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1 1 
tı.giliz kabinesi, Hitlerin 
cevabını tetkik ediyor 
İitün dünya lıarbe lıazır ,· Sovget 
llsga garp lıududunu takviye ediqo! 

ra Avrupada Sovyet 
Jan1n bıtarafhğ•m 1 

temin etti 
~, ltakat 
'ttitrnukabil Japon 

&kını elinden 
.._ kaçırdı 

~it liASAN KUMÇAYı 

Çemberlayn 

~:~e ..... -..-..L..w-..ı:~~~~ 
Alman gazetelerinin 
ve Alman diplomat-

..:' ile Sc)\-yct Ru!tya ara.. 
~illi tecniiz muahede. larının ifadelerine 
~ lıt 1

' olması uzak ~ark- göre, Hitler artık 
'ıı ~-lesir husule getlrecek-
~edenln imzası üzerine sulh yoluna mütema-

ş •:=~tin!:;:: ,.!:~!.~~~!:nvn++++h••••• 
letıerc kar&t alacaklan 

''-ttkanu:tlnl güstermlıttr. 
~ • lllukabll İtalyanın Tok.. 
~'hn bllldimetlne mllra. 

" ._ k Sovyetlerlc bir anlaıt
~'8aatta balondu. Katti 
\'e ,ı hzetelerl Almanya, İ· 

'9..: "'haya ile So\·yet Rusya. 
it.;..~ı h:allnde İngiltere im.. 

taı._~ 'e dünyanm yeni 
~ mümkün olacağı 
.:.._~ faraziyeler ne~. 

~· 
llııı..., Claıerdlr Alman - Sov
i.~l'eı~. 

1ıııt... "'"'111 kaf'lısmda Japon. 
t.._' ~ hattı hattket bir. 
.. ~ ~1•arnac11. ~ 

~ .~uına kabinesinin lstl 
~ :=:: general Abe'nln ye
"' esini teşldll araanı

reıen haberler bu te. 
(Devamı 5 inı."idt) 

Paris, 30 - Bütün Avrupa mil
letleri seferber bir haldı! bulun_ 
maktadır. Yapılan hesaba göre si. 
lah altındaki efradın sayuı1 10 miL 
yondur. . 

Franaada Y.qıyan ecnebiler, gö-
nüllü yazılmak üzere müte~adiyen 
Fransız ordusuna müracaat etmek. 
tedirler. Bu geceden itibaren eğ. 
lence yerleri saat 23 de kapanacak. 
tır . 

Varşovadan gelen haberlere gö
re, Şarki Prusyada umumt sefer. 
berlik ilan edilmi§tir. Hudutlardr 
görülmemiş derecede bir faaliye· 
vardır • 

Sosyalistler ve radikaller, başve. 
kil Daladycnin siyasetini tasvibe 
karar vermişlerdir. Paıiste, 10 bir. 
Amerikalı, bir Aırerikan lejiyon1 
teşkil etmektedirler. 

Londradan 'l:ıildirildiğine göre 
Hitler İngilterenin mukabil ceva. 
bma karşılık vermiş ve bu son tek-4bitanın : 

t • lıtier Bt! .. linde bulunan İngiliz elçL 

t' artı listesi ~ ··i Hcndcrson ürafmdan Londraya 

11 irı~· Olar ak 10 ve ~ r~~~;ı~:~::ın ajansı, Hitıerin 
~ı 8 f 1 s;,nca İngiliz başvekili Çemberlay. 
~ ay a arımız-. :ıa tayyar~yle Jııhsi bir mesaj gön. 

bulacaksınız # derdiğini haber veriyor. Bu ajans, 
:tı •·-· •·~ Alman devlet reisinin müzakere J 

kapılarını kapamadığı kanaatini ta-

llitler 

Uçan Su 

sayfamızda okuyunuz. 

Daladye 

A+++4+444+e+ee++++e4 

Almanya ile İngilte
re arasındaki teklif
ler teatisi etrafında 

1 İtalyan Başvekili 
Musoliniye muntaza
man malfunat veril
di. 

V9VVYV+oc+••• ······ 

;ıur.aktadır. Çünkü, harb kararını 

veren b!.r adam, yapılan teklif üze. 
rinde 24 saat tevakkuf edip düı,ıil. 

!lcmez, derhal icraata geçer. 
Çemberla.yn diln gece yarısına 

kııdar hariciye binasında meşgul 

olmuı ve Hitleıin cevabını tetkik 
c:tmiştir. 

Almanlar artık sulhtan 
bahsediyorlar 

Alman gazeteic.ri ve Bcrlin siya. 
si mahfclleri sulh lehinde yazılar 
"'cşretmckte, beyanat vermekte -
-lirler. 

Doyçe Algemeine Zeitung gaze. 
·esinde bilhassa şu satırlar teba • 
l'il:>: ~diyor: 

"Almanya V'.:?nay muahedesinin 
~ürük taraflarını kaldırmak ve Av. 
rupanın muhtaç olduğu devamlı bir 

sulh k1!1mak istiyor. Almanya, İn· 
giltcre i!c bozuşmak şöyle dursun, 

samimi bir şekilde anlaşmak isti. 
yor. !ki millet için dünyada yer 
vardır.,, 

Müzakere kapılarının açık oldu -
ğunu söyliycn salahiyet sahibi bir 

Alman diplomatı da demektedir ki: 
"- Almanya, yapılacak makul 

her tilrlü teklif ve tavsiyeleri tet. 
kike hazırdır. Ancak, Hitlcrin is

f.Devamı 4 ıinciide) 

tıan işleri: Tel. 20335 

30 ağustos zafer bayramı münasebe tile btt sabah saat 10 da Beyazıt 
meydanında yapılan geçit resminden üç iııtıba: Deniz Harp okulu tale 

beleri, piyade ve topçu kıtalarımız. 

Türk askerinin 
geçit resmi 

eıyramı coşkun tezahu
ratla kutluluyoruz 

Abideye çelenk kondu 
Gece fener alayı 

yapılacak 
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~o 
Ağustos 
a-..:=- • 1nr T .. ki • • .._.. .... , '" ap ur yesuun en 

büyük :mferJermden biriiıin :yıldö· 
nüdinü lmtlulu)'Gl'UZ. 

30 Ağustos Zafer Bayramı bu Öyle hir J'lidönümii ki, 30 Ağus 
sabah İstanbulda, şehrimiz halla • tos 1922 denlJeri bize her sabada 
nm içten tezahürlerile kutlarumı • biribirini takip eden ve biribirin • 
tır. Bütün resmt devaiı: ve evler den parlak neticelerle büt\j.ı) dün. 
bayraklarla aüslenmiı, halle akın yamn ıözlerini bmaıtıran zafer • 
alan sokaklara !dökülerek meraai - lerin anası Oldu. 
min yapılacağx Beyazıt meydanma Siyaıi, Mkeri, iktnadi" kültü· 
koımuı~ rel ilıhalmla, önünde dunılmuı 

Beyazıt meyOanında yapılan ıe· icap eden llir ftl'bk haline gelmiı. 
çit resmine İstanbul Vali ve Bele- ielr, Cfünya sahnesinde en mühim 
diye Reisi LQtfi Kırdar. İstanbul illerden birini deruhte edebilmek 
Kumandanı vekili Tilmgenera!iOs. •tı Wa:raıuı•pak, llunjV"D hep 

p,,,?M ~ M!ati•.. r_Det7amı 5 incide). 

Çorumda 
sel leliketi 

8 Kişi öldü. Aç kalan köylere 
güçlükle yardım edtliyor 

Son günlerde şiddetli yağmurlar 
bilhassa Çorumda büyük tahribat 
yapmıştır. Bu hususta aldığımız ma 
lfımatı a~ağıya dercediyoruz: 

Çorum, 29 (Hususi) - Müthiş 

seller Çorum kasabası civanRda o· 
lan Kayı, Çalkışla, Türkayşe, Tes
lim, Buğabağı, Mühürler, Ovasaray 
köylerini basmıştır. 

----· .. ~.-

Bu vaziyet üzerine e~ muva· 
sale kesilerek aç kalan köylere der
hal yardım için tertibat almnuştir. 
Kamyonlarla elanek ve diğer gıda 
maddeleri gönderilerek felaket· 
zedelerin imdadına yeti~~. 
Köylüler yan bellerine kadar çamur 
içinde, eşyalarını kurtarmağa uğra· 
şıyorlar. (Devamı 5 irıc:idı), 

Andre Maurois 
Amerika hatıralarmı 
gazetemizde neşredecek 
Andre Maurois'yi, yazılarıyla u. 

zaktan ve yakından alikadar olur 
!ar araımda tanımayan yok ıibi. 
dir. 

Hayatta ve tarihte iıakılip yap. 
nıt büyilk aclamlann hal tercü· 
melerindcn bir roman çıkarmalc 

tarzını pek muvaffakıyetli bir tarz
da dünya edebiyatına maleden 
bu kudretli muharrir bir çok ecne. 
bi gazetelerinin ve Türkiye mat • 

buatı arasında da yalruz HaD'er'ir 
muhabiri sıfatile yaptığı son Ame 
rika seyahatinin hatıralarını yakı 
bir günde sütunlanmızda neıret 
miye başhyacaktır. 

Andrc Maurois c·iinyanın yazıları en çok okunan mu· 
harrirlcrinc!en biridir. Esl'rleri Tevrattan sonra en fazla okunan 
Hugonun bütün eserlerinin tabı mikt:ır1nı bulan bu büyük muhar· 
ririn, Haber'in muhabirlik sanatini bir seyahatinde taşımı§ bu. 
lunm<lJI bizim için biıyük bir şereftir. Türkiyede neşri hakkı" 
Haber'e bıraktığı seyahat habralan cidden okunmaya değ 

bi: mahiyettedir. 
Amerikanın r.iynsi. içtimai vaziyetini tatlı bir fantezi gib 

seyyal kalenaİ)k lnsvir eden büyük m:itcfekkirin bu yazılan 
Haber okuyuculan tarafınd!ln derin bir alakayla takip edilecc. 
ğİn.! emin b:.ılunuyoruz. 
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Düşiindüğlirn gibi: 

so 
JO Ağustos gUnU, TUrk millctı 

ıstıkliı.lini perçinliyen bilyilk znferi 
kaznndı. 

·- '.ı 
us os 

Dumlupınarda ) lltan kahramanı 

kendisine bir ör:ıek yapınağn, mil
letlerin milletlere, ferdlerin kütle. 

lere tahakkUmUnU istiyen istilacı, r· 
aç gözlü savletlcrln karşısına dl 
kilmeğe ve lcab edince bugünün ya. 
lancI ve şerefsiz sulhünU, yaonın 

şerefU ve ha.kiki .huzurunu k.Drtar
mnk için harble deği§tirmekte te. 
reddüd etmcmeğe mecburdur. 

Çünkü yann bir harb çıkarsa 

Umumi harb gibi, iştirak eden 
milletlerin; hepsinin mnğlub vcyn 
gıılib, biUilsUsna bezgin vo hnrnb 
çıkmış oldukları bir feltı.ketin aka
binde; ayni çetln faciaya, hem do 
en kötU 5artlnr içinde iştirak etmi§ 
olan bu millet, milli iradcsile çizdi_ 
ğl hududları içinde hiçbir ecnebt 
tnhnkkUm bırakmamak için silahı. 

na - dnho. dog;'Tllsu elinde sil.8ha 
bC'nzer ne kalmıesa ona - sanı~, 

kadınıylcı, çoluğ'Jylo., çocuğuyla 

goğsUnll güllelero 8lper etmiş ve 
hllr evlallannm temiz kanlle bu 
toprakların Uzerlne saçılan emper. 
; alist emellerin nıikroblarmı yıka. 
yıp, temizlemişti. 

artık beııerlyet için şöyle bir sual 
mevzubahs olamaz: 

Niçin? ... 

Niçin harbedeceğimlzi, niçin ba... 
bıılanmızı, kardeşlerimlzl, evlatla.. 
nmw, bUyUk ölUm ve ateş selleri
ne atacıı.ğmırzı, neden gelecek bU. 
tün mtırnblarn, mahrıımlyetlcrc ve 
mıı.temlcre metanetle, cesaretle 
"of! .. ,, demeden dayanacağımızı, 

katlanacağnnw biliyoruz. 

lstanbuldon Lülebıırgaza kadar yapılmış olan asfalt yoluu Lülebıw 
gazdan Edirneyt kadar uzatılması için faaliyet başlam'L§tır. Bu sem: 
içinde Lüleburgazla Babaeski arasındaki kısım ikmal edilecektir. 

Bu münastbetlı yolda büyük bir faaliyet vardır. Bitılerct amelt 
biratı evvel ikmali için çalışmaktadır. Resimlerımız Lilleb14rgaı 
baeski asfaltının in§aatındatı iki manzarayı göstermektedır. 

30 Ağustos tarihi bizim için ynL 
nız bir facia sonunu ve bir zafer 
gününU işaretlediği için değil, bu
~Unkü modern, şuurlu ve medeni 
Tilrkiycnin mebdeini kaydettiği için 
ehemmiyetlidir. 

30 Ağu.9tos Tilrkiyede eskiyi, gc
ri}i yıkan bUyilk inkılabın temel 
tıı.§ıdır. O inkılip ki dllnU tcrcd. 
dütsüz gömmll§ ve yannı kurmak 
için sllAhı bıraktığı yerde kitaba, 

~ 
tekniğe, knzmn.ya, çekice ve snpa_ 

nn. san~ak tuurunu gösterm~, bir 
memleket enkazındıı.n mamur ve 
medeni bir devlet, harblerln, bn. 
kmısll!lıklarm cılız, hıı.sta, cnhll ve 
atıl bıraktığı insanlar kütlclerin
!en sıhhatli, mUnevvcr, çalıekıın ve 
iaal yenl bir Tilrk milleti çıkar. 

mıştır. 

o intı!Ap ki bu milleti dünkü • 
hadiselerin kötll tecelllslle kal'§mt.. 
na dilşman gibi çılan?§ bulunan, a.. 
c:il •ve cesur kom.su.suna bllAtercd. 
dild 'el uzatmaktan, onun dostluğu
nu aramaktan çekinmiyecek bir si

Bugün artık iruınn ismine lay1k 
her medeni fcrd niçin harbedece_ 
ğini biliyor. Ve bUtUn insanlara nL 
çin diye sorarsanız onlardan tek a
ğızla. §U cevabı alacaksınız: 

- Esareti kabul etmemek, ta.. 
hakküm altında kalmamak, esir ol. 
ınamak, mllli §cref ve istiklA.li ko. 
nımak, cebre mukavemet etmek 
için, insanlık haysiyetini ve hUrri
yetini muhafnza etmek için barbar. 
lığın, zulümlerin, vah3etlerin önU. 
ne scd çekmek için, medeniyet L 
çin, insaniyet için, insan olduğu-

•• ! muz ıçın ... , 
llarbcdcceğiz ! 
Evet, insanlar tek ağızla 611 cc. 

vabI vereceklerdir: 
- Yarmki hnkDd sulh için ... 

SUAD DEBVıŞ 

ya.et r}uura ve bir medeni scvlY,eye YENi SABAH 
ulo..~tırm~tır. Hüseyin Cahit Yalan 1tal~·an g:1.-

,..,.0., o:ru.-ı. ~ııı.,,ı..;_ --·- '"• 7ftP1ı>r;.,;" ~','1rl-ı,•o cılo::;•hsndol..4 n~ 
lini, ayn,i samimiyetle kavnyan E.. nyatından bahsetmekte ve bizim 
len miJleti, JJUtUn dUnyaya millet. gQya Atatürkün siyasetinden ayrıl-

dığımızı söyliyen İtalyan gazeteleri
lerin boğuıımnk için değil, nnlıış- le Lehistanm da PHsudski siyasetin· 
mak için yaradılınış olduklarmr, den ayrıldığını iddia eden Alman 
her iki millet 1çin pek acı hatıra- gazetelerinin bu De§riyatlanmn Af
larla <)olu maziyi unutarak bu dost. man ve İtalyan propaganda rnerkez
Iuğun inklıjafı için çal~tıklarmI ve leri tarafından dü~ünülmüş ve tatbi
bu dostluğu ve ibir Balkan nnlllfi,. ka konulm~ bir ifsat olduğunu kay 

dederek diyor ki: 
masmı bu dostluğun Uzcrine kur_ "Büyük Atatürk sulh ve sükUn 
duklnrmı tarih 30Ağusto zaferinin taraftarıydı; memleketi maceralara 
Balkanlar için açtığı mes'ut devre- sokmaktan milçtenipti. Hiçbir siya· 
den balusettiği sayfalara kaydcdo- si zümreye gözü kapalı iltihak ct
cektlr. meden, bitaraf ya~amak ve muhte-

lif devlet zümrelerlle dost geçinmek 
30 Ağwıtos zaferi yalnız Türk.i.. isterdi. Fakat Atatürkün bu esaslı 

yenin değil, bUtUn Balkanlarm, prensipleri vatanın menfaati icap 
yalnız Bnlknnlann değil, sulhUn de ettiği zaman, ahval ve şeraitin ~ös· 
bir zaferidir. terdiği lüzuma göre vatanın nef'ine 

ve i§te 6yle ki bütUn dünya.nm hfıdim tedbirleri ihmal etmek ma-
bulıra.nl tinlni . eli-· nasını tazammun etmez. 

arm en çe geçır gı Atatürkün Türkiyede ve bütün 

Tophanedeki 
cinayet 

Yaralı lardan biri . öldü 
Makinede sayfa değl.atlrcrek 

dün son baaılan gazetelerimize ye. 
tişurmJş olduğumuz gibi, dün ak -
vam sant 17 raddelerinde Tophane. 
de bir kişinin öltimü, iki kl§inin de 
ağır yaralanmasile biten bir cina • 
yet olmufjtur. 

Eski itfaiye efradından 29 ya§la
rmda Emin bir hayli zamandanbe
ri bankada biriktirdiği 300 lira ka.. 
dar parasını alarak Tophanede 
sebzeciler sokağmda Osman pehll. 
vanm kahveJ!ine gelmiştir. Burada 
Kel Mehmet ve Abbas isminde ild 
kL!Jiylo oyun meselesinden kavgaya 
tutuşmtJ3 ve bıçağını çekerek ikisi
ni de kanlnr içinde yere se~tlr. 

Bunlardan kel Mehmet hastane. 
ye kaldınltrken yolda ölmüşlUr. 

Katil bugUn adliyeye teslim edile. 
cektir. 

Bulgar pehllvanı 
15 Gün hapse mahkOm 

oldu 
Avrupada "'l'Urk pehlivanı Meh

met Ari!,, namJle gUregler yapa.n 
ve güre:rınek Uzere ııehrimiıe geL 
diği vakit ikamet tezkeresi verme. 
diğinden evvelki gUn yakalanarak 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
ı;ne.hkem~ine verilen, Bulgar peh
livanı Todor Bankofun, dtin muha
kemesi bitirilmiştir. 

Pehlivan 15 gün hapse 25 lira da 
pıı.ra cezasına mahkum edilmiş, an. 
cak sabıknsI olmadığından eczası 

tecil olunmuııtur. 

-<>--
Zehirli gaz 

Tedrisatına ehemmiyet 
verilecek 

bu asırlarda, uzun asırlar, bütün şarkta yaptığı en büyük inkılap biı
çıkmazlarm, blltlln anlaşmazlıkların leri hür dOşUnce, serbest tenkid yo
bUtUn buhranlarm ve knrI!Jıklikla. lu üzerine götürmesidir. Türk inkı· 

l#ıb ,. k d b'rtak Maarü vekAleti bu yıl mckteb • rm merkezi olmuş bulunan Balkan.. a ına geıınoeye a ar ı ım 
laniıı tam bir sUk<lnet hükUm sür· ananevi bağlar içinde düşünmek ve lerdo zehirli gaz tedri:ıatma ve bU

yürilmek mecburiyetinde kalan hassa bu derslerin ameli olarak gö
Türk mefkQresi §imdi realitenin a- hülmeslne ehemmiyet vermekte _ 
kıl. ve ~tığın telkin ve icabı da!- dir. 

mektedlr. Ve Balkanlılar, Balkanm 
bu huzurunu bozmak teşebbUsUnde 
bulunacaklara. karvı şiddetli bir mu 
kabelcye hamlanmı!;l olarak ara. -
lnrmdaki anlnamalıırdnn ve dost.. 
luklardn.n emin bulunarak hildise. 
lerin inkieo.fma tel!şsız intizar et.. 
mcktedirler. 

30 Ağustos sadece bir zafer gUnU 
değil, hlı; gUphesiz ki kökü Türk 
topmkla:nıdan fıgkınp bir ucu 
Balkonlarda uzruıan ve bir ucu Sa-
dııbada daynnnn mua;zam bir sulh 
:tbldesinln temelinin ntıldığI giln_ 
. ır. Ve bu fi.bidenin nekadar kuv_ 
\'etli olduğunu takdir etmek için o. 
nun temel taşmm Dumlupmarda yıı. 
tan Mchmetçl61n gövdesi olduğunu 
bilmek kifayet eder. 

Dı.:mlupmnrrn hUrrlyet Jçin, is
tikliı.l !cin, inkılab f~ln, §ere!ll sulh 
!~in temiz cöğsUnü güllclere delik 
deşik cltircn meçhul kahraman 
obcdiyycn hUrriyet, i!tiklnl ve sulh 
mefkuresinin ebedi eenbolil olarak 
knlacnktır. 

DUnyımm bu knrmakıınııık zama.. 
ında en kötll ihtimallerin biltün 
'.eriycti fürahln ve dehşetle tlL 
tiğl ra e.nda yalnız TUrk mi11oti 
i. istiklU tJulh ve hUrriyet mef. 
· • l.:ığtı otan bUtün insanlık 

r~·ınd~ duşünmek ve hattı hareketı- VekAlet biltUn mekteblerdo birer 
nı tayın etmek yolunu tutmuştur.,, i! k t kil"'._ vi1 d 

TA.ı.'l 

pa.se oruıunıı. eıı . "~ cu_a ge 
tirilmeslni allkada.rlua blldimı.i§ • 
tir. 

Bu te§kil!tta bütün vaz.if eleri ta. 
lebcler üzerlerine alacaklardır. 

'üniversitede §imdiden bir passif 
korunma komitesi kunılmugtur. Te 
davl işlerinde tıb fakültesi talebe-

M. Zekeriya Sertel İngiliz baş
vekilinin Avam Kamarasında söyli· 
yeceği nutkun vaziyeti aydınlatmı· 
yacağını, Hitler ile Çemberlayn a· 
rasında cereyan eden gizli müzake
reler hakkında, izahat vermenin za
manı gelmediğini yalnız muhakkak 
olan şeyin Hitlerin müzakere yolu- terine vazifeler verilecekUr. 
na girmiş olması olduğunu söyle· -o--
mekte ve demektedir ki: Almanyada yapılan 

"Sovyet anlaşması. ilk hamlede 
zannedildiği gibi, Bitleri kuvvet- gemilerimiz 
lendirmemi:ı, hilfıkis zayıflatmıştır. Vaziyet dolayısile 
Hltler bu anlaşma ile Japonyay1 
kaybetmiş, İtalyayı kızdırmış, ve gelemiyecek mi ? 
dahilde Alman halkının hoşnutsuz· Almanyada inşa halinde bulunan 
tuğunu davet etmiştir. Bu zaafını dört im.izin l k imi L 
hissedince körükörüne bir harbe gir- gem mem e et ze gc · 
mek cesaretini bulamamış. ve Çcm· mesi, siyası vaziyetlerin kanoıklığı 
bcrlayne müracaat ederek işi suih yilzünden rıUpheU bir vaziyete gir. 
yoluyla halletme imkanlarım af!iş· mi,')tlr. 
tırmı§hr. Çemberlaynin Avam Ka- Bugünlerde Almanyodan hare -
marasında dün vaki olan . beyanatı keti takarrür eden Doğu vapuru L 
lngiltcrcnin karanndan .bır adı~ çin buradan gönderilecek olan mU-
gerilemediğini, ve Danııg meselesı· . . . 
ni bir prensip meselesi olarak tela· r~ttebatm gitmcıı de teh;r edllmış. 
kide devam cttiıiini ıı:·· .,tcrir. tir. Almanyada. kalan dort gemi _ 
Şimdi IIitlcr lngiliz bavşkiline mizdcn tiçü 5300 er tonluk Doğu, 

cevap hazırlamaktadır. Çok muhte· Egemen ve Savae, diğer sonuncusu 
(Devamı 5 inride) da 3500 tonluk Şalomdur. 

• 't'f O. ' ' • ' " ..... t'" • •' •• • ~ a a • ~ - -

Canavar UÇ ayl ı kl a( 
Mütekaıt, dul ve yet 
maaşları 2 cyıoıae 
verıımıye boıııyor 

Mütekait, dlll ve yetimle~ 
hir 

Sevd ı ği adamı e.inde tu abı : mek için 

Genç kızını da bu adama 
a) hk maa§larınm vcrume51 

~ylülde başlanacaktır. . 
ıVıaaşlar, Eyüp, Fatih, :Eıfll 

.>qoğlu, Bc~iktuş, Üsküdar (C 

.hköy malmüdUrlü:tlerinde .
1 

~:iilcccktir. Tevziat 2 e}JU1° 
~ylülc l;a.dar sürecektir. d 

teslim ettı 
Şimd ıAğırcezada muhakeme ed ı l iyorlar 

TophJ.ncde oturan Rizeli Lutfiye adında bir kadın, kocası Ana
dolı.:da bulunduğu errada, on altı yaşmdaki kIZI Fahriyeyi, dostu 
Ahmecte, kendisini lcrketmemesi için l'C3keş çckmi~tir. 

İlk gün mülkiye yetiın ve 
.nn için birden dört yü.;:c ve • 
;c.tim ve dulları için de birdeıı 
yüze kadar tevziat vapıl11'1 
fediyat sabah saat 9 dR. b:ış!ı t.\:tfJyc ile Ahmet bir gece Fahriyeyi rakı içlrerck sarhoe eL 

ınif;!ler V(.: kız anasının eliyle Ahmedin koynuna brralcimıştır. 
::ak, 17 ye kadar devam ece'' 

Ertesi gün vaziyetin fecnatini anlıyarak polise başvuran Fahriye. 
nin ~ikayeti üzerine tcvkü edilen Ahmetle bir mtiddct l'IOnra kefalct
lo tahiiyc edilmiş olan Lütfiyenln dün ağırcezada gizli olarak muha. 
kemclerinc başlanml§tır. 

Maaşlarını Emrnk Bao~a . 
oı1acak olan zat maaştan salı~~ 
.ıin cüz.danlarını malmüdiirl· 
·ine vi%e ettirmelerine Jüz;~ 
tur. 

Eski eserleri 
sevdirmek için 

Tedbn• Ahn1tr1tll- v,. t,.,,..h. 
bilslerde bulunulacak · 

Amcrikada te§ihr ettiğimiz tarlhl 
eserlerimiz her tarafta bl\yUk bir 
alaka uyandırmıttlr, BUtUn Ameri
kan gazete ve mccmunlan bu eser
lerden bahsetmektedirler. Maarif 
vekaleti bu yazıları toplamaktadır. 

Müzelerin inkişaf etmesi ve için. 
de bulunan cserleı-C:cn de dııha faz. 
la istl!ade edilmesi için bır proje 
hazırlanmaktadır. nu pı ojeye göre 
Univcrsitc, lise, orta ve ilkmekteb 
talebeleri mUzelerden azami suret
te letlCnde edebllecekllr. Talebe-
lcre, bllhaua eskl eserlerin muha
fazası ve korunmaaı öğretilecek ve 
bunun lçln bro5ürlcr hazı:-lanacak • 
tır. Bu !ııler öntimUzdek! donı yılma 
yetistirilccekli r. 

Çocuklarımız 
Mektepsiz kalmıyacak 

Bu yıl ilkınekteblerln ikmal im • 
tlhanlan t edrisata bautandığı za _ 
ma.n yapılacaktır. 

Maarlt vekaleti önümüzdeki dera 
yılı hiçbir ilkmektcb çağındaki ço
cuğun mektebsiz kalmaması için 
tedbirler almakta devam etmekte -
dir. Bu çağdaki çocuklann kayıtla. 
n nUfus kUtükleriLden çıke.rtıltp 

maarif mUdürlUklerine gönderil • 
mektedir. 

--0--

ızmirde hububat temiz
leme istasyonları 

lzmir, 29 (A.A. ) - Z iraat 
Vekaleti lzmir vilayetin in muh 
telif yerlerinde altı hububat te
mizleme evi ihdasına karar ver
mi§tİr. Bu evlere ait aclektörler 
yakında buraya getirilecekt ir. 

Selektörlcr her türlü hubu
'.Jat iglerinde fakat N lhassa bi. 
ralık arpalnrın cvaafmı tanzim 
i~!erine kullanılacaktır. 

Mısır heyeti 
Dün radyoda t•r•f lerınc 

w ..... ;1-.. .. ,ıkv~çı '1c b QIUDd -.1.w 

Anka ra, 29 (A.A.} - Memle 
·~etimizin misafiri b ulunan Mtsıı 

ı.skeri h eyeti bugUn saat 18 de 
radyo evini ziyıırel etrni§tir. Rad 
yo evinde heyet §erefine Tilr~ 

müzik kurulu tarafından bir kon 
lcr verilmiştir. Bu konserden do· 
'ayı fevkalade memnuniyetlerin 
,eyan edt!n heyet. gerek radyo 
müdürUne, gerek Türk muziği şe 

rine tcşf:kkür ederek aynlmıfi 
tardır. 

Ankara, 29 (A.A. ) - Mrsır a.e-
keri hcyf'ti reisi Kahire Topı;u 

!Cumandanı Tümgeneral Rüsnlı 

Ezzeydi paşa bu sabah saat birclt 
Toros ek~presiylc Mısıra avdf! 
"tmiştir. 

Heyetin diğer azası öğleye ka 
Jar genel kurmayda meşgul ol
muşlardır. 

Heyet öğleden sonra lsmetpa 
18. kız enstitüsü ve yüksek ziraa 
"nstittisün\i gezınielerdir. 

Heyet yarın 30 Ağustos geçit 
resminde huır bulunacaktır. Öğ 
'eden sonra saat 17.30 da Ankarf 
ı:nevki kumandanı tarafından or 
·lu evinde §ereflerine verilecek 
1ayda bulunacaklardrr . 

--<>--
Ankara radyosundaki 

bir konferans 

• F ransndak ı ticcı~ 
heye ,ırn . z dönuü . 

t! Fransızlarla aktedilen yetıl 
muahedesi müzakerelerinde 
bulunan Türk heyeti aıası11J~1 
kısmı bu sabahki ekspresle :e~· 
ıe dönmüştür. 

Heyet reisi ve ikinci 1111.l~t 
Londraya gitmi5Ie~dir. JnS'11 

:le ayni ş~kilde bir anla5m:ı )~ 
caktır. ş 

Türk - Fran~ız ticaret anl8• 

1 eylfılde meriyete girecektir· 

Diğer gelenler 
Tetkikat m<ınsadilc geÇf!l11 

Avrupap giden edebiyat f~ 
;>rofesôrlerinden Rahmeti ,.e ~ 
Demirrollar: mafettişi l\~ # 
L aylan da ~hrimize dönınüşle 

Bir müddet evyeJ Aınerik8>"~ 
en romancı \'e muharrir ızıet. 

lih bu sabah ekspresle şeıırı 
gelmi~tir. 

• 1111 
l\.Iı ır dıplomatlarmdan ...t 

iabri pa~a da bu sabah Avrt!Y
~elmiştir. Hasan Sabri ps~ 
nazır ve sefirlerdendir. rl._ 

lsviçrenin ~ahire el~isi. ~~ f 
bu sabahki eks~re~ şehrtf1'l1 t,;ı' 
miştir. Cuma günü Avnıp:ı.)'ll 
ket edecektir. ._.,ti. 

Kendisini Sirkeci (;arında.tj fj 
tayan lsviçrcnin Ankara elçt~JJf 

Tee11ür uyandırdı di bir muharririmize şunıarı ~ 
Gala~sarayda Kö~ apar~tıma· ıni~tir: . -"'~ 

nında dı~ doktoru Hurrem Narter _ l sviçredc umumi sefcrıP' 
namında bir zat~~ sab~h ~iz~ tel~ lfln edildiği hakkında henUZ ~ 
fon eder~, ço~ muteessır bır lısanla malumat almadık. Bizim bildtl~ 
şuhları soyledı: . • ze göre, yapılan hazırlık ~~d~~ 
~ Ben Anadoluhısannda oturu ki muhafız kıtalannı takvIYe e~ 

yorum ... Radyom hiçbir ?3:azit yap ten ibarettir. Harp olup ollll'Y;I' 
maz. Dun Ankarayı dınlıyordum. ğmı kestirmek imk!nsızdıt· J3 ~ 
Bi.: zat 30. ağustos zafer ba~Tamı !'ürkiyenin Londra elçisi. ~( 
munasebetıle radyoda konferans ver RU~tü Arasın mütaleasına ıştı~ 
di. Sonuna kadar t'!'c kelimesini ka· der~k fir falcı olmadığımı s6Y1 

çırmadan dinlediğim bu konefrans· ıe iktifa edeceğim.,, ' 
ta, büyük Atatürkten tek bir keli- _ 0 -

Alman ve ltalyan mc ne dahi bahsedilmedi..... • ızmir piyasasınd~ ..L' 

sefirleri Bay Hürrem bundan sonra duy· Gll-":_ 
duğu teessürü uzun uzadıya anlat· lzmir, 29 ( A.A.) - sifi' 

Anka raya gitti ter 1 tı. Konferansı veren zatın ancak bü teler siyaı:ıi vaziyet dolaf 111(11 

Alman btiyUk elçisi fon Papen i- 1 yük bir dalgınlığa hamle·!i:ecek ha- pi~rasadaki durRunluğun :ltt-'' 
le İtalyan büyük elçisi De Dcppo tası kar§lsında, Bay Hürremin etmekte olduğunu yazfll 
dün nk~am Anknraya gitmiolcrdlr. l duyduğu teessür çok ha~~!ı 1ı-. dırlar. 
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1 
Halit Fahri Ozan-

l'etıı~eyhi?1deki yazıları· 
· eı bır lfil<aydiliğim 
d hkiştiren, yeren razı· 

• .
1 lllı iddia edecek de· 
ıs 

Emekli Kolordu kumandanlarından Feyzi söyliyor: - - - - - - - ·- - - _ ....... 
Hay: ır, harp 
olnı ıvacak ' • 

"Fakat devletleri idare 
çıldırırlarsa bu sualemüsbet 
verebilirim,, 

edenler 
c~ev a p 

kııa ' 0nları ekseriya sinir· 
~alca Iak, tirtir titriyerck o· 3 -

t, her nedense Halit :Emekli kolordu kumandan - imparatorluğu erkanıharbiyesi ya. bir şey olamaz. Lehistan ı~ sov· 
~~"unkileri me~ ctmi· !arından Feyzi Önay ile konuşur - nılmadı mı? 1914 de, hangi Al. yet Ru:.ya arasında da adeı.~1 te-
b~ ha ~r~e Son Posta'da ge· ken, gözlerimin tecessüsüne mani man generali, 1918 in hadiseleri· cavüz paktı vardır. \ 

111 
Hı hırpalamak iste· olamıyorum! Bulund~ğumuz sa- 1i r.klına getirebilirdi? Yahut, Eğer, Almanya Lehistana B\i

orı~n gözüm ilişti (resmim lonun duvarları tarihi ve büyük müttefi~ devletlerin mağlup ola·· cum ederse, onun cephesini v~ 

1
;n)' adından ne oldu· muharebel::rin resimleriyle süs· cağını söyliyen biri çıksaydı, onun/ kı..vvetlerini ikiye B} ırmak İ!iin, 

~f3şifi .bütün dünyanın tnzi.z 
ettiği bir ölüdür!. 

Yazan: M. DALKILIÇ 

M ı\'.I.ETLEil arası devletler hukukunun tiğnenmcsi, muahe
n clerln t:uıınınanıa..,r, istikliillerc hürmet (•clilmcmesi , c i

lah l,U\, t ti) le lıiikmoluııma..,ı gibi hadi clenlir lü de\ lctler arn
!oırıdald c u ıni~ <'ti lıirllrnbire kaldımıı~ 'c bütün dünya nıillctlcri 

seferber lir hale ;;r.!:mi:;lcrdir, 
Yani L t. nüııkil dünya buhranı bir (emniyet sistemi buhranı) 

olarak dn ta' .sif eılllebilir. 
Fn}izm ı 'l ·jimi ('-;hi milletler arası emniyet sisteminin mcYhunı 

,·e na7.ari old . t 1 ·,ıınu ı.,ııat elmi!I, bu emniyet haline (be~-az lıarlı) 

diyenler dahi n :muı>tur. 
Ueyaz harlı. hakikatte rejimler arasmdakl emniyet milca.delc

• sinden baf}lm biı~ ~ry değildir. 
Uejimlcrin i 'l. . menafi ı;:arpı.ıpna..o;mda nıllletlernrn ı emniyet 

sistcmhıin mutlak\ bir şey olmadığı derhal görüldü. 
l 'r.ni bir enıni~~~t si ... temi bulanmadıkta buhranın bir cihan lıar. 

bine gcbr olnın~;ı t: ,rihi bir zaruret haline ~lrmi;:tir. 
Yeni nıillctlcra c.·ı.<u emniyet ısl temi, bu~Un, ke5fedilmi~ bulu

nuyor: nu, knr~ılıkh ,.e şarth ademi teca' üz pakti andır. 

r.... •kafi geldi. . lüydü: Bir yanda, Napolyon, ar .. düşüncesine kim kıymet veriroi ? .. Fransa da Almanya üzerine yü. 

~arla b k . . kalıksız bir iskemleye oturmuş, uü H;s k~mse !. rüyecektir. 't 
~t Zah·ıra5 mak ~~tıyo~- şi.:r.üyor; bir yanda 1870 • ıs;ı Iakat, hadiseler başka türlü ce- Yukarıda söylediğim ve('.hile 

1 ır ıtkı Gu\·cmlı . . . . ;ı 

Xctckinı fasizın ı\~jiminin liderliğini güden Almanyl\ en büyük 
mücnılclc halinde buh uııluğu komilni7.ID rejlıniylo böyle bir pakt 

yaıımı:;lır ve emniyet lı'u"?ranı fçlude olan tlemokrasi rcjiıulerino 1 
\ ' C dc,·tetlerlne de nynl ı.lstcml teklif eıleceği a.'.likiirılır. ı 

ı:ilhnklka muhalif rc.jlmdo ve mün:ız:ıah cleYletlcrln blrlblrlc· 
'f.il'k karı:ııtıkh , ·c ~artlı ademl te<'.a\'U7. ııaktıarı tahakkuk etmesi: 
11 ülletlernrası yeni emniyt?tl tekrar Jmr:ırak yt•gftnc sistcmW.r. 

kdanı·d b . ' muharbesının kanlı lıır sahnesı.. reran etti. Marn meydan muhare. de, İngiltere, belki Danimarkanın 
.. .... rr .. ,•~ a ahsetmı~. O· v lh 1 d.. f k 1r1 ı . · • k · ı 

U 
rıı g~ d ".k k • e ası ort tara ımı ap ayan ues.r.ı A 'ınanlar aybettiler ve :a. şıma inden geçen bir deniz yoluy-

~ • or u ·çe o ·urum -
h,, .lialit p h . o' , ' tabloların arasında, harbin kafam- hii harp tafü de döndü 1 • la Polonya ya muavenette bulun • 
"<lltltı... a n ıansoy un d ~ b l'k b' . . Y • ... ıda SÖ led"kl . . . d a yaptıgı s:m o ı ır tedaı ıle arıııın harbi içın ayni mütal::a· mak isteyecektir. 
'il! .. Y 1 • crının e b l.k · 1 ·b· k d' · b. ı · d · * o~rend· E , . 

1 
d - sem o ı ışga gı ı • en ımı, ır arı varıt e teliikkı edebiliriz gay· - Ya ıtalya?. 

lllı: lialitı~. h . ~ e ce ~ esire benzetiyordum 1 • ri ,,;arit te 1. . - Onun ne yapacağını kestir-

'<aÇ ·değil a~a r~h:;n~~~ Bereket versin: ~mekli kolordu - Fakat Avrupa da harp baş- mek müşküldür, fakat bizzat hal. 
~·ıilık k d l ~ kunıandanı F::yzı Öna}'.: ladığı takdirde ilk hedef sizce ne. ylnın fiiliyata geçmesi de bir çok 
. . · .•. ·a a~ ıgımız .. · . :. 
ırın be d - Harp olacak mı? o;r z rluklar ile ,..evriİidir. 

ııa k~ n en bahseder· s·· ı· . . ... . . :ı 
~- ap1lm sl 1 ua ıne: - Danzig. Almanya ile Polon· - Neden?. "'fh amasıru, a ı o · 

alde kendisinin de bil· ı - Hayır. hayır!. ya arasındaki ihtil5f, harp başladı· - Çünkü, İtalya Almanyaya 
ra k lk . Cevabını veriyor ve fikirlerini ~ı takdirde, ilk halledilecek mev· yardım etmek mecburiyetindedir. 

· a ışmamasını ıs- cnylece anlatıyor: zudur. A · d b d 1 · F itin Unturumda değil, :r ynı zaman a, u ev etın ran _ 
~ ayıp oluyor Oyle ~a· - Bugün, mevcut bütün tehli. - Neticeyi nasıl tahmin ediyor. sadan bir !i?k istekleri var. Korsi· 

Yazı ını hiç. olma;sa ke ve siyasi gerginliklere rağmen, sunuz ?. ka, Cezayir gibi... Bu ve buna mü· 

~~in aldığı parçaları, harbin patl~k. \'.ermemesi_ ihti'?1ali .:-~Im~.n~anın lehi~e .. Neden? masil bir çok vaziyetle: karşısında 
._ luınr!i ,.,t,, ~ıkılmr~· çok kuvvetlıdır. bevletlerın sıya. Çunku, butun mesele, ılk baml :le İtalyanın müstakbe harpteki tarz~ 

ı..... ı.c.acuıu.:.ı"'4Mo uen ~c:ıuoı~~~C!'l uuu.ı.u.ıcu<t.ıa tecemmu yapaoumek nareKetllll gc .. tırrocucu -:;oyıeyc-

"ll(idd cennün ederlerse, harp olacak mı? v-: ·şimendiferden istifade ederek meyiz. 
t lı e garazkarlık isnat · . , 

1tbir · · b ~ d· ~ · sualine milsbet cevap veririm! ... bi.:yiik mikyastaki kuvvetlerle hü. - Acaba, Balkan ldevletlerinin 
~ak şaırı egenme ıgı· 
~ adar varıyonnus. Ga· - Dünya siyasetini idare eden· cuT.a geçebilmektir. vaziyetleri nasıl bir şekil alacak?. 

lırıı Sebeb de malum: ben terin çıldırdık~armı değil, .Yalnız J\'fe~eıa, Almanya 2 milyon as· - Biliyorsunuz, Yugoslavya, 
lfai:t 'Serim yok; bunun i· harbin patlak ver.diğini kabul e- l:erle Lehistanın üstüne yürürse iteı.lya ile çevrilmiştir. Vakıa, na. 

, h..._
1 Fahri Ozanso ·b" dersek, acaba, totaliter devletler v: Lehistan da ilk hamlede buna ip prens Pol boyuna Londraya 

.\,...~ y gı ı . 1. • 
~ ~ ~İplerini kıskanıyo· mı ga ıp ge·l~r, yoksa demokrat ancak 1 milyon askerin müdafaa gidip duruyor. Fakat, bir harp oL 
~ls<a_ tUçin Halit Fahri gibi devletler mı·· v::ya hiicumiyle mukabele edebi· duğu takdirde Yugoslavya, hangi 
Otı~Yorum da ötekileri Feyzi Önay bir an düşünüyor: lirse, harh:, Almanya' kazanır!. zümreye iltihak edecek, işte bu 
ı;n: Yahya Kemal' - Bu hususta kat'i bir fikir ile. - Yc."n:z Lehistana demokrat suale verilecek hi!i bir cevap ile, 

.\eqbtbır şairi beğenmez ri sürülemez. Neticeyi, yani hangi zürrre taral11~dan yapılacak yar- istifhamların karanlığı giderilmiş 
. a NAzım Hikmet Ah· zümrenin galip geleceğini, doğru dımı nazarı ·dikkate almanızı rica olmazı. 

, Oı- l'anpınar, Cahit Sıtkı bir şekilde tahmin edebilmek ka. 
Sehan Veli Oktav Rifat naatimce mümkün değildir. Zira, 
, Sa t, Bedri• Rarur;i, H. ı: bugün harp tckni~i sahasında o 

i bahattin Kudret Yah- kadar yeni icatlar yapılmış ve 
~~üstear adları ~ıdır? muhar.ebenin seyri esnas!nda na· 

•ğiınden Halit Fahri' zarı dıkkate alınması icap eden 0 

~it ~asına imkfın yok- kadar çok müessirler vücut bul· 
· lldisi!e de onlardan mı.;ştur ki bunlar, riyazi kat'iyyeti "e b ht · b. h .. k.. · U kadimi dostumuq, mu evı ır u um vermemıze 

~~~erini tatamadığmı manidirler. Totaliterler mi kaza-
bı. ·Utiirn. nabilirler, demokratlar mı? Bu 
ı~at· sualin cevabı, ancak hissi olabilir, 

~~ ırn Baykuş'" be· 
ti ""'ll}'o';:,~e~i beğenebilsey- Fakat ilmi değil.! 
~ :'Ull k. Nitekim, 1914 senesinde Alman 
Cbt~arı ı onu beğenenler, 

edeceğim .. 

- Bu, g;rıft bir m~seledir. İn. 

giltere, Almanyayı aşarak Lehis. 
tana ;.ası! askeri bir yardımda bu· 
iunabılecektir? Deni;:de, Alman 
denizaltı!t·ır ve torp~l sahaları bu 
yaruımı <kim bırakt•rmak teşe'J· 
lıihii:ıe r,iı :t-nıiyecekkr mi?. 

- Ayn: ·zJ.manda, Sovyet Rus
vanın, Polonyayı arkadan vur _ 
mağa kalkışmasını varid görmü. 
yor musunuz?. 

- Kanaatimce, bu, sondaki iş
tir. Harbin ilk devreleri~de böyle 

Romanyaya gelince, o da tota· 
liter devletlerin tazyikinden ürk • 
n.üştür. Bitarafım diye barbar 
bağrryorl . 

Bulgaristan ise, totaliterlere mü 
tebessim ... 

- Şu halde mihver tdevlctlcri, 
bi:: harp vuku bulduğu takdirde, 
Balkanları istila edebilirler mi, 
diyorsunuz? • 

- Bu zümre, her şeyi yapmağa 
teşebbüs edecektir. Fakat, eski 
oir tabirle, "ahvali siyasiyenin ne 
renk kesbed - ·cği., harp başlama. 

Yakıtı son dünya hadiseleri mllletlerurasr cmniytin mutlak ,.o 
kcn 'O:llij;lndcn tabii olmadı'ğmı, nlsbi ve munkkat bir keyfiyet ol
cluğu IJ.'l 1 pat etmiştir, tı:tc\ka~ılıkh ,.e "artlı ademi tccnüz pakt
ları Iıuf.rt'aliteye tamamlyletuygun olduğu için ameli rn hakiki ,.o 
bilhasst\ ye~fme sistem olmak nsfrnı göstermektcllir. Onun itin 
bu ı tcıu\'c dünya buhranmm izale edilmesi imkanı doğmıı, bulu. 

nuyor. v, 
l'alnız,~Jnsanhpn müthiş ıstırablara mal olarali aradığı emni

yet slst<'mln ln ademi tecavüz paktıan olduğunun anlaşılmış bulun
ması, insanlı, ~ yeni bir dene açmak imkanı , ·eren bn ketilf deliasr
nm biltün dün ış•a tanfmdan taziz cılilen büyük bir ölüyo alt oldu
ğunu düşilniinc '°' \icdanonrmı derin bir ilıtiram rnşcsf <lnym:ıması 
kahil ll<>j;-ilclir: ~ 'ira, dünyaya bir gUn dünyayı Jmrtnral'a.k olaıa lıu 
slst<>mi Rallmn A "lfantı ile ~crfyetfn büyük dehası olan Atatiirlc 

\ . bıra kmıstır • ••--••••••••-••• .. ••• ..... L ··~--·~-!'!'W_W_W_WW•ft- .......... ._. ......... ._ ... ~ 
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dan pek tahmin edilemez: ve "ali. 
vali siyasiye,, de harbin seyrine 
göre deği§ir: Bitaraflar, b'fr taraf 

olur, bir taraflar, bitaraf 1. ' 
Nitekim, son Sovyet Rl \sya • 

Almanya anlaşması gözüm 'üzün 
önünde. İngilterenin Ü!i bu-çuk 
aylık müzakeresinden sonra, ~~1· 
mantarın üç saatte Sovyet Rus.>'{1 
ile uzlaşması, dünyanın siyasi v 
askeri vaziye~ine bomba gibi te· 

sir etti! • 
Bir harp zühur ettiği takdirde 

<le, öyle hadiseler ile karşılaşaca • 
ğız ki, ''Sovyet Rusya - Almanya ... 
bombası, onlann yanında hi!i ka· 
lacak!. 

- Sovyet Rusya, totaliterlere 
iltihak ederse?. 

- Etmiyece~i belli bir şey .• Ve 
b:.ı da demokratların lehine !>ir 
kc:zançtır. Çünkii, Sovyet ordusu 
harbe girmiyecek demektir!. 

- Sovyet Rusya. bitaraf kal· 
dığı takdirde demokrat ve totali. 

• 

ter zümrelerin kuvvetlerini yckdi 
ğerine müsavi mi telakki ediyor. 
sunuz?. 

- Bence bu nokta ehemmiyet· 
siz.clir. Zira, meselenin ruhu, kuv 
vetlerin müvazcnesindc değil, isti. 
malindedirl Muayyen bir zaman 
içinde muayyen kuv":etlerin hudut 
!arda toplanması, harp taliini ae· 
ği§tirir .. 

- Ya bu harp taliintde motöri. 
e orduların rolü?. 
\_ Bence ,motörize ordular za
mkdan istifadeyi temin edecek • 
lerd.ir. Harp edecek olanlar, ıgene 
insa~lardır. 

-tMüstakbel Avrupa haritası
nı nasız çiziyorsunuz?. 

- ~rkczi ve Şarki Avr.upa ile 
Akdeniz}havzasındaki ban öeği. 
şiklikler \j}e ... 

s. 'A. 

Liman amelelerinin 
tal~pleri 

l~ İçl .nazım sayanlar her 
.tri rahat, belki de da· 

. · lttsanıar. Ne yaparım 
l'orı._ beğ . 

~~ · """; enemeymce 
~~ .. ~hsını sevmeme rağ· 

A~ıl hAkim mi? .. 

BİZİM (Haber) fn (Not) sütununu 
yazan M. Dalkılıç son yazdığı ya· 

2ıy~ 3Ö)·lo bir serle\·ha koymuş: 

sim altında Nevyork s~r~M münasebetiyle 
Aıneriknya yaııtığı seyahati o pek ~al,rnk 
diliyle anlatmaya ba~ladı, 

Liman umum\ müdürlüğünce 
kabul' edildi 

Devlet liman işletmeleri umum 
müdürlüğü liman amelelcrinih 17 
maddelik bir talepnamesini kabul 
etmiştir. Bu talepnamede amele -
ler kendilerine i!itimai yarldım ve. 
maliyenin kesmeğe başladığı fazla 
vergiden ileri gelen zararların tc. 
!afisini istemişlerdir. 

" ıı~: .. ı · . 
"~ .. " Söy ıyemıyorum. 
~~\'a Ozansoy benim için: 
~ edebiyatını beğen· 
~" t fıkaranın hayatını 
lı.'~Ot 0~anıara sinirlendiği-

• h •• dı" 
. qllt-j\t1r lormuş. Doğru! Ne 

~""· f ra edebiyatı yapan 
'tıı ~ tkaradan bahsetmez 

~~e alaka var? Anlıya 
. ~ta !... Kafiye bulmak 

~~ ."~ka icat ettiği gi· 
~ ı~ın de, fikirler ara

ııa1. teıatıar icat ediyor. 

6~~. ~t Fahri! böyle ~yler 
~lıleı-· Oca adam oldun, ede· 
~ tq~ne adın geçti. Artık 
~ ~ ~ tana söyle. lyi mıs 
~~llltk tdur; ama bu gibi i~le· 

.\ııillı_a ~ öyle güç değildir: 
eınanet ol! 

Nmullah ATAÇ 

"Dünyada eğer henilz akıl hakimse 
ııedrn harb olamaz! ... 

. Bu suale uzun u1.adıya eevab ,·ermeye 
bile haeet yok • 

Akıl hakimse mI ! 

Hangi hakimse! .. Kim söylt-mlş Jd hi.. 
kim~... Mübaşirliği bile beceremiyor: 
Babana, bangır bangır bağınyor da aldı
ran yok! .. 

• • • 
Onların ne kabahatleri var? 

GAZETELER yazıyor: 
Ankara radyo u bibindteşrlndoo 

ltibatcn ııahahları da ncıtrlyat yapma.ğa 

baıbyacakmr' ı .. 
Yandı demektir radyo olan mahall<'ler, 

o;abah ~abah!.. O halde: 
Gürültü kanonuna ne hacet? 

Oldu olacak, bari satırılar da s::bııhla
n radyodan gctsinJer! .• 

*** 
Kazma güzeli lstanbul ! 

T OPJIANt~ rılıtrını gcni-,lrtiliyommş . 
Anka.ra radyosu hlrindtcl)rindcn 

ılakl binalar da yıkılaeak!,. 
Ne garib ~u bizim htnnbul ki~ ıktık~a 

güzellc~iyor ! ... 

Hayrettir: 
İbtanbulun ı>linı dam üstünde ı;ııksa

ğana benziyor ... 
Yur heline kazma),! .. 

• • * 
' 

Vasfi .Rıza yumurtas1.. 

Ş EHtR Tl~·atr05unun çok sc,·imll 
kı:nn<'tll sanatkan \'a.sfi Rb.a Zobu 

(Ha~r) ele (Krlstof Kolombun yumurtası

na doğru.,.) diye hakikaten çok ho' bir f-

Fakat sc\"imll sanat kar clostumu7., bu 
Y.arH scyahatnamf"sinde Krlstor Kolomb 
~·umurtasına giıl"rken, ~aHha bazı hoş 

hıhaflıklnr da ~·urnurtlayn yuımırtlnya J;it
tiğlnin !arkınıla mı? 

l\IH-;:ııufo t'dCr1ir. bir ~·ıınıurfao;mı ıla 

l\ristof Kolomp gihi biz <'iİI' oturtalım: 

J)oshımtı7. ya7.ısında Amerika~ a Krlı;. 

lof Jiolomb ~ibi J;lt1iğini söylüyor \ 'e di

~·or ki: 

- KrM-0f Kolomb gibi. .. Ondnn hiç 
farkım yok. Aklımca. a:tlm YC bilgice 
dr.mrk lstt•miyorum. ı·: .. ta~fiirullah. 

Dostumuz hıı ~ta~fiirııllahı fırlat1ık· 

tan . sonr:ı hem<>n ~ii~·le ıl"vnm t'fnwktı•: 

- Kr_ ... tor Kolomb ,·nınırn hiıılı• "' nı
Jla sahillerinden ayrılırken ... 

Yumurtayı kır, ı;e,·ı:;iJi ılo!.hınm7.! •. 

Zira. Krl-.tof Kolomh Am<'r)knya n
purla. ılrğtt, ;:-Mn1y1f' ~tfl ! ... 

Mim. 

Esasen içtimai ,yardım için ve _ 
kaletin kabul ettiği bir tahsisat ol-r 
duğundan yakında bir te~kila t ku
rulacaktır . 

Faslılar Fransaya 
sadık 

Rahat, 29 (.A.A.) - Fas nas· 
yonalistlcrindcn mürekkep biı 

grup li'ransız umumi vali~i Gc tr' 
ral Nogncsi ziyaret cder~k t nh 
riri bir beyanname vermişlerd!?" 

Beyannamede Faslı1ann kendile· 
rini himaye eden Fransaya Eatlık 
ve bağlı kaldıkları kaydedilmek· 
tcdir, 



Ingiliz kabinesi Bitlerin Türk askerinin geçit re 
( Başlarafı 1 inddc) ~ehmız lnonüı mıll·· ' 

cevabını tetkik ediyor 
Baştarafı 1 incide Lord Halifaks da Lord!ar kama-

:nan Tufan ve askeri, mülki üme. taliini yendi. Sakarya 
:l iştirak etmişti. Dumlupınar merdan 

Geçit resmini yapacak kıtaat ile je kazanılan uıferlcrlt 
mektepliler Oniversite ır.cydanı • duları denıze döküldü. 

teltlcrlnln nnzan itibara alrnıruısı rasında Çemberlaynin Avam kama 
5arttır.,, rasmdaki nutkuna benzer bir nu· 

Fransada: 
Çocuklar çıkarılıyor 

Paris, 29 (A.A.) - Pari& mm. 
takasından çocuk~arm çıkarılma:. 
sına yarın sabah başlanacaktır. 

lsv:çrede : 
Hudutların kapııblması 
iç·n tedbırler anndı 

na aıralanmı~lardı. J:ınlan CJir e:fıldı. G 
Merasime tam saat 9.45 de baş- tamamile kurtlU:lu. Esıt 

landı. ıenilen Türk milleti eŞS' Musofıniyede mahimat tuk söylemiştir. 
veriliyor 'L:ordlar kamarasile Avam kama· 

Evvela, Tümgeneral 0Eman Tu .ıklarla istiklali kazaııd'-
Berne, 29 (A.A.) - Muhafa~ fan kıtaat ve mektepleri tcftiJ et- O;dumuz ıcahnda 

Roma, 30 - lngUtere.nfn Roma rası salı günii toplanacaklardır. kıtaları, hudutta mevzilerini al- t'kt · · · .. - · • .. ~ . ı en sonra, tız hır boru sesıni 1ükumetımızın em:ıle 
büyUk elçisi Sir Persi Loren, 1tal. Bitler cevabını verdi 
ya. hariciye nnzı:ı kont Çinno ile Berlinde, Hıtler, saat 19.15 de ln 
bir mülli.kat ynpm~tır. Tahmin o - giliz sefiri Hendersonu kabul ede
lunduğuna göre, lngllterenin Hen. rck Almanyanın 1ngiliz notac;ına 
derson vıısrtnslyle yaptığı teklülcr c:evabını vermiştir. Bu sırada Hit

mışlardır. Askerlt.r o(7lcdcn evveı .. ki 
Almanyada. _, tm" 

1 
rd" 

1 
bb d mutea P ordu bandosu tarafından '.!aferler kazanmak h" 

• yeuun e ış e ır. ca m a hu • t tiklat 1 d r - ·ı 
. . dudu kap k . . büt" tedbi s marŞl ça ın ı ve en genç j '"uvvet kaynagmr aı::ı tr 

Hayati ıhtıyaçların ko- ı 
1 

ldama ıçın un r_ subaylaroan Selimi ye 85 ıncı alay -İnden alan ordumuz eıı 
k 

er evve en alınmıştır. . . . .. .. . 

• e era onsey svıçre uzenn- Ar y .. . ~ 
ve HiUerin mukabil teklifleri ctra- lerin yanında Almanya hariciye na 
fmda muntazaman Musoliniye maJU 

ıunması arar namesı 

1 

F d 1 k 
1 

• .. • ıkmcı boluk takım subayı Mehmet re.--er karşısında daima 'ti 

Berli~, 29 (A.A.) - Resmi, den ha.va seferlerini menetmiş _. ı ~eren kursıye gele~~k h~ye_ lac~gmda ~üphe yo~tu< 
6azete Alman milletinin ha- tir. Tayyarelerin inmesi için hu. canlr bır sesle şu nutku soyledı: Nutuklardan sonra ııd 

mat verllmlştlr. 
zırı Ribentropla Schmidt de hazır 

rati ihtiya~larının korunması,, susi tayyare meyoanıarı tayine- Genç .. s~bay.ın sözleri mekte~ ke~~ ~do;o !; bulunuyordu. Henderson, Bitlerin 
Sovyet Rusya garp gar- şifah'i izahatını da dinledikten son- lakkmda bir kararname neşret- dilmiştir. !sviçreden müsaadesiz S&yın büyuldenm, yurttaşlarım zam btr n:ruyüşle geçı 
JJizonlarım takviyeye ra yanından aynlmıştır. Hitler aka-
karar verdı binde ltalyan elçisi Attolicoyu ka· 

mektedir. 27 Ağustos tarihini ..,.eçen tayyareler askeri makama ve asker arkadaşJarsn; Evve!-.1 bir piyade kJ!a 
taşıyan bu kararname bazı geda tın emri üzerine derhal inmeğe Çok eski tarihleri.1 ünlüsü, uJu müteakip askeri tıbbi)rt. 
maddeleri icin ihdas edilen ve. mecbur bulunmaktadır Aksi tak Türk milletinin kahraman ordusu- kuleli ve Maltep2 a !;~ Moskova, 30 (A. A.) - Tass a- bul etmiş ve 15 dakika kadar gö-

jnılsı bildiriyor: rüşmüştür. 3İka usulün~ müteallik tir. dirde top ateşine tut~lacaklar : nun, 'tarihte yazdırdığı birçok fBn. \'3riJer ve rnekt,.-' • ~t 
Avrupıınrn §arkında vaziyet va. Alman cevabı Londrada iaşe kar~larına muhalif dır. h günlerden bMsini, habrlatmak Taksim Abıclesınt 

hamet kcspctmiş olmasına binaen 
Sovyet Rusya lıUkümeti, garb hu. 
dudundald garnlzonla.rmı takviyeye 
karnr vermiştir. 

Tass ajansı, Nene Züriclıer ZeL 
tung tarafından verilen ve Sovyct 
kumandanlığının uzak rıarktaki or
duyu takviye için garb ~arnizon -
lıırmdan 200 veya 300 bin kişiyi 
çekmiş olduğuna dair olan haberi 
kat'i surette tckzlb etmektedir. 

Cevap Londraya ~
miştir. H eme n H a r i c i y e 
nezaretinde hümmalı bir faaliyet 
ba,.lamı~ ve cevabın deşifre~ine ko
yulunmu~tur. Bu faaliyet sabaha 
kadar sürmü~tür. Bu sabah topla
nacak olan nazırlar meclisinde mü
zakere edilecektir. Bitlerin cevabı 

çok uzundur. 

hareketler nedir? Berne, 29 (A.A..) BütUn lsviç... ve kutlula.m&k için, buraya top • kondu 
Berlin, 29 ( A.A.) - İa§C rede ve bilhassa hudut mm taka. )andık. Geçit resmi Bevazrttar. 

kartları hakkındaki kararname. larında setir kıtaları tam bir in.. Bugün 30 Ağustos büyük Zafcl' meydanına kai!;r s~ 
ye muhalif harekette bulunan- tizamla seferber edilmektedirler. bayramımızdır. giden kıtalar abid~re 
lar için şiddetli cezalar derpis Berne, 29 (A.A.) - İsviçre hü Vatanımızın istiklalini. hi:ı"'tün muşlardır. 
edilmiştir. Kartlarmı kullanma: kfımeti memleketin müdafaası ve 1dünyaya tanıtan, Türk ır.ilJ~tinin lstanbul 
dan alım satım yapanlarla kart. bi~~rafJığının L'luhafazası için 'esaret ve ölüm kararın; ve Türk dakı resmıkaouJ 
~arda gösterilen miktardan faz- ı mustacel mahiyette bir tnkım vatanının parçalanmasını ta!lıyan 1 Bu ~abalı o::d!.! ajına f.: 
la alan ve satanlar, kendilerine 1 kararlar vermiştir. Sevr mımho:lesini süngü1crile par- 'rnandanlı~rında bir kablJI 
ait olmıyan kartları kullananlar Bu Ak~rarları ihtiva eden ka • çalayıp atan, 17 ıene evvel bu gün, pılmış, askeri birlikler \<f. 

Moskovn, 30 (A. A,) - Vaziyet 
hakkmda tefsirlerde bulunan Prnv. 
da gazetesi şöyle diyor: 

Sovyet Rusyanm harb tehdidi. 
rJn vahametini mUdrlk bulunmakta 
ve kızıl orduyu kuvvctlendirmeğe 
durrnakmm çabşmaktadrr. 

lngilterade: 
Çembı~rlaymn Avam ka
marasındaki nulku 

L<>ndra, 29 (A.A.) - Avam Ka
.ıdıası saal 14,4:"; <le Wplanmışcır. 
;emberlayn, Avam kamara"ına 
~irdiği zaman uzun uzun ve hararet 
'e alkışlanmıştır. Tribünler ağıma 
.>adar doluydu. 

Ç.etnb~rlayn, perşembe gfinün
denberi büyifa bir değişiklik olma
mı~ olduğunu söylemek suretiyle 
ö_e Ln}lamı:itır. 
Ea~\eldl demistir ki: O gün söy

·~t:iğim gibi başımızın üzerinde bir 
ıehl..tct dolaşıyor. Ilugün bu felake
•ın o günkünden daha az tehditkar 
ülcluğumı s6yıiremem. 

B. Çcmbalayn, 1 "" 1terenin B. 
:mıere Vl•rmiş olduğu cevabın 

!ün akşam tevdi edilmiş olduğu
ıu söylem!ş ve demiştir ki: 

Fransada: 
Paris, 29 (A.A.) - Daladye ile 

millakat yapan Leon Blum, be -
yanatta bulunarak bugün öğleden 
sonra. toplanacak olan sosyalist 
grupuna beynelmilel vaziyet hak
kında son havadisleri verebil _ 
mek için Başvekil ile görüşmeyi 
münasip gördüğUnil söylemiştir. 

Paris, 29 (A.A.) - Akşama 
dot7u Dalndye, general Game -
lin'I kftbuJ ... tırıi3tlr. 

Sulhu kurtarmak için yeni 
bfr teşebbüs 
Parls, 29 (A.A.) - öğrenildi

ğine göre. Belçika Başvekili 

Pierlot, Hollanda kraliçesi ile 
Belçika kralının bugünkü buhra. 
nn bir hal çaresi bulmak üzere 
tavassutta bulunrr.ağa karaz' ver
diklerini bildirmiştir. 

Kraliçe Vifhelmin ve kral Le. 
opold, Fransız, fngiliz. Alman. 
!tslyan ve Polonya hükumetleri 
nezdinde teşebbüste bulu:amuş _ 
tardır. 

Hollnndn hükumeti de. beş dev 
letin Lafrnye'def<l mümessilleri 
nezdinde aynı tarzda bir teşe'b _ 
oüs yapmıştır. 

Frarı.sız hükumeti, Hollanda 
1!;1~.ccsi ve Belçika kralının b':l 
teJiebbüsünc müsfıet bir tartda 

1ngi1t2re hükumeti, Almanya 
:c Polonyı:ı. arasında mevcut o
'ln ihtilafların muslihane bir su
·ette haJfodilebilcceğini müteaa
'it defalar ileri sürmliştür. Mii .. 
akerelerin müsait bir netice ve- cevap verecektir. 
·ebilmesi isteniliyor idiyse orta
ıktaki gergınliği ihdas etmiş o
nn hudut milsademcJcrinin eksfl· 
nesi icnbcdcrdi. 

B. Çemberlayn, nutkunun bu 
'loktasındn. lngiltcrenin harp ha· 

Her ihtimale karşr 

Askeri hazırhklar 
lngiHere~e ~ 
G .• 1 1rl . 

•ırlığmın hlCr noktadan mükcm- emı.er raroın. • aeyn. 
-ncl olduğunu söylemiştir. Milıi sefer cıc?ecek!eı 
niidafM.nın bütfüı daireleri, or Lcndra, 29 (A.A.) - Ami· 
iu ve doca:-ma her ihtimale kar rallık bugünden itibaten bütün 
ıı koymağa nm~dc bulunmakta ıemilerin karanlıkta seyrisefet 
lır. ....tmesini ve limanlarda, sahil. 

Bu dakikada vaziyet şudur: r. lerde veya dubalardaki fenerle. 
aitlerin notumt7.a. \•ereceği ce\'a- rir. söndürülmesini emretmi tir. 
n bekliyoruz: Sulh için çalışmak- 1 ıs:mleri deniz defterlerinde ya
'a ol.ı.n ku"' etlerle. mesai biı r ~ ~lı limnnlaYa gemikr ancak la .. 
yap:nnk vaziyeti istikşaf etmPh r avu~la11la gitebileceklerdir. Bir 
• mit Lnl bu ccrnba bağlıdır. ;emı ancak bir mi.is-ademe teh· 

ve kartlarla alınması kabil olan nun layı~a.sı yamı parlamento - ulu Türk milletnin kahraman or • • amirleri. cumhuriyet lı:J: 
mall~rı kart muka!Jilinde sat. ~un tasdık~ne arzolunaca~t!.r. ~:e ldusu~un, Dumlupı~arda kazandığı vilayet ve beledi.re tebfı 
mak ıstemiyenlcr veya bu gibi tın ı:ı~. agu~toswıda tes.... edı. ,30 Agustoı zaferidır. lurun;::tur. 
cürümler işliyenler mahkemeye len hukumlcrın :ı.ynıdır. -· •. Bugün, geçmiı günlerden çok, ~aa~ 12 de bayram 
sevkedileceklerdir. ~eme, ~9 (A.A.) - Butun pek çok kuvvetli olan tarihin bü _ Selımıye kışlanndan 2l 

Derpiş edil~n ceze:.lar şunlar. :evı~rede t~das. edilen. "F ~t I yük ınilJeti, Türk milletinin genç atılmı)ır. 
dır: ..,(. rvıs,, vazıyetı dolayısıyle, hır Cumhuriyet ordusu biz, iman ve l<ener alayları . 

Büyük cürümler :çin hapis, çok .. umumi hizmet idareleri, inanla bağlı olduğumuz, Miili Şe • I Bu gece bayram ~efil 
daha ehliyetsiz ve niznmsız ha. ezcumle trenler, posta, telefon, fimiz ismet tnönü'nün ve kudretli kıyısında ve İstanbul 
rek.etler için ısltıhhaneye sevk. ~e telgraf, hast~hn~e~er, askeri komutanlanmızrn göstereceği her ner alaylan yapıJacal;t' 
kararnamede beş bin marka ka- .~on trol altına gırmıştır.. ,., yolda, vatan ve istiklalimizi koru- F..!ner alayı saat 21 dt'~ 
dar para cezalan da derpi~ edil- ~Bal~, 2.~ (A.A.) - 1.s~ıçre hu - mak için, çelik kaleler gibi dunna• den hareket edecek traıı1.1-
m· tir_ kumetı dun ~kşamdan. ıtıbaren Ba j;:ı ve öJmeie hazırız. takiben Be}azıda ve ıV>"..·. 

ıe ve A'sa~e ıs~~ametınde bir cok1 o ..... ı ..... : '·----.1 •• ____ 1._1 .-ı. _ sıntfald ahıv na Unrr-1,,;" 
ftalvada: hudut geçıtle~ru kapaıru~tır. An· lrimizde yapyan, Ebedi Şefimiz A. reket ederek Kadıkö>' ı:.l' 

ı cak mahdut bır kac yoldan hudut- tat" k"' h"tl · · · • dar gidecektir Hususi b ~ ur un ve şe ı enmızın manevı · · 
ot omo illerin larBg~çilebilmektedir. huzurlarında, saygı ile iğilirim.., Halkevlerinde bu geee , 

seyriseferi yasak . e:n, 29 (A.A.) - Federal mec. Genç takım subayının atec::li nut- yapılacak. konferanslııf 
Roma 29 (A A ) R lıslen çarşamba .. " · d ::r • , · · - esmen bil gunu ıçtımaa a - ku meydanı çeviren halk tarafın - tir. 

dirildiğine göre 3 eylulden itiba. vct edilmiştir. Ruznamcdc şu mcr:Iı' d:ın uzun uzun alkt~landı. Bütün yurt 1.afer b3~ 
ren bütün Italya&ı topraklarında deler vardır: B .. k 1 h" ti "k t~ , , . undan sonra Tumgeneral Os • un eza ura a u 
asl(eri ve resmi veya umumi hiz- ~ : - Fe_deraı. mcclıse gemş sa- aman Tufan, şu nutku söyledi: 
met otomobil, otobüs \'e kam _ ıa.;ıyet verılınesı, G J •• l 
Yonlardan bn k .• f 2 u , . 'h enera ın soz en ş asının seyruse c_ - mumı ınti abat. ,, \ k d 1 ri yasaktır. B ı "k 11 J r ·a aş ar; 

0.ÇI a!la : Zafer ba"·rammız kutlu ol::ıun. 30 ağustosta nitibarcn de Jo. ~ 
kantalarda adam başına bir por_ Hususi salatııyetler veren Bu kutlu \'e mutlu glinde Türk mil· 
siyon et \'eya on!rktan fazlası ve- kanun · !eti kuvvetine güvenerek istiklfüinı 
rilmeırl yasak edılmiştir. Lük.::emhurg, 29 (A.A.) _ _ Mebu· \"e insanca rasamak hakkını kazan 

Roma, 29 (A.A. > _ Beynclmi- san m1ciisi, hükftmete hınu i sala-1 mı~tır. Cihan hari:>inin sonunda is· 
lel vaziyetin vahameti dolayrsi. hiyetler bahşeden kaıuınu ittirn!da tılacı devletler verdikleri sözde dur
le, akşam ga7..etelel'i halka:, bil' kabul etmiştir:. 1 ma:hlar. Silfıh depolarımızı >'all°mı 
e~niyct tedbiri (•lnıak iizere bü. LükEemturg 29 (A.J\.) _ Harit:i-ı et~ler, ordumuzu dağıttılar. Yurt 
yük şehirleri terlcetmeğ1 tavsiye ye nazırı, Fransız büyük elçisini muda(aa~z kahnca her yere kolay 
eyelemekt:edir. j kabul etmiştir. Fransız elçi i, Fran· ı ca girdiler. Zamanın be:ll:ıa:1~ P:1fr 

Roma, 29 (A.A.) - ltalyan sanın harp ihtımatinde Lüksembur şahı da buna yardunc:ırdı. I:.şı goru 
bankaları her türm dö,·iz mUsa., gun hudutlmına hürmet etın~k ar 1 memiş zulüm ve hakaretle \'C p:.di· 
adesi vermcği talik etmiştir. mini bir kere daha teyit eylemi ir. şah ya;dımi'e Türk milletinin el· 

kolu bağlar.mak i'itcnirken millet 
hakiki varlığile doğruldı.: ve fıaşım· 

kendı içinden çıkan kur:tarıcı Ata 
türkü ~eçirdi. Dört "ene üren çetn 

SON DAKil(A 

r- Bugün 30 M 
~l 

Zafer Bayramı ' 

AL KAZ 
Yeni sinema me<lsi 
filimle sayın muoıt" 
bugün matinelerdeıı .i 

kapılarını açtY 

"25 kısım tekmili l:>1 

Bas rollerde : JO 
MJ\CK BRAVN fil' 

mticade'.e:le milictımiz tiülun garre u 
Saştan aşağı serg 

BEERY 

Polor,ya umumi se~erberlik yapmamış 
Vaıı(lva, 30 (A. A.) - PrsJl'li tebl .>... Polonya htikümctın!n umu· 

mr aef~berliği emretmiş oldlığuna dair <'ltlrr \ nrşo\·ada deveran et'mtş 
olan rnyialan kat'i surette tek:db etmektedir. 

Yugoslavya - Macar - Ro:ııanya ademi 
taca '/Üz paktı 

Blıltreş, 30 (,\. /\.) Hava.'> ajm1sırtdan: Macal! elçisi B. Ladislası 
de.. Rıırclossy, B. Gaf.ene:> ıle göriişmtiştür. İyi mn:lümııt almakta olan 
mııi>afilde, clçiııin B. GaCenkoya Rorna~ra wırnfııt:fan evvelce teklif ' 
"dilip d<' :.tacnr hükfımetincc n:>zaTı itibara nhnmal(tan imtina ~dil • 
ıniş olan ndemi tecavUz misıı.kr imzası nrc'3elcsini şımdi nazarı dikkate 
:ılmağa kurnr verrnii;i olduğunu bildiımiııtir. 

iyi maliımat nhnnkta olan mah:ıfildc, P..:oma:;yn, Mncarlstıın ve 

tile çarpı~tı. Bir ··-j ·· vardı. "Ya ,.rıt 
,....,~ ... .-.ı..r d~J., h., .. r 

istiklal ya ö!fün,.. hk önce Mili. 
1
1 ••••llııie:I-~ 

,. ..... _ Laıe....,,,[1 
30 Ağustos Zafoı Boıyrammın Azametine Jayrk\. bir J1f 
yaptr: Şimdiye kadar yapılan tüdcçe filmlerin en mu 

En mükemmeli ... Ve en güzeli. 

Keşif Alayı 
ERROl. FL YNN • OL11V"iftl de H1AVftı.ArfU 

Ayrıca: En son TRAKVA MANEIVRAI:.A:RI Bugün f111I 
Harp mi olacak? Sulh mu olh l ıikesinde lambn yakabilecek 

•ak? Bu tıısusta henüz ve• r v sonra derhal söndüı:ecektiıı. 
'lir kara1· y'lktur. Halli ümidimi Londra, 29 (A.A.) - Müh-
-:i muhnfıız,ı etmek istiyoruz. :.:ıa: röhns dairC3i (sivil miidafaa 
'a sulh lehinde ç-ılışmnlt arzu e~i nezareti) bütün fabrikalara, u
yoruz. ICndimi?.e çizmiş oldu~:ı- mumi ve hususi binalara, istas
muz yolu t.ı.kip içfa sarfctmekt, yonlara, spor sahalarına, gaza. 
olduğumuz kuvv tin zaafa uğra metrolara hulunduklan yeri 
masına müsaade ctmiyeceğiz. 5~steren ,.e uzak.tan <>kunabi. 

Yugoshya arasında iiı,: ta~aflı bir ad mi tccavUz nı:sakı akdinin muta. 
c:ıvver. clduğu tcbariiz cttirilme!rt "dir·. 

den itibaren LALE'de,, Tcfefcn ~ 43595 
·- • •' .. . - '• • r 

Çt>mbcrlayn nutkunu süylediktc.. len levhalannı kaldırmalarını 
sonra işçi partisi 1;derl söz aımF
ve liberal parti i Iidepi fidilfın~ bir 
sulh lehinde mücadele etm"k huiiu
sundaki karariarmı bildinniştir. 

•:nretmiştir. 

Londra, 29 ( A.A.) - Har
be ka?'§ı sjgorta primleri bir. 
ruisli artmıştır. 

lnfılakta 1~ kişi öldü 38 kişi yaralandı 
7arşova, 30 (A. A.) - Tcrnov istasyonunda vukuhulan infıliik Bii ün lrakyayı htreten T c ~K' ıtlı" 

nnticesindA 17 kişi ölmür:, 38 W§i yn.raJannuııtır. Y. l k 1 
ı maz ve ırJ maz 

1 ~ vrupa hava sefetleti de tatil edıld ı Çelik Ordusu:nua En Son MaDevrası F.lfll 
Bertin, - lstanbul seferini ynp. YcsiUtöydcki fialy:ın ve Altn:ın 

makta olan Doyç~ Iı.o~tanze seter:-! cba:ısr pe~d rt>C?Y' momlekct1erinc BTJ GCN ~ 
ıe~n.i birkaç gündcnberi tatil et· dönmektedir. Şlmdiye kadaı· gi _ ı ı L A L E v e T A K S 1 
Dllftir 1 dl'nlcr:- epeyce blr ydcün teşkil et. p 

mckteu1r, Sinemalanncla 



IO .\tUSTOS - 1939 

~' 1itanS1 ve llifJ• 
Son trb f»u 
sabah geldi 

Undan sonra 
eıteye kadar 

frenler ancak 
sefer yapacak 

Birçok vatandaşlarımız döndüler 
~ !>es altı yolcu ile geıen bugünkü Konvansiyonelle gelmi~ 
}'Ol enleri bu sabah 90 kadar lerdir. 
i~ ~.etirmi~tir. Bu yolcula· Bu yolcuları getiren Berlin vagon 

H A B E R - Akşam Post;ısr 

orduları taarruza Alman 
hazır bulunuyor! 

s 

Çorumda 
tela ket 

sel Hudutta bir Leh 
zabiti öldürüldü [(~~ı 

1ÇERDE: 

ltetıilc ır kısmı Konvansiyo· !arının tehacüm dolayısile gecikme· 
1'rtn· Almanyadan gelmişler· si yüzünden tren B·ı:lapeştede dört 

~n bu kadar kalabalık ol· saat bekletilmiş ve bu sebcble Kon· 
ııc' Ududlann kapanması do· \'ansiyonel ancak saat dokuzdar. 

( Baştaro/ı 1 incide) h . . B * ~elediyc imar işleri müdürlüğü 
Dört y~mda bir çocuk da b:>j·ı· Leh Cum urreısı, aşkumandan Ta~sım~c.yapılacak sergi binasının 

ianlar arasındadır. ÇocuğJn ana31 prOJelerını hazırlamağa başlamış-
~uurunu kaybetmi~tir. Birçok evl~r Mar lşal Smigly Rydz ile konuştu tır .. 

Alrnan}·a, Fransa Ye ltal· sonra buraya gelebilmiştir. Yolcu· 
lat~ık .harice §İmendifer sefer· lar. artık harbin çıkacağım muhale· 

. tdılmiş bulunması ve bu kak görüyorlar: 

kısmen yıkılmıştır. "' * lzmirde .bulunan belediye imar 
Halk, hükQmetin gö terd iği bü· Londra, 29 (A.A. > - Bratis • la yanyana yürümeğe amade bu. ş~bcsi mütehassıslannd::m Go'tye 

vük alakadan do:a~·ı ,.o~c min.1::tta• ı lnvadan Times gazetesine bildi- lunduğunu söylemiştir. 1 epebaşı bahçesi projeleri için çağ· 
1 .seferin sonuncu olduğu bil· Maamafih A vnıpada tren memuı 

J J :r rılmrştır. 
dır. rildiğine göre, Pclonya askerle • Vartovada müzakereler * Belediye Eminönünden Uruca· 

1 Sebeb' .. ıyet ,·emuştır. 'an. şimdiki fevkalade tedbirlerin 
n sonraki Avrupa trenleri üç dört günden fazla sünniyeceği· 

· 1 • e • Belgrad • o(ya · Pih ni. harp çıkmadığı takdirde hudut· 
tanbu\ ara::.ında i~'iyccek 'arın bu müddet geçince açılaca~rım 

Sel altında kalan köylerin ekse· rlnden bir grup. hududun iyi tah ve temaslar p~mna. açılaca~ 25 metre genişli· 
risile, muva$3le çamurlar yü-::iı ı.m dit edilmemiş olduğu Cadca mev_ gındekı caddenın güzergahmı tes-. t Varşova, 29 (A.A.)' - Reisicum· b' t · · 
henüı muntazam bir sekilde tcmtn kii ynkmmda huıfadu tecaviız c - ıt c mıştır. - .

1 
. 1 hur Poscicki, v. anında maresal Smig * Bev ~l d 1\1 t dd edilememiştir. tiklerinden dolayı esir cdı mış er. • Jog un a e e ca esi ile 

söylüyorlar. 
dir. Bu grupa kumanda etmekte ly • Ridz olduğu halde öğleden son- Gazhane arasında yapılacak çocuk 

Kızılay da büyük yardrm tc:lbirle olan Leh zabiti öldürülmüştür. ra Başvekil Skladovski ve hariciye bahçesinin projesi hazırlanrnıştlr. 
Hadisenin vukua gelmiş olduğu nazırı Beki kabul etmiştir. . *. <?rt~ tedrisat yabancı dil mual· ~tedrn ilerire trenin gitm 

trı1 '"k 
Fransada ihtiyati bir tedbir ola· 

·ak Alman ve İtalyan hudutlarını ri almıştır. V.arsova, 29 (A.A.) - Bek, ak~ 1 ,1mı ıhtıy~cmı ka~ılamak üzere, 
1 

ııı iın1\an bırakılm:ımı~ 
:ı.n "t· ı e. ı ıbaren tren :oiuna te 

~en b·· ·· 1 • 1 · h 
'mpatmış bulunuyor. ... Ç.Orum halkının zenginleri bu hu· 

susta Kızılaya tcberrüatta bulunma 
ğa başlamışlardır. 

mm taka, Alman askerlerinin, iş. ~ :r- '\: abancı dıl k 60 t 1 be l doğ F b
.. ilk" 

1 
. . . k J ursuna a e a ı-

gnli altmdadır. ma ru ransız uy • e çısını a· nacaktır. 
.!tun m~-:n • .! .et ~rın u 

~ ıe l\ap~tılmı~tır. Alınanyadan 
trJer arac;mcla sınop me1Juc;u 

111 ~ Ali ve Bursa mebu:ıu Mu· 
Ilı aha Pa:-cı da ,·ardır. 
~.:~sumuz da. gezme m:ı.ksa 
ıij .. 1ne g· ttik\erini vazi) etiıı 

0 dı 
1 :ıiızünden dönmeğe mec 

lkıa,..i. Alman) ada tama· 
1'ı fi h:ı , m:ınzara ı m~vcut 

u hudutların kap·ındıqmı 
~ •. ~er ve bugünkü trenlerin 

1 1an galen son katarlar ol· 

Vaktinde bilet alamıyan 200 ka· 
dar Türk Almanyada kalmı~tır 
Bunlarl)1 çoğu taleb~lerimizdir. An· 
c~k hudutlar açıldığı zaman buraya 
jönebilecekl- ·dir. 

Sel felaketi eşnasmda 8 kişinin 
boğularak öldüğü, birçok hayvana· 
tın ve henüz harmanlarclan ~.:~~ı· 
rılmamış ekinlerin mahvolduğu 
anlaşılmı~tır. 

Bremen Nevyor~1a 
tetkike tabi tutuldu 

Leh - Slovak l:ududunda tah· bul etmiştir. * Liman işletmeleri umum mü· 
,it edilmiş olan Alman kuvvetle. Va~a mahfillerinde samldığr dür muavini Hamit Saracoğlu cu· 
ri, üç grupa taksim cdilmiıtir. na gör(', Bek, Fransız büyük elçisi· ma günü l.sk~ncie";Ina gi.decek.tir. 

ne öğleden sonra reisicumhurun Orada yem lıman ışletmesı teşkıla-
Bunlardan birisi Vah vaeiıin • • . tını yapacaktır. 
den, diğeri Volon yolundan ve ü. nezdınde vukua ~el~n ~~lantıda a· *Vali ve belediye reisi Lutfi Kır-
çüncüsü de Presov yolundan ta. lınan kararları bıldırmıştır. dar dün Irak konsolosuna iadci zi-
arruza amade bulunmaktadırlar. Varşova, 29 (A.A.) ' - Danzig yarettc bulunmuştur. 
Slovak ordusunun ~fa edeceği va- makamları, Danzige giden veya * Bac;vekftlet müstec;arı Vehbi 
zifenin Alman ordusunun gerile. bu şehirden geçmek Uzerc gelen dü,!1 A~kar~v~ dön.müşt~r... . 
rini himaye etmek vey... Macar bütün Polonya yük trenlerini mü. . Du~ ~utun daır~ mud~rl~_yı ,-a· .. . . lı muavmı Muzaffcrın re•s1ı~ınde 
hududunda bekçilik yapmak ol. sadere e~ışlerdı.~ .. Bu su:etlc ser toplanarak pasif müdafaa tedbirleri 
duğu zannedilmektedir. best şchrın statusilne bır darbe üzerinde görüşmüştür. 

Polonya aleyhindeki neşriyat daha indirilmi§ uluyor. i~ lstanbulda satılacak sömikok 
~ teyit et.miş1erdir. 
~da askeri stajda bulunan 

~ba anınızdan general Şükrü 
t ~lar, muhtelif heyetler, me· 

Buradan da Avrupa trenleri va· 
ziyet deği~inceye kadar ~imdilik 
ralnız Peşteye kadar yolcu götüre· 
cee:inden daha ilerideki ista~yonlar 
iı;in bugünden itibaren yolcu kabu' 
ecfüemiyecektir. Bu hususta alaka
darlara bu sabah Paristen telgrafla 
emir geldiğinden artık Peşteden da· 
ha ileriye için bilet verilmiyecektir. 

Dün a~tı;am giden S~mplon ekspre 
sile hareket eden Almanya, ltalya 
ve Fransa yolcularının ~imdilik 
Budapeştede kalacakları anla51l· 

Nevyork, 29 (A.A.) - Nord • günden güne şiddetlenmekte ve varşova, 29 (A.A.) - Polon- kömürl~rinc ~onan l~ 75 ~uruşl~k 
dentscher Lloyd menıı.:rla:ı h~ - Alman propagangasınm mevzu . ya pomiranyasmda Malepolkog. narh hır evl~ıldc tatbık .. ~3ılec~hr. . , . . * Un fabnkası ve d0~ırmen ır;lr--

!arını ele almaktadır. Slovakya - ruew de bır ~1?1an ?ev:ıy_e kolu tenler cuma günü belediyede 1.DT')'-ı· 
da bir takım nümayişler olmuş • Polonya arazısıne gırmı§tir. Po. nacaklar. un çe~nisi üzerinde göı.ı· 
tur. Nümayişçiler, Polonyadan e. lonya hudut muhafızları, üzer • şeceklerdir. rı \'e .altmış kadar talebe al· 

gtrı dönm~ emri üzerine 

Ağustos 
~' ı U • ·ma·ı ı ı 
~ .\. . 
~· ı!ustoıı 1022 de, l:n' ra • 
~ ~eıçiğin ltn.zandı~"1 c~ iz 
tlp~unuz. 
·~ tçik ki, vat=n isr..ini 

b:J muazzam b:r:a71 tut· 
le •• 

'ıçın, ltanrnı ~:ı c·amla· ''°t. harç yerine J.."'Lllhnmı§ 
tıa-.'ılede banu seve se\'c 

\~Mehmetçik ki, asırlardır 
Ve iğtişaı menbaı olan 

~d da, farkta, cenupta vel • 
, ~tlarnnızrn dört bir tara. 

. . n emin, kuvvetli oldu· 
~~~ herkeıle dost, mesut, 

~~. o~aınıza 30 Ağustos 
~ ~ kunnuıtur. Dün· 

ili de, sulh lehine bu kadar 

' t netice veren zafer pek 

~İnin JO Aiuıtoıunda 
~ bir zafer kazandıy. 
~ de yarın da, )•anncian 

~tı..e:-• da icap edene yeni 
~ l.r yaratmak bizim i · 
~ olan akıb:ttir. Bunu, 
~ tçilderin sabahki ge
~ ıördüm. Sade b:ın de. 
~ kiıi, aynı heyecan, 
iti. IÖZJ'•tl•rile gördüler. • ı... ...._,. ıelince, aynı aaf • 

~ >-., aa._., olduğu gibi • ıe. 
~ınağa hazırdırlar. 

>'di i ıevİn!ilc kutlarken 
~ evvel bize, bugünleri 
' . '\ • Çan can!arinı fe•'adan 

ı >.!_~ •ziz ıehitlerimizi hu • 
~~liın. 

ilde d" l • utman a b:rııber 
"'-'le• , ... d uı ta•nnı e rc-rn., 

"-~'r:~zun. etrarnd~ her 
'--tı lftütt~hıd, şefle: ı:T" ize 

""- - -• 
0larıw bc~liyc~~-. 

maktadır. 

zine nezaretinin bUtün gemilerde 
yapılacağı gibi B:emen vapurun. 
da da resmi memurlar tarafından lindeki Slovak topraklarınr iade terine ateş -etmiş ve bunun üzeri. «· Dün aRşan: Taoon se!aretlı.,~ .... 

et;mesınnstemeK~:aırıer. -n Aimanı:ırgerı-çcırırnıtşt1r.- ..c.in~ ollerlin~ir~iğinc., tavin c~il . ., 
Emniyet Mü~Urüoün 
dılckat nazarına 

~ 

~:- 6. ..... &.:i. ,;i,!;1 GI'-it.: ,.....ıt'.J__..,.;-- J.., 

dar mezkur vapurun hareketten Monsenyör Tisso, Slovakyanın Sabahleyin de bir süvari dev- .eskı !okı:o e)çımız H'':1sr~v ~ere-ll' 
menedilmesi kararı karşısında 

sadece Almanyanın himayesi va. j riye kolu Bialrırsy Mylnarskie şercfınc bır zıyafet vcnlmıştır. 
zcdilmemis olduğunu, belki onun. I yakınından hududu geçmiştir. 

Bir muharrir vazı~es=ni 
yapma !lan menedılır mı i 

hayrete duçar olmuştur. Gemi • 
nin gerek hamulesi ve gerek mü. 
l'ettebatı tetkike tabi tutulacak-

DIŞARDA: 

* Cuma sabahı "Suff ren .. kruva· 
zörü ile Singapura gelen Hirıdiçini 
umumi valisi BreYie dün Clifford· 
da karaya çıkm1şt1r. Vali burada Bu sabah Sirkeci lstrı~yo:mnda 

.\v:upa1an gelen yüksek mevki sa· 
hibi bir •yo!cuyu karşılaya, bir 
m:ıharririmiz, gazeteye ait vazifesi· 
ni yapmakta iken, istasyon polis 
m~:nurlarıntlan· birinin ye:-siz bir 
müdahalesine maruz kalmı~tır. 

l\ I uharririmizle yolcu arasında· 
ki konuşmayı keserek F>ir istihbar 
işinin yarıda kalmasına sebebiyet 
veren bu memura muharririmiz. ra· 
pılan muamelenin do~ru olm1dığ1· 
m, vilayetin verdiği bir hil\•iyet va· 
raka3ile gazete na..'llma çalışmakta 
bulunduğunu bildirmişse de ~irin 
den talimat aldıfmı ileri sürerek 
sert bir lisanla muamelesinde ısrar 
etmiştir. istasyon komiseri de bit· 
tabi buna iştirak etmiştir. Bu vazi· 
yctten hayretler i;inde kalan ecnebi 
yolcu da ç?'dlip gitmiştir. 

Ortada hiçbir şiklyet olmadı~r 
bilakis muharririmizle görü,en ec· 
nebi yolcu kartım vennek ve tanış
maktan memnuniyetini beyan et· 
mek suretile konuşmaya müaait bir 
,·aziyet aldığı halde zabıtanın böylr 
bir müdahalede bulunmasının doğ· 
ru olup olma:hğını Emniyet direk· 
törü sayın Sadrettin Akadan sor· 
mak ''e bu vazh•etin tekm-ür etme· 
mesi için icap e:len emirleri verme
sini tem!nni etmek ha!<kımızdır. 
:anıyoruz. 

Tayyared3 tir dünya· 
reko u 

tır. 

Ankarada 30 Ağustos 

Ar.kara, 29 ( A.A.) - 30 
Ağustos Zafer Bayramının 1 7 
inci yıldönümü bu sene de bü
tün yurd içinde en geniş bir su
rette kutlanacaktır. 

Ankara, daha dündenberi 
')u güzel yıldönümünü tcside 
'ıazırlan:nış bulunuyor. Şehrin 
hütün caddeleri "e resmi ve 
~usuai binaları milli renkleri. 
:-rıizle süslenmi§tir. 

Kutlama programına naza
ran, Gcnelkı:rmay Başkanı 
~1fareşal Fevzi Çakmak, Genel. 
\ul'may makamlarında saat se
!~izden itibaren ordu erkanının 
. e sekiz bu:;uktan i~>aren de 
si,·il erkanın tebriklerini kabul 
~<leceklerdir. T cbrik merasimi
ıi müteakip H">odromda bir ge
~!t resmi yapılacak ve saat 9.30 
fa istiklal marşiyle başlanacak 
'.>Um bu merasimde garnizon 
1lirliklerinin muayenesinden ve 
:ıutuklarm söylenmesinden son· 

1 t . . k ra ... ı aat geçıt rcsm· yap:ıca -
'ardır. 

(Bcış tarafa 2 incide) 
meldir ki iş, Danzig mesele-inden 
çıkarak bütün ihtilaflı meselelerin 
hallini na1..an dikkate alan geniş ve 
şüullü bir şekil alsın. I !itler, demok· 
rnsilcrin noktai nazarlarım bilerek 
böyle bir müzakereye girerse, ki şim 
di girmiş bulun.maktadır. Dünya 
meselelerinin bir sulh masasında 
halli ümitleri ç:>ğalacaktır.,, 

geçirilmekte olan büyük dersten muhtelif istihkflmlarla sivil ve as· 
böyle istifade etmeleri lazımdır. ke~ hava me~·danla:ı:ı. l!~iştir. 

Bir taraftan Bulgaristanın antant -~ Haye den b:ldırıldıgıne 15-
camiasına p~1nmasma derhal te~b- re ~u~tımet, petrol ıhr:ıcatıru m'!t,-
büs olunmakla beraber diğer taraf· etmıştır. 
t~n ·_bu. yoldaki ç.alışmaların netice· * Resmen bildirildiği.ne l{>re. Nor 
sın.e !n~ızaren • dığer antant devlet- veç bankası kambiyo muameıtı:m· 
len ıttıfak programını derhal ha· da tngiliz lira.mu~ olarak atr.ıR· 
zırlamağ~ .ve hattı . gerçekleştirme· ~a nihay~t wımiftir. 
ğe geçebılırler .. , • R 1·1·~· *Prens Boasbee. oma va ı ıı;ı· 

Almanya Japonyayı nc*taDyük~~ ~ • .: __ De Adisa-
Asım Us, bugün son zam;mlarda k b u....,...... \JA;,.;--

VAKlT 

Bulgar gazetelerinin ortaya bir ay etti babadan Romaya get~t3tir. 
Trakya davası attıklarını mevzuu· * Papa bugün. ltalyan kralı ner 
bahs edere:{ bu gibi bir davaya gi· Ba~tarafı 1 incide dindeki mümessilini kabul etmi~ir. 
rişmenin bir canilik olacağını söy· reddüdlU nzlyetl aydmlatTyor. 
le~~te ~·c dcmektedi; ki: . Şimdiye kadar Almanya ve ltalya 

. Şımdıye kadar J;3u.gar gaz~telen lle elblrllil etmıı olan iJapon)·anm 
bırçok defa Akdenız mahrecınden bahsediyorlardı. Dedeağaçta iktisa· bundan sonra uzak. prk vo A\TIL. 
di bir mahreç her vakit konuşulabi· pa slyuethıl bu devletlerden ayı-
lir bir mevzu olduğu için Türk efkft· racap anlatılıyor. 
numumiresi bu gibi neşriyat karşı· Eski Batnldl HlranQJDa, Japon. 
sında sakit duruyordu. Fakat Trak· ya.nm umumi alyuetlnl tamamen 
yad_an. bah~tmek, Akdeni.z~e ikti· dejlıilrmek Jiıımgeleceğl kanaaU. 
saclı hır mahreç demek mıdır? Bu. . .. doğrudan doğruya hem Türklere, le lstuumı nrmlıtlr. Ona gore 
hem Yunanlılara karşı caniyane bir JaponJ81UD dablH kuvvetleri yeni 
taarruz değ"! midir? Bu hareket ba,taa reorganlıe edilecektir. Ha. 
Türk ve Yunan topraklarına Bul· rlcl alyuotlno de ye.nl bir istika· 
garlann göz diktiklerini \'e taarruz met vcrUecekllr n bu istikamet 
içi~. hrs:ıt.~klcdiklerini ifade etmek ~imdlyo kadar oldu~ gibi, lnı.'11te-
degıl mı<lır... 1 1 • ı ·ı bl re , . ., Amer k3 alcy ııoo ( <'~ 1, _ 

Iraklı bir prenses 
Bu sabah memleketimize 

geldi 
Kendisine bir aşiret reisi 

refakat ediyor 

A\'rupada bulunan Irak krallık 
ailesine mensup. Prenses S. A. Ra.. 
ciha bu sabahlc: Seınplon ekspresi· 
le şehrimize gtlmiıtir. 

CUl\IHURtYET lakl5 onJamı lelılnn bir anla~maya 
Yunus Nadi bugün "Tecrübenin mUte,·crclh olanı.cır. J•ron hUkfl. 

Gece için de Ankara garni- n:ılk;ınl:ıra verdiği bü>·ük ders,. mctl Alman ademltH:\\'üz nlllabe
~onunda bulunan birlikler t1'ra· ba~lıklı başmakalesinde son Avru· <lesini, Almanya ilo ttııly:ınm 
f•udan büyük günün §erefine pa krizinin Balkan devletlerine te- Japonyaya karJı bir ihaneti o· 
J .. "llikler tertip cc1i"mi§tir. Bu §ekküllerinin zayıf noktalarını apa· tarak görüyor ,.e bundan sonra 
ara~a kıtaatın i§tirakile teşkil çık gösterdi~ini söylemekte ve şöy· tutacait hattı hareketle bu lha. 
~dilecek olan iki fener alayı o"n- le demektedır: •- -•·- ı "Mütt f"k Balk d 1 tl · - ncw muaabe e etmeye baıırlanı. 

Prenııesc [rakın Şammar aprcti 
rciai Şryb Adi Alyavcr ve lcltibi 
refakat ctmektc-dir. Yilı.U siyah bir 
t Ul!c örtfiHI olan prenses, tamami· 
le siyah rob giymiştir. 

1erind "k ld ... h ld e ı an ev e en muş· . e muzı 8 o ugu 8 • e terek askeri hartket yapabilirler mi yor. 

~·· 
~0"Yet - Alman-

Clevland, 29 (A.A.) - Teyya.. 
reci Turner, kapalı dairede 6000 
millik bir mesafede 297 ,767 mil 
silr:ıt temin etmcğe muvaffak o. 
larak yeni bir dünya rekor.ı tesis 
etmi~tir. 

?e~r dolaşacak ve gece ıenlık- suali katiyen yersizdir. }ierhangi Tokfocla bulunan lngUlz n Ame
. er~n dlvamr m.üddetince Ordu- Balkanlı devl~ti~ bütün kuvvet!cri rlkan seflrlerlnln blrlblrlnl mUtea. 
evı karşısındakı Atatürk heyke- ~o~ularını~. ıhtıyacına ve vazıye- kip Japonya harlclyetılle yaptıkta.. 
li önünde ve Ulus meydanında ~n ıcabına gore e~ kı~ ~a,!lda en n miillkatlar da bu lhtlmall teyld 

Milli kıyafetiyle epeyce nazarı 

.dikkati celbeden Iraklı aşir"Ct reisi 
gezinti maksadile Londraya kadar 
gittiklerini, ahvalin son kanıık:lığı 
dolayısile memleketlerine dönmek • 
tc olduklarını bir muharririmize 
ıöylemi§ti"r. 

"~ Pakt• 
~~~l'flan tasr'i'-c ed1ltc~k 

>tt }.~· 29 (A.A.) - Yüksek 
~ tt .. lı c~ı:si 1 cylül:len evvel 
-~tr,,~ınan mis:-.kını tardik 

ınc başlıyacaktır. 

Turner. doğru hatta 345,350 
mil süratle uçm11ştur. Tayyareci 
1 cylüld~ CleYla:ıci'da ya!,)?laca!· 
ol:ın Tomson mükafatı mil.saba • 
!:asma iştirak edı:>.:-el~tir. - --

;ki bando c l kt lazım. ~erlere ;·etışebıleceğı!'ı e1:nla· eder görünlb·or. . 
_a aca ır. mak ıçın vazıyete harta uzerınde · 

A k h ık · • f da bir göz gezdirmek kafidir. A\TUpa· Almanya Auupada So'}·et nus. 
n ara a evı .ara ın n . . .. .. . vanın bit n ğ t . tt• .... ı- - • nm hıçbır buyük devletı askeri kuv " ara 1 mı emın e •· or..ıı· 

. ~ 30 ~-."~us es OO:yramn:ır kut- vctlerini bu kadar süratle tah it e- kat buna mukabil Japon ittıfakmı 
::ı.mak ıc;ın halkevınde hır top· ( dcm"z demekte tereddüt etmeviı. elinden ka~ırdı. 

'.::.ntı tertip edilmiştir. ' Balkanlıların geçirilen veya· hfüa HASAN KUl\IÇA n 

Prenses ve refakatindeki zevat • 
bugünkü Toros cksprCllİIC a.jda • 
da hareket etmişlcrdt\ 

Şeyh Acil'in aşireti Musul civa· 
rmda bulunmaktal::lır. 



An karada 

Yüwze müsa
bakaları 

Ankara, (A.A.)_ - Federasyon 
yüzme müsabakası pazar günü saat 
14,30 da Barajda gazino önünde 
çok kalabalık bir seyirci kütlesi hu· 
zurunda yapılmıştır. Bu müsabaka
lar Türkiye birincilikleri için bir 
hazırlık müsabakası mahiyetindey· 
di. 

~ramuz<dlakB tnpıer - - - -
Sporcu bozuntuları 

l"edi, et.i.r. tane genç gördüm; koltuklarında formaları, elle
rinde futbol ayakkabıları, itise kakı5a tramvaya bindiler. 

Anla~ılıın ba5ka bir ~emte maç :yaııma,-!a :;idiyo rlardı, Tram
vayın hemen yarı~mı dolclurdular. Yüksek SC'iile konu5uyorlardı. 
Bir tanesi: 

- Ulan, dedi. l\loruklan l>apeli lm}rmraya 
emdiğim üt burnumdan geldi. 

kular anamdan 

Otcki hemen atıldı: 

- Sorma be! Ilea de kocakarıyı kafe'ie koymak l1:in neler 

l 
Hafif sıklet dünya bok· 

şampiyonluğu ! . 
Meşlıur zenci şampiyonlardan tek gözlii Armstrong ile Lu Ambcrs arasında geçen gün A.m~ık 

pılan boks miisabakasımla zenci boksör hafif siklet dii11ya şampiyonl11ğu. ü~ıvanını kaybelm!ştır. ·b Yaprlan müsabakalar çok heye
canlı olmuş ve seyirciler de iyi bir 
tesir ve heyecan brrakmıştır. 

Teknik neticeler şunlardır: 
100 metre serbest 

çektim. 

l'üksck sesle konu5tukları için herke::; onları dinliyordu. Baba
larına "moruk" analarına ''kocakarı'' diyen bu gcnı;lcr kullandık
ları çirkin kelimelerle etrafı memnun ettiklerini zannederek ade. 
ta illihar ediyorlardı, 

f!öğiiş çok miit~ıiş olmuş t•e baştan s~1ıa kadar .. '~ı-~'ka~ele içinde geç "!ış~ır. Lu Ambers ~ır ,Jıa~1 ycmış olmasma ragmen Armstrongwı nızamsız doguşmuş o~ma.mıdan ıslı~ade_ edere~ galıp ~~~fr· 
fi/ siklet di"hıya şampiyonu olmuştur. Resmimiz Lu Ambersı müdafaa t•azıvetınde ~ostermekt 1 C" 

El topunda 
Almanlar Macarları yandı 

l - Nevzat Yongu 1,18 D. "mü-
sabaka harici., 

2 - Nejat .Nakkaş Gazi lisesi, 
3 - Hasan Ceylan A. Gücü. 
100 metre sırtüstü: 

Sporculuğun ciddiyet ve terbiye oldu~unn, tramrnyda l·ük<1ck 
sesle konu mnnın bir kabalık olacağını bilmiycn ıa\alh <1porcu 
boıuııtuları l 

Finlandiyada atletiz ~ 

l - Kfunil 44. 2-5 Ankaragücü, 
2 - Faruk Gazi lisesi. 
3 - Muhteşem Sanat okulu. 
100 metre küçüklar: 
1 - Bülent r::-"n 34. 4-5 D. 
2 - Osman Hassa 36 dakika. 
3 - İhsan Kurt. 

Viyana: (A.A.) - Enternasyo. 
nal karşılaşmalar: 

Burada yadan muhtelif enter • 
Kadri KA l' ABAL nasyonal karşılaşmalarda Alman 

'""'J'V'vv""'""IV'\"""',.,....,vv""'""IV'\"""'V'V"vv""'""""'~""""""'""""'~"""'-ı El topu ekibi Macar !arı 12 • 4 ma ğ 
lüp etmiştir. Güneşin eski kalecisi Slovak milll takımı Karşılaşmaların son günü hafif 

• atletizme tahsis edilmiştir. 

Almanları yendı 1500 metre koşusunun finalini 3 

Cihat 

faaliyeti 
Yüksek Adama: · 
1-Kalima 1.94 metre. 
30 kiJometre yÜrüyüt: 

Finlandiya hafif atletizmi bu
gün sona erecek olan ve Olemp!
yad hazırlıkları mahiyetini taşıy~r. 
müsabakalara cumartesi günü baş 
lanmıştır. 

• 1-Ruutsalainen 2 sa•" 
Jakika 59.8 saniye. liı 

dakika 57.2 saniye ile Ştutgartli Presburg, (A.A.) - Yeni teş. D ı 
essecker kazanmıştır. talyan 

kil edilen Slovakya futbo! federas. R . 
3 

d k"k 
58 4 

· 
1
· 

agonı, a ı a . sanıye ı~ 

Nıhayet Fenerbahçeye 
210 metre kmbağlama. yerleşti 
1 - Nejat Gazi .li~esi .2.42 4-5 D. Gllne§ klübil spor faaliyetini ta-
2 - Faruk Gazı lısesı, 2.56 10-5 . .. 

Müsabakaların ilk günü mania. 
h koşularda iki yeni rekor tesis e 
dilmiştir. 

Stoskrub 200 metreyi 24.8 sa
niyede, Virta 400 metreyi 53.2 s2 

niyede koşmuştur. Maamafih, se. 
yircilere er. b:.iy;.ik sürprizi, 5000 
metreyi 14 dakika 32.2 saniyedt 
koşan Kurk! olmuştur. Bu knsı.: 

da Peruki l .:ı dak. 32.4 saniye i:-ir 
ci olmuştur. Ancak bu koşuya 

Maecki ile isohollo iştirak etme· 
miştir. Şimdiye kadar elde ediler 
neticeler ve şampiyonlar şunlar. 
dır: 

~re 

Amerikalı atlell ;et 
Y unan ı standa d 

müsabaka yaP•Y~ 1 

3 N cd t " ·· bak h · • Ul edince Gune§ll "yuneuların hep. - c e musa a ancı., 
yonu dünkü pazar günü ilk milli ikinciliği, 3 dakika 59,6 saniye ile 
karşılaşmasını yapmıştır. de Macar aHrsanyi üçüncülüğti 

100 metre küçükler kıtrbağ/ama: si birer klübe girmişlerdi. İçlerin- Slovaklar, yeni yetişenlerden kazanmıştır. 
1 _ Bülent 1.56 2-5 den yalnız Cihadın hangi klübe 

teşkil edilmiş olan Alman milli 4x100 metre bayrak yarışında: 
takımını 2-0 maglup etmiııdir. AI- Schmit, Koester, Mı.iller ve Meue 
manların hücum hatt~, kendisin. den mürekkep Alman ekibi 41.e 

den beklenen kabiliyeti göstereme saniyede birinciliği, 42.1 saniyede 
miştir. bilhassa binder çok aksa • ikin1.:iliği, 42.6 saniyede Macar!ar 

2 - İhsan Gazi lisesi. 2 D. girdiği malüm değildi. Cihad dün 
400 metre serbest: sabah lzmire gitmek üzere vapura 

l - :Ne\'zat 5,5 2-5 dakika. binerken kat'i ol1rak Feneı·bahçe 
2 - Nihat. klübilnc girdiğini söylemiştir. Yeni 
4X JOO me!re f·ayrak yarışı: futbol mevsiminde Cihadı Fcnerbah 
1 - Gazi lisesi takımı 2,34 4-7 D. çe kalesini müdafaa ederken sey • 
2 - Ankaragücü takımı redeeeğiz demektir. 

üçüncülüğü almışlardır. "42.1 ele mıştır. 

İtalyanlar ikinciliği". 
3 - \.iine~ takımı. ~-~~-,__,--~ 

Müsabakaların neticesinde yüzü- =============== Alman Üniversitesi 
futbolcuları 

4x.ıl00 rncı.lre hayı-ak ;yıar.ı!ir:ıd:a. -----"-"~-'~~" 

cülere madalyalar verilmiş ve PU\'an 
hesabile tasnifte Ankaragücü 68 pu-

da Vicland, nnk, Ross ve Helm· ı-t;..!'t "~ •: ~ 1 ~1~ ,.. .... ; 
200 me~re sürat koşusu: vanla birinci olarak federa~yon ku

pasını kazanmıştır. 
den mürek!<ep Alman ekibi 3daki- l-Tamisto 21.9 saniyede. 

k ka 15.8 saniyede birinciliği, 3 <l:ı.~ 
800 

metre koşu: Italyanları 2 - O yene re 
17 2 

. d .k. .
1
. - · 

17 4 • . sanıye e ı ıncı ıgı, . sa. ı-Peus53 , 1 dt!. 56.8 saniye. Dünya şampıyonu oldular niyede uçuncülüğ:.i a1mışıardır. 
200 

metre manialı: 
Viyana, (A.A.) - Dünya üni- --.ı-- 1-Strırkr:.:f, 24 saniye, rek~ r. 

1 versiteleri 1939 futbol turnuvası Japonyada yüzme 400 metre manialı : 
1 finaline kalan Almanya • İtalya müsabakaları 1-Virta. 53.2 saniye "rekor·· 

1 
ekipleri arasındaki maç, Almanla. Japonyanın en mükemmel yü- 3000 metre manialı ko:ı,u: 

l-Lindb1ı:ıd. 19 dakika . 

ı r~n 3-0 galibiyeti ile neticelenmiş- ziicülerinin iştirak ettiği yüzr.ıe SOOO metre koşu: 
tır. mil!>abakalarında 3 x 100 metre 1-Kurl--u 14 dakika 32.2 sa~ye 

-<>---- yüzmede yeni bir dünya rekoru Maraton koşusu : Avrupa güreş tesis edilmiııtir. 1-Takianen, 2 saat 37 da!<İk<ı 
Gerek Kojima Arai, gerek IIa. 31 saniye. • 

Şampıyonası mure bu mesafeyi 3 cıakika, 16.8 Gülle at~a:. 
Amsterdam: (A.A.) -Enter _ saniyede yüzmüştür. Bu müddette 1-Ba~kman 15 48 ıre•rc. 

nasyonal kürek federasyonu, 1-3 1 k 2-Baermar: 15.44 metre. bt:güne kadar hi~bir mem e ette 

1 eylül tarihlerinde burada yapılma 
sı mukarrer bulunan avrupa kü • 
rek şampiyonasının talikine karar 
verilmiştir. 

---o---
Bisiklet 

Dünya şampıyonası 
Milanocla, yapılmakta olan bi-

3iklet dünya şampiyonasının 100 
kilometrelik yarışında ş .. mpiyon 
Metze, Holandah Vals, Belçikılı 

Meulemans ve İtalyan Scvet ara. 
.;ında çetin bir mücadele olmuştur. 

Bu müsabakada, eski dür.ya 
şampiyonu Unvanını muhafaza e. 
debileccği intibamı vermişti. An· 
:ak, bidayette Sevet ile yarışın 
sonlarında da Meulmens ile giriş
tiği mücadelede bitkin bir hale 
~elmiş ve yarışın bitmesine on 
tur kala bütün rakipleri kendisini 
geçmişlerdir. 

erişilmemiştir. 

Kojima, 100 metreyi, 1 dakika, 
7 .8 saniyede yüzmüştür. Şigeo. 
100 metre serbest yüzmeyi, 57.S 
saniyede, Olimpiyat şampiyonu 

Hamuro da 100 metre kurbağala. 
mayı 1 dakika 11,5 sani~ıede bi>i:: 
miştir, 

---o-
Davis kupası tenis 

maçları 
Broklinde Avrupa bölgesi Da· 

vis karşılaşmalarının finalini kaza· 
nan Yugoslavya, Chestmet Hills 
Avustralyalılarla yap!ığı ilk ka ı 
şılaşmayı da 1 _ 1 beraberlikle bi. 
tirmiştir. 

Puncec, Bromvichi 6 • 2 , 8 • 6, 
O • 6, 6 • 2 mağliıp etmiştir. 

Broklin, Chestnut Hills de 

Avustralya ile Yugoslavya tenis
çileri arasıtıda y«pılan karşılaşma· 
da Avustralyalılar çiftler maçım 
kazanmışlardır. Davutpaşalıların bir 

tavzihi 
Gcçcnlcrclc bir havadise istinaden 

!:ıvutıını;a takımının Bursa ve A. 
:apazarı turnesine çıktJğı ve bura-

Bromvich _ Kuist, 
Puncec - Kukuljeviçi 
6-3 mağlüp etmiştir. 

Yugoslav 
6.2, 6.3, 

--0-

Çekiç atma: 
1-Veritae 50.68 metre. 

1 

Avrupada muhte lif atletli• 
'kail eabakaları yapan Amerı <' 

gtleti önümüzdeki cumartr~ 
zar günleri Atinanın meşbıı10 
rihi mermer stadında \·uı:' 
müsabaka yapacaklardır. 

nS\ Yunan atletizm fedcr W 
münasebetle bazı maruf lı ,, 

•' ıetl erını de bu mlhıalJıı1'01~ c 
etmişse de Alma!l t.odcra!!) 

·.,ur henüz bir ecvab gclmcmı., 
ııd• 

Amerikalılar, ~·unanlstn . 
pacakları müsabakalardarıc<' 
doğru Nevyorka hareket 
'erdir. 

ue:çiki:-A ıııa~ 
Atl etızm ma~: 

Krefeld, 28 (A.A.) -
1
.(1 

1 t. atletleriyle Almanya at e ({-
. • ... bıışlJ 

;1n ~a CJmartesı gunu ~I 
·· de 6

P an müsabakalara dun ırıı' 
;onra devam edilirken. P. (.l 

1~n Belçika ile şimendifer 

1 salalarını kesmek kararı si' 
sında Bekikalılar herrıe1 ... 

. l<O~ı~ 
terke.derek istasyona ,. 
ve memleketlerine harel<et 
ltrdir. 

A hnarıy:ıı.fa gençliğin ;:ürclüğü m, ~<'Y l>cntlilcrinc falı~ls edilnıl 
olaa bel tipor salı:ısı '<' 'csaitiı.lir. Iler >:-Cini, her ı.:ısabayı, lwr 1.iiyü 

~İiılll.)ea spor s:ı:ılıları, staıl~ oııılar .;;••nçliği l.ucu~ııula giirlıiiılcştirir. 
l:e.bndt-, bil' ~f'nÇ k11. ~r11p11nı1 Afa1.llarınıln dikilmiş ol ::ın bir ı:;<'n(

;u, iıhiıJrıı;f iiniiıı•l r '!İİrii~ol"lıınıı' . 

' 

arda mağlüb olduğu yazılmı§tı. 

Dün Davutpa~a klübUnden nldı • 

Litvanya - Es:onya 
futbol maçı 

jımız bir mcktuptn bu hnvndisin ta Litvanya milli futbol takımı ıle 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizfll8~1 

nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh~
l'lim icabında günde 3 kaşe alınabilir . ~ 

mamcn asılsız olduğu, Dnvutpaşa Estonya milli takımı arasındaki 

takrmının seyahate çıkmadığı bil -
1 
maç Litvanyalılarm 1-0 galibiyeti 

"''-""'ektedir, üe neticelenmiştir. 
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J. ~~~~~- !~san)~~ı ara~m~~ .=. _95 f lozan sulh kon/ eransında 
ord Kürzon'un tutul-

Yazan: L. Busch (36 Yı lım vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahıJ 

Goril esir bir 
anladım 

beyaz 
uğu ismet P. hastalıği 

B. A O da koşarak yanıma geldi. - Söyle bu ihtiyara .. korkma- pann cin ve perilerinin reisi! ben '"ır : me_rika_h Muharririn _ço~~ e_nte_res_a!!_~_!ISl·: Bubaya: . sın! dedim. Bu taşı getiren o mu. bu taşı ormanda buldum! .. dedi. 

i nsanların elinde 
kadm olduğunu 

~ - - - =-""""" - - - - - -- ~ - Sor bakalım, bu ihtiyara .. de- dur? lçok ihtiyar olduğum için sana na '' t • dim. Bu elimdeki beyaz yuvarlak İhtiyar korkmamasını söyledi· dir bir şey arayamadım! lJ Ü n d u• • n ya ., s m et 1 n ö n Ü n Ü ve taşı kim getirmişse hemen bcni:n ğim halde sihirbazlara son dere· - Peki, hangi ormanda bul-
kulübeme gelsin! ce mutekid bir ihtiyar olduğu dun? 

onun I • • k d • k k 1 Buba bu emrimi ihtiyara bildirdi. için korku dolu gözlerle yüzüme İhtiyar sol elini uzatarak şark 

PO 1t1 as 1 n 1 1 at e ihtiyar, elimdeki ta~a bir göz attı bakarak: tarafını gösterdi: 
ve yaşından umulmıyacak bir çe- - Evet! de<li. - Bu taraftaki ormanda ... Cin 
vikliklc dığerlerinin arkasından ko~ Herifi teskin etmek için: li d 

t k• d • ormana! .. 

~. a 1 p e 1 y o r maya başladı. - Bu hediyene çok memnun ol _ Cinli ormanda mı? Ormanın 
, Hem koşuyor, hem bir şeyler dum! dedim. adı mı böyle? 

• tuy0 k bağırıyordu. Elimdeki taş parç.:ı. İhtiyar tekra~. yer~ kapanıp _ Hayır .. Adı yoktur .. Fakat 
lıı~ r la çıl:an This Week mcc· Türkiyeye cebren kabul ettirilen nin harbi kaybettiklerinden üç sene sını hala merakla mu~yene edi burnu?u ycrl~re surttU. v bu ormana biz böyle diyoruz! 
c"l>ıı~nda Emil llongyel imzasile sulh muahedesi Jngiliz, Fransız. sonra Türkiye harbi kazandı. yor, heyecanımı yenmıye çalışı.! - Yalnız bır şey soracagım de~ _Bu crman buraya ne kadaı 
llhı ''

11
cisimiz ismet lnönılnden Yunan ve İtalyanlara Türkiye<le Lozan zaferi yordum. . . . dim: Sen bu~u nerede bu\dun. uzak? Çok mu uzak? 

tıkıııtden çok enteresan bir yazı nüfuz mıntakaları ayınrordu. H:ıt. Lozan konferansında bazı devlet. Beş on dakika geçmemış~.ı ~ ~skıden sem~ )~~nında bulunan _Hayır, yerlerin, göklerin su 
~a11z~ltr. "Avrnpanm en mülıinı ta Amcrikaya bile ma

1
nda olarak )erin delegeleri, Türklerin Yunanlı. göbeği fena halde sarkan, yuru b~r şey ~ı.ydı.. ~ad~a ? yhe.k la!'lll cin ve perilerinin reisi! u. 

lııak '' serlevhasını la§ıyan bu bir kısım veriliyordu. stanbul so. !ara karşı gösterdikleri rnuamelele. dükçe karnı iki tarafa sallanan, dıye etmek ıçın mı getır ım · o zak değil! 
ateyi iktibas cdij•omz: kaklannda İngiliz askerleri deni. ri ileri sürere!c İsmet paşanın elini kıvırcık saç!arı ağarmış ihtiyar sa yeni mi buldun! __ Ne kadar mesafededir? 

~\'\>el ye geziyordu. O zaman hükumet ~ıkına! tan istankaf e:mişlerdi; fa. bir Hana sık nefes bir halde ku- .. ~tiyar dizüst.il. duruyor,. hala _ Sabahtan öğleye kadar sü-
ce lsmet paşa adiyle ta- merkezinde gizlenmiş olan ismet kat Türk heyetinin ba~ında bulunan ıübeye girdi ve yere kapandı. yuzume dehşet ıçınde bakı,ordu. rer! Bu ormana kimse girmez, 

~ bıı~tkiye reisicumhuru ln- itilaf kuvvetleri tarafından hara:-e~. lsrnet paşa Türkiye için en iyi şe. Bubaya: - Ah! .. Yerlerin, göklerin, su· yer!erin, göklerin, suların cin ve 
~~\ 11 

58 yaşındadır. Kendi- le aranıyordu. lstanbuldan kaçıp ;ti kopararak bu konferansından per.!.lerinin reisi! 
:Ii b· Yapılı, yumuşaksesli, ku" Kemal'in kuvvetlerine iltihak eden da muzaffer çıktı. Türkiye bundan ile birlikte tarihe karr:tı. lslfimi- met lnönü Balkanların sulh uğrun· -- Niçin? 
· ır natıkaya sahih bir adam. İsmet derhal general üniformasını sonra, ecn:!uilere imtiyaz hakları yet Türk hayatının nazınu mevki. da iş birliği tesis etmesi için önayak _ Cinl<>r vardır! 
ili~· giymişti. işte İ 'met lnönü'nün ta. veren kapitü!=-sronlardan da kur. inden indİİ'İldi.Latin harfleri kabul oldular.Eı;ki bir şark darbımeseli _Nasıl cinler? 
'life~ ederler ki Lozan sulh rihi rolü o andan itibaren ba5la. •:ılmu§tu. lki ~s.ırdanberi ilk defa edildi, unvanlar kaldırıldı, her Tü·k şöyle der: ''Yunanlı ile Türk'ün - Sen daha i~i bilirsin .. 

j ~liıti Slnda İngiliz murahhas mı~ı. Kemal ile ismet muhali gaye olarak Türkiye tam bir istiklale ka. yeni bir soyadı aldı. İsmet pa~a da kucaklaşması g;iklerin dünya ile - Bilirim ya .. Fakat orada 
011 

11
• azametli Reisi Lord ittihaz etmiş iki adamdı. Bir ya!'!. vuşmus olt•yordu. tsmet !nönü oldu. Haftanın isti. sarmaşması demektir." Bir ka~ ne gibi cinler var? 

d• ~hır gün müzakere esna- da Almanya ile Ilabsburg hancd:ı. Memleketine döndüğü zaman ra.'lat günü ·arak cumanın yerini sene evvel lsmet İnönünün alkışla-
· l3ıu:ı lırap içinde feryada baş- nı sulh şartlarına sessiz ve seda ız lmlet zafer taklarıylc karşılandı. O pazar aldı. Hükumet merkezi 1stan mak için Atina dtadyumunda top. - Ben görm_edim! Fakat ora. 
tı .iti lJ. gören murahhaslardan boyun eğerken öte yanda, en geri tarihden svnra Ea~vekil oldu ve bu buldan kaldırılarak tam bir Türk la l 7~'X) · ·uı:anlı l göste: ... · .!. d: yerleıtlen~ agaçl~~d~n gecelen 
~il tabet dairesine koşarak: bir memleket olan Türkiye itilaf vazifede on beş sene kaldı. Bu müd. şehri olan Ankaraya nakledildi. ri samimi heyecan hakikaten gökle- a_~t'.§ler u5tugun_?• b_~yuk' 8:levlc· 
-td c' Sabuk bir doktor bulunuz, devletlerine karş! yeni bir harp açı. det zarfında Başvekil Isrnet rnemle. rin dünya ile sarmaşmasına şahid nn uçtugun~ gormuşler · Bız ~n. 
't~~ZOnun yine mafsal hasta· rorlardı. ketin .cform sembolü idi. Şark Tür. Dünya is met lrönünü olmuştur. Bütün (' >lo:nasi filernı c~k sened~ bır dC:a ormana s:ıre 

· · · d b" "nk ı~ b dıkkatle takıp edı'yor Yunan d· ' .. ::un ı..~rareti karşı. n_z ·· İşte yer ve gok bayramı lÇ!: D • te nıurahhasın aldığı cc· kiycsı mucızeyı an ıran ır ı ı a . b d b d d 
1 1 lnönünde kazanılan büy ük la Yakın Şarkın lideri vaziyetine Ha:ici münasebetler i~inde de Is. sında afallamı~tır. Dostluk teahhüt ır ay ır u orman a 0 aşıyor 

"er :!rak etmeyiniz ona ıstı- f geçdı' Yoll:ır ~rıldı, mektepler çoğal met İnönü mazinin tamamile de- !erinin en sağlam bir tecellisi olan duk .. Ge, tirilen üç, adam orarl en sa.dece lsmet paşa has- za er ,., tutuldu 
'' Az zaman irinde bütün dün) a dı,cehalet süratle ortadan kaldırıl· ği~tirilmesinde amil olmuştu. Asır. Balkan paktının istinad ettiği di. • 

· olmuştur. ,., . . ~ . 1 .k 1 ·~· • . ... • . - Hn .. şu gorillerin tutul~ l.. Türk milliyetçilerinin kahir zaferleri dı, ilim ,·e fenine ehemmiyet ven!. brdanbcrı ı · ·kıye Balkan arın en :ıamı · ... ,,. _ ? 
,~t ln *** ni duyma)'afülc:.f-atlı '. lfilıe1:~a~H 1tn. di, taaddüdü ze~·cat men edildi~ ka. Jüyiik düc;rnanı ularak=1.<U:\1Il!lllsdı. meL.lnönü'nün ilnzasını tasınm g~r~;~r.;ıı:,~an aaamıannın. 

• önü'nün görünüşü ne - ~ y dın~ar:ın ~ukuku Kanunfa korun u. Balkan.arda tac:ı'-'ah mUlitehf ırk. r. ınedeler . ı:. gun bile - pa_ a p k. b t b , llad,,. . h t d önü meydan mutiarebesınoe unan. t, 11 
- " J , . ... _ e ı, u a§l sen u orrn. 

e " ıse aya ı a onun · · · .. , · ı .. · d k. d · b" o1ma'-•an - - , ,, .. r ·tı · 
ha k lılara karşı büyük bir zafer kazan. Ç..oban medenıyetı yerme yu.,seK a.- uzerın e ~. ıyc ~mır ır pen. .. ... .. -: .. , adamları tutulurken onların üz 

\lir. l. r~ etli ve hadiseli gec;- k l . taz\•ı'klı' "ana;.•i medeni~·eti kaim ol. re ı'le hüküm sürmiic:.tü. Çok "·akın '1u· - . ,ı . ,,)'a lsmet tn~ ı..1 n·nde mı· buldun?. ~ ~?n rd v l mıştı. Kaçan dü~man ·u,"\·et ermı " • J ,., :s J 

111t <l 
1 

e dogan smet, ço· Kemal denize kadar sıkıstırdı ve tz. du." Eski içtimai adetler, k-:1ın. zamanlara kadar Balkanlar demek nü ve onun politikasını dikkatle ta _ Hnyır! 
evrelerinde eski Tüdc - sl · l ~ - k ·1 t k'b ·· 

a ı miri btirdad etti. ittifak devletleri. !arın peçeleri \'e erkeklerin fe e·ı harp demekti.Kema ııtatur ı e s- ı ~-ıyr :. _ Ya? l\lı.ıı tı annın menkabelerini 

' ~e ~·aşa.tarak büyümü~, 
ıııu endisini padişah saray1-
~ ı:b ettirmek istemiş; hal
%. et askerlik mesleğini 

!:ı-U1: ~i~ ve Almanyada as
~ ta hsıiini ikmal cderke:ı 

ltıo8 11ttrıı§tır. 
~ ~e Abdülhamid'in istib· 
~ b al'§ı isyan edenlerin ba-
~ İdi tılunanlardan biri de İs· 
~iti· \>eni idare teşekkül cdin
tle~ bı, idarenin kuvvetli 
~tı:ıı tıı olarak isyan halindc
l ~ilıe~e gitmiş ve mutaa::;sıb 
llld:etin yeniye karşı al

tı, .\ta . cepheyi kırmıştır. ts-
'tı~ bıs!anın öldürücü sıcnk
ı~a hile soğuk kanlılığını 

6e ~ etmiştir. lsmctin Ye· 
~ lfostcrd:ği muvaffakiy~t 
• ilde sonraki harplerde zaf cr 
ı~"tir koşmak azmini perçin-
1.lll • 

~ ~ harbin arif esinde ko
l\.~~ ~ab~n harbinde ismet bir 
~~1İt', ll l!i olarak hizmet ifa et
'!.~l '13 lJ. harp bittikten sonra 

~· Ulgar komşuları ile ak-
eu t 1 

EiUlh anlaşmasında mem 
~ :tnııu edecek olan heyete 
.\t e ithal etmişti. 
'· ~tu k ~~~ t le ilk tanışma 

it ~ı:ı ~aman emrinde çalıştık
tt~t_a bugün kendisini istih

~>lıııJ ~ l~cınal paşayı lsmet u
i~~ 'İJ>e al"[I esnasında tanıdı. 
,~i t'~j .cumhuriyetinin ilk ve 
t ~· Slcunıhurlan daha o za
~~ do~ lesriki mesaileriyle :-.
~ ~t-r~llrnasının Çanakkaledc

l~ltı.a larınr ırmaya ve akirn 
,.. , ~ ~a .~uvaffak olmuşlar

'iat alın ve lsmet'in topla
~I! tkuvvetıerfhi yenmiş id!y
'Yı:u 0Plardan daha müessir . "Cr::t 

li. 1 : Türkiyeyi mağlup 
1 U lJo~ ltı:ak devletleri her şe

r't! d <.gınişler ve itilaf dev
e'\ ~ 1\1 tıa .. ' vrup~uın hasta ada-

-t «;alaınaya hnzırlnnmış-

@ı E'°" İOt: 
M i l<ı '1E 
AH&ABl.t\J?ı 

İ K.ı AlıM 
iL!:: KAR ~ ' 
L~~Mı~. 

L AıR[)I 

DEM!:I< KAR~ıl.l\Ş· 
TıGıNIJZ FEU\KETı 
GoRoJN0ZDE NE 
DEN ıMD~oıp..1\fZ.~ 

l\"O~MA Dı,..ııZ ~ 

"YA'ZAN 
VE_ÇJZEti 

- Bu ormanın içinde gayeı 
soğuk ve hnsta hayvanların çol 
sevdikleri güzel bir su kaynar. 
Hastalanan, yaralanan hayvan 
lar bu suyu bilirler .. Bu suyuı 

başına gelir, ondan içerler, için' 
girip yıkanırlar! ve iyi olup gi 
derler ... 

lşte bu parlak ay taşını ben bı., 
suyun başında buldum! 

- Peki! Sen her zaman, yar,; 
het sene bu suya gider misin? 

- Evet: Benim bacaklarım 

tutma! .. Her sene bir ay bu za 
r.1anları bu ormana gider, bu su. 
dan içerim .. lyi gelir! 

- Geçt'n sene de gittin mi? 
- E\•et .. 
- Her znman ayni yerde mi st 

içersin? 
-Evet! 
- Demek geçen sene 

orada görmedin? 
bu ta~ 

- HayH ! ! Eğt>r geçen sene onı 
da bijyle bir parlak taş olsayd; 
b~:ı mutlaka gö:-ürdüm ! Çünlci. 
sabahtan akşama kadar suyun b: 
~ınd~ yatanın! Susadıkça içerim 
Böyle büyük, bu kadar parlak IJiı 
~aş eğer geçen sene de orada ol 
saydı mutlaka görürdüm! 

- Derrıek bu tnşı orada bu de· 
fa gördür.! 

- Ev<.'t.. Buna eminim! 
- Peki hu taşın oraya bu sen' 

mısıl gel,Pı;ini zannedersin? 

- Onu IJilmem, yerlerin, gr, 
lc:rin sula~n reisi! Onu bilmcı,. 
F'ü.k-ıt ı::anmm, maymunlar ta<; 
ntmay· severler .. Onlar getirmh 
ol '>'.'llar rcrek ! 

lbtiyarm verdiği izahat gayet 
ikna edici ve mantıkiydi. Şu hal~e 
anlaşılıyordu ki bu taş levha ciı ı: 

ormnndaki su menbaının ken:'n· 
na bu sefer getirilmi~i. İhtiyar 
Hananın hakkı vardı: 

(De\"amı var) 
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HABER'in Tarihi Romam: 24 Yazan: RAHMi YAGIZ 

- Canım dede, şu mesnevi ağzıyle 
konuşmayı bırak da derdini söyle! 

Dşırda yere çömelmiş, parmaklarlyle tcsblh - Ya nedir? 
ç •ko çeke Inliyen 60 lık, ak sakallı bir ihtiyar içe- - Nezle! eUfli ! O zamanlar bunu fmdık dalı 
ri girdl Doktora, sıhhiye nefel'lcrine, ilaç sandı- nı kaynatıp suyunu içmek, ayrık kölı:U, kiraz çöpU 
ğınıı bakındı. Sonra selfım vereli: ve mısır pUskUlU mankuuna devam etmek suretile 

_ Selamı aleyküm erenler! tedavi etmlştim. Allah razı olsun, ahlbbadan bir 
Doktor Behcet bunıı sinirlenecek yerde tc- zat da kunduz böceği kabuğunu tavsiye et.mi§U. 

.:ıcsslimle vaziyeti kritik ediyor, ndot.fı. eğleniyordu. Bunu kehribar tozu ile kal'l§tırıp ... 
Dedenin selAmma mukabele etti: Doktor sinirleniyordu. 

_ Aleykümse1fım derviş baba... Şöyle yakm - Kısa kes babalık, gel ,u paravananın arka-
.,cl bakalnn neyin var? sına •.. geçtiler. Doktor bin gülçükle dervişe ha!ta-

Dcdc etrafına tekrar bakındı. Neferlerin ya- lık nahiyesini açtırdı, muayene etti, eonra haykı-
ıır.da söylemekten çekiniyormu§ gibi bir tercd - nrcasma söylendi: 
..lüd vakfesi geçirdi, sonra yava§ça fısıldadı: - Bu nezle mczle değil derviş baba, ba! gibi 

- Tabiat! acizide bir tagayyür me§bUd. belsoğukluğu .. 
_ Ne glbl tagayyUr. Evvelce tabiatmu na- - Aman doktor beyefendi, bendenizde ... 

sılclı? - Sus, bırak! Sen Şama hasta:ıeye gidcc7:, 
_ MilUi.yimdi ama.. orada tedavi edileceksin! 
_ Ey, şimdi değişti mi'! - Fakir gidemem! 
- Dlln aqamdanberi! - Neden? 

• _ Yani sinirleniyor, uykunuz kaçıyor, filan - tşbu kisve! tasavvufive ile bu meunum 
mı? hnstaltğı kendime mal edip gidemem. Hicab ede. 

Yqlı derviş doktorun anla~ızlığmıı acır gi- rim. 
bi istihfaf dolu bir tebcssUmle hekime baktı, ilnve - O hicabı vaktiyle etseydin de böyle halt 
etti: yemescydin ! Çaresi yok, gideceksin! 

- Tabla ti ô.ciziden maksat bilki tahavvüller - Gidemem mirim! 
değil, bedeni tagayytlr! - Öyleyse çekemn! 

_Camın dede, şu mesnevi nğzıyla konuşma- - O da ~e gelmez! 
yı bırak da derdini söyle! - FesUbbanallab, çattık bunlarla yahu. Ben, 

Dede neferleri işaret etti: hastane klığıdmt yaznr, tabura veririm, sen ister 
- Fakir teeddüb ediyorum! git ,ister gitme dede .. Anla§lldı işiniz gtlndilz tes-
- Yok canun, onlar da yanbuçuk doktor sa. bih ıvırma.sı, gece kuzu kavunnası değil mi? 

rılır, Sikılma, s5yle... Haydi çek arabanı! 
- Ha§a huzurdan basur olın\llUDl! Bundan sonra tlçUncU ha.stayt çağırdılar. Bu-
Doktor gUldU, şakal~t:ı. nun ismi de, hareketleri de diğcr!erininkinden da-
- Eh, teşhisi kendin koymu§Sllll <lede, ilaç ha tuhaftı. -

rla yapaydm bari! - Malatyalı derviş Lokman! 
- Fakir onu da yaptmı; fakat nedense tesiri - Efendim. 

3rtilmecli, halbuki mUcerrebdlr de. Upuzun bir cilbbeyle, sipsivri bir sikkenin ara-
- Peki, şu paravananın arkasına geç de sana sında kaybolan, göğsüne kadar kırçıl sa.kalı uza_ 

·r lnzımlık versinler... nan, kuru yüzIU, çukur ve çakır gözlli bir derviş 
Dede doktonın s8zUnll keaU: -~--~--mite çlldmna girdi. Elini eöiBUne haalıra1'1lk baa 
- llaşa stımme hap.. Huzuru A.linlide bu hal- kestt, masa başında oturan doktor Ilehccti sellm-

. ı lşliyemem! !adı. Sonra sırayla birer köşede duran iki sıhhi-
- Canmı dede, sen dcdiğlml yap, derdini an- ye neferine de ayni selimı bastırdı. Ecza dolap· 

lıyalım ! !arına, parlak maden makasla et.rafta duran bazı 
Dede itiraz, doktor ısrar ederek 15 dakikalık ii.lctlere tuhaf tuhaf baktı. Doktorun karıısına geç-

bir münakaşa. oldu. Neticede bunu (biedebllk) sa- ti, durdu. Sesini çıkarmadı. - -...._ 
yan me\'!Cvl Samed dede, revirin boşaltılmasına Doktor Behcet sordu: 
doktoru razı ederek istenileni yaptJ. - Nen var senin derviş baba? 

Doktor illç verdJ, dede ÇTktI. İkinci hasta), Dervi~ Lokman bu sorguyu mal mülk manası. 
çağırdılar: na almış olacak, kUflU dişlerini Meydana çıkaran 

- Yedikuleden derviş İmadeddin! yayvan bir ağız nç13ı ve çirkin bir tebessümle ce-
45 lik Blyah l!!akallr, uzun sikkeli bir derviş vab verdi: 

içeri gireli, o da doktoru ayni şeklide selamladı. - Derviş kısmmm neai olur a evlA.d .. Tiği te-
Behcct sordu: ' ber, şahı lcvend .•. HamclilllJlh dikili ağacımız yok. 

- Neyin '\'nr dervlş baba? Mesnevi dillyle de- Bir heybemiz var, atarız, nerde olsa yatanz . • Sayel 
ğil, açık tilrkçe slSyle. Drşarda bekllyenler de mu. hakta bir §eyim yok! 

ayene olacak! - Bir şeyin yok da ne diye buraya geldin? 
- Fakiriniz bundan çend mah mukaddem, - E\'lat, bu tabura fiııebllilllh clhad için gel-

tekkede bir sema gecesi, zu,., ... ,. çokluğunda bah- dim. Bizi davet ederken mentııublcrm aııgari mal 
çede yatmıştım. ÜstUmU · -emı.'itm zahir. kaydmı söylemediler. 
Bedeni aclzlnin bel nahiye· trr. lişlim. Şimdi - Canım, sana maldan, mal kaydından bahse-
bir nezlci sllnfye mllpteltıyun. den kim? .. Nerende ne var? Hasta mısın, ne!in .. 

- Nezlen mi var? Söyle, daha bakılacak işimiz var. 
- Evet, fakat nezlel eadrl değil! ( Daha var) 

"Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken, 
Söylenmemiş bir masal gibi Anadoltlmuz. 
ArkadtJI, biz bu yolda türküler tr1ttururken 
Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz ... ,, 

Faruk NAFiZ 
Zeynep, ninesinin dizleri önüne------

oturdu: - Neden? 
- Haydi nine bölüklerimi örü· - Anası ölmüş ondan. 

ver ... - Satıyorlar ha? 

l __ Giz_li_V_a_zif_ed_en_Ha_ric __ iy_e _N_az_ırl_ıoı_na~ ... 
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Ribbentrop ziyaretçi.sinin elini l yorum, çUnkU diğer şefler hep kaç- ı aleybtarlığmm şefi olan adaJll 
sıktı. Veda ederken de: tılar: mUJhinı Rlbbentrop komUııJI' 

- Beni hatrrladığnuza tekrar te- Ribbentrop sordu: tinglerinde mllşahid olarak 
şekkUr ederim. Dedi. Eter it um. - Ne yapabllirl.ın sizin için! mağa memurdular. Fakat 
duğunus kadar muvaffak olamaz Saklamak mı? hal ve tavırları işçi toplantı 

ve yardnnrma ihtiY,acınız olursa Trebiç Linkoln gUlerek: da ıUratle gUpbeyi davet etti. 
bana gilvenebileceğlnlzi söylemek - Saklaınak mı; dedi, hayır. Be gt toplantıya ginıeler işçiler ıı 
ısterım. nl aaklanmağt kabul edecek bir a- dağıhyorlar, onların hafiye o 

KAH HADİSESİ 

Rfübentrop bu oski 9.§inadan ay
rılırken bu sözleri nezaketen söyle
mişti, yoksa altı giln sonra Treblç 
Linkoln'ın hakikaten kendisine 
muhtaç olacağını tabiatile düşUn -
mUyordu. 

Askeri hilkümet darbesi başladı. 
13 mart 1920 de sabahın saat al

tısında cksenyeti bahriyelilerden 
müteşekkil 30 bin kişilik bir asker 
kuvveti, yüzba,eı Erhartın idare. 
sinde Berline girdl. Hareketin ba
şmda general Ludendor! ile gene
ral Ludviç vardı. Bunlar, bomboıı 

olan hUkfımet sarayına, lıiçbir mu· 
kavemete maruz kalmaksızın yer· 
Ieatilcr :1.·e b~vekilliğe Volfang 
Kah isminde silik bir eahsiyet o. 
lan eski bir Avusturyalı memuru 
tayin e ttiler. Bu askeri hükumet 
darbesine bilahare bu rıebcble Kah 
hfldiscsi denildi. 

Fakat generallerin saltanatı beş 
günden fazla sü~edi. !gçiler gene
ral tahakkümUne boyun eğemiye
rek umumi grev ilan ettiler, Şi

mendüer münakalatı durdu; elek· 
trlk, havagazi kesildi. Berlin ölli 
bir §ehir haline geldi. 

dam mı sanıyorsunuz? Ben sizden lan derhal anlaşılıyordu. 
Milnihe gitmek üzere bir otomobil 
vermenizi rica ediyorum. 

- Otomobille mi kaçacaksınız., 

.Münibe varıncaya kadar yolda bel 
ki yüz defa tevkif edilmeniz ihti
mali olduğunu düşünmüyorsunuz. 

- Hayır ben ıizden hususi bir 
otomobil istemiyorum ki, Öyle olsa 
hakkınız var. Ben bir kamyon isti
yorum; ,ampanya nakllyatmJa kul
landığınız kamyonlardan birini. Ay
ni zamanda i§(;I elbisesi de il.zan. 
Bu suretle MUnihe zahmet çekme. 
den gidebileceğimizi umuyorum. 

Bir an tevakkuftan sonra devam 
etti: 

- Gidebileceğimizi diroyum ; 
çUnkil yalnız değilim, Münihe iki 
arkad&§ımla beraber gideceğim. 

Korirlorda bekliycn iki kifiyl ça
ğırarak bunlan fon Ribbentropa 
takdim etti: 

- Münihli siya& liderlerden 
Ditrih Ekart ve A dolf Hitler. !
simlerini belki i§i~einizdir. 

Hayır. Fon Ribbentrop ne Dit
rih Ekarttan, ne de Adolf Hitler
den bahsedilcliğini işitmemişti. Bu 
iki isim de ona tamamiyle yabancı 
ldJ. 

Ditrih Ekartın elini sıktı. Sonra 
elini Hitler i.ılimli olana uzattı. Bu 

İki millbim vıızi!elerinl ) 
maz oldular. Ribbentrop yerlııE 
kasının tayin cdilı;ııesini ıst 
hazırlandığı sırada Rozcnber1 
nazca bir fikir buldu : 

- Fevkalade bit fikir buld~ 
zizlın. Dedi. Mitinglere biz 

ğimlze itimat ettiğimiz bir 
veya küçUk zabıt göndcrelill' 

muhite bizden daha bi uysb 

ği cıhetie bize nazaran ı:nll 

olur. 

Ben bu vaziC <?yi yapabııect• 
rlni tanıyorum. İyi bir onb~ 
tanpcr\'er ve zeki. KomunıstlC 
nefret ediyor. f snu Adolf il 
lbtilalcHere karşı ucvkle ÇŞ 
ğından eminim. 

Bir saat sonra RibbentroP110 

nma gelen bir siıril, askcr<'e 
verip, kendisini tr.nıttı: 

- Onba,eı Hitler emrin1J8 -

tazırdır MUlhimjnı. 

Ordu açtı, para aldrğı da yoktu. adam: 

Mülfızim Alfred Rosenbeı1· 
rinin çok mUkernmel oldu~ 
bikatta anlaı;ııldı. On beş giill 
garnizon kumandam, gayet 
ve mühim malümatla dolu rf 

yazan onbaşı mtıeri bizzıtl 1 

etti. Para da alsa ordu men.suplarmda.n - Beni tanımadınız mı mUlizim 
hiçbiri satın alacak bir ıey bula • Ribbentrop? Ben !izi hatırhyorum . 
mazdr, umumi grev vardı. İhtimal §imdi küçilk bir sakalım ol 

"P ART! ŞEFL101M1 S~ 
BORÇLUYUM!" 

Beşinci gUnU, hareketin §elleri, duğu için beni tanıyamadınız. 
ümitlerini kaybederek kaçtılar. Kah 
ocnebl bir --lak•t• kaAJID&fa 'lllU

• vaffak oldu. Diğerleri de ôe.ğildı -
lar . 

Aıskerl hükCımet darbesi sona er
mişU. Me§ru hükumet ikUdan tek-

, rar ele aldı. Bqvekil muavini Şif. 
fer, zabıtaya, i9yan kuvvetine işti

rak etmiş olanların tevkifi emrini 
verdi. 

Kah hUkumetin matbuat nazırı 

Trcbiç Linkoln, 
fon Ribbcntropa 
don lııtedi. 

işte bu sırada, 

mUracaatla yar• 

MÜNİHLİ 1K1 LtDER 

B~dan evvelki karoıl!l§ışımızda 

nı:ımız de llnlformalıydrk. Hıırbln so 
nuna doğru MUnlhte değil mt;di • 
ıiz? 

BİR HA T.ı;RA 

Fon Ribbentrop düşündü . Hitler ? 
Kimdi acaba bu adam? Ne münase
betle görllımUşleröi? Ve birden ha 
trrladı. 

Mili&zim fon fübbentrop, onbqı 

Fon Ribbentrop bunlar: ~ 
ymca Hitlerln elini tekrar 

- Hatırladım. Çok deiif~ 
siniz. Demek şlnJdi siz de siY 
meşgulsUnüz. Müthl§ ıey, , 

or· mızda herkes siyaset yapı) 
1 

litika hayatı !Jahsiyetle dolU· ti 
IS'ıı 

GUlerek, Hitlere yer ı 

Hitler oturdu ve gayet ciddi f 
hitaben bir nutuk söy1Uyortı'11 

Hitlerle harbin ıon haftalan içinde söze ba§ladı: 

tanıomı,tı. MUnihte idiler. Şehirde _ MUl!zlm RibbcntroP·" 
l<antılı:lık vıırdı. Her gUn kanh ha- hep böyle hitab e tmeme b 
'

1seler oluyordu. KomUnlı5tler İ§ ba rıı 
ediniz. Benim de siyasetle J 

Martın 17 siydi. Akpm !aat be§· ;ına geçmeğe çalışıyorlar, isyan örUııo 
olmaklığrma §a§mış g " 

tc Trebiç Linkoln, nefes nefese, fon kazanı hazırlanıyordu. Filhakika bu Hhnda umumi 11 ,-

Ribbentropun yanma geldi, Polia lciz vaziyette kalmıetı. A- Hltleri ne Umid edebHlr ,.e ~ 
- Sizi burada bulamıyacağım - b r tı" 

aayiı teminine n:emur edilen mcr· ye bilirdi? Bununla bera e .... ıı 
dan korkuyordum. Hakkınız var. kez kumandanlığının da işleri ba • haya atılmı35am bunun aı ı;v-' 
mış. Saltanatımız ancak beş gUn s&I• 

ımdan aemıııtı. zin yüzUnUzdcn olduğunu 
elirdU. Kaybettim. Bana yardım e· nutmıyacağnn. 
demez misiniz? Hüküm etin bUtllıı İşte bu ıııralarda mUlazlm Ro-
hıncmı benden almasından korku • zenberg <ıimdi Almanyada yahudi 

~ .. -lllZ[]].[;10 E O E B 1 

tarın saçları on on iki bölük o! ~ ... ~ linlerken, onu d~şünürken ~ 
halde. Zeynebin tam otuz ~sayı şülüş ç~zgi!e~i ~enişle?i: ·a~ 
lıyordu. - Bır, ıkı, uç ... dıye, ) .. 

Ya,Iı kadın, önüne oturan, küçük 
kızın belinden aşağı kadar inen, 
koyu siyah saçlarına baktı. 

- Haydi nine be ... 

- Bana, onu alıversene. 
- Kız ne idecen onu? ... Yazan: CAHiT UÇUK 

-1-
Yaşlı kadın, torununun \'erdıği, 

kalın amerikandan yapılmış tarak 

Küçük kız, cevap \rermedi. Nine
nin çahlaşmış elleri, \'e dişleri kı
nk boynuz tarak, krzm saçlarım a
cıtıyordu . Fakat Zeynep, ninesını 

o !\ırada kızdırmaktan korkarak. 
1 :r şey söylemiyor, yalnız. iniltiye 

Konukomsu delikanlılar, dt'ğir- le otuz ü;e kadar saydı. o .. .;. 
mene un öğü~meğe, veya pazara gi· saçları eliyle yoldıyarak ht~ 
derlerken, Ayşe nineye uğruyorlar. - Bugün, her zamandan 1 ,.. 

değirmene gidecek unu, pazard... ıı jüm Zeynep, otuz yedi oı~cıJ'~ 
işi olup olmadığını sorarak konuşu· Küçük kızın omuzlan . b~r ~ 
!'Orlardı. Bu esnada gözlerini üy· irpertisile tit -p -ı; . Ninec•ntn f, 
ntpten arırmadıklannı ihtiyar ka· deki se\'gi ahengi, çalı gibi ~ııes' 
dın seziyor, kızın, gün geçtikçe, ser· maklarınm incitmekten ~t j 
pilip büyüdüğünü \'e bir gün om.: rüşleri; kızın yüreğine. urnı _ _,j 

gelin edeağini, onsuz kalınca ~a· ları yığryordu: tP 
- T~nn büyük.. altın lira asai.lilmesi için; sandığın· lan. onunla beraber tadı giden ya· - Nine o buzağiyi alacd11 

Dedi. Tc:· : saçları taramağa da ıı:,.sından kalma her şeyini, sat· ~ayışmı, dalgın dalgın düşünüyor· mi ? '(Jifı/ 
bezini dizlerine açtr. üstleri damar
lr, derisi çillenmiş, b:.ıruşmuş titrek 
eUerle, dişleri kınla kınla seyrek 
leşmiş kara boynuz tara~ı yakalı· 

yarak, küçük kızın sırtına bir ipek 
çilesi gibi açılan saçlarını taram:ığa 

baoladı. 

- Nine!.. 
- Ne yavrum? 
- Nine... Sana b!r diyeccğirr: 

\ar. 
Deyiver ... 
Nine, Durmu5ların Hasan gıl , 

yeni d~ran ineklerinin buza,ğı ı· 
nı ~atıyorlarmış. 

bw~-. c-e 1 
' 1rdu. 

Bir ilkbahar sabahiydi. Göğe se· 
rilmiş bu1'1tlardan sıyrılan ıüneş 
yeni çiçeklenen ağaçlan, ekilmek i· 
çin sürülen toprağı, yeşil düzlükle
ri. ısıtarak ı~ıklıyordu. 

- Ben dedim ki, nineme deyive· 
reyim. Belki alırız. O da, Ayşe ni 
"lenin para ı \'ardır, dedi. • 
A~ ninenin. kızın saçlarmdak 

elleri biran duraladı. Doğruyu söy· 
leyip kızı Qzmek, yalanla onu amit· 
lendirmek istemiyordu: 

· ıldu. mış hattA ölümlük, dirimlik diye du. Anlattıklarını canlandıratl 
Alır mıyız nine? F '.ladığı :...i · "Ç kuruş lira çeyreği· '"- Nine haydi bölüklerimi ör.. !e söylüyordu: bSİıl' ~ 

Lohusa dt .efinde al basup ölen ni bile bozdu: ":lu~tt·. lhtiyar kadm, tc-·Jnunun gün ışı· - Görsen nine, derisi ur ,..sll' 
h -:·rıdan ka!an torununa, bir em- Zeynebin. ir ·;:tarı u; :!ya- ğı 1ibi sıcac·'· sesile ü~mek, ayıl· dile gibi, hem de kapkara. ~~ 
zirrnesi kalm·~tı. K\ -"ğli binbir rak dolgunlaşıyor, düz kalçaları yü· dı: rmm içi badem çiçeli sibl .,ı 
t " zorlukta çarpıprak. on iki varlaklaşıyor, :. w • • basma entarisi - Şimdicik kımn... KulaJdannm ortasında ırıaıı 
yaşına getirmişti. Onun uyanmağa nin iki yanını hafifçe kabartıyor· Elleri usta •·areketle oynuror, lf bl iki tane boYJluı UCU,. 
başlıyan kadınbiuu.eliyle yetiştirdi du. Kızın dem biçimi çekik kara parmakları. bir ipek çilesi çözer gi- '.)urınuılann Hasanıilin ~ 
ği bir fidanın t rümesi, dal buda! göz1- •• kirpi'·'"fil'lin altında ~i ı :,: saçtan he~'.',ıırarak ayırıyor, ö- nu çullara sarmı~. ocak ~ 
ve r m esi çiçeklerunesindeki •··'12· r~·:z:-~3 başlamış. huğda~ ·üyordu. kız çiğniyerek yatıyor. ~. 
~eyifle seyrediyordu. Onun, pazar· benizli yüzü vakit vakit kızarıyor - Kaç bölük olacak nine? ca dedi ki,: "Zeyneb, dıfl 

01 
·la gördüğü kırmızı c:am bilezikleri gülerken sol yanalı çukurlaşıyordu Ayşe ninenir., yumuoak krnşılda· 'Saklardım. Ne ideyim b~' 
,laoilnı0si. komşu kızlanmn giydiğ' Saçları. hemen, birdenbire ~ .. -M~lı' arasındaki kirpiksiz. çerçeveli. karcı )lmazsa pazara götürür 
ialh basma bfr entari yapabilme:;i kadar az bir zamanda uzamıı: -:töıleri parladı. Dudaklarının b- ~nm.,, ,1 
· ~o:·:-· ·.,a · ·M '"·i IMvi boncukla b: ı kalçalarına inmişti. O yaştaki kız· .ıarlarında Zeyr.ebe bakarken, J..ızı '(Dt"°"" 
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Metre uzunluğunda ve bilek kalınlığmda 
arasında ... olar kobra yılanları 

l«ııu •• 
~a. Kahlreyi O tarihte, kobralar vasıtasile - Gladston, lngiltcrcde halkı görmcliBi -

eıı 
. ll~~ 

panzehir arandığı için, çaı!ilığımız temsil eden sınıfın lıderliğini yapan 
Zchranm ı§ıl ışıl laboratuvarda bunlara mahsus mU- bir diplomatlır. Onun için, mcnsub 

~ kcmmcl bir departman vardı. Hin- bulunduğu sınıfın, tnassubuna sadlk 
~{. hulyalar, bu kuruntu _ distanın bu kıymetli ve sözüm ona kalmak mecburiyetini hissetmi'j, bu 

•ilde · ı · l> rıyeye geldik. Buradan kanı sıcak hayvanları bol bol bes- yilzden Türklere karşı 5iddctli 
d 

0
1'laaide gitmek lt\zundı leniyor, büyütüluyordu ! davranmıştır. 

~ e bö 1 ııı11Ua Y e yapacaktım. Fa -
d.iyttı. ka Kahlrcyi görmelisi-

Prenscs Zehra olma -

~ndd 
ç~~t kahircde kaldım. Ni-
~. n ıı, ~rcnses Ze.hraya ve
"'ıııı afaıJo Rabatino şirke -

lıl rlarından birine bindim. 

>.;l lt Adcni, Babülmendebi 
., 

1 
liind denizinde ilerli-

ıııu . 
~ " Uıışu. Gemide İngiliz _ 'iti: Onlar her akş{lm, !of

°'ıı. de le lniyorlnrdı. liJu yüz
~ 51lı 8~'nl tarzda giyiniyor -
ltuı~rnde ilk defa .emokini 

t!bı, e ndnn. Fakat, söyledi
~~lt 'Calı: nıUthişti. Gömleği _ 
•b~·a onu, birkaç dakikR i
•Q?'\I batırılmı!il peynir gibi yu 

il, 

~İlten h 
"Qta arekct ettikten Uç 

t:İ .bu cehennemi havanın 
~;., le eı;ue .. ··1 .. "! 
'' .., J , suzu e suzu e 
~e ... ~ı:1ık. Arkada§ım doktor 
tıı:ı 1 nıcrhumlıı beraber 

eks hoteloya indik. 

eah·b 
lfıııu/ i'. Serdar adlı mUs -

tr.ııtlıı ~dı. İngiltercde oku -
~ ' ıyı kalpli ve centilmen 

~te 
~'!it 'l'Urklcrlc Hintlilerin 
\A~ nadirdi. Serdar, iki 
~~ nin oteline geldiğini 
tıren 

ıtıı., rn:z, hemen yanımıza 
~ Ilı cagızın Türklere karşı 
'~~habbete bakmız ki göz 

"e : Yaşarmıştı! Bizi ku
tıı l;ı alJ!ıns cnncks hotkclo 

~ larıt~alarını açtırdı! ,,b • biraz istirahat ettik. 
l) to ay kr.nsolosu Hüsnü 

llet~eye gittik. Bu te
·ıe cesindc, Bom baya ge

l lol'd <laır, Hindiatan valii u-
~tu~ CUrzona (2) ve Bom

'ild· ~.81ISinc resmen malü _ 
\, b~gını öfrcndik. Şu hale 
~:1<. llı('n çal13maya ba§lıya-

~ ~llnız şöyleydi: 
tbaılla gun, öğleye kadar şchiı 

' öı:1 r hastanesinde etUd 
'ed . ~ le en sonra bakterlyolo· 

l<!obu 
te tıle · 
'ırı ~ebanın seriri şckllle

~in10j' arını tetkik ediyorduk. 
l lı"°I iharıe ise, Bombay civa 

ıı._l(ı d~nilcn mahaldeydi ve 

' lt liin ta•ebesi olan bak. 
"tQ"ılı: atfkın tarafından idare 
~11.b~ 13urada, diğer doktor -
.~ 1~ r \'eba mikrobunun aşı
~~~. or \'e mikrobu mütalea 

~~lar 
ie • Vebaya karşı scrom 

Her kobra, kalın bir tel kafes 
içinde yaşıyordu. Yılanlar, eilt ve 
yumurta ile bakılıyorlar, scmirdik_ 
çc scmiriyorlardı ! Kobraların Hint
li dadıları ve İngiliz doktorları var
dı. Hintli dadılar bu melün .mahlUk
lara öz evlatlarıymııı gibi bakıyor
lar, İngiliz doktorl~r da zehirlerini 
alıyorlardı . . Sonra da zavallı eşekle 
rin, bu uzun kulaklı filosoflarm 
ba§lanna gelenleri sormayın! Çün 
kil, kobraların zehirleri, eşeklere 

şırınga ediliyor ve böylece bir ne
vi panzehir hazırlanıyordu! 

Bombayda 15 ay kaldık. Sonra 
Kalküta ve civarına gittik. Burada 
da kolera aşısı yapılıyor ve Hin -
distandan Çine, Scylana giden a-

Halbuki İngiliz milletinin ekseri
yeti Gladstonun değil, Bikonsfildin 
fikirlerini terviç eder, BUtUn İn _ 
gilizler, Türklere karşı ananevi bir 
dostlukla mütehassistirler. nu iti -
barla, İngiliz mllletinin yakın şark 
hakkında doğru bulduğu siyaset Bi 
kor.sfildin dUşilncelcrine tercilmnn 
olan itidal, sulh ve muhabbet siya
setidir. Biz de, bu toplantı vesile
sile, size, ayni duygulan söylemek-
ten zevk duyuyoruz.,. 

Haydarabad İngiliz valisinlu ne _ 
dense lüzum gördüğü bu siyasi ne
zakete ayni fikir çerçevesi içinde 
mukabele ettik. 

Bombaya döndükten kısa bir 
melclere, - ki bunlara Kuli denil - müddet sonra \da, tetkiklerimizi ta
mekteydi - tatbik ediliyordu. m:ımladığımız ıçın, ana vatana 

KalkUtadan döndükten sonra müteveccihen yooa çıktık. Bu su -
- Haydarabadı görmek istedik,. retle 1902 bida;~tinde başlıynn se 
Bombaydaki konsolosumuz vasıta - yahatimiz 1903 ortalarında sona 
siyle, .seyahatimiz hakkında 1ngi - ermiş bulunuyordu. 
Jiz hUkfımetine malümat verdik. Hindistan hakkındaki sözlerime 

Haydarabadda nizamla konu§- nihayet vermedenıönce şunu da söy 

mak arzu ettik. Fakat bir çok en. liyeccğlm: 
geller çıktı ki bu:ılann veçhesini Bombaydaki "Vo~orya steşin" 

muhtelif suretlerde düşünebilirsi - adını tn3ıyan gar, oızamanlar, dün 
niz. Lakin Haydarabnd İngiliz va- yanın en bilyUk gan ı idi. Ayni zn -
!isi bize mUlcelleC bir ziyafet Verdi. manda 'taç mahal, , adı verilen 
Bu ziyafette biitUn vı1ayet er.kanı ' 1000" odjilı bir cteHn ae tcm~l 

da .bulunuyordu. Levrek . balıkları - atma merasimi yapı:lmıştı ki biz 
nın yenilmesinden, ~ampanyalarm Hindistandan aynldığnmz sırada, 

ııercfc kaldınlmasmdan sonra, ln. inşaata devam olunuyooxiu. 
giliz valinin siyasi bir gaye güde. 
rek bu zahmetlere, bu merasime lU 
zum gördüğünü anladık. Bize meş
hur Gladston ile Bikonsfilddcn bah 
settiler. Bu iki İngiliz diplomatının 

politika meslekleri hakkında iza
hat \'erdiler. Diyorlardı ki: 

(Devamı.~ var) 

(1) JIU<mü bey, 5air ı\ bdülhnk 
Hamid m<'rhumun yeğenldit·. 

(2) Bilahare haririye na~·ın o-
lan. 

Ondokuzlar klübü 
Çeviren: iLHAN TANAR 

Klübümüzün ismi belki size ga-ı mek yiyor diye gazetelerde resim. I küçük bir ada vardır. on seneye 
rip görünüyor, fakat bu ismin ha. ]erinin basılmasını lüzumsuz ve j mahkum olan Kenedi isminde !bir 
kikatte hiç bir garabeti yoktur ... gülünç buluyor<luk. adam, adada oturmaktan 5ıkılmış, 
Aza adedi on .dokuz olduğu ve Sonradan anladığıma göre, red bir saban gardiyanların dalgmlr 
1919 de kurulduğu için, 19 lar cevabı alan gazeteci lokantadan ğından istifade ederek hapi&ane.. 
klübü derdik. Ben de klübümüzün çıkıp gitmemi,, garsonlara beni ı den kaçmış, doğru valinin evine 
katibiyim.. sormuş. Onlar da mesleğimi, hatta! gitmiş. Talih bu ya.. vali evde 

Büyük harp esnasında bir ara- ismimi bile bilme3iklerıni, yalnız 1 yokmuş. Mahkum açık pencere· 
da çalışmıştık, harp bittikten son· şahsan tanıdıklarını söylemişler .. : den içeri girerek, valinin odasına 
ra biribirimizi büsbütün kaybet- Açıkgöz muhbir, evlerimize dö- çıkmış ve üniformalarından biri. 
memek maksadiyle, her sene hazi nünciye kadar bekliyerek, beni ni giyince, göğsüni~ gere gere 
ranın ve şubatın birinci günü mu takip etmiş, adresimi ve kim ol· valinin motörüne binmiş. Vil~yct 

ayyen bir lokantalda topl2nıp ye. uğumu öğrenmi~.. bayrağını uçurarak adadan uzak -
mek yemeğe karar verdik. İki gün sonra. Harttan bior m~k !aşmış. 

Toplantı günleri evvelden tes- tup aldım .. Ondohuz azanın her Hatta limandaki harp gemileri 
bit edilmiş olduğu için bana dü. birinin isimlerini, tcrcümeihallerL top atarak onu selamlamışlar. A.
şen katiplik vazifesi güç değildi. ni soruyor, bize dair malCımat lakadarJar işin farkına vanncrya 
Ayrı, ayrı davetiye yazmak külfe. toplayacağını patronuna vaat etti. kadar, mahkum ortadan kaybol
ti yoktu. Haziran veya şubat başr ğin: yazıyordu. O kadar sinirlen- muş henüz bulunamamış. 
na doğru lokanta:da hususi odamı- dim ki, burada tekrarlayamıyaca- Bu hadiseyi y a z a n g a z: e. 
zı ayırtıyor, yemek ısmar!ıyor. ğım kadar kaba ve aksi bir cevap nin sekreterini tanırdım. Klilbü.. 
dum. Toplantıdan sonra da her a- yazıp gönderdim. Gazeteci de bir müzcle senelik konferanslara fev
zadan paralan toplayıp vezneye daha bizi rahatı;ız etmedi. kalade bir mevzu olacağını düıü

vt:riyordum. Bu senenin haziranı· Biraz evvel, gazetecinin kartı- nerek, ona gittim, mahkum Ke
na kadar toplantılarımız gayet nı getiren garson yemc1: ralonu_ nedi hakkında bir haber alırsa ha.. 
.düzgün ve vak'asız geçmişti. Bu na girdiği zaman hararetli bir na bildirmesini rica ettim. 
sene başımızdan mühim bir vak'a konferans dinliyordu!c demiştim. Bir buçuk ay sonra, Smith im.. 
geçti. Bizim klübün bir an'anesi de, se. zalı bir mektup aldım, şarktan 
Lokantanın sahibi bile bizi şah· nenin en meraklı, en heyecanlı ha- henüz döndüğünü, benim Kenedi 

sar. tanımaz, sadece "On dokuz- ıdisinin kahramanını bulup, ye· isimli mahkum hakkında mah1-
lar,. klübünü tanır, hatta klübü - mek esnasında onun konferansını mat almak istediğimi öğrenkliği· 

müz ismini bir plakaya yazdıra - dinlemektir. Meselci tayyare ile ni, bu arzumu tatmin etmek is
rak, yemek yeidiğimiz odanın ka- Okyanusu aşan, vahşiler arasında tersem, kendisini verdiği adreste 
pısına astırmıştır. yaşayan, mühim bir keşifte bulu- aramamı yazıyordu. 

Aksi bir tesadüf, mevzu peşin- nan şahısları davet etmeği asla ih. Hemen o gün, mektupta yazılı 
de, aç kurd gibi koşan bir gazete. mal etmeyiz Vunu da ilave edeyim olan adrese gittim. Kapıyı açan 
cinın gözüne bizim pJakayi ilişti- ki, bir bankayı soyup ta milyon _ yaşlı kadın, galiba pansiyonun 
rir. Şubat toplantımız da, biz !arca lira ile kaçmağa muvaffak sahibi, Mr. Smith'in hasta oldu. 
tam hararetli bir konferansı din- olan bir adamın izini hulabils:k, ğunu, kimseyi kabul edemiyeceği. 
lıar]cen, kapı vuruldu. Garson bana gizlice davet edip macerasını din- ni söyledi. 

-bi lca -~-- Kari- on ti..ır... .. ı...- ı~clrtcn ~~kinnıı;yj • Dc:ıvctU Ilo;a bcıhJ..., Ouıi'h l:oıuhıla 11c:ılnc 
klübünün katibine hitaben yazıl - Yerimize elli lira vermek te Ade- bir a.d olduğunu biliyor, kiracısı-
mıştr. timizdir. run yakalanmasından korkuyor-

Mister Hart isminde bir gazete- Bu kahramanlan bulup top _ du. Ancak mektubu gösterip davet 
ci, klüplerc dair bir röportaj lantrmıza davet etmek vazifesi üe edilmiş olduğumu isbat edince 
seris~ hazırladığından bahsederek, kfitip olmam dolayısiyle bana dü. beni içeri aldı. 
benı:ien bir mülakat rica ediyordu. şer. Mr. Smith, otuz beş yaşlarında 
Cevap yazmak zahmetine bile kat- Martta, gazetenin birinde me- kadar, zayıf, ufak tefek, cidden 
lanmryarak kabul edemiyeceğimi- rakh bir zabıta vak'ası göroüm... ağır hasta yJzlü bir adamdı. Be
zi garsonla bildirdim. Cava açıklarında, Holan.dalılarrn nimle konuşurken mütemadiyen 

Beş on kişi senede iki defa ye. hapishane olarak kullandıkları, ( ·a~·fnyı !:Cllriniz) 

l>linş 66 

,.. 

rı,Axş s~ 

fırmly fixcd in a crack 
of thc bark 

S \: die Nonne 
n der ~chmettcrling 
b dic Eicr 
c dlc Raupc 
d dic Pııppc, 

Rindenspalt 
tet 

in einem 
fcstgchef. 

4. \ nAç ıumnt. ·ux K.\
nuK \LTIXA 0\'DUGU 
ırnı.tm;ım 

n nna l<nnal 
( ıl lrnrıhı tara rıııılan o

yulmıı ) 

m 

larval burrow) 
c the larva (thc '"1b) 

4. A: FraBgiinge dcs Buch
druckers, cincs Borkcn
kaf ers, untcr der Rinde 
(Borke) 
a der .\luttergnng, ,·om 

füi!er d gefrcsscn 
h der I.arvengang 
e dic Larvc 

ii. ÇA!\I FERVA1''ESt 

5. F: le sphinx du pin (le 
sphinx du pinastre) 

5. ı: Hyloicus pinastri (a 

hawk - moth) 
5. A: der Kiefernsehwiirmer b. tııı ~e . tatbik olunuyordu. 

~tı.· flıı, aşı veya serom -
tı.~ illin daha müessir oldu
~l1 b~le :ıneşguldü. Bu hu. 

\tba_ ır karar verebilmek 
•Uı-.. llaJgınıarının şiddetle 

'\ili~: 
' ~ t, ""' :ınmtakalarda de -

~ııtl>ılıyor; alınan sıhhi ne-

'F~(i 
~~\ .. d: 

h siirfc !{analı 
c -.lirfo 

4. I': galcris /. du bostryche 
typogrnphc, [de la fa. 
mille dcs xylophagcs l, 
ereusces sous l'ecorce 
a la g:ıierie central ereu

scc par le colcoptcrc d) 
lı la galerie de la larve 

G. ÇA~I KELEBEGt 

a erkek kelebek (erke-
ği) 

b <1i5i kelebek (di5i"I) 
c hrhl 

~ ~1 ediliyordu. 
•ı.,h '<laYisinde ehemmiyet-

.. b' hı_41 ır ur.sur da meşhur 
>ıı. · \oe al'IYdı. 2 metre U%Un -

ı.~ı,l'ı bilek kalınlığında olan 
• görmek istiyenlcrc 
~ı~lıneJerlni tavsiye ede
tafd a Yerde çöreklenen ve 
il,~ ~8itıln UstUne dimdik 
'ıı \ 11Sarıın, hayvanın ilstU-
t~ \~btalar, uykularımızı ka

ar ltıUlh!ştirlcr ! 

~6ir' 
5 6 1 

G 1 c la lan·c 

4. l: gallcries or pa!.:sngcs ı 

madc by thc typographcr ı': 
beellc, a b:ırk • bectle, 
hclow thc bark 
a thc parent gallery bo- 1 

rcd by thc becUe el ı 
b the larval gallcry ( thc 

<1 krlzalld 

G. F: la phalcnc du pin (dcs 
pins) 
:ı. le papillon malc 
b le papillon fcmcllc 
c In chcnille 
t1 la ehrysalido 

G. t: thc pine moth 
a the male moth 
b t.he femalc moth 
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ye.~ Serter, Tbb. Tuğbay Kazım ~al) A. Seyfeddin Kurtbek Onder (Toyran) Sarri. Alantar ~an (Erzincan). . . , Gümüşh~ne) ... Şefık Erk Bursa) . .Hıdil _Tuğtcpc 1Cl 
Akdoğan, Tuğbay Fethi Göz- (Gelibolu) .Hüsnü Dincay (Hn ''?açata) A. Rıza Bayat~ Albavlığa terfı e:bn aüvan (_Yan~ Alı A~ı~u.(Şı.:mnu)Ccv'. ~. Suatw M~g.U .. '~usÇtı 
alan. Iıcıoğlu) Ali Yöney (Edime) (Kars) A. Şükrü Berkalp (Mı· rarbaylan: 'ıElet Suer (~1ıdıllı) Hak~ı Tun· -nal Tug tF.mınonu). -lı· 

Veteriner q'uğbay Mustafa A. Nejat Altkay (lstanbul). marsinan) Kenan Oruç (Erzin. Süvari yarbay, Hüseyin Ak· ~a (Kay.sen) Omer E:-sın (Ser· CJanln,v (Bursa.), M. gc 
Bengi, Tuğbay Rıza Tinay. Piyade, albaylığa terfi eden can) A. Rıza Atak (Manastır) ':e;man (Filibe). .içe) M. Ze!r..i Uluscy (lstan. ·oy (lf.aşköprü). (A. Mllb 

ıAlbaylığa terfi eden kunnay piyade yarbaylar: A. Kemal Ataünal (Kastamo- Yarb~vlri!a terfi eden Süvari hu!) M. Sadık Soyer (Bursa) tanbul), R. Halit BaCıLJl 
yarbaylar: . . . p· d b I Hakkı .-his Orz (1,kodra) M. Şükr~ bul), A. Liıtfi DağdcleJl 

Kurmay yarbay, "A. Remzı .. ıya e yar ay, · . ıw 444 ~" Bıyıkhan (Erzin.:an) M. Zekı bul). 
Berköz (Bursa) lfahsin Çele. furker(iHarput)) EZi· • .Sabr~~a.!- Jzti.irk (Eğin) Y. Kenan Bir- Alb:ıylığıı t<>rfi eden ec 
bican (Kastamonu) M. Fasih .nan. . ayran .Ya .~kan san (Edirne) J. Kazım Purut ;,ayları: 
Kayabalı (Mersin) Şevket Ay. (~limıye) M: Tah:? G~~han {Sıvas) R. K~rabulut (Sela- Ecz. yarbay M şev~et 
kan {tstanbul) 1Y. Vicdani E- (.tfa~ut) ~~rı .. Kırıkla (Suley. nik) Behzat Güneş (Erzurum) (Koçhisaı·ı, .M. Fruk oıı! 
r.eli (Rados) H. Tahsin Aka- ı:-anıre):hsnu KErkon(Kol~e- SiNiR ACRILARI _ BAYGINUK C:emal Kıvanç (Oarıdere) J. )a), A. Huliısi .Eıuyar 1 
ti.irk (Kaptanpaşa) H. Hayri rı) · u tar eyman ı- ASABI öKSUROKLER _UYKUSUZLUK jı.tkı Sudas (Ayasofya) H. nu). Bilil Taner (Çanlt1 

.\ytepe (Ortaköy)' Naci Aka çakçı) S. Faile Çalışan (Sela- .... :ıfzı Çntaltcpe ( Kerkut). rif Köke:! (Üsküdar!· 
(Niğde) Hüseyin Spon (Köp· nik) ':Y. Seza~ Tuncalı (f1.!!· ÇARPINTI - BAŞ DöNMESt "1bayl~a tem eden fen a- Benlicr (Şile-). 
riıliı) Assairn :ATcan (lstanbul) ne). Kemalettın Başar (NaiıI.!) E !Sl 1 DE'N ll:.ERI GELEN .at yarbay an: Albayhğn terfi ederı 
M. Refik :Yüce (S . .5elim) lb. Cemalettin Atak (Kerkük) H. 'eo:roN RAHATSIZLIKLARI 1 Fen .sanat yarbav Osman .,:ıyları: 
rahim Ccdim (Hereke) M. Rüş Hüsnü Oktımuz (Üsküdar) M. Arkan (Çankırı). # nıd'f. 
tü Erdelhün (Yaku;:>) A. Rıza R~im Şahinler (TTabzon) Ha- Yarbaylığa terfi ~en fen... Vtr. Yb. Şe\:ket ~ .. 1 
Cürcan (Osmancık) 'M. Hilmi san Ertem (Feriköy) Zihni Ba- t('l bin~rlan: .aıy_a>:. Nurcd~m 50!), 

· (E ) F h O . !Elazıg), M Surcyya.z> Oray (Sofular) M. Zeki Sanal şaran rzurum etta z. ı Fen sanat bınbaşı E. Sedat • ) Abd"lk üir Toıo1' 
(lstanbul) Osman Güray (V. tek (Süleymaniye) Muhittin Salman (KoEka) Fen sanat :aray ' ~ u a M ı.rtJ/. 

T .. , v (Ed' ) M Hf Ot N D ı R ı R . . ,,.. l xırav- "'ankrn), eJ• 
uıegen ırne , . ı zı )ır:.başt Kaztm Ozso"· ( atan- - S , . ·k S Fi1'ı1 

pencereden bakıyor, yakalanmak
tan ,çok korkuyordu. 

Kalkan (Trabzon). Slhhat Vekaletinin 3.6·936 tarih ve 5 / 13 numnralı ruhsatını bul). .. ıı:an<l( eı:.i~· )R, · sirııl 
Y ha t v t rfi d • d d ı • ·L ı t b (Ay ın). 4•1. ngıp 

ar yusa e e en pıya e haiz ir Asi<cn n~ıik·' ar l'l1 aylının ... > tb ..,~ I< t:Uı<k ( 
binhaşıluı: ..ı..ı • « u:;ı' a: ,. ' .... * 4 !Jt?'WA'i!"'L3\A ''' ==• t~ı·fi c-:3en As. Fb. Y ntb:ı7lırı: .o~a,r.ba~~1ğ:ı.ıc,..~; edorı 'ılı-

~~~====:.-=~~~--=~--~~~~~~--~ 

(Sonu yarm) 

t -c the catc,mlllar. 
d the pupa. (cf. l JXJ.) 

6. A: rJ~r Kiefernspanner 
· n c r m.linnlichc Schmct

.... uiJı~ 

h • ..:e bliche Schmet
teı l!.ng 

c d.1e H.nqpe 
d die Puppe 

7. YAPR.\K URU 

a m~o yııprağmcln. mazı 

inekle.rinln r.nnınık ,-u. 
cudn. gefüdlklcri h:ıbar. 
cıkbr 

c m02.mm <ırlıısmdn ~ Ür· 

le 

i. F: la noix de galle (Jıı 

.gallo en ccrise, la cccL 
dic) 
n sur unc fcuillc de 

ebene; in nolx est duc 
tı. unc piqurc du' cynips b 

c la lnrve dans sa ccllulc 
au ccntrc de la galle en 
cerfse 

7. t: g:ıll (ı;nll - nut or nut -
gall) 
n on, oal< lt"af (ln this 

cn.~c callcd: oak • npplc 
or oak - gali), pıoduccd 
by the gall - wnsp (gnll-
rly) h ıı 

IV 

c tlıe larva (the grub) in 
the larval chaı:nber or 
cell 

7. A: Gallapfel 
a auf Eichhenblatt. von 

der Gıılapf elwe:ıpc b 
erzeugt 

c dic Larve in der Lar. 
venkammer 

.8. OGAN BEKJ.1ND1'~ 

rAPR K unu 
a ak gürgen lııeE,rlnln 

yaprağı ısırmasilc hli ıl 

olmu' 

8. F: galles f. en oignons 
a produltcs sur unc 

feuille de ,bet.re, par la 
pirıflre de la cccldoın~;c 
des betres 

A. : onion - shnped or bu J. 
bous, gıılJs 
a on a beech leaf, rpro. 

duccd by thc bee.ch gall
wnsp 

R. A : Zwiabclgallen 
n auf einem .Buchentilatt. 

"'On .der Duchcngnllwes· 
pe he.n:or~cru!en 

O. ~ M nt:rıj lböccği} 

a :iinük lmnafü (mugam· 
millUlccruıh) 

PLr\NŞ GS 

b bir dah tııJırlh cılerlte..'1 '! 'tO. t: the o::ık !eaf - roll~ 
O. I•': l'lıylobe m. (l'hylobie m. moth 

du :ıapin · 

a le col~o~tcre (un ros· 
trifere) 

b attnq"ıınt une branchc 

9. t: the pine - wccvll 
a thc bectlc (a snout 

beetle) 
h lhe beetlc gnawing at 

a tyrlg (a &hoot.) 

9. \ : der FicJıtenrUBler 
ıa der Kiüer (~in RUssel -

kafcr) 
.b beim BefrcflS~n eines 

2ffecigcs 

10. i\lf-51'; l\OZASI TlnTil.1 

a tırtıl 

h kclcbı·l, 

10. F: la t.c>rdf>usc :l'erta du 
cMne 
a la clıenfüe 
h le pn.11illon 

a the caterpillar 
h the moth 

10. A: der Eiclıcnwickler 
a dic Raupe 

b der Schmetterling 

l t. KIRMll nOCE<:iNL" 
( :AM O;\LLARIND.., 
l'APTIGI ANANAS HAS· 
TAU<.ll 

11. •·: la gali(.' en ananas 
produitc par la pigüre ıiu 

puct>ron (c.lu kt"rmct1) d<ıs 

ı>ins 

11 • .İ; tbe pjııc - npple gali 
n1ıo known as ps~ ıdo • 
cnnc), caused by 1hC' 

nruccgnl: aphis a plnnt • 
lçıusc 

U.. A: dİP Ananas!!allc. \•on 
d"r: FichtcngallQt'S.. cincr 
Bhıttlııııs, <>rzeugt 

no 

""" 
,, 

.:arı: 

Vtr. B?Lb. S. Süreyya ~ 
Haı-put~, A. V tıcihi Tflfl 

.oz), M. Medeni St:rer (1 

.layrcttin 'I ezre:r (tstaııb 
.ulla'h Yuı dnbayrak ti 
.::krem :StJ~kman ( Gal8 

1ullah Keseııay (lstanb 
·em Güleryt!z (Bursa), 
çelik (E<lirnekapı), Nall~: 
.akan (K~ı.ya ı, CcJtl1 ef 
f Altımerme:::-), 1smn.il eı1 
·a); 'R. liusnü Urkucu 
xale), Memduh Tunçer 
mn}, Tahs:n Doruk • ( 

9d_ 
fazhar Atay (Ni~de)' ıı 
~aı tlstnr.bul), Ktı.zıın { 
ı !stanbul), 'Kadri can 
::emil Olcay (Hayfıı), bJI 
Soykan (Kayseri). or 
rurt ( Ma !tepe). ı, 

A lbaylığft torfi edeıı 
rı: · 
Lv. Yb. HUsamettin ~ 

ıakkal), Mustafa S 
tSnmsuıı), Şevket 5 
(Kızlnşı) Muhiddin SU~ 
:nn) , Refik Er koşa le ) 
hsan Ak, i (Çana.kka.Ie ~ 
Jn .Sezer l~irne), :r.ııı: 
•içli (Hasköy). cev.ı.1e 
FatihL ef/I 
Yarbaylığa terfi ed 

3nb. ıarı: t 
Lv. Bnb. Ahmet Sil~ 

ı9nl, Sabri Taş (TaŞlC Gf1I 
:ni Olçay (Edirne), ~
nen (M. Paşa). 
Albay:ığa terfi eden 

,nrbayları~ ~Jı 

ls. Yb. M. Zeki Ö ~ıot!'~ 
'a ) . \T clıb.i Tınaz ( 1' dl"!.J 
:c.rnal Dü ve.uci < Şchza . . ,., 

(Dcvauıı k"'f' 



Ordu 
( Btl§tarafı 1 O uncuda J 

a.aJ!•la terfi eden istih
'""'ltları: 
~ ll. Fevzi Emre (Trab-

1 ulkerim Türkkan (Üı:ı
,h~~ırn Akta§ (Üsküp), 

""llll (Arapkir), Lfıtfil 

<~rtıce), O. Nuri Köker 
,), Azım Tt'çimel (Edirne). 

11l terfi eden Mu. Vb. 

~ lb. Azmi Akbu (Erzu-

'b. Remzi Ersun (Erzin· 
' _!ı::~n Pokız (Kadıköy), 
a.;'&&an (Usküp), Abdülkc. 
~Fatih), M. Ziya GU

)1 n). 
L •ta terfi eden demir yol. 
'Vı: 

·b 
(. -roı. Bnb. M. Fuat Ak-
(~bul), Hilmi Dedekor
~iktaş). 

niz subayları 
terfıleri 
kurmay binbaşılıktan 

Y Yarbaylığa.: 
{} Günege, Rifat özdeş, 
Uıan. 

kurmay yüzbaşılıktan 
~ binba§ılığa: 

Sargut, Ekrem Erman. 
UarbayZı1;tan güverte 

B A B E R - Aqam Postası 

terfi listesi 

BİRER KUTU B1SKü1 
KAZANANLAR 

11 

BİRER PAKET ŞEKERLEME 
KAZANANLAR 

11 - Halil Tahdil, Ş.ehremini 
U%Unyusuf mahallesi Na1J sokak 
No. 7. 12 - Nabne, Göztepe Rüat 
paşa çayın No. 11. 13 - Doğan, 
Be§ikta§ Yenimshalle Yıldız sokak 
No. 10. 14 - Ha;Yfiye Sunman Ka: 
dıköy kız aanat okulundan No. 442. 
15 - Bakırköy Şemsi Falay Ce _ 
vizlik mahallesi muhasebeci sokak 
No. 9. 16 - Gillseren Erten Üslı:lL , 
dar Toygar Hamza mahallesi Ke -
vaklıızade yokuşu No. ı. 17 - Bil
IQr Butur. Betiktaş, Fırm sokak 
No. 9. 18 - Aydm GUney Pertev_ 
nlyal llseıü No. 435. 19 - Fatma 
Anüç, Beyoflu Kalyoncukulluğu 

Paracılı: sokak No. 8. 20 - F~rit 

Yel, Hiaar imaret lsabey mahalle. 
al Devrim 80kak No. 21. 21 - Nl
zmı. Beelita§ Ali Hıısağa İlhan so
kak No. 34. 22 - Nesrin Suvat 
Tahsin Srn.servller No. 29. 23 -
Perihan Altmel Fener. 24 - ŞadL 

ye Balkaya S. 27. Heybcliada. 25-
Şükran TUngüz Kınalıada Akasya 
caddesi No. 9. 

Jozef Balsamo romanını 
bugün dercedemedJk. Oku 
yuculanmızdan özür di!eı ız 
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H A B E R - Akşam Postas1 

' 
30 ACUSTOS - 1939 

Müferrih ve mide'Vİ 
MiDEYi ve BARS 
LARI, KANI temiı 
sıhhatin latif bir yar 

cısıdır. MlDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz tNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozuklµğunda, barsak temhelli 
de MİDE EKSiLfK vP vanmalarmda emniyeti~ kullanılır. 

• 
1 

Dünyanın en meş 

E 
RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, Mide ağrıları ve EKŞtLiKLERlni ve yemeklerden 10 

bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AcHRLIK ile kolayca mcadele için HAZMiN en müessir 
sahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. Mazon ismine ve HOROS markasına d:kkat ediniz. 

h ur HOH.'l'ER 
Akordeonları 

lzmir fuarında 
Almanya pavL 

, 
Şeker Hastallğı Olanlara Fazla Şişmanlıktan şikayet edenlere: 

yonund:ı. Tür . 
kiye genel a.. 
janr JORJ D. 

Emniyetle 
kullanabileceğiniz 

. ıı üstahzarları n piyasaya çıktı. 

l'ennl Sünnetçi 

PAPAJORJU 
Galata Yüksek
kaldırm1 90.92 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK Glüten 
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRtYESi - KANZUK GLOTENGEVREGi (Biscottes) - KANZUK GLü! 
PiRiNCi - KANZUK GLÜTEN FlYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 

EMiN FiDAN 
li.alıine: Beşiktaş E_ 
rip Aparlımanı 

Tel: 44395 Ev, Sua_ 
diye Akkurt S. K 1 
Ta5radan sünnete 
ı.:clenlere kolaylı!. 

r;oktur. 

Kanzıık Glüten Müstahzay/arı, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

anzuk ··•en üs ta lar 
:\lürac:ıat bir haf!a cnel Jiizıınd ır. Fazla şişmanh~a istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şişmanhk yapmaz. 
ZAYİ - 16-11-937 tarih ve 302 

numaralı Ezine Tapu memurluğu 
taraf mdan yedimde mevcut 3 kıta 
6000 liralık vesikaların teminatı ka
tiye ve muvakkate olarak hiçbir ma 
kam ile ilişikleri yoktur. Alakadar 
o!anlar varsa Ezine kazası Malmü
dürlüğüne müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Umumi depo: ONGD!! .. J~ K~NZUK IEC~~NIESö • ~ey@~D u.o öSii~NBUL 

.\drec;: Ezineli müteahhit Hacı 
Süleyman oğlu Haşim Gürel 

EGE TİYATROSU 

lstanbul Perakende Satı! ,Ye i: Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. . 
JZMıR .Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 

Akyazı As. Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

......................................................... ....., 

k 1,., ~IS M~I -- Amerika n K ız Koleji 
.. ft> ! Arnavutköy. Tel. 36.160 

.Xuri Gençdur YC arka-
tlıışları 30 Ağustos çar· Akyazı askeri kereste fabrikası ihtiyacı kin a~ağıda cins ve mikta-
snmlıa günü akşamı rı yazılı keıesteler mübay~a edilecektir. 31 ağ•;stos 939 perşembe gü 
r sküdar inşirah balı- nü saat 14 de Adapazarmda a.:.kcri p!Jama dairesinde pza:-!ığı yapıla 

'

Mektep, l ngilizceyi en iyi öğreten bır müessesedir. Almanca ve Fransızca ihtiyat~ olarak n:ıiitell 
sıs muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiy~ ve kültüre son derece ehemmiyet ''erilir. Aile tı~e 
yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin b 

tekemmülünü tcn:.in eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir· 
çcsindc: (BAYKUŞ} caktır. 1st,..• 'ile: muayyen günde komisyon mah:;usuna ve şartname-

.ıtire Penrcf varyetesi.. · · 1 · 
sını görmek istiyen ~nn de yollama tiairesine 19uracaatları . .1fı56Q) MOHENDiS KISMI : Ameli 

ı l~ 1 J MIJll ,..._~----~.:.._~...:...:;~~-..:__ ____ __ 
1 

11 .\ŞlT RIZA - E. SADİ TEK 
TİYATROSU 

Miktarı Cinsi ' 
KAYIT GÜNLERi . Yat tatili zarfında Paur"lesi ve P er§embe günleri saat Metre mikap 

114 thlamur kalası'\ Bu gece Tcpcbaşında 
• 12.00 ye kadr. 7 Eylulden sonra her gün 

F_a~la::-.;...L:.;."-• icin mrf:f.ıı.pla veya h:.,..-:.-;· r. ı üra-::_,.;:.: ~dilebil;r. K.\ Y~ANA (Vodvil 3 perde) 150 Karaağaç kalası 

30 Dışbudak dört köşe · 

\ Askeri F-~ rikalar umum MUdUrJ üğü i lanları l ' 
\ 

Beş ton sarı vaketa 
Beş ton san sabunlu kösele 
200 kilo kayasalk kösele \ 
Tahmin edilen bedeli 27000 lira olan beş-ton san vaketa öeR 

ton sarı sabunlu kösele ve 200 kilo kayasalık kösele askeri fabrı 
kalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 1-9· 
939 cuma günü saat 14,30 da, pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me bir lira 35 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 2025 lira ve 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası vesilc~le 
mezkur gün ve saatte komisyo!lda bulunmaları. -

3500 kilo bir No. lı Santralit 
2400 kilo iki No. lı santralit 
Tahmin edilen bedeli 25075 lira olan 3croo·Icno bfr No. ıı sanf· 

ralit ve 2400 kilo iki No.lısantralit askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satınalma komisyonunca 1·9-939 cuma günü saat 
15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname bir lira 26 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminatı ~
lan 1880 lira 63 kuruşla 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü maddf:'le· 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu isle alakadar tüc 
cardan olduklarına dair ticaret od:ısı vesikasile me;kfı.r gün ve ::;a.
ntte komisyonda bulunmaları. 

2000 kilo akardit 
Tahmin edilen bedeli 11000 lira olan 2000 kilo akardit aske· 

ri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 
1-9-939 cuma günü saat 15,30 pazarlıkla ihale edilecektir. Sartna· 
mcsi parasız komisyondan verilir. 'faliplerin muvakkat teminatı o
lan 825 lira ve 2490 No. kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
s::.ı.iklc komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol· 
duklarına dair ticaret odası vesikasile mezkür gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları. (6575) 

v~KOT ~n"f~!~H~~n 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
11 - 30 Kitaplık üçüncü serı 
fi\ umara 6.uroş 29 Kapitalizm bu!ıranı 50 

21 Hükümdar ınillct 50 30 Slambo 125 
22 Yeni ilmi zihniyet 75 61~ 

23 Mevcudu kalmadı Bu serinin fiatı 6.15 kuru~tur. 
24 Gti.ntin iktısadl işleri 60 Hepsini alanlara % 20 i.o;konto 
25 Cumhuriyet 50 yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
'26 Tercümeni• rolil 100 lturuşu peşin alrnarak mütebaki-
27 Defiı_ıişler 75 si ayda birer lira ödenmek üzere 
'8 r .aokon 30 Uc taksite bağlanrr. 

daima ÖLDIJRUR 
, 
• 

>'-
FLiT 
U"'uml •ıposu: J. Krtllllft, lllanhl, liılaU , YIJ•lda Hu 1 

KANZUK 
K U VVET Ş U RUBU 

VİTA L İN 
Kansızlık, Dermansızlık, iştahsızlık gibi vak'a

larda kullanılan en tesirli şuruptur. Çocukların 

ı r-------------------Dans meraklılarına müıde 

.......... 

Sabırsızlıkla beklenen hakiki 

HORS EY HORSEY (PaJais Glide 
CHESTNUT TRE~ 

p: aklarında satlşa çıkmıştır· 

~ u ovc ı 
yastık , yata~ ve yor anlarmı mutlaka kullanı11 1k 
Yazın sıcak havalat"da yorgun başınızın serin ve yumuşa. 

kuştüyü yastık ile rahatım temin eder. . .1 
Kuştüyü yorgan, fille ve yastık fiatlarında mühim te11ı1~ 
yapıldı. ( 1) liraya alacağınız bir ku§tÜyÜ yastık bu ucu:zJui" 

1 
ispata kafidir. . 

ADRES : İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak .• ı.ı.ı;r 
tüyü fabrikası. Satıf yerleri: A nkara ve Beyoğlunda guı11 
bank Yerlimallar pazarlarında satılır. 

1 inhisarlar U. 
ı - ~\lurredat ııstesı mucıoıııct! \~J.J Kaıem ıaooratuvac 

mesi açık eksiltme usu!ile satın alına;aktır. 
3

7-1 
Ti - Muhammen bedeli (503 70) lira muvakkat teminatı ( 

liradır. tıı ! 
III - E'~siltme l·IX-939 cuma günü saat 14,30 da Kabataş 

zım ve mübaaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Listeler hergün sözü geçen ~ubeden paras.ız alınabi1~!'0e 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yıı\.ı~ 

gü\ ~nme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri i!a~,,~ ... \ 
(l>J";) 

Devlet · Demiryollar1 ve Lim_anıarı 
işletme Umum 

1 

idaresi ilanları . 
,ııı 

Muhammen bedeli 3232 lira olan 'muhtelif cins 3 ka)eııı 11şs 
2. 9. 1939 cumartesi günü saat (10.30) o:ı buc:ukta Hay.darl'ıJ1 g, 

gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile sat 

.. ~ 

r.acaktır. 111iıı 
Bu işe girmek isteyenlerin 242 lira 40 kuruşluk muvakka: :\sct' 

!!1!!!!!!!!1!11!!!!!11 ve kanunun tayin ettiği vesaikle U-likte eksiltme günü saatlt'I~ komisyona müracaatları Iazımdır. 1ıııııı 
J Bu işe ait şartnameler komisyondar r.arasız olaıak dağıU 

••lill :adır. -4 

ça •. tL hi· •• ~.···--•--=-= •--=- _ ...... __ 
Vi 


