştır. Bi!tün çtimai ta 
bakalarm mcnsupln.ı·ı bu işlerde ça. 
lışmnkta<lırlar. 

nu Mariyana, Tekirdağlı Hcse;ine 
mcydnn okudu. Hüseyin, bu teklifi 
kabul etmedi ve İtalyanın, kendi. 
sindtn daha aşağı pehlivanlarla kar 
şıbşmast icap ettiğil'J söyledi. 

İkinci müsabaka Adapazarlı Ce • 
DANZIGDEI(İ 

lalle Süreyya arnsında oldu. 4 da. 
POLO:'{Y ALILAR 

Neticede, gcçC'n sene bpanyada 
yaptıklan güreşte yenil:m Karn 
Hnli~c Mariyanm bı;· intikam mnçı 
yarmaları kararlaştırıldı. 

itika süren maçı Ccl1il tuşia kı.znn. 
dı. 

Üçüncü güreş fa:ıılrll Hüscyinlc 
Romanyalı Ahmü nrası:ıdc ol1u. 
Geçen hafta Mülayime yenilmivcn 
Ilomanynlı Ahmet, rakibine ~iırcşi 
terk ettirdi. 

Beyoğlu Hall<evinin tertip e tt i ği 

TAZYlK ::!:DİLiYOR 

Val1iova, 27 (A.A. ) - Danzİti~n. 
ki Polonyalıların ''n.ziyeti gittfüç" 
güçleştiği salahiycttoı bir Leh mcm 
baındM lıildirilm~ktcdir. 

Danzicide tevkıf rc!ilcn Polony=ı.lı. 
!arın miktarı artnır.ktaclır. OğrC'ııiL 
rilğinc göre Almon makamları lıu. 
dudun birkaç noktasında :::eyrüsefo 
ı1 mcnetmişlerdir. 

Hİ1LER, RUZ\'ELTE CEVAP 

vımECJ!:K hl 1 ; 

görüııtliğü şayi olmufi ise de Polon nu mıntaka addedilmiştir. Fakat 
ya sefareti bu habni katiyetle tek bı· şehirlerin tayyare r.:ıeydanla. 

zip etmiş, fakat buna mukabil Le. nna inmek ve Lu 
pskinin hariciye nezı:.retlne giderek hareket etmek 
Polonya hakkında Alman matbua. dir. 

meydaıııı1rdan 

memnu değil. 

tında çıkan yazılıır. protest.J etti . 
ğlni lıildiımiştir. 

FRANSA, FOLONYAYA 

AVANS VERİYOR 

Par is, 27 ( A.A.) - 1\~c!jrcclilcn 

bir kararname ile Polonyaya satın 
aldığı harp malzemesinin bedelini 

BERLfNDE BÜYÜK FAALiYET 

Borlin, 27 (A.A.) - Havas: 
Berlinde büylik bir faaliyet hü . 

':lim sürmektedir. Askeri memur. 
lar tarafından müsadere edilmiş 

J!an otomobiller ve atlar Tiergar _ 
tende toplanmakta~:r. 

l 1 

, 
I 

dairesine hangi zevatm giıli 
eaklarını anlamak üzere b~ 
!erin binaları civarında bir 
toplanmıştır. 

Mareşal Göring, yoldall 
ken şiddetle alkı§lnnnııştı! 
gece, başvekalet dairesifliJI 
pencerelerinde ışık görUllll 

A MERi KADA 

F ABR1KAL A R I 

SAAT ÇALIŞACA~ 

ödemek üzere 430 mily:>n ı"ranka Köy yollan Varoş cadde'.eri. at - Vaşington , 27 
kadar avans ver!lrr esine mUsaade lan müsadere edilmiş olduğundan d 

(A.A·) 

"dilmiştir. 

RİEDENTI~OP JAPON ELÇ1Z1LE 

GÖi{ ÜŞTÜ 

·Ioiayı oldukları yerde kahr.ış olan 
ar:ıbalarla doludur. 

İstasyonlar, C'kscrisi ecm·bi ol. 
mnk tizere seyyahlarla doludur 
~unlar bel•nelmilel trenleri bekle. 

-ncktedir. 1stasyonfard:ı \•azifeleri 

Ecrlin, 27 (A.A.) _ ;-0 :1 P..ib _ 'mşına gitmek üzere üniformalı za. 
ben~rop tarafından vukııbulıır. da_ bitler de görülmektedir. Bir çok 
vet üı:~rine Japoııya scfi!"i O·Iıima htiyat efradı, trı n be':lereekte 

!1arici:ı, c nezaret;ııc gidere:C nazır dir. 
le giirüo::•nüşttir. Ilcp~inin elinde bir<>r nıli7. \'ar. 

Bu mliliı.kat hakl.:mda 'liı; bir""Y hr. DU\·nrlara yapıştırılmış ol:..n L 
)ğreniJememiş ise <c g"):"i')mCl". anlar tren Sen'iS!erinin tahdit e. 

"ilcceğini ve sivıl yolcular i~ir bu. 
tn s3at 22 den itibaren seferle _ 

·in rn"'vzuunu ı\!n•an _ fov~·et p::k 
ı teR!:il ctti~i zıır.nedPmc~üedir. 

vas ajansın an : 

İyi malumat almakta 
he.file göre Avrupada bl 

zuhur ettiği takdir.de A~' 
tayyare fabrikaları, ArnerV 

ve donanmasının sipari~ 
Avrupanın ve bilhassa . 
ve Fransanın siparişlerİil1 

kafi gelmiyen imaUit• • 

için üç ekip kullanmal: ~ 
günde 24 saat çalışacak18 

İngiltere ile Frar.saıııt1 
AfUSlosundanbcri l~l 1 4 • 
dolar kıymetinde tayyare. 'n t~~il edileceği haber v0ıi;mek - ıı 
>•are malzemesi ihracı W 

etH AMEilfKALI ALDA Y PO. 

LO:-lYA E. tn1NDE lI!ZMETr.: 

IIAZin. 

. 
S:ıroto.:-:ı _ ~prings. 27 (A.A.) -

"N'e\•york devleti .. 

~c~'ir. ~ 
n<.meler elde etmiş ol~ıl 

.. !nrı;nndiz treııkr!. yol::u P.,sası. :ak bu mikta•dan yal~:, 
11 orduya nit n ıl.liyatın müıı3ade. y~n 1.70.3.52 dola.r kıyrn il 

i niobetin·le kr.bul etmek~edir. \ sıparışlerm takrıben } ~ 
zunun ih rac edilmiş oid11" 

1li"n!arın Uz:?rine {pazar gür.il sa. etli lmckt edir. Fransı::.nırı 0 

Boğazı yüzerek 
geçme müsabakası 

bu sabah yapıldı 
27 Gençten 25 i Anado:utf sardan 

102:> de Peıloııyn ordusu i.f' be_ ıt 22 de) kelim"lCrini füth·a eden 
Derlin, 27 (A.A .) _ Havas: Bir rnbcr ~ovyctlı•ra knrsı rnunarcb.: bır etil: et ynp:ştıı ılmıŞtır. B- da 

kaç saat teahhurd:ın sonra hiikiı _ 'tnıiş o~an (Ko.:;C;\uzko) ısminde!:!' servitin t"mdidi veta Ugası için da_ 

la sipariş yapmış olm:ısııı• 
lngil tcrenin daha oü}'iJlc 
tayyare ve tayyare ınalı' 

Bebeğe yüze:· geldiler 
Dcyoğlu Halkevi tnrnfından ter. hle:ımet (G. S.), beşinci: Kemal 

tip edilen Bcğazı geçme müsabaka. Soysal (G. S.). altıncı: Ziyı. (G. 
sı bu sabah Bebt'k ilo Anadoluhi _ S.), yedinci: Murat (G. 3.). seki. 
r:ın arasında muvn~fakıyetle yapıl. zlnci: Kemal K. (G. S.), dokuzun. . 

met makamları Ruzvellten yeni bir 
m<>saj geldiğini teyit ctmi~lcrdir. 

Bu mC'saja cevap verilip verilmi. 
yeccği henüz malüm değlldır. Şim 
diye kadar alaltaaar ofisler bu mc. 
saj hakkında bir şey söyliyeme. 
mişlerdir. 

LI-:H ELÇJS!NJN 
PROTESTOSU 

'.mcri!:a tnyyarr lcı 1nd"'n nilrC'kkerı 

filonun mücs:-iı:I ı:ıiralny Cedric 
Fauntarolt Polonya hava ~r:lt:f:unn 

bir telgraf gön~lcr"r<'k P:>:cnyny:ı 
··izmct etmc~o hv::ır oir~ı.:~tı'lu b:ı. 
Jirmi::'tir. 

"•'J!Aı :SADA YCNI nırr 

MINTAKA 

ha evvelce halı:!l bn!jka gün ve sa. tın almış okluğu beyarı 
atleri:l ilan edilmı!5 0lduğur.a dclfı 

ıet etmektedir. 

Bal!:, rndyn ,·::-~ıtaEile verl!ccel: 
'mtcricri \'e ynpılac.:ı.k tcb!i~atı din 
lemck üzere hopo.ı ıörlcrin ynnınn 

toplanmıştır. 

taC:ır. 

,ff 
Fransa. 800 ve irıgil~ır 

.ayyare sipariş etmi§ler b~ 
mı~ı1 1450 ye baliğ oları 

1 
reler.den yalnız 450 sı 

dilmişt ir . 

Hadyo istas··oıılarından yalnız İmalat, ayni zaman~• 
0 

mıştrr. cu: Yahya (G. S.). onuncu: Kemal 

27 gencin iştirak ettiği musaba_ (G. S.) · 
Berlin, 27 ( A.A.) -

gençlerden 25 Polonya sefiri LipMklnln 
(Ha\·as): 
Bitlerle 

'Jir tanesi hnl!< ıçl:. çalışmaktadır. tarafından kabu! edilt111f 
1
, 

Paris, 27 (A.A.) _ C'l.Jn, .. ',.0rı Jcr;cn eylUl ve rr.art\ ay.an.ıdaki 1i müdafaa prograrnırıtfl vi4 
mttının arkacoındl ki "nmtnlta, mem 'mhrnnlar esnasında olduğu gibi, temin maksadiyle de teı. · Yarışa giremiyen 

ka saat t.nm 10 dn Anndoluhisann 
şi mUsnbaknyı bitiı miş, yalnız ikisi 

dan b=ı.şlamıştır. 

11 ri Galatasaray klübline men. 
sup olan gençler, suya atlnmışlar 

ve bütün ga)Tetlerile Bebeğe yan 
§In bitiş noktası olan Galatasaray 
dC'niz klUbüne doğ.'U yüzmeğe bo.ş. 
lamışlardır. 

yolda abandone etmişlerdir. 
ÜçUncü müstesna, müsabakanın 

birinciden dördüncüye kadar olan 
bütün derecelerini Galatasaraylı _ 
lar kazanmağa muvaffak olmuşlar. 
dır. 

YanŞl son olarak bitiren mUsa _ 
Tnm 22 dakika 22 saniye sonra bıkm derecesi heır.cn hemen birin. 

birinci yüzücü yan~ı bitirmiştir. ci bitirene göre iki misli olmuş. 

Bulgarlar 1 iirl:. 
yolculara kaba ınu· 
ameleyi bıraktılar 

Bu Calatas:ıray klübUndcn Mnh. tur. H arp olacağına dair çıkan ha 
muttur. Ve yaptığı derece bir re_ Bu derece (42 dııldka 47 sani. herler üzerine ecneb i memleket· 
kor teşkil etmektedir. yedir.) lcr<leki talebemizin bir kısmı bu-

Bundnn sonra s:ra ile yarışı bi. Cidden güzel bh deniz müsaba . raya dönmeğe karar vermişler 
tiren yüzücüler ısurlardır: kası tPrtip etmiş oltluğu için Bey_ dir. 

İkinci: Sadull:ılı (G. S.) dcı-cct' oğlu halkevini ve rr.llkcnımel bir mu Almanya~!?. mevcut takb~miz-
22,33. üçUncU: VC'd:ıt (Kadıköy vaffnkıyet kaznnen Galatasaraylı den dört ki!)ilik bir grup bu sa· 

halkevi) derece : 24,51, dördüncü: yüzücüleri tebrik ederiz. bahki konvnnsiyonelle gelmiş -
~ lir. 

l'\(> 

] 

2 
3 
4 
5 
(j 

7 

8 
9 

10 
J1 

VAK 1 T 
Talebolcrin Ye ·diğer yolcuların 

verdikleri izahut,1 göre, son harıı 
hazırlıkları i.izerine Almanyaca 
yiyecek buhranı sicldetl"nmi.r;tir. 

ı:ızıın ve l'ürkçcye çcvircnlo odı 

l\:ıtler ( \'ollcrdenJ Asım Us 
!)ııyıfn Kr, 

Yağ gibi etin de vesika ile 
tevziine b2rlanmıştır. Diğer gı • 
da maddeleri güçlükle ve ez 
miktarda tedarik edilmektedir. 
~1aamafıh Almanların c:oğu 

hiılfı. harp olmıy:ıcağı, mevcut 
ihtilıiflann sulh yoliyle netice
lendirileceğini umuyorlar. 

Olınıpı}ııd onınl<ırı Vilılnn A ~l r 

l\ılerons l'ert:ıs csrıırı (G:ılopın'dcn) G. V. 
\'ugoslıl\'y:ı seynhııı notları Asım tJs 
~:ırk Ek .. prcc;ındc cin:ı\'cl (Chrısııc'tle:nl V. r.. 
Etrü .. k \'n7.0<;ll (i'ro~pcr tll cirıııc'<lcrıl ll:ıyıl.ır nır:ıı 

ller nıenılckcllc bırk:ıç gün ( \lıılılclif ınucllıflcrdcn) 
4- lımcl t:krcın 

So n ı.:ors,ın (Fon l.üknrrılc'ılrn) hthı 1-\nrılcş 

Knfkııc; hıkiiyclcrl ı Knzhek'lcn) .Nı ynzi A hmct 
'\on Ehli<i:ılıp nıulınrchl'lt>rl (Kollın!i'knJ ı\lınıe t El.rem 
fnftlot bıch-leri ~ıiı.hcl .o\ hhaı 

:W8 15 
1:!0 IU 
30 1 20 
11 :! 
:mo 

GI 

352 
3ili 
1 '.!0 
:lifi 

40 

10 
20 
'.!U Almanya i.inh·crsite üı.lclıekri· 

nin dünyanın her tarafına sc -
yahat yapmalarına devam ctınl• 

'.!U 
lcri de harbin çıkİnıyacaf!ına bir 

20 

ı u ~ 

'.!O dC'lil sayılıyor. 

10 

• - .,. • • .. • 11 • • • .. • • ... ~ • • ~ 

Bi>yle sevahnt yapan Almnn 
t alebeden dört kişi bu sabah 
şehrimize gelmiı;tir. 

Alman gençleri Balkanları do· 

paştıktan ~oııra Ti.irkiycyi ziya • 

1
ret etmekten son derece mcm. 
mm oldukiarını , burada b ir h a.t 

~a kalacaklarını bir muharriri
.nizc söyl0mi$l r ,.e t rt•nde t csa 
rlüf ettikleri TLrk talebe ile çok 
samimi bir arkadaşlık tesisine 
çalı!jmışl::ırdır. 

Diğer taraftan dikkate çarpan 
mühim bir nokta Bulgarların, 
mcmlcketlcdnden geçen T iirk 
yolculara knrşı tavır ve muamc· 
lelerini tamami!e değiştirerek 

~ski kuba hareket leri b ertaraf 
~tmelerirlir. 

Bulgarlar, Türk yolcularla has 
'Jilıallcrde lulunnıak iki memle
'.cet rlostıuğund:!n ve bunun tak· 
·:iycd lü:umundan hararetle 
dem vurmu~lar ve t ransit geçen 
Türk yolcu:r.nna meyva ikram 
'tmişlenlir. 

Bu hasbi haller esnasında Al
manyada!1 hahscclen Bulgarlar. 
küçiiJ;: clevlctlcri y utmak tcııcb • 
biislerinde hulıınan istilacı mem 
lcketlcre nulgaılnrm da di111 
'•üçük <lc•:letler gibi itimat et -
Mcmcktc clrlu•1urıu ve A 1mnnb.· 
n hiç sevmediklerini söylemiş -
lcrdir. 

'rnvadiı; biıltcnleriı .. ar.,s•ra fasıla cektir. Bu program, p..t11e e 
verikr~k ns!:cri m'.izi!mlnı· çalın. yareleri miktarının 5500 ııl 
maktadır. çıkarılacaca~ını natık b 

Hnriciye neznr.:ıtiı c ve baı;.-ekfı.let tadır. 

Küçük Hikayele 
Müsabakası 

Haber öğle postası edebiyata meraklı ve billıass::ı 
hikaye .. kısmile meııgul olan okuyucuları arasında bir 

lcrtip etmiştir. . • . . . cı<lt 
MUs:ıbakaya iştirak edecek hıkayecılerın göudc~ eri*' 

kiyeler arasından seçilecek 90 hikaye gazetede neşrc~il~)·c 
otuz hika vede birer eleme ile, en güzeli bulunan üç }liJC 6,-ı: 

. · · rl · ··t k' ld d'l ek 9 bi1' · Iecek 90 hıkfıyenın neş nı mu ea ı p e e e ı ec 
sınclıı ~ da birinci ikinci ve üçUncli hikfı.yeler ayrılacnJttll'~ 

. , . l ak ,.. h'k"ycdC Haber ögle postası bu !jekılde ayn ac " ı n d&f 
ciye 15, ikinciye 10, üçUncüyc 7, 4 üncüden 9 uncuya. ıca" 
lira verecektir. 

Mevzu ve şartlar 
tl5f 

Ilikaye mUsabakasına i§tirak için kati surette arnıı .,,o 
ı;~rttır. Giindr rilcC'cl• lıi li:iıycle l'in mcnularını iotthaı•t~e ı 
k:n :ı <>i rrrck olnnlıır o,;c rbesttirler. llikfn·clerin hi~bir ~·c ıı 

• ... • jl!f• 
etmiş olınaınac; ı, nncak, ınM·ıulnrın ~·eril ; ha.rt'kııtli ollll etti 
trknif.i ı! c uy~un yn7..ılını ':' \e sc~ rck s a fırlar]& tlcJ.111° tılı;; 
buhınınn ı, l•~ıj;ıtl:ırın ya lııır. lılrı•r tnr:ıfına. yazılnıı5 ııer " # 

10()0 l,elimC'th-rı fn1.lıL olnrnmn..,ı ~arttır. / 

Müddet ıı' 
:\:üo,;nbak:ı müJdl'l i bu~ündeıı haşlayarak lkl ayılır. tJOll',. 

hitnwılı•n ~iinılt'rİl <'C'rl\ Iıil,fı v<'lrrılı•n h i olanları "l\IÜ"ııb• .... . . !••·'" 
ılilc• ' c -.ıra ıııtmara.., ı t:lkiı> cdilı•rt>l.: nt>-.reıJilnıı'SI' ıuı ı; ,-ııı1 

llikayr.ler, t .. t :uılJul Ankara Cıuldc .. inıle llııher Ga:ıctt:!'I 
diirlü i::iinc "lllki~·c mii.,nhakn,.ı'' lrnyılilıı ı::öndNiln1didfr. 
-------·--·--····-·-··---·····-----·-· .. 


