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Tokyo, 25 (Beyoğlu) 
Kokumin'in verdiii malUınata 
göre Sovyet Rusya hüktimeti 
Tokyo hükiimetine Mançikov 
hudutlarında mevcut ihtilifla.. 
rm umumi surette halli için tek- ı 
lifte bulunmUfhır. 

• .... - * A: Marqsl Fev:r.i Çı\kmak ve Manevra kumand'lm Fahrettin Altay ile kahraman piyadelerimiz ve motörlü 

~€dirnedeki muazzam 1~----~~--------------
kuvvetlerimizin geçitindeJı birer görüniif. 

eçit resmi4saat sürdü Z 
0,000 den fazla asker, binlerce motörlü vasıta, 

100 den fazla tayyare iştirak etti 

Kahraman to~ularmuz ve tayyare lerimiz geçiyor. 
---~~~~~~~ 

Alman- Rus paktı 
ameli netıces 

Yazan: ASIM U~ 
~il günlerde &>vyet Rusyadan 
~anya ile ltalyaya çok mik. 
~ a ~troı, benzin ve saire gön. 
'lınış . Bu ha beri 1 talyan ga
~ leri büyük bir sevinç ile nak. 

l'orıar. 

lluaya belli başlı ihraat mad. 
· den olan petrol ve benzini 

veyahut mal mukabili her 
ekete olduğu ~l Almanya 

,_,, ~taıyaya da gcnderebilir; bu 
.; ~ di hadisede bir f evkali.de -

le Yoktur; hal böyleyken tota _ 
~t 1?emleketlerde bu tabii mua 

ıeıııi ~nın f evkallde bir beşaret 
tgtıı> tf ta .. eti gibi ilanıııa niçin lüzum 

?'iilUyor? 

9·11dt ~u sevincin sebebini anlamak 
. (ôf'tS ti dUnyanm bı.;günkü vaziye. 

deıı~ltrşısında petrol ve benzin 
~n maddele~in kıymet ve e
«r-ı- iyetini hatırlamak lazım. 

Trakya Kolorduau Ku:mndanı Korgeneral Salis 
ve erkim harbiyesi (Yazısı 3 üncDtlc) 

26 Ağustos 
Büyük taarruz on yedi yll 
evvel bugün başlamıştı , 

Bugün milli mücadelede Türk kurtuluşunu hazırlayan BU. 
yük Taarruzun on yedinci yıldönümüdilr: 

26 Ağustos 1922. li Ordularının e:l:seriyetini motö. 
ı::. hale getirmiş olan Alman _ Milli ordu ogün AtatUrk ün başkumandan~ığı ve milli şef 
hı . ıle ltalyanlar bir saika har- İsmet 1nönünün garp cephesi kumandanlığı altında olarak Af. 
fi~e. Avrupaya hakim olmak yon cephesinden taarruza geçmiş, dört gün sc,nra 30 ağustos 

Vahametini 
nıuhafaza 

ediyor 
_ ....... ·tereye bir 

mesaj gönderdi 
japonqa, Almangaqı şid-

detle protesto etti 
Polonya tayyareleri! ~ · 
Alman tayyareleri- K 

ne ateş ederek yere 
inmeğe mecbur 

ettıler 

O a 1 ad ye bir 
nutuk söyledi · 

(Yazısı 6 ncıda) 

·Milli Şef 

& 

Başyekille Haricıye Dünyayı taksim 
Vekilini kabul prolesi 

buyurdu d 

Fl~~=~:u:~;t:::~::ö:~r:~: Totaliter devletler, Rusya de birleşerek, 
:.: ~~~~~:~~· ~:ı~~k!~!~:kn::1

~~ dünyayı taksim etmeg~ e mi çahşıyorlar? 
müddet görUşmtiştUr. 1nönU ge-
ce Floryaya deniz köşkUne dön· ı } a .. ısı ::S uncutleJ 
mtiştUr. ~, nın artık bir hayalden baş _ Başkumandanlık zaferi ile harbin kati neticesi alınmıştır. 

«tt birşey olmadığını anlamışlar- Türk milleti kendisine halas ve iırtiklil getiren o günleri Diğer taraftan Hariciye Veki-
~ · ll'akat petrolsüz uzun bir har hiçbir vakit unutamaz ve bugünleri hazırlayan milli kahra- limiz Fransız, Yugoslav, Yunan iş Bankasın n yıldlinümü 

devam etmelerine, hele zafere manian hürmet ve minnetle anar. sefirlerini kabul ederek görUş-ı 
( neıınmı 6 ıncula) -..;vv_,..;vv..,..,..~vv...~~fVV'~'VV"VV'J'VV"VV'J..,.,,...,.,..,'VV'O~~ muştur. (l'a:m 3 ünciide) 
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'lıf illi tarihe ait bir hatıra: 
., ..... , ' - -
Türk tarihinde Ağustos sonu 
- Atatürk on yedi yıl ev- len günlerdir. Fakat Atatürk Ek . 

vd 26 Ağustosta büyük ta.ar- 26 Ağustos büyük taarruzuna onomr: 
ruza karar verir iken acaba karar verir iken böyle bir şey / 
Türk milleti için Ağustos sonu. d~şünmü~ değildir. -~u s~dece Türk .. Alman tica. 
nun kutluluğunu düşündü mü hır tesaduf, fakat guzel bır te-
dersiniz} Zira Ağustos sonu sadüften ibarettir. f8l anlaşması 
Türk tarihinde her "vakit bü- 26 Ağustos 1922 taarruzun-
:ı-·ük zaferler, şanlı fetihler ge· dan bir sene evvel, yaı:ıi Ağu3- tadıl edılı"yor 
tinniıtir. Mesela Ale Arslan 26 tos 1921 tarihinde yine Sakar-
Ağustos l 071 tarihindedir ki, ya muharebesini kazanmııtık. 'tatbikatından çok fen:ı neti _ 
me§hur Melazkird zaferini ka- Düşman Sakaryadan çekilmi2, ~er alman ve Amerika ile olan 
zanmqtır. Yavuz Sultan Selim müstahkem mevkilerine gelin- ticaretimizin tamamen durması. 
şark vilayetlerini bize kazandı. ce orada tevakkuf etmişti. Bi- na sebep olan TUrk • Alman ti. 
ran Çaldıran meydan muhare. zim ordumuz da düşmanı takip caret anlaşma.ın tadil edilmiftir. 
besini 23 Ağustos 1512 tari- ederek müstahkem mevkileri- Anlaşma interp.rja.bl ııekline 
hinde zafere eriştirmiştir. Avru nin karşısında vaziyet almqtı. sokulmuttur. Bun& göre, her iki 
pa yolunu Türklere açan Bel- Bununla beraber Sakarya za. taraf mukabil tarafın takaalan 
gradm zaptı 29 Ağustos 1921 ferini elde eden ordun:ıuzun ile batka memleketlerden mal 
tarihinde vukubulmuştur. Bü- kuvveti düşmanı müs~ahkeın mubaya& edebileceklerdir. Bu su 
tün Macarista.nm fethi ile neti- mevkilerinden kuvvet ile tar- retle bizden mal alamadıkları i
celenen Mihac muharebesi 29 dedecek halde değildi. Bu mak· çin TUrkiyeye mal gönderemlyen 
Ağustos J 526 tarihinde kaza. sat uğrunda yeniden çalışmak, .Amerikalılar yakında bilhassa 
nılmııtır . ., kuvvet toplamak ve hazırlan- sanayi mamul~tı ı:evkin.e batlı · 

Dün tarih ile iştigali olan bir mak icabediyordu. yacaklar&ı:. Bilhassa . ~ za.. 
dostum milli mücadele günle- Sakaryadan sonra milli ordu m~danberı ~emleketimıze gel.:
rinde, bilhassa 26 Ağustos taar- tekrar hazırlığa başladı. Fakat mıyen Amerı~an malı otomobıl 
ruzunda Atatürkün yakininde düşman ordusunu müstahkem v~ radyoları pıyasada bulmak ka 
hizmet etmiş bir zata bu suali mevkilerden söküp atmak için bıl olacaktır. 
soruyordu. Dostumun bu sua- icabeden hazırlıkların tamam. • ---n---.- . . . 
line o zat §U cevabı verdi: ]anması için tam bir sene çalı- F erıbot servısı ıçın 

- Evet, dediğiniz doğrudur. §ıldı. Atatürkün dediği gi~i 
Türk tarihinde büyük zaferlere milli ordu bu hazırlığını ta. hazırhklar 
sahne olan hadiseler ekseriya mamlayarak taarruz kabiliyeti
Ağustos ayının son haftasına ni elde ettiği anda taarruz ka
tesadüf eder. Onun için Ağus· ran verilmiştir. Bu andan iti. 
tos sonu Türkler için her vakit haren bir saat bile geçinimi§ 

Yanaşma istasyonları 
T eırinievvelde yapılmış 

olacak 
kutlu telakki edilme!c 18.znnge. değildir. Gelecek sene Sirkeci ile Hay. 

darpap araımda işleyecek feri
bot servisi tc;ln hazırlıklar 11er
lemektedir. Sirkeci ve Haydar· 
paşa.da yanaşma tstaıyonlan, ö-

Ortaokullar öğretmen ihtiyacı 
nUmUzdekl teşrlnievvelde yapıl-

Y eni kadroda yardımcı ög"' retmen- mağa başıanac~ktır. 
lkl milyon lıraya mal olacak 

lerden müsait olanlar asli bu ilıtasyonların bUtUn tesisatı 
tamamlandıktan sonra Avrupa 

O .. g"' retm en 1 k 1 tarikiyle gelen yolcular vagon-
0 QCa ar !arından c;ıkmadan Anadolu 

Orta okul öğ:retmeD,ihUyacım 
·arşılama.k ilzere maarif vekil. 
ğı bu yıl menşe vaziyetleri ve 

teftiş raporları mtlsait olan 100 
kadar yardnncı öğretmeni orta 
tedrisat kadfosuna almaY.Q ika • 
rar vermiştir. 

Bu karar üzerine orta: tedri -
sat müdürlüğü öğretmenlerin fi§ 
ve raporlarmı tetkik etmektedir. 
Yakında kendilerine tebligat ya. 
pacaktır. 

Yazılı imtilıanı kuanan ilk 
okul öğretmenleri de sözlU im • 
tihana girmek tu.ere eylWün 21 
inci g(lnll Ankarada bulunmak 
mecburiyetindedirler. 

Sözlü imtihanda doğrudan doğ 

ruya arta *'11 öiretmeni olma.. hattında aeyahatlerlne devam 
ya. muvaffak olamıyanlar Gazi edebileceklerdir. 

Terbiye ~tüsüne girecekler • 

dir~iğer taraftan her sene oL Okulların kitap 
duğu gibi bu sene de açık bulu. vaziyeti 
nan orta okul öğretmenliklerine 
yardnncı öğretmen alınacaktır. Yakında bütün kitaplar 
Buna ait yeni talimatname ya • baıılmıt olacak 
kmda tatbik edilecektir. Okullarda okutulacak yeni 

Bu yıl yardımcı öğretmen ol. ders kitaplarının hazırlanması
mak üzere 1500 ki§i vekftlete mü na başlanml§tır. Kitaplar Dev
racaat et.nıi§tir. Cüzi rnlkdarda let matbaası tarafından basıl. 
yardımcı öğretmen alma.cağı i - maktadır. 
çin bunlarm mühim bir kısmı. llk okullarda aritmetik kitap. 
nm arzulan yerine getirilemiye.. lan tekrar tabcdilecektir. Yeni 
cektir. okuma kitaplan da müsabaka 

neticesinden sonra basılacak· 
-~------------~---------------_.,-~~- tı r. 

Adaya verilecek su Maarif V ckilliği aynı zaman
da büyük bir de Türkiye hari. 
tası hazırlamaktadır. Bu harita. 
yı hazırlamak üzerp coğrafya. 

Fiyatı ton başına 20 kuruş cııardan mÜtC§ekkil bir komis-
yon faaliyetini tamamlamııtrr. 

olarak kararlaştı r:L:.rita bu yıl hemen basr-

Liman işletmesi umum mU
dUrlOIU tarafından BUyUkada· 
ya teslim edUecek terkos suyu. 
nun. fl7a~t tızerlnde nihayet be
:&dlye Ue uyu, ·ıımuştur. Malfım 
oldufu Uzere ' ~lecliye eskiden 
DeııJsbank ile yaptığı blr anlaş
ma:rı tlerl ıUrcrek ı;uyun ton 
~a 20 kuruştan Adaya tes. 
im edJJmestni istemiş, liman iş. 
let:m..11 lee yaptığı hesapta an· 
Mk ıı.ao paradan verebllece
tlnl blldlrın u. 

!MllU ulh.&ret Mn akşam 

~ - a;narte J Pazar 

6 AÇ-Us. fı:r A ·.us . 

halledilmiştlr. Vali ve Belediye Kanada ile takas 
R ısı LCltfi Kırdar liman islet- anlatması devam 
mesine gel ' ,·mum mUdUr edecek 
Rauft Ma:ıı~·.ı.s ile görUşmUş ve Kanadalılarm bizden takas yo 
neticede liman işlatmesl beledi- ıne aldıkları malları başka piya.. 
yenin tekli·· ni kabul ederek su- salara satarak yine bizim mal. 
yun tonunu 20 kuruştan BUyUk- larla rekabet etıncğe kalkışma. 
adaya tc 'lr.1 etmeğl kabul et· lan üzerine hükw11etimiz Kana. 
miştir. Bu suretle Acla halkı- da ile olan takas anlaşmasını ge 
na da su, clahn ucuz Yerilecek- çen ayın 27 sinde tatbikat saha. 
tir. smdan çıkarmıştır. 

Fakat bu yüzden birdenbire 
İstanbulda Kaymakam Kanada ile olan ticaretimiz ta -

Muavinlikleri mamen durduğu için hUkUmet 
Kaymakamların iş1erl çok tekrar Kanada ile olan bu anlaş. 

olduğu fcin bc1l'dly<>; l<'rilc mcş manm tatbik sahasında kalma -
gul olamamaktndırlar. Bu sibi smn karar vermiştir. > 

~ 
<( 
t-

t t rwcıep 12 ı-ccep 
••zır 

111 
:atzır ın hnknıak Uzerc birer muavin ''e- bine alınacak talebe 

1 

kaymakamlara belediye işlerine Yüksek Muallim mekte-

r1lcccği ögrenilmi~tir. y··k k 11 . kt b" k d ..., ___ : u se mua ım me e ı a • 
tlarl...uıd _uoı vasati l_eı.anı Çardaklı deresi ta!b rosunun bu yıl tevsi edileceğini 

\ Erzlncnndan bildirildiğine gö· yazmıştık. Yeni talebe seçimine 
~ 2 ıı 2J r;, Çardaklı deresi taşmış ve önümüzdeki bir eylül cuma günü 

ı.: 15 5 2\ ı~emah yolu Uzcrlndekl köprU- başlanacaktır. 

Jı"> ~919 08 feri sel alıp gtıtUrmUştUr. imtihana liselerin haziran 
ıs IH 12 00 Kemah yolunun bir kısmı da devresinde pek iyi derecede me. 
20 s ı 1 87 'bozulmuş, bir bayii tar1a ve 1 nın olmu§ talebeler kabul edile. 
s Sl 8 4.! 1 harman su altmdıı kalmıştır. lcektfr. 

-------------------

Lise ve ortaokul imtihan 
şekli değiştiriliyor 

0
.. .. 

6 
. 

uyuk eçıtres 
Tek imtihan şekline ait talimatname Sulh Ordusu 

yakında alakadarlara bildirilecek Yazan: Hikmet Mü 
Maarif vekillifi okulların açıl. J liselerde tatbik edilmekte olan 

ma zamaıunm yakmlqmaaı dola. imtihan talimatnameıi tamamile 
yııile huırlıklarn.ı pek yakında değigtirilecektlr. Talebeyt! olgun 
ikmal edecektir. luk, engel, bütilnleme, mazeret 

Orta okullarm bina vaziyetle. gibi bir çok imtihan ııekilleri tat 
ri ve bu yılki talebe , öğretmen bik edllmiyecektir. lmtilıan tek 
ihtiyaçlarını teebit etmek Uzere U1Ulle ve ayni ııekilde (Devlet 
her okula birer cetvel gönderil- imtihanı) tarzm~a olacaktır. 
mittir. Yeııi imtihan ııekli yılda iki 

Bu cetvelde talebe • sınıf, öğ. defa yapıl-caktır. Yeni imtihan 
retmen mikdarlan kaydedildik - talimatnamesinin numara kısım. 
ten sonra öğretmenliklerin nevi. larmda hiçbir değişme yapılmı. 
leri de ili.ve edilecektir. yacaktır. Tam ncnara on ola-

Bu suretle hangi der1 öğret. ca.ktır. Üniversiteye girecek tale 
menliklerinin münhal olduğu an be de aynca bir eleme imtiha. 
laşılmış olacaktır. nma girecektir. 

Orta mektep ihtiyacından baş. Üç kanaat notu ile geçecektir. 
ka vekillik aynca okul talimat- Lisede son sınıfta fende riyazi. 
namelerile de me3gul olacaktır. yeden, edebiyat holunda edebi. 

Okul talimatnamelerinin in.zi . yattan birer eleme imtihanı geçi 
bat ve idare kıaımlarr U7.erinde recek, bunda kazandığı takdir . 
yapılan deği§meler tamamlanmış de bUtUn derslerden ayrıca bir 
tır. imtihan verecektir. 

Talim terbiye heyeti yeni im. Bu imtihandan aonra okuldan 
tihan talimatnamesini hazırlama mezun olacaktır. 
ğa ba§Jamıştır. Bugün orta okul, 

Piyasada vaziyet 
Ecnebi ve yerli esham 

yükseldi tahvilleri 
Sovyet - Alman ademi tecavüz denizine kadar üç santime çık

paktmın. imzalanması plyuad& mıetır. 
hissedilir ibir durgunluk huaule Yeni ~o~ muameleleri Jıak. 
getirmiştir. Bu suretle iktisadi km.da Londradan gelen telgraf • 
hareketler, siyasi vaziyete bağlı ta.Jd bir kelimenin yanlış anlatıl 
olduğundan son günlerdeki harp ması yüzünden de eehrimbdeki 
şayiaları piyasada tesirini göe • sigorta girketleri Almanya ve 1. 
termeğe ba.şlam11 demek oiuyor. talyaya göaderilt:cek mallan ıi. 

Almanya ve İtalya ile muame. gorta etmek istememişlerdir. 
le yapan ihracat ta.cirlerimiz ıim Bunun üzerine milli reuUrans 
dilik yeni ielere giri§JDekten çe. ige müdahale etini§ ve g 'Ç vak
kindikleri için ticari k~J mua. te kadar müzakereler neticesin -
meleleri durmuetw-. de metlele halledi~~rek ~u mal -
Diğer memleketlere ait lhra. ların da aigorta ec.ılmesı temin o 

cat için bankalara müracaatlar lunmuttur. 
devam ediyor. Ayni zamanda telgrafın tas • 

Fakat bunılann i§ hııcmi ttaı. hlhl _iç~ Londraya mUra:aat e _ 
ya ve Almanyaya yapılan ihra. d_i_lm_ış_t_ır_. --------
cata nisbetle pek azdır. 

Bir kwm ihracat mallan fi. 
yatlannd& hentız mU:him bir fark 
kaydedilmemiıtir. Eısaaen bü. 
yük mikyuta yeni bir muamele 
olmadığından fiyatlann defitme 
sine bir sebep görülmüyor. 

Yolcu salonu kar
şısındakı binalar 

latimli.k edilme~i kat'i 
ıurette kararlaitb 

Tophanede Beşinci Şube'nln 
bulundut·ı ~ugUnkU yolcu salo
nunun kar~ııına dUşen binala
rın lıtimllk edUmeel ve burası· 

M unttakıyetll, sıkı bir 
nevradan eonra ku 

rnrk ordusunun dün Trak 
yaptıiJ büyük geçit resmi, 
elerln gittikçe kanştığl p 

manda, dünya sulhunun en 
lam temel direklerinden biri 
rak bir kat daha azamet 
kudretle kendinJ gösterdi. 

Memleketin (epeçevre b 
hudutlnnnda en modem v 
lo t~blz edilmiş kahr 
I'ürk askeri aynı kudret ,.e 
metle bekliyor. 

tnsnnhk ye medeniyetin 111 
• rck hnmi i f'tfatlyle, bug'" 
tazyikler, cebir ,.o şiddetler 
§ısında miitecsslr olmamak 
bil del,'11dlr. 

Yirmi bir sene c'' el kor 
bh· badireden çıktıktan 80 

'ıer giln yeni bir sarsıntıya 
ranınk > iizünclcn hakiki rıı'ıll 
u bir türEi bulamayan d" 
ugün gene bir te-ikeUn e 

lo n;ibl göriin"'·•nr. 
nu feU\ketc sebep ola llank 

rm ağrayacnklnn Akıbet, t !~Uru 
lıln seyri n hakikatin oJçü8'1 ldrJ 
·inde pek i'ı\fı g<;r;ilebilnıe llııll· 

• 1 
ise <10 nlihnk yere d t11veı 
lccck kıınm (iniinü aln1ak ku 
biiyiik--yı tler sarf edili k l~ 

Bu büyiik gayrete b ogı•-
• '4.11.d 

dlleyoruz. nsanlığa, llyık 1' llllt· 
- ·t retalu ,.c me<lcnlyetl ~ 

!amak, onu diledij::,ri stUtftn ~ Olara 
de ilerleterek 7a~tınak aı--. la.ki 
nu besleyen bütün hüsnü ıı.\İ her 
sahiplerini kudretli, cesur 
muvaffak görmek en tabii 
Uınbdlr. 
Btıyük ,.c eşsiz Kuman 

Reisicumhur İnönü, kiya 
hfikfimctl ve kudretli erk 
harbiye'"· • udmöa ye· 
uyanık duran mllletlmlzl <1 
clr ''Sulh ordusu., olarak 
mekle milftehlrlz. 

Maske sat.şiar 
arth 

Siyasi vaz.iyetlerin her an ~ 
harp çıkmasına ı:.ebep olacak 
dar karışması nıaske satışla~ 
arttırmıştır. Kızılay tarafın~ 
6 liraya satılan halk tipi Jr 
maskeleri her gün daha fazla 1 
tılmaktadır. 

Bilhassa resmi daire meıxı~ 
ları kendilerine 'e ailelerine 
sitle maskeler almış buluıiIXl,) 
tadrrlar. 

Başlıca ihracat mallan fimdl
lik vaziyet dolayı1ile alıcı bula. 
mamaktadır. Ticaret ve zahiJ'e 
borsası umumi kltibi Akif, IOD 

günlerdeki eayialar dolayı1ile pi 
yasa vaziyetini öğrenmek istiyen 
bir muhanirimia bomda mua. 
mele gören emtia. fiyatlarında 
şimdiye kadar gö7.e çarpacak bir 
fark olmadığını söylemiştir. 

nın rıhtımı. HA.ve edilmesi bele
diye ''C mUnr\nle \"Clt{ıletl tara- Almanyada bulu
fından kabul edilmiştir. 

Toprak mahsulleri ofir.i, buğ -
day fiyatlarmm nazımı oldufun 
dan zahire fiyatlarında mühim 
bir fark olamıyacağı zannedili . 
yor. 

Borsa haricinde muamele gö • 
ren mallardan bilhassa halı fi. 
yatlarında ehemmiyetli düşil§ 
vardır. Harp· ~ay:alarının en mü 
blm tesiri ecnebi ve yerli esham 
ve tahviller Ur.erinde görülmüş _ 
tür. 
Bunların fiyatlarında yüzde i. 

ki üç kr..dar bir sukut vardır. 
Ecnebi memleketlere gönderile 

cek mallardan :ılman sigorta 
primleri derhal yükselmi§tir. 

Birkaç gUn evvel 0,50 santim 
olan Akdeniz mmtakuı rizikosu 
geçen nisan buhranında olduğu 

gibi, 1 santime, Akdenizde,1 Ka 
radenize kadar 1,25, Fransa ve 
Mang denizine kadar 2, Baltık 

Cadde Uzerlndo olan binala- nan vapurlar.•ımıt 
rı liman işletme umum mUdUr- .1 

!Uğll, arka tarafa dUşen binala- Kadet dün geldi 
rı d.ı belediye istimH\k edecek· rıtl' 
tir. Buradaki binalar kısa bir Almanyanın Rostok ı J"" 
zamanda yıkılacak ve bu suret- nından hareket e~_miş ~~ bİ1 
le hem cadde. hem de rıhtım det v_apuru 15 gun. surendii" 
genişletilmiş olacaktır. DUn ak- yolcü!.ıktan .sonra nıhaye\eJ>il• 
şanı Vnll ,.c Belediye Reisi Lıit- sa~t. 14 te lımanımıza ge 

rı Kırdar ile limanlar işletmesi .-nıştır. . 3500 '" 
umum mUdUrU Rnuff bu iş Uzc- Bu yem vapurumuz • İSi l\.c 
rinde görUşmllşlerdlr. tonluktur ve Mersin hattı ıÇ ~tı ç 
~ ısmarlanmıştır. b\I' ~ .1 

Çocuk hırsızfar tevkif Kadeşin de gelmesiyle ' ıi~ı 
edı.ldı· gün Almanyada ancak dört ;;,. ~l\ 

urum ız kalmış olmakta 1: 

Evvelki gün yakalanan Ya. Bunların üç tanesi 5300 to~. h~v 
şar, Mehmet Ali, Ali ve Marko luk Doğu, Savaş v~ EgeıneJl ~ l 
adındaki çocuk hırsızlan dUn Sul simlerinde en büyük ve ~i~ d; i~c 
tanahmet birinr:i sulh ceza mah. nesi de yine Kadet bpın lıtıd 
kemeslnde gizli yapılan Eorgula- Şalom vapurlandır. 9' rı)tn 
rı sonunda tevkif edilmişlerdir. Siyasi vaziyetler karışmaz fq· 

Çocukların tütüncü dükkanın . bunlar da iki ay içinde t~3" t 'Ye 
dan başka iki dükkan daha soy. men memleketimize 2elmıt O' c 
dukları anlnşılmıştır. lacaklardır. 
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iinyayı. t~ksim Edirnedeki muazzam 
proJesı • dört 

26 Ağustos 1939 

geçit 
sürdü aliter dev~etler, Rusya ile birleşerek. Bir h.ı,.dı,rr~~ ~ l 

Yayı taksım etmeg~ e mi çahşıyorlar 1 n~vra ~apan. askeri ~uv:etleri-
ınız, dun Edırnede şn:ıdıye ka-

f11 k;· 25 (Hususi) - lngilizl ler grupı.: ,clandr.:-." dediklen dar eşine tesadüf edilmemiş bü. 
r 

11 Çenıberlayn'in AYam ronra şu tarzda mUtalcada bu- yük bir geçit resmi yaptılar. 
dasındaki beyanatından lunnıaktadır: Günlerdir en çetin harp o. 
tt Mes~aggero gazetesi "Eğer 1sı: .ı.yaya Garbi Ak- yunlarmı tam bir muvaffaki. 
~: .'Çembcrlayn'in insan- denizde bir Jıa:·ekct sahası Ye- _retle başaran kahraman asker~ 

11~e u~şeriyct hukukundan rilirse ltalya da :\lcrlrnzi Akde- lerimiz, muazzam bir kalabalık 
r .~aga hakkı yoktur; zi- nizi kendine nUfuz sahası yapa- ve bütün ecnebi ata~emiliterb
~ uzunde mevcut olan se- bilir. Bundau sonra Tuna ro- rin önünde yaptıkları bu çok 
k~ u~ nıille.tlen yalmz Uçü hı Al manyaya, - Rusyanın iş- azametli geçitte bütün Türk 

1 atık rejime tabi olan tinıkiyle - Şark yolunu aÇ'ar. O milletinin göğsünü kabartacak 
~erdir. Geriye imlan beş vakıt. 1ngiltı'rc Hindistanı Rus- bir varlık gösterdileı. 

<1talya, Almanya, Ja- y:ıya lrnrşı mliclafaa •de.bilir mi? Sabahleyin daha şafakla be~ • 
'11~.0"Yet Hu.sya, fspanyn.> Di.~cr t: !ft1n Uzak Şarlcla Ja- ra.~er resn:i ~':.~idin yapılacağı , 
t o11ıarca ınsam temsıl ıoı • vn ile Rtts) a at"l'lııHla lıuırn- Numune çıftlıgı sahasına Trak

ıı e olup demokratik deY- gelecek yA.kınlık, Japonyaya'yanın her tarafından muhtelif 
d~e. r.ste~~leı~i .. ne us~lle- Çinde ve Hiııdiç-intde zaten .~ıs- vasıtalarla akın .etmey: ?aşb

nğ· tcleoloJılcr. ıle alaka- n.cn tahakkuk etıniş olan ııufu- yan halk merasımden ıkı saat 
~ 11

dirler. zu tamr ve M ogolista ni:la bir nn- evvel büyük meydanı ve tri. 
11

• 25 - Popolo d'ltalya laşma husule gelir." bünleri tamamen doldurmuştu. 
sı, Alnıan - Rus ademi te- Popolo cl'ltalya bu miitalea- Bu kalabalığın adedini 80 -
l>aktından bahsederl(en lann şiın:lililı: ~ara7iyclerden i- 90 bin olarak tahmin etmek hiç 

ret Ilusya bir ihtilal dev- baret oldu -unu l{aydctmekle de mübalağa olmaz. 

1j 'l'abi olduğu ideoloji Ye b e .. · "1', ycr.rliziindeki sen·etıe- Saat 7,30 raddelerinde Genel 
tıa~ it'"ariyle demokrati l ı·in milletler "rasmtla !'ı.clilane Kurbay Başkanı Mareşal Feyzi 
dr:ı·ın alcyhi!l'lcclir: ll' .· suı·eıtc tcn:ii lüzııı. 1• rn:ı i~a- Cakmak ve Milli Müdafaa Ve-
an İtalya, Almanya VP ret etmcklcclir. kili Naci Tınaz yanlarında ordu 
:ınııı dahil olduğu dc,·let- kumandanlarından Orgeneral 

Bankasının 
.. Yıldönümü 

ca .. na 
t• lq nkası bubün on beş yaşı-

-~tup on allmcı yıldönü. 
11.1. 

uı<'~ ıı:ı·tak ediyor. 
e~l!i ınüessesenin on beş 

iizl el nasıl mütevazi şerait 
uıot k ~~l'tılmuş oldağu hepimi
o;;ıırıl og"Yi hatırımızdadır. İş Ban 
' ol t iun~<m .itibaren mütema. 
b en %ışaf gostererek, her 

f(l oJ E:\\ıeı ve her şeyden de • 
flll~ ~t~~~· ~ür.k gencinin ban. 
ıdl ~h kı ıhtısasma bir mektep 

er olmuştur. 
ır ~ 
i etıl i . kasının 15 yıllık mevcu. 

1~~n. nıuhascbesinde mem -
,1 ıı:ın ma:i ve iktisadi ba . 

~r:n. daima takdire layık iş. 
81 ağır ba~acaktır. 

to~a nıilli tasarrufları bir 
ı:ıl>lanıak, buhranlı zaman_ 

\ı <ınıusıu iş adamlarına kuv 
:llıek, şimdiye kadar el 
~§~!an birçok hayırlı hu. 
ll'h bbusleri tahakkuk ettir. 
~ 1 

ayet bankacılığı da bir 
lı!aanat~ haline getirmek nok
<, ~ hıçbir vakit unutulmı. 
u/ l3ankas:nın bir banka 

<il- U almas;nda ilk umumi 
h ~lal Bayarm geçen hiz _ 
;r ıaınan şi.!kran ile hatır. 
"'hr 
tUrı.:. • 

l'<Un milli iktısat saha -
•. ınenııekete hayırlı ve f e. 
•ecı· 
ıı 1asx olan 1ş Bankasının 

et' sonra dahi her gün tec
tıı 1 

anan genç ve değerli a. 
t ;n gayret!erile muvaffa. 
~.0hında du:-maksızm iler. 

111e şüphemiz yoktur. 

ıı~anrn bugün Salahattin 
~1bi ~uvvetli bir iktrsatçı. 
b Uıtıı idaresi elinde tutma-

İ ı .u ı:nuvaffakruete olan u. it' J 

l'JJ'la o~tqınıadı kuvvetlendirecek 
1 J'ıı' en sayarız ve kendisine 

bir t1~ Yararhklar ve başarılar 
Il . 

t d~fl 

1 bil• .. 
e l.itı .k. 

ı ı yangın oldu 
.3 ·oO il s b ? jJ1 l\ea ah yedide Kapalıçar. 
ı ıÇ ~~ Çecilerde 44 numaralı 

<ttıclan k 
bıl' ~kci] . yangın çı mış, çar. 

..,~~tit· .. 1ert tarafından çabukça 
rt "'" u tn ·· ·· -drt· \11\d uştur. 
ta an başka Samatyada 

Jl' C:q 
to ., h sokağında !sak Baru-

ell 
1 ~"" 1\lv]u dokuma fahrikasm

• ta.• ··ıe d 1~ de tik e. en Ahmet Sodık e. 
pın ~~tıd lan1basını bir demire 

~ tılll'ı lltrnuş, bu yiizden kon. 
azs ltf,.. uş, Yangın cıkmıştır. 
nıa• "ıy · 

~ • ~t e Yetişerek yangını si. 
ış 0 ettirrnede:ı söndürmüş-

r~ebuslarımız ın 
Geyve tetkikleri 

F ah rettin Altay ve izzettin Ça
lışlar, Genel Kurmay lkinci 
Reisi Orgeneral Asım Gündüz 
Emekli General ve Saylav Ali 
Saitle daha birçok generaller 

yeni istasyon yolunun olduğu halde şeref tribününe 

inşaatına b:ıs_landı geldiler. 
, Seref Tribününün solunda 

Geyve - Öğle postasiyle mebuslarımıza mahsus bir kı. 
kazamıza gelen valimiz Ziya sım ayrılmıştı. 
Tekeli, saylavlarımızdan Fuat S ~ t ft · b t 1\1 sır 
Sornğman ve Ali Dikmen a~ hara ~ .1

1
se 'haş a d 

1

1 d ~ T kl . l asken eyetı ı e mı man ar a. 

b
?gruca k aldrak ıya geçmGış e•, n, ve ecrlebi ataşeler yer almış
ır gece a ı tan sonra ey- l 1 

. . . 1 d' B d aroı. 
vemıze mmış Ci." ır. ura a R F l ·ı· t 

ı l d b 
. us, ransız ve ngı ız a a· 

say av arımız an I rahım T o· ı · M h t " t f d 
ı R . e.erı ı ır eye ı ara m a, 
uı· :ve agıp Aksa ıle Bulu~ .. t ı _ı Al B ı R l d . ~ yan, man, u gar ve u-
mSş ar rl... "kl . • . men ataşeleri de bunların sa-

b l 
a~ın _Juyu erımtz, partı ve ğmda oturuyor, Yunan, Japon, 

e edıye ıle temasta bulunmus- M d·- t ·ı·t I 1 d ~ acar ve ıger a aşemı ı er er 
ar ır. .. . . . ise arl';.t' sırada yer alıyorlardı. 

Bu munasebetle Valımızın, O }J" 1 r e göz yollara di. 
b l d. I . . n ın e c 

e e ıyece acı an yenı ıstasyon k"l · k h T or 
yolunun inş~atma başlanması dı mış b·~ raman vel sevgı ı . ~ 
· · ·ı ·ı· unun ıran evve geçmesını 
ıçın ı gı ılere emir vermeleri b 1 ki b ki k at 
h 1 . . sa ırsız ı a e er en, sa 

a k arasında derın sevme u. 8 d h f"l l Ed" 
d ~ tam e, ava ı o arrmız ır. 

yan ırmıştır. f kl d .... d .. 
Tamir halinde olmasından 3 neVu u karın a goru~. ud. f 

k . e pe az sonra yuz en az· 
aya ya ın bır zamandanberi 1 t · · "t . a ayyaremız, resmı geçı sa-
yanmıyan elektrıkler bu gece h d ·ı b" l 

l - asın an gectı er, ov ece me-
orta ıgr aydmlattı. Bu suretle · d b 1 ld-. h . . rns·m e as amış o u. 
zıy~ ma rumıyetımiz de sona 8, 25 te b~şta Kolordu ku-
crdı. roandanı Korgeneral Salih O. 

Dahiliye y ekili murtak ile erkanı r.arbiyesi at. 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak lnra binmi~ olarnk Mareşali se

dün vilayette sabahtan akşam~ V\mlayarak Şeref tribünü önün 
kadar çalışmıştır. dı;.n geçtiler. Bunu piyade fır. 
Pasif Koruma Komis o- k.alanmızm geçişi takip etti. 

nunun faaliyeti y Manevrayv. iştirak eden yedi 
Pasif korunma komisyonu dün fırkamız vard1. Bunlar yeni ka .. 

toplanmış, mahallelerde yapıla- bul edilen ve ilk defa bugün 
cak yangın söndürme teşkilatı tatbikine başlar·~r. (Alay kolu) 
etrafında kararlar vermiştir. u3u}ünde geçiyuı !ardı. Böylec~ • 

46 . 47 yaşındaki erkeklere b{itün bir tür:ı'!nin (fırka) 15 
kaymakamlar tarafından vazife • dakika içinde gecışını tamam
ler verilecektir. Bu vazifeler pa- lanmasma kabil oluyor, bu sa· 
sif korunma talimatnamesinde yedı:t de eskisine nazaran yarı-
izah edilen hizmetlerdir. dan fazla zaman kazanılıyordu. 

12 devletle yeni ticari Oyle iken hepsinin muhte
~nh.şmalar v~l")ıvoruz mel harplerde ayr~ ny

1
n kahra

Hükfımetimiz b'·t·· d vl tler- manlık menkıbeleı ı bu.unan bu 
u un e e f k b. d' . 1· 

le olan ticari münasebetlerini yedi ır amrzm tam ~ ır ısıp ın 
arttırmağa karar vermiş bulun_ ve intizam içindeki ?eçişi saat 
maktadır. ona kadar devam ettı. 

12 memleketle yeniden ticari Günlerdenberi harp oyunu. 
anlaşmalar yapılması için hazır. nun bin bir meşakk~ti altında 
Iıklara başlanmıştır. • yorulmuş olan sankı bu tunç 

Pariste yapılan müzakereler vücutlu kahramanlar değilmiş 
sonunda imzalanan yeni Türk gibi, hepsi de dinç, çevik ve 
Fransız anlaBması 1 eylülden i. sağlam adımlarla yürüyor, ve 
tibaren meriyete girecektir. mütemadiyen candan gelen al. 

kıslar topluyorlardı. 
·--....... _.____ - .. -·- ,Piyade ttifekleri bindirilmiş 

1 Tb 1 1 'f 'f ..... /' d. O f 1 ·ı '-' e3r .. ~: ...... u en .. nın ağır makineli tü ek a avı ı e 
habraları istihkam, muhahere birlikleri-

V .::, Denizler için harp 1nin ve bir sahra topçu Tugayı. 
mızın recişi takip etti. Tcfrik::ıl:ırııııız, ynzılarıınızm faz. 

lnlığın rl:ın koıınrnnmıştır. Özür 
dilcriı. ....... _ .............. _.__..._... ......... .. 

Bunda~ sonra sıra zırhlı T ll· 
gay'a gelmiştir. 

Bu gcçış, Türk ordusunun 

saat 

\ 

\ 
Sahra topları geçiyor 

fliıulirilmiş kuvvetlerimi:: 

Kahraman top çularimız 
~ 

~ft;.ı9ıl~l~ •• 

aiAI~~- .. t_ ~ .. 
Işıldaklar geçiyor 

Mebuslar geçit res miııi seyrediyor 

asrın bütün icatlarına tam ma
nasiyle uyarak en mükemmel 
şekilde motörleşmi~ bir ordu 
olduğunu açık bir şekilde isbat 
elti. 

.1\ Iotosikletlerimizin, harp o. 
tomobillerinin, tank ve zırhlr o. 
tomobillerin ucu bucağı gelmi
yordu. Bütün göğüsler iftihar 
ve sevinçle dolu olarak zırhlı a. 
laym yarım saatten uzun sü
ren geçişini seyretti. 

Bunu takip eden motörli.i 
topçu T ugay'rn da dünyanın 
en asri' harp vasıtala:iyle mü. 

· cehhez olarak gecmesi, biraz 
evvel if tihdr ve sevinçle kaba
ran göğüsleri daha. sok şişird. 

Merasimin son saff mı tcskiı 
J •• • .. • • • 

eaen suvarı tumenımı7. de ho.ri. 
kulade bir intizamla geçerken. 
kahr<unan ordunun hu azamet. 
li ve heybetli hali Larş!smda 
gözlerinde biriken seYin:;-yaşla
rım tutamıynn vatuncirışlar pek 
çoktu. 

Sdat 8 de başlayıp bıJil fasıla 
trım 4 saat devam eden bu res
mi geçit, şimdiye kad3r mem. 
lekctimizde eşine tesadüf edil. 
memiş çok azametli ve cidden 
muhteşem bir hadise oldu. 

Onları yalnız biz değil, bizi 
seven sevmiyen bütün ecnebi
ler de takdir ettiler ve bu ta1<.. 
dirlerini açıkça söylemekten tle 
geri durmadılar. 

939 Edirne resmi geçidi; 
Tiirk ordusunun, Türk vatanr. 
nr her an en mükemmel ve kati 
şekilde müdafaaya hazır oldu
ğunu bir kere dahc: dünyaya 
açıkça isbat etmekle kalmamış, 
tarihe de iftihar ve :;evinde (b. 

\lu bir sayıfa. ilave etmişti~. 

J 

Nümune fidınhğındaki 
ziyafet 

Edirne, ,'>5 (IIusnsf) - Saat 
12 ye kadar devam eden gcçtt 
resmi sona ermiş olmasına rağ
men halk sahadan bir ttirlü ay. 
rılamıyordu. Nihayet şehre akıiı. 
başladı ve bu mahşeri kalabalı
ğın şehre dönUşti iki saat sur
·a u: 

Başta Mareşal olduğu halde 
kumandanlar, misafir askcrl 
heyet ve ntaşcmlliterler muhte

' lif istikametlerde takip ederek 
Nliınune fidanlığm::ı. gittiler .ve 
orada ordunun şereflerine ter

. tip ettiği öğle ziyafctindo bu-
1 undular. 

~ 
. ı.ı Numune iidanlıi;;ının koyu 

· ~V'7.-I gölgeli ağnı:lıkları altpi'da .ve 
~ çeşitli meyva ağaı:Iannrn leziz 

, kokuları arasında yenen bu ye. 
:-ı mck çol;.: ıcfcli lıir lıa ,.a içinde 

geçti . 
General Kftzım Dirik, misa. 

\fiı"lcrc lıağçenin y~tişmiş nefis 
mcyyalannuan ikram etti. Trali· 
ya umumi :nilfettişinin bu yük

se1: itina Ye al:'lkasından çoli 
memnun kaldıklnrınr izhar et
tiler. 

lki saat süren yemeği mUtca· 
kıp ::'l!araşr 1, kumandr.nla r, mi
s~ fir / heyet, ataı;;cmiliterlcr şch-

.~~ rin göriilmeye de-rr ycrlcriııi 

fC TC' t'l ~ .. ; :· · 1 lcrini gc.zdikt,' 
sonra. Mareşal vo :-::ıiyeti · crkfı

nı otomobii:erle, atnşcmilitcr

ler~ve l\!:sır heyeti c'!e kendileri-
~ 

~ "'\no tnbsh "·ilen } ·· snsi trenle 

1
• '>!stanbula rnüte>~ ~ ·:ıan lıı:ılkııı - '· 1 co:;-kun t ~-:ıhtirleri ırasm<lıı. B-
dirnC'~"n ayrıldılar. 

~, J: ,.ıtil" --.;_;ıc;;ra; .rnrckAtı ol
, cuihı gibi bu:;::ııkU ziyafctlrı 

1 irlik~ , filmler ve devamlı fo. 
toğrn.fhrJa. "sbH edilmiştir. R ,ı .-
Dm >e fotoğrafların yakın gün-
lerde memleketin her tarafm: 

1 • 

yayılacak ve bUtün millete ,gös-
terilecektir. '"'E' 

Hın"a·Pn-:: dolu Edirne h:i lfı . . 
bayrnm yapmaktnc~;r Ye EdirnC' 
t'"n ba~ka Trakya .:a bu milli 
h~yC"c::nın dehşeti içinde çal
k a nm a1ittd1fı.'~ 
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30 Ağustos gün·o 

Dumlupmarda Ağucezada bir idam talebi 
Yapılacak mera-

• .., 
18 yaşındaki sevgilisini öldüren 

aşık deli mi 7 sım programı 

C55 yqmda. Eııgeloa a.dmda bi. l larak, beni tahkir ettlkleri tak. TIJrlt kurtulaıuna 1Kuırla11an ba. 
V• 

8 
d"rd kim ol ,__ JllUt laıtU'ruzun on 111dlncl 11ıld6nilmü 

t1al, birkaç ay evvel eevdigı 1 1 e una owu.u vurma. mllıuaıbıtl11l• oııu Alallo• 11ana 

~----------~----..... ~_... ............................. 
Yazan Çeviren 1 

1 
ı :nı Nobel mükdfalını kn:n111ıtı 

Lakin, O.lan Tutiye yalnız göz. 
!erini dikerek balrtı, ve onun kiDl 
ve ne olduğu kaf asma dank de • 

· Pearl Buck lbrahim Hoy• yatlarında Erugeinya adındaki ğa karar v~ Damlapınar'da uapılacalt mermim 
km öldürmüş, yakalnnroıştı. Bir akşam Ytıkaekkaldırmı • proQramı ıu ıekltdı le•bil eflllmtı-

Engelos kızı çılgın gibi sev- dan ~ken Eviyenya ile diğer lir: *•••••••• ••••••••••••• 58 "**••••••••••••• .... ~ 

1 meyince cevap vermedi. Fakat 
tqıdığı su tesisini yere bıraktı, 

Vang Lung aşk mmanlan ara• 

mesine rağmen kız kendisine al arkadaşların& rutladmı. Arka· 1 - Merasim Dumlupınarda 30 O-lan ile Tuti arasmda derhal telik, kıza hizmet edecek bir kim 
dmnamış, evle~mek teklifini red daşı ile konueuyordum ki, EVi • :!1t:~~sM~~~~O:a:~i~!·!~ridn:ı Y:::~~: bir geçimsizliğin başladığını ilk senin bulunmadığı doğru idi. E.. 

sında oturduğu orta odaya gitti, 
ve doğrudan doğruya sordu: 

detmıı. nerede görUrse alay e- yen ya: du komutanıdır. bakışta anladı. Buna hayret et.. vinde yalnız kalacağı da doğru 
derek tahkirde bu!unmuş ve ni. "-Bu aptala ne ehemmiyet 2 - Merasim gilnQ Dumlupınar. ti. Zira, bu gibi hAdiseleri çok idi. Zira, O.lan'm ortağına i§ gör_ 
ha.yet kız ve ailesi A:ngelosun veriyonun. Bizi hl1A takip edi - dakl Meçhul Asker Abidesine Büyük duyduğu için 0-lan'm Lotus'tan mesi, hizmet etmesi beklenemez. 
smıaşıklığmdan kurttilmak için yor!,, Millet Meclisi, bapekllet, vekAletler, nefret etmesini görmeğe hazır _ di. Bu da apaçıktı. Hem O.lan o. 
Taraıbyadan, Tarla.başına ta.şm. Diye küfre bqladı. Kendimi ordu. ve cumhuriyet halk partisi adı· lanmıştı. Bir erkek evine ikinci 1 nunla konuşmas, evde olduğunun --1 .. -ı.. ka 'bed k t&bancamı rıkardmı na ~ır~r çel~nk konacaktır. Her çe. bir kadın getirdi mi idi bazı ka. fark d b'l ··r0nm zcı· K 1 
.. .._.--.u. Y ere ':f ' lengını kendı memuru ile oraya gön. . . . .' . m a 1 e go e 1

• a a 
Fakat Angelos buraya da ge- attım. derecekUr. dmlar, bır ıple, blr kınşe ken. kala yalnız Lotus'un amcası kah-

lerek tıer gece evlerinin karşı. Söylendiği gibi iki kul'IUD sık 3 - Listede isimleri yazılı vilA- dile~1? asmışlardı. Bazıları ise Yordu. Vang Lung bu adamın Lo. 
smda.ld meyhanede rakı içmeğe madmı. Bir tanedir. Kızı ,öldilr- yellerden biri partiyi, dilleri umumi erkegın yaptıklarmı burnundan tus'un yanmda bulunmasma, 0 _ 

ve kendilerini ölümle tehdide mek istemiyordum. Beni mec. '?eclisi, temsil etmek ~zere iki ki,i. getirmek için, tilrlü tilrlU den • na kendisinden bahsetmeıine et.. 
bur etti.,, tik birer heyet merasını.de bulu.na. sizliklerde bulunur ve hayatuıı rafı gözleyip, casualamasma ta. 

~amyışuı~~kkniha.ldırnnayet da.birrasakşamtla - caktır. Bu heyetler de vılAyellerı a· işkence ederlerdi. Vang Lung o. ha ül ed zdi Tuti d df&. 
w:tı.1.& ~ Suçlunun sorgusundan sonra, dına birer çelenk koyacaklardır. Çe. , . . mm eme · e &~r 
dığI Evyeeya kendisine: vekili söz alarak, mUekkilinin lenk tedariki zorluAunda kalan vilA- lan ın sessız bır kadın oluşundan hizmetçiler gibi ige yarardı ve 

.. _ Budala! Hfili. beni takip 934 senesindenberi mellnkoli yet heyetleri çam dalından veya ba. memnundu. Zira, karısı hiç ol • Vang Lung, hizmet görecek baş. 
hastalığma mUptell olduğunu şaktan bir çelenk yapıp fizerine ro.. m&D& kendisinin - sözle - a. ka bir kadm tanımıyordu. = mk~~?,~c: taban· bir mUddet evvel de bir ~ zetlerini ballayıp koyabilirler. leyhinde bulunamazdı. Fakat Fakat, O.lan Tutiyi görünce, 

çe uşt · kansına tutularak kendiainl öL 4 - Merasime işllrik edecek kıt'. Vang Lung, kansmın Lotus'a ses Vang Lung'un ıuıll şahit olmadı-
Angelosun diin sabah ağır ce. dUrmeğe kalktığını ileri sUrerek alar: . . çıkarmamasına mukabil, Tutiye ğı ve evinde böyle bir kızgınlı 

za mahkemesinde duruşmasma tıbbı adlide mU• .. "'ede a1tma a- Y k~! ıAı ski erlta·~ıt'a d (M2ı" .Mktildadfa>a fena halde kızacağını önceden ~ bulunabH~-; asli. umma: 
So hi.k" uV• ~ e .. e D n ,,.ne ecee mı ar a . k t• · .. u ...... 51.AU 

başl8:11ılmıştı1:. • rgu ım gı lmmasmı istedi. Vekil, mahke • 8) Af70n, Manisa, lzmlr izcile- es ırememı'iil.... dığl derin bir hiddete kapıldı. 
~k~t neticesınde .. tabancanın meye 3 reçete vererek: rinden mürekkep bir kıt'a (Bunların Vang Lung'un gözünde varsa Tuti, aylığını Vang Lung'dan al-
ilk çekışte p~tlamadıgı ve Ange. _ Bunlar doktorların mUvek _ miktarını teshil, terkip ve hareketle- da yoksa da Lotus idi. Onun için dığı için, O.lan ile dost olmayı 
losun kaçmaga başlayan kızın kT rd"kl • rd dedi rini tanzim Maarif VekAletine aittir.) de, Lotus: istedi Bununla beraber kendisi 
arkasmdan yetigerek başka bir ;.:1~~1 1 

en .;a~li U:-~ · C) Ankara ve İstanbul üniversite - Daha yUrilyemezken anam nin bUyUk evdeki efendinin ya : 
kurşun koyduğu tabancayı pat - 1 ere ven en 1 ç · ve yüksek tahsil talebesini temsilen ba.be.m öldüğUnden, ve gUzellegir tak odasmda bulunduğunu, O-lan 
latbğı, ikinci kurşundan son;ra. ğuSonra, Evi~nya ilk vurul~~ - mk,.alhldiut bitr tatilebe hetyeti. <Mada~1ir V~- güzelleşmez de amcam beni sat.. ise mutfak esirliği yaptığını, ve 
yere yıkılan kıza tekrar ate§ et zaman adlıye doktoru 'bır .. e nce er P ve anzım e ı ece- tıgm" dan ha tta k' k . UrUsUnd b" . d v . . . • ' ur.), ya ımsem yo • es1r s en ır1 ol ugunu u. 
mek ıstedıği, ~aks:t taban~m haf~. iyi olur,. teklinde rapor D) Kütahya n Afyondan allı halk Dünyada yapayalnız kaldığım i. nutmadı, buna rağmen, O.lan'ı 
pa~amadığın~. ılen. ~k cına.. vermışti~: .Kız f~ ~vi ytL kıt'ası (Bunları Kütahya n Afyon çln bu kadın ·y~da .hizmetçi ilk gördftğU 7.8.IDan ona güleryllz. 
yetin taamınuden ışlenmıB oldu- zünden ?ldtl, kendisini SenJorj villyetlerl milşlereken tertip ve tan· olarak kalsm, dedigi, ve bunlan le seslendi : 
ğunu ve An gel osun öl~ cem - hutanesme ya~. alın edeceklerdir.), . gUzel gözlerinin uçlarında daima - Oo ! dedi, c:.ski arkadqım 
sma ç:ırptmlmasıru istiyordu. Tam yirmi dört gön hiç atq E) Aynı sQnde yerlerine dönecek hazır ve bol duran yaşlarla söy. benim .. Yine bir evde buluştuk .. 

Eviyenyanm babası Yorgi ile yObelmlyerek\tattı ve operuyon kadar yakın köy n kasabala~dan lediği, ve bu hali ile Vang Lun. Sen bu evin ilk l:an:mı ve sahibe. 
. . da ...ıa....a ___ , ___ 1r öldil. balkın bu merasime lttirakinl cıvar yüzün" • b kb.. ad . b 1 a.nııesı Hariklıya da m~kemeye "'1"'"• Y-~- vlllyeUer tqTik n tertip edecekler- gun . e. a gı ~an . am, Sl u unuyo~~·· Anacığım .. dlln 

gelmişler ve davacı yenne otur. Km hatanede görilııce, daha dir. ondan hıç bır ~y esırgeınedı. Üs- ya nasıl degış1yor! .. 

- Bu esir kadın bizim evimfs
de ne anyor ? •. 

Vang Lung, bir şarka, bir de 
garba bakb. Açılarak emin, ve 
hAldm bir sesle: 

- Burası benim evim, ben ki· 
mi istenıem, gönlüm dilerse bu • 
raya gelir. Sen kim oluyorsun·· 
demek istAMit. Fakat, O.lan ora • 
da, önünde dururken içinden ge
len bir utanma ile bunu yapa • 
madı. Neden utanıyorum? diye 
kızdı. Zira, i§i tarbya vurunca• 
utanılacak ve ha'"Cayacak gUmil· 
şU olan bir insanın yapacağmdaJl 
f.ızla bir eey yapmadığı kararına 
vardı. 

Buna rağmeıı, yine de konu~•· 
n·.-ru. Bir prka, bir garba bakt•· 
Çubuğunu, elbiaesinin yanlış bir 
yerine koymuş gibi yaparak ke· 
meriııde arandı, durdu. Fakat O· 
lan bUyilk ayaklarile orada kJ • 
mıldamadan, metanetle duruyor. 
ve bekliyordu. Cevap vermeyiıı -
ce, aynı edaile aynı söZ:eri tek • 
rarla:iı: 

- Bu esir kadın bizim evimiı
de ne arıor? .. 

Vang Lung, kansmm muhal<· 
kak bir cevap beklediğini anla • 
ymca cız bir sesle: 

- Sana ne? •• dedi. 
Ve O.lan anlattı: 

(Daha oor) 
muşlardı. iyi ve temiz bir hastaneye yatır 6 - Merasim yerinde Ordu, C. H. 

Harikliya, suçluyu jandarma - mak ve orada ameliyat ettirmek P., Halk ve Gençlik adına birer nu. Alman-S.ovıı~I alln.cmaş Balkan/ar-
lar arasında görilnce, Jumdini Uzent.ı~Uatan~,mllracaat et.. ~ ~lenecekll.-. lluou ,llartl ,ıpü- ::I· ~ ~ '1)'IC' ~-
ka~.hı.tml mUtemadlyen yata. tim.. l"llbt lraldntamat!nn. Olibn mee11lll ~" komu~ A• ..... ~J •L.J' :'?~ f 

J"'." §, .. ı-- de müekkilimin kabahati yoktur ederek tanzun edeceklır. -) • . u a e ır lsı er yap l 
rak avucunda. yıprattıgı :ö.Uol.lüil ' e - 30 Alustos g(inil akşamı rad-
resimlerini göstermeğe ve: Ameliyat eonunda ölmilfttlr.,, yoda Partice bir konferans nrlle- B ı 

- Bakın ne güzel evlf.dmıı Vekil bundan sonra Balıklı celi gibi o ıece Halkevlcri olmıyan u garı ara g ee e 
lUdilrdU. Bir taneydi o.,, diye ken Rum hastanesi asabiye koVU§U yerlerde Parti merkezlerinde toplan· o r 
disini yerden yere a.tmağa bal- mütehassw doktor Zilenakisten tılar yapılacak :ve konferanslar nri-

aldığı bir raporu verdi Bu rapor lecektir. 
lamıştır. da 935 senesinde m~yene edi - 7 - Bu büYUk n milli hldiae l h • f 1 • • O b T k T 1 

Ana ve baba mahkemeye bir hakkındaki merasime matbuatımız 30 e ıs an mese esını o ruca, ra ya ve rans i-
istida vererek "l<anlarma kan 1:n .Angelosun tam bir deli oldu. ve 31 Ağustos ııünlerl yapacakları 
ve 1000 lira ölüm tamıinatı is- gu JUllıycırdu. kıymetli oeşrlyatlııriyle iştirak ede- vanya meselesi, italyan talepleri takip edecekmic 
temi§lerdir. Mahkeme, llehmet, .Aakaai ve ceklerdlr. ,. 

Viktorya admda. ttç plıit dinle- 8 - Halkın kolay ve ucuz bu ~e: Sofya, (Hususi) - Buraya derek Kral Naibi Prens Pol'IE' man ademi tecavüz paktı haber· 
Suçlu verdiği ifadesinde va. dikten sonra muhakemeyi, suçlu raslme iştiraki için 30 AAusto~ gunu ,gelen haberlere göre, Almanya görUamUştUr. Şimdiki anlaşma d ş 

kayi şöyle anlatml§t:ır: tıbb dl' kaldınlm hak merasim yerine Afyon ve lzıoır ara- v lert Uzertne, Bulgarlstanın 1 

"- Ben Eviyenyayı öldürmek 
istemi yordum. Kendf.!ini bir m
manlar sevmiştim. Evlenmek is
tedim. Vermediler. 

nunun ümrine vazgeçtim, fa • 
kat onlar beni hiç rahat bırak. 
mıyorlardı. Bilhassa. kız, tahkir 
için ıher vesileden istifade edi
yor, bana hakaretler sa.vuruyor. 
du. 

nun .ı a ıye ası sında ucuz tarifeli gidiş ve dönüş ile Rusya arasında imzalanan muvakkat bir anlaşma olacak. aiyaseti hakkında şöyle yaıı~·or· 
kında bır karar vermek Uzere trenleri tertip edilecektir. ademi tecavüz paktına dair tır. tar: 
başka bir güne bıraktı. 9 _ Silkisaray istasyonu ile me.. haberler Belgrat siyasi mab- Hırvatlar kanunu esasinin Mir gazetesi, ikinci merhale lS· 

Şahitler ezctım!e töyle söyle- ra~im yeri arasındaki milnakalAt ve ftllerlnde çok derin akisler yap. 116 ncı maddesini değiştirtmek .ıUnde BerleYhah bir başmakale· 
mi!ilerdi: merasim yerindeki hazırlıklar K~~r- mıs;tır. Bazı gazetelerin yazdığı· ·sttyorlar. Bu madde, hUkUm· ılnde diyor ki: 

"- Angelosun kızm arkasm • ~:r~~°:,~a~l~~a;:~A~e~~ng:~~:e m~~ na göre, paktın imzalanmasın- d-ır"' kan r u esasiyi bazı ahnl· "Şurasını kaydetmek uzııır 
dan tabancasmı çekti, fakat pat rasimin heyeti umumiJesinde Kü. dan sonra Almanya hUk6metl de değiştirmek hakkmı vermek lır ki, tnglllz ve Fransız aake· 
lamadı. KUJ"3Ull:! değiştirerek tahya "Ye Afyon viliyetleri ,.e Parti Belgrat hUi<6mettne verdiği bir tedir. Fakat, Kra: Peter benü: ·t heyetlerinin gözleri önUndt 
kaçan Eviyeeyanm arkasından teşkilatı Kolorduya azami yardımı nota ile, şayet Lehlstanla bir 17 y<ışrndadır. Tahta geçlnceyr Mnskovada olan işler, AvruP1 

koetu ve iki kUreğlnqı arasından yapacaklardır. harbe tutul)llcak olursa Yugos- kadar bu madde değlştlrllmlye. · ·' yeı:ıl 
vurdu. Tetlfe birkaç defa daha He11etle lıllrdk edecek vilduetler: lavyanın hattıharekeU ne olaca-
bastJ, Fakat patlamadı.,, ı _Ankara. 2 - Bursa. 3 - Es- ğını öğrenmek istemiştir. 

c3ktlr. bir merhale olacaktır. 
Hırvatlar şimdillk bu formu Her şeyd9n fnce, tam manJ-

Demiflerdir. ldfebir. 4 - lstanbul. 6 - Kocaeli. Yugoslavlar bu dost~a sorgu-
------------------------- 6 - Bilecik. 7 - Kütahya. 8 - ~a- ya verdikleri cevapta, her ne 

B e d E "l ııkeslr. 9 - İzmir. 10 - Manısa. 

Artık insan yUzüM bakacak 
ha.lim ka\mamt§tl. Bir tabanca a- ıu kabul etmişlerdir. Kral tab. ;l>·le bertaraf etmiyorsa btlt· 

n oturdıılctan srmı·,., bu mudd ıanuml bir mUselJab çarpışaı .. 

l az a g ence ıı _Afyon. 12 _Aydın. 13 - De. pahasına olursa olsun. Yugos-r nizll. 14 - Burdur. 16 - Isparta. lav dış siyasetinin knt'l bir bi· 
16 - Konya. 17 - Seyhan. 18 - taraflık olacağını llildirmlşler. 

d •ğfştirilecek ve kat'l ar · v •1 muvakk:lten tehir ediyor. 1'•· 
da o zaman im2'alanacaktır. l!dir ki, bu. Pariste imzalan•" 

Şimdiki r'llaşma iki senell1 nuahedelerl değiştirecek cıJall 
olacak ve bu m\iddet blr dene .. idişl durduramayacaktır. .-, ._ -- - -- ...- - --=--- lçel. 19 - Hatay. di". . 

BUGONKO BULMACAMIZ 
SOLDAN SAGA: 
1 - Macaristanm merkezi, 2 - Boy değil •. Erkek, 3 - Bir 

harf .. Türkiycnin merkezi, 4 - Bir vapurumuzun ismi, 5 - Şark
ta bir vila.yetimlz, 6 - Hürriyete kavu9turmak, 7 - Bir kadın 
sinema yıldızı, 8 - Çok değil .. Bir harf, 9 - Bir tek olan. 

YUKARIDAN AŞA GIYA: 
1 - İstanbul bir sayfiye yeri, 2 - Bir şehrimizin eski ismi, 

3 - Bir harf .. Askerler, 4 - Insanm doğduğu bUyUdUğU, bağlan. 
dığı toprak, 5 - Evvelce verilen akçe, 6 - Gözyaıı. 7 - Hap
şırmak, 8 - Vücudumuzun ifraz ettifi bir mayi, 9 - Neferler .. 
Geminin seyir itsikameti. 

ISTANBULDA YAPILACAK Vreme gazetesi bir maka.-
M~RASIM lesinde, dünya sulhunu kurtar-

me devri telAkkl edllecektli'. i MUnhenl b' rlnrl merhale 01 11• 

ki sene fçlnde muvakkat a.,1a., rak kabul Pdersek. 1\loskovad• 
30 Alustos Zafer bıı)'l'amında ya· mak hususunda İtalyanın teşeb

pılacak geçit resmi için Kolorduca bUse geçeceğini ve sulhun bu 
bir program hazırlanmaktadır. Bu suretle kurtarılacağı ümidini 

ma tat)>ikatında görülecek ku- şimdi haztrlanan ikinci merbtı
surlar blJ.;ı are ta;ıhih olunı ledlr. 
caktır. Bu merhalenlı1 ilk dllğUmll .,\l· 

program vilAyet ve belediyece de tet. . 
kik olundukla ı sonra kat'l ıeklini a. ızhar ediyot. 
ıacnklır. Geçit resmi bu sene Beyazıt Baz· mahfiller Yugoslavyanın 
meydanında ynpılacaklır. Tribünler demokrat cepheye '1tlbak etme
y:ıpılmakta Jır. mekle isab::t etti ğini gizleme· 

önUmUzdekl hr. ·ı:- içinde ,im. mantarın Lehistanla olan meıe· 
diki kabine istifa edecektir. Ye- lesidir. Bu meseleyi Transil• 
ni kabineye Başvekil muavini vanya, Dobruea. Trakya, 13e· 

sarabya Ye Orta AYrupada dtğer olarak Doktor Maçek girecek ve 
mektedir. . yeni teşkil edilecek Hırvatistan 

Yugoslavyayı meqgul eden en Askerlik ilim " muhtariyeti Banlığına da es. 
Yedek ıubay yetiıecek kadar mühim mesele Hırvatlarla olan ki nazır mühendis Avg.ust Koşu. 

tahsil gönnüt ve tam askeri eh- ihtilAftır. Harici meselelerin Uç tayin edilecektir. 
liyetname almq lise ve muadili r..~·!mleket efkA.rına Yerdiği be
mekteplercleq mezun veya cLı- yecan bUyUktUr. Fakat, uzayıp 
ha yüksek mektepleri terk.etmiş giden Hırvat müzakeresinin hA.
bulunan kısa hizmetliler 1 Ey- ıa. 'leticelenememesl de Belgra. 
lul 939 günü yedek subay oku- hUktlmetine ayrıca bir endişe 
luncla bulunacak veçhile 29 Yermektedir. Maamafih Zağrep
Ağuıtoa 939 günü aevkedile- den verilen haberlere göre Hır· 

Hariçten gelmekte olan heye
canlı haberler Yugoslavya dı' 

iyasetlni kat'l bir bltaraflıia 
1oğru götürürken. dahilde mul' 
telif anasır beynindeki anlaş. 

.na;.ı !ığa da nihayet verllmeif' 

i B zalışılıyor. 
ceklerdir. Bu prtlan haiz otan. Yat lideri doktor Maçek le aş-
lann tayin edilen günde ıube. vekil lsvetko\•iç arasındaki mU- BULGARİSTANDA: 
ye gelmeleri ve ;elmiyenler :z:ıkereler mUsbet şektlde neti- DUBR{!f"A YE DtGER 

h kkmda '- ) 1 Bl 1 h d k l'IESELELER a ıtanunl muame e ya· c:elenmiştlr. naena ey o • 
pılacağı ilan elunur. tor Maçek Zağrepten Blede gi- Bulgar ıazetelerl Rmı - Al· 

bazı meseleler takip edecektir. 
Garpta lso, mUstem1,.1· .. ıne· 

aelesi ile İtalyan talepleri 111e· 
·->leleri ortaya çıkacaktır. 
Eğer bugUn, MoEıkovada otal1• 

'>itenlerden sonra, ~ıA.lA. Benef 

' bl dl1 ı: """'l "'""""ıı" r ' ""'"" "· 
bunların devletleri yarın detti" 
se lSbllr gUn lkinel bir mtınhente 
"tarşılaş cak ,.e bu siyasiler 
"llenfa yolun~ tutacaklardır. 

Uslovo iğer b zı gazAt'"' 
de A1ma'lyt.ya hak verir ve M· 
mokraıl devletleri ten kit ed"r 
tarzda makaleler neşrediyor. 

l\f, Necmettin Dellonnaf 



DUnkü po8t& ıle gelen Ingili7-

Hu munasebetle amele bayram I ce Deyli Meyi gar.etesi lngilte -yap 1 renin Lehistan& yardım karan -
1 nm katiyetini şu başmakaleaile 
izah etmektedir: 

"Anladığımıza göre Hitler ve 
yakın mesai arkad&l}lart!ldan ba. 
zılan Almanlar Danzig serbest 
tehrinıe girdikleri takdirde Jngil. 
terenin Lehistan& yardıma git.mi 
yeceği tarzında tehlikeli bir ha. 
yale kapılmış butunmaktadırlar. 

Onlar daha ziyade bizim, Lehis 
tana müstakil bir millet olar&k 
umumi mahiyette müzaheret VL 

dettiğimizi zannetmek istiyorlar. 
"Almanlarm iddiası maldm

dur: Danzig serbest §ehrinin it
galiyle Leh istikliline '!:>lr zarar 
gelmlyeceğl kanaatindedirler. 

"19H senesi ağustosunda Al. 
man hariciye nezareti ~n dald • 
kaya kadar kayzer Vilhelml tn. 
gilterenin harbe kalkI§tnıyacağı. 
nı söylerdi. Bugi.in Bitlerle mü -
şavirlerinin şimdii:i vaziyetimizi 
anlamaları lhım ve hayati ehem 
miyeti haizdir. Bqvekillmiz Çan 
berlayn, beyanati!e lngilterenin 
ne tavır takınacağını iza.1ı ve ta
yin etmiş bulunuyor. 

'
1Alm&nlar, onun beyanatmı ne 

şekilde tefsir etmek hıterlene 
istesinler, o beyanatm bizce yal 
nız bir manası 'ardır ki, o da, 
Almanya Danzige girmek istiye • 
cek olursa, İngiltere, bu hücuma 

fzmir, (Hususi) - Ozüm Yukanki resimlerde üzüm mukavemet etmek için Lehistana 
piyasası, bu sene de yapılan piyaaumm açılqı ile incir ihra. tam askeri yardımda bulunacak. 
merasimle açtlmqtır. Bu sene catı münasebetiyle donatılan tır.,, 
mahsul iyi fiyatla aatılmaia bir mavuna ve bayram yapan 
baflanmııtır. Müstahsil, verilen ameleler gözüküyor. 
bu fiyatlardan memnundur. 

Uve2li, Kömürlük, Alaealı, 
Kervansaray, Gökmaalı, Kur. • Şile geceleri ıssız bir ciiya. 
fallı, Karabeyli, Hiciz, lıa, Şu- ra beftzemektedir. Yollar ka. 
ayipli, Soğullu. Çataklı, Değir- ranhk ve kasvetlidir. Bu güzel 
mençaym, Hasanlı, Yaylalı, ve zümrüt diyan aydınlatmak 
Osmanköy, Y azımanayır. Dar. için fstanbul belediyesi fen he
lık, Ahmetli, Karaca, imrenli, yetinden elektrik İ§ine ait pro
Sofular, Kuma, Doğandılı, O. jenin biran evvel bir neticeye 
ruçoğlu, Bıçkıdere, Ulupelit. bağlanmuı Şilelilerce dört 
köyleridir. ~özle beklenmektedir. 

Darısı istanbulun başına 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma. 
• • .. •• .. lzmir. (Huaust) - Be-!e diye, arkumda modem tes=s'ltı 

nevrabı,kınklık ve bütun ainlannızı derhal keıer bulunan büyük bir otobüs getirtmİftİr. Bu otobüs, Kültür. 

(B •lcabmcla gümle 3 ka,e alınabilir .• .. ;>arkta iıliyecektir. 85 kifiliktir. 

D-

Saygılar.mı ,, 
Okuvuculamn:+.n 
SEViM GONGOR 

Profesyönel güreşlere devam olunuyor 

Tekirdağlı ile Bankof 
Yeniden karşılaşacaklar 
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Vaziyet vehametini 
muhafaza ediyor 

Yeni Varşova~Alman - Rus paktı . 
elçimiz ameli netıcesi Daladıyenın nutku 

P 1 R 
Parls, 25 (A.A.) - Baş' ekil Da. 

O on ya eisicumhuruna ( JJa~.araJı 1 ıncıdcJ Jadye, bu akş:ım saat 21 de radyocı:ı 
ıtımatnamesini verdi varmalarına. ise imkan yoktur. r!aı~sız milletin.~ lı~tabcn bir nutuk 

Bitlerin an ti koroüntern siya.se. so~ lıyerek hııg".ıkıı cnterııasyonııl 
va.r§OVa, .25. ~A.A.) - Polon - ti ile senelerce Sovyetler düşma.n. ,\"azı~ el. ırnrşısı?t.:a Fra~ısıının lıatıı. 

ya ajansı bıldırıyor: 11 w t ktan M k lınrckctıni lc5bıt e~ lenıışıir. 
Paris, z,5 (Hususi) - Mos- asma Amcrikaya dönmeği tav

koyadaki lngiliz ve Fransız dS· siye etmektedir. 
keri heyetleri bugün Voroşilo- Paris, 25 ( A.A.) - Paris 
fu ziyaret ederek veda etmiş- bulvarlarının ve sokaklarının 
lerdir. lamba direklerine !:oyu mavi 

Voroşilof Alqıanya ile yapı- renkte elektrik lambaları kon
lan son anlaşma üzerine askeri muştur. 
müzakerelere mevzu kalmadı- Lourve ve diğt!r müzelerdeki 
ğını beyan etmiştir. sanat eserlerinin muhafazası 
Polonya ile lngiltere arasında için ihtiyati tedbirler alınmış. 

anlatma imzalandı tır. 
Londra, 25 (Hususi) - Po- İngilizler büyük kafileler ha-

lonya ile lngiltere arasında se- linde memleketi terketmekte
kiz maddelik bir mütekabil yar- dirler. 
dım anlaşmaşı bugün Londra. Transatlantikler 
da Halifaks rle Polonya sefiri yol değitliriyor 
arasında imzalanmıştır. Paris, 25 (A.A.) - Trans-

Buna göre her iki millet her- atlantikler yollarını değiştir
hangi bir tecavüzde birbirlerine mekte ve birçok Amerikalıların 
'.loğrudan doğruya yardrmdi.'1 yola çıktığını nazarı itibare ala
bulunacaklardır. rak fazla yolcu alabilmek için 

Londra, 25 (A.A.) - Lord hazırlıklar yapmaktadırlar. 
Halifaks ile Cadogan başveka- Alman gazetecileri aynldı 
let dairesinde Çemberlayn ile Paris, 25 (A.A.) - Alman 
görüşmüşlerdir. gazetecileri, F ransayr terket. 

Tahmin edildiğine göre hari- mektedirler. 
ciye komitesi beynelmilel vazi- Pariste ıtık sönc).irme 
yetin inkişafını takip edebilmek tecrübesi yapddı 
için hafta sonu tatili esnasında Paris, 25 (Hususi) - Kısmi 
sık sık toplanacaktır. ışık söndürme tecrübesi yapıl. 

Bu sabah Eden hariciye ne- mış, halk sükunetle hareket et
uretinde üç çeyrek saat süren miştir. 
bir ziyarette bulunmuştur. istasyonlar ihtiyat efradın 

Londra Borsasında sevkiyle meşgul, şehir tahliye 
Londra, 25 (A.A.) - Siya- edilmekte ve lngiliz tebeası sü

ei vaziyet, kambiyo borsasında ratle memleketlerine dönmek
mı.:htelif fiyatlar üzerinde ha- tedirler. 
riz bir tesir icra etmiştir. Dola- Paris bofa]tılıyor 
ra nazaran lngiliz lirası, 28 pu- Paris, 25 (Hususi) - Fran-
an ka.yb~tmiş ve 4.68 dolar i- sız başvekili General Game
ken 4.40 dolara inilmiştir. !inle uzun bir görÜ§mede bu-

F rnnk ile mark fıyatlarmda bulunmuştur. Pariste işi olmı
m:ıhsus tenezziiller kaydedil- yanlann derhal şehirden ayrıl
m '.~·ir. Pek ziyade dikkati calip maları tamim edilmiştir. 
bir nokta varsa o da İtalyan li- Fevkalade urvialer yapmak.
ı etinin sağlam olarak kalması- ta olan trenler hu tahliyeye 
dır. Dün bir lngiliz lirası almak yardım etmektedir. Neşredile::ı 
için 89 liret vermek icabedi- bir beyanname ile hususi sana
yordu, bugün ise bir lngiliz li- yi fabrikaları milli müdafaa i
rnsını tedarik etmek için 84.50 çin çalışmaları emredilmekte-
liret vermek kafi gelmektedir. dir. ' 

Diğer cihetten halis altmm Bu fabrikalardan mezuniyet· 
once başına fiyatı, 148,6 dan ler kaldırılmıştır. Orduya ku-
" 50.6 şilinge çıkmıştır. ıpandanlar tayin edilmektedir. 

Fransa demiryollan Erkim- Hitler sefirlerle görüttü 
harbiyeye geçti Londra, 25 (Hususi) - lngi-

Paris, 25 (Hususi) - Fran- ]iz, Fransız, ltalya ve Japon el
sa demiryolları erkanı harbiye- çileri bugün Hitlerle görüşmiiş-

lerdir. 
ye geçmiştir. Paris belediye re-
. · h Ik h. b b" b Bu görüqmede Ribbentrop ısı a a ıta en ır eyanna- :ı: 

· h Ik h da hazır bulunmuştur. Mütea-
me n~retmış, a ın eyecana k.be 1 T f. ·ı 
kapılmamasını, şehrin harpte Lı dn ngı ız se ırı ta~y~e ı e 

h ·· ı·· "ht' t · on raya hareket etmıştır. er tur u ı ıyacmın emm e- 8 l" 2 5 ( 
d "ld'V• . b·ıd· . . er ın, A.A.) - Havas 

ı ıgını ı ırmıştır. A·a d J nsın an: 
Fransadaki mülteciler Oğle vakti Führer, başveka-

Paris, 25 (A.A.) - 20 ile let dairesinde B. Goering, B. 
27 yaş arasındaki bütün erkek Fon Braucktitsch ve 8. Reader 
mültecilerle milliyeti olmıyan ile görüşmüştür. 
biitiin mültecilerin polis komi- Nazırlar mahallesi, normal 
serliklerine müracaatle kayde- manzarasını arzetmekte idi ve 
dilmeleri emredilmiştir. Bu e- fevkalade bir hareket göriilmü
mir hilafında hareket edenler- yordu. 
den mi.iltecilik sıfatı kaldırıla- Almanyadan kaçanlar 
caktır. Berlin, 25 (A.A.) - Al. 

Hükumet Pariste bulunmn- nmnyada oturan veya seyahat 
ları kendileri için hayati bir halinde bulunan ecnebilerden 
mecburiyet olmıyanları şehri memleketlerine avdet edcnle
tcrketmeğe davet etmiştir. rin miktarı artmıştır. Garbe doğ 

Amerika sefarethanesi tab- ru hareket eden trenler, ağrı. 

Fakat bu sefer yerde değil ring
te ... 

Bu teklifim kahul edildiğin
den Pazar giinii T ckirdağlı ile 
kozumuzu payimmcağız. Kula
ğıma çalınanlara göre şampiyo. 
nunuz beni bu sder dn.ha ça· 
buk h:ıklayacağını söylüyor
ınus. Bunun kolay olup olma
dığını Pazar günü yakinen l?Ö· 
rürsiinüz. Ben Türklerin güref 
de ... ~anı yazılan Deliormand" 
do~dum. Burad:ı dünvayn Ge
lenlerin sırtı kolay, kolay yere 
gelmez ... 

Güresleri tertip edenJ,.r mi~ 
sat'ir pehlivanın haklı teklifin; 
kabul etmi~ olduklarından hu 
hafta profcsyöncl güreşlere de· 
vam olunacaktır. 

nr. kadar doludur. 
Londraya gidecek tayyare· 

ferdeki mevkiler, pazara kadar 
daha evvelden tutulmuştur. 

lngilterc konsoloshanesinde 
vize istiyen ecnebilerin mikta. 
rı pek çoktur. 

Berlicde harp hazırbğı 
Londra, 25 (Hususi) 

Danzigde bulunan bir Leh kr·J
vazörü bir Alman bombardı
man tayyaresine ateş etmiştir. 

Bir Leh müfrezesi de Katoviç 
mıntakasında hududu ge:miş. 
tir. Berlinde harp hazırlığı var
dır. 

Bazı binahırın üzerine tay
vare dafi topları yerleştirilmiş
tir. Alman erkanıharhiyesi şeh
ri terketrnistir. lngilterede bu. 
lunan Alman ticaret gcmileı·i 

derhal avdet emrını almışlar- y · Tü k" b .. "k 1 .. B 1 ıgı yap ı sonra os ova 
d cm .. r .~ye uyu .. e çı~~ · hükumeti önünde diz çökmesin _ Başvekil enelıi dün~ anın seçir-
ır. Cemal Husnu Tnray, dun ogle. dekı' e b b "be ınekte olıluğıı ç1..k mıışkııl anları ırn 

Alman hudutlarında . . s a ı mucı aranırsa en . . · -elen sonra reısıcumhur B. Mos. b t t 1 ..... . "ht' lırl:ıtmış ve ılenııştır ki: 
tah•idat · k" ·t· . . . aş a pe ro ve uenzın ı ıyacı 

:ı- cıc ıye ı ımatruımesını takdım .... 1.. "Çunk"' ı· lı 1 ki L d 2· (H ·) Al . . goru ur. u, ene J zor a ı a ortaya 
on ~a,. ' . ususı .. - • ctmıştır. .. • . . . konulmuş ve buna şimdiden dalı:ı 

man selahıyetlı mahafılı Polon. j Türkiye büyük elçisi, rcfaka. .Mosko~:a hukumetı ı.le .bır ade. çok geniş metalalıiat ilave edilmiştir. 
ya hududuna 20 fırka asker tinde riyaseticumhur memurla • mı tecavuz mukavelesı ımza e- O~ le ki, hiilün Polon yanın yani 33 
tahşit edildiğini bildirmekteler 1 rından bir 7.at ve büyi.ik elçilik den Berlin hü.kfunetinin harp ha- ıı~i-Jyon iıısanuı Jı:ı;> ıııı ve lıürriHti 
ise de müşahitler bunun daha erkanı olduğu halde bir hafif süılinde muhtaç olacağı petrol ve dıger . ~up:ı ınilletJerinin mukndde
çok olduğunu söylüyorlar. Al-ı vari kıtasınm ortas;nda ilerliyen benzini Rusyadan elde etmek is. ratı, hızı ~1111 • hepi.nizin mukadderatı 

· ted" •· l .. . me\"zuu ı.ı ııs olmaktadır. 
manya bundan başka Belçika, bır otomobille kral şatosuna ha. ıgıne ve yanız bu umıtle Sov. 

Eğer kiyasetsizlik ,.c;>ı:ı korkaklık 

~ iızünden bülün bu milletleri biribi
ı i ardından yu,·ıırlnnsııı bırakırsak, 
A Hupa~ a lnhakkilm etmek isle;> eıı 
teşebbüs bl~ • nhire biz., ntanıınız.ı 
dondüğü Yak.· sözümüzden nüklll '.: 
idealimıze ilı:ınet ellikten ve haya. 
fi menf:ıntlerimlzi de kendi ayağı· 

mızl:ı çiğnedikten sonra, şerefsiz, 

dostsuı, l ardımeısız olarak tek ba. 
şınııza kalırız. 

Lüksemburg hudutlarına da as. rcket etmiştir. yet düşmablığını inkar ettiğine 
ker yığmıştır. Büyük elçiyi, şatonun avlusun şüphe edilemez. 

Heran taarruz bekleniyor d_a sancaklı bir piyade taburu se. Ve_ e.ğer -:umanya Danzıg mc. 
Roma, 25 (Hususi) _ Polon- lamlamış ve muzika istiklal mar. sclcsını vesıle tutarak 4\Tupayı 

yada her an bi:- Alman taarruzu şmı çalmıııtır. ~umi bir harbe sürüklerse bu. 
bekleniyor. Yeni büyük elçi, riyaseti cum. nu ancak Sovyet Rusyadan pet. 

Halk heyecan içindedir. Silcz. hur sivil ve askeri memurlarının rol ve benzin ve buğd~ vaadini 
yadaki şehirler boşaltılmaktadır. kendisini selamladıkları birkaç aldıktan sonra yapacaktır. Zira 
Halk kaçıyor. salonu geçtikten sonra ileride hn Almanyanın suni vasıtalarla yap

Berlin, 25 (A.A.) - Schlevig riciyc nazırı B. Bcck tarafından tığı senteti~. be.rızi~ ~arp halin. 
zırhlısı, bu sabah Danzige vasıl karşılanmıştır. d~ s.arfcd:~e~ benzının onda bi. Frıınsnya knr~ı o zaman te,·cecü-
olmuştur. Polonya reisicumhuru Moscic. rı bıle dcgıldır. hü zaruri olan bıı taarruz, bugünkün· 

Alın !t 1 den çok daha y{ısl menabin, çok da-
Berlin, 25 (A.A.) - Polonya ki, refakatinde ba.~vekil Sklado- . . an ve ayan gazeteleri ha ınu:ızzom "a~ılalara malik bulu. 

hilkumeti, Danzig ayan meclisi_ vski, adliye nazırı Grabovski, pos şımdı Sovyet Ru.syadan ınemle. nacaktır." 
ne bir nota tevdi ederek mezkur• ta telgraf nazırı Kalinski , tica. ketlerine gelen petrol ve benzin 
meclis tarafından son zamanlar. ret nazır muavini Sokolovski ol. haberlerini neşrederken büyük 
da ittihaz edilmiş olan tedbirleri duğu halde, şövalyeler salonu de memnuniyet eseri gösteriyorlar -
protesto etmiştir. nen büyük salonda Türkiye bü • sa •bu, harp halinde Rusya yolu-

Danzig, 25 (A.A.) _ Danzig yük elçisine intizar etmekte idi. n~n ~aim~ .a~ık. kalacağını dü. 
nazilerinin Polonya demiryolları_ Türkiye büyük elçisi B. Cemal şundü.klerı ıçındır. 
na karşı tecavüzleri devam eL Hüsnü Taray, hariciye nazın B. Modern harp demek bilhassa 
mektedir. Bcckin refakatinde şövalyeler sa motörlü top, tank ve tayyare de. 

Danzigin merkez istasyonunun !onuna dahil olmuş ve rcisicum. mektir. Bu sil8.hlann ise benzin
şe.fi ile trenler kontrolörü ve mu hura it.imatnamesini vermiştir. siz hareketi mümkün olmaz. Al. 
avini tevkif edilmişlerdir. Büyük elçi, bu esnada söyledi. manya ile İtalyanın istikbal har-

Danzig hapisanelerindeki siya- ği kısa nutukta, asil meziyetleri b!nde en zayıf tarafı bu muhar. 
st mevkuflardan takriben üç yüz Türk milletinin tamamile maliı- rık kuvvetten mahrum bulunma. 
ki§iyi bir Alman vapuruna bindi. mu olan kahraman Polonya mil. !arıdır. Onun için bir harp \'U. 

rilerek Almanyaya sevkedilmişler letinin içinde bul~nmaktan duy. kuunda Almanyamn Lehistandan 
dir. duğu derin memnuniyeti bildir. evvel yapacağı Romanya petrol. 

Almanya harpte mağlup miştir. ~er~ üzerine saldırmak olacağım 

Unladyc, lrn hususla Fransanı Rus· 
yn ile de müzakereler atmış olduğu. 
nu hatırl:ılınış ve demfşı:r ki: 

"Uu miızakerelerln muvaffak ol. 
nıosı için her şeri yaptık ,.e pek ya· 
kında ncticeleııecesini sandığımız 
bir sırada Husra blrdenbirc siyase
tini Ye doktrinini devirerek ötedeıı
beri müd:ıfn:ı cdegcldllil sly:ısrlin 
kendisine tahmil elliği taalıhüller
uen sıyrılın:ık için Almnnyıı ilr. bir 
pakt imzaladı. 

Bu mu:ılıcdt• şüphesız ki Husyay:ı 
karşı Lir Alman ta:ırruzunu ve Al
ınan) aya karşı dn oi,. Hus tanrruzu. 
ııu önlemeyi i<:,ihdaf ediyor. Fak:ıt 

bu iki mer•ılckctııı m ... şterek hudut· 
ları lok ki. .. 

olacak yetin aydmlanm,"sını beklemek ıddıa edenler vardır. Fakat Ro. " d Bu paktın müzakeresinde hakim 
Varşova, 25 (A.A.) - Polon. üzere İsviçreye gideceklerini bil- manya or usunun Alman, yahut olan şartlar, neş'"i ı:aati, maddeleri. 

yada hasıl olan umumi kanaat diriyor. Alman - Macar orduları karşısın. ııiıı ııııılıteviyntı Fr:ınsaııın ılostl:ırı
harp vukuunda. Almanyanm mağ Tokyo, 25 (A.A.) _Resmi bir da ~e?1l~et ~trol' -ini terket. na ve bizzat Frıınsny:ı karşı taarnız 
hlp olacağı medrnzindedir. teb1iğe göre, beş nazırlar kon . n;ıesı öy°W kolay a~clir. MUtte.. imkunlnrını arıtırdı~ı aşikardır. 

Dün akşam şehirde fevkalade fcransı antikomüntern paktı tak fık ordularının ynrdnnlarma -rağ
bir. faaliyet göze çarpmakta idi. viye etmek yolundaki siyaset. men Romanyalılar pctro~ ku_yu • 
İhtıyat efradı mütemadiyen istas ten ,·azgeçmeye karar vermiştir. ~arını t~rketmek mecburıyetınde 
yonlara ve kışlalara doğnı git _ Tebliğde hükümetin yeni vazi. ·.alsa _bıle b~nlar tamamen talı. 
mekte idi. yet dolayısile Avrupa hakkında rıp edıleccktır. . 

Halk silih altına alınanları Japonyanın hattı hareketini tes. . Petrol ~uyul~rı'. ıhraç ve ~ -
seltımlamakta ve onlara teşci edi bit hakkındaki projesinden kati fı~e ?1akınelerı b•r kere tahrıp 
ci sözler söylemekte idi. Polon. olarak vazgeçtiği de tebarüz etti. edıldıkten sonra. da yeni baştan 
yalıların yüzlerinde yalnız mem_ rilmektedir. petrol çıkarılabilmesi en az on 
leket toprakların.dan bir kariş Müstakbel siyaset yeni karar- ~~iz ~ylık bir zamana ihtiyaç 
yer vermemek ceğil, ayni zaman !ara istinaden biiyük bir itina i. gosterır. Şu halde Alman v~ !
da devam eden (sinir harbi) n. le tesbit olunacaktır. talyan ordularının zafer ıçın 

.Mannınfılı, zorb:ılık çıgının boşan
ması kı:ırşısıncln, hütiiıı devJctl.cr e
s:ısrıı seskriııi clu~ ıırınuşlnrdır. 

l>al:ıdyr, Poloııyaııın soğukkanhlı

ğıııı ,.e cesaretini lıiirmetle ) adet· 
lıkten soıırn şunları llıi,·e etmişlir: 

Bıziın gilıi kendi lıa;>ati menfaat
lerini, şereflerini ,.e iııs:ınil eti koru. 
mnk isle~ en ınllletlerin, sel.imci, 
hurı•iyet ''e istikli'ıllcriııi temin etmek 
için, biz nasıl l.ll\'\'elleriınizi bir nrı:ı· 
) a lopl:ısııı·s1k, lıı~illcre ele kuvvet
lerini cemel.nekteclir .. 

den yılmamak azmi de okunmak Londra, 25 (A.A.) _ Press As ~u~t~ç. oldukları. ~trol ve ben. 
tadır. sociatipnin (İngiliz matb t b"" zını sılah kuvvetı ıle elde etme- l lıırı ı~ etin n ütl:ıfansı için Fransa 

ua u. 1 · t h · k" · l b" k Polonyada askeri rosu) diplomatik muhabiri yazı. erı_ a akkuku 'X:- ansız bır na. 'e ıısiltrre hund.ın hü) le ır le· 
hazırlıklar yor: zarıyeden ibarettır. lılok le,._ .. etıııel.tcdirlcr. 1'1~ aset ve 

r· liscliıııin mlıa)ct muzaffer ol:ıca. 
Danzig, 25 (A.A.) - D. N. B. Bu akşamın mühim haberi !n Fakat Almanya ile bir ademi ~ 1111 zannetmek i •ıyoruz. Fakat gJy· 

bildiriyozı: gilterenin Berlin büyük elçisi tecavüz muahedesi akteden Sov. retlcriı r•i • M 1ııh 00 

Danzig arazisinden, bilhassa Hendersonun Lon.draya yapacağı y:_t Rusya harp J-.alinde bitaraf. ılüf'ııerck ı.izı.1 ce ·rct:ı.ize Ye esa-
Kartschemkenve Goldkurg hu. ziyarettir. lıgı bırakarak bu memlekete ve rt·I~ knllnnınamak lıususundnki nz-
dut istasyonlarından yapılan mü Mumaileyhin Bitlerden İngiliz müttefiklerine r-etrol ''e benzin ıııinizc ıniiracaaı r •Pl oruz. 
şahcdelere göre, Polonya. arazi. hükumetine getireceği mesajın verir mi? lJalad~ e sözlerini şö) le hitirmiş· 
sinde asker tahşidatı devam et. metni şimdilik gizli tutulmak. Sulh cephesine iltihak etmek tir: 
mektcdir. tadır. için binbir türlü şartlar ileri sü. Hür knlnınk hli;}oruz. ~ullı islı)o-

Dantziger Vorposten muhabi. Londra siyasi mahfillerinde I ren bir devletin bu defa lııgil. ruz. Şiılılr.t 'e ndnlctsızlığın lıiıküın 
ri, gazetesine şu haberi yollu. Hcndersonun geleceği haberi tere ve Fransa p ley hine harbe siıı ıııcı.i i1:ın 'erilen enıi rlerc inl.ı) ı:ıt 
yor: şımdiki ç:ıkmazdan kurtulmak v~ kadar gidebilecek bir şekilde Al- ıcımek lstc!ııil oruz. Size '.ızifrni~i 

Dürbünle yaptığım müşahede- felaketi durdurm~k için bir şey manya ile birleşl1"iş olm:ısr batı .1 aııı.ıtııııık~ıgı ııı:ı lı ı..ç hıı~uın _ ~ tıktıır, hı-
. • •• 1 h w . . iı)·onııtıkı her fcılnkurlıg.ı kı:ıtlnno-

l:r, Polonya arazısınde czcumle er .. azırlanmakta üldugu ümit. ra gclır mı? Sonra Ruslar Al. rak ,aınıı:ıı ı;clnmetini temine :ızmct-
Kokoschken ve Matemde büyük lerını canlandırmıştır. manyayı düne ka<lar hayat saha. ırıiş lıııluııurorsunuz. 
askeri harekatın vukuunu gös. Büyük elçinin Londraya gel • sı adı altında Karadenizc ve t. 
tcrmektedir. dikten sonra Bcrline dönmek ıran topraklarına kadar uzanan A d d I 

Dan.zig hududundan iki kilo- kararını vermesi. kendisinin 1n. sahalar üzerinde emelleri bulun_ khİSC: r a 0 UOUR 
metre ötede Kokoschken istasyo. gilterenin cevap vermesi icap e.,duğunu açıkça ilan eden bi!· dev- yapllQI zararlar 
nuna dün bütün gün asker ve as den bazı teklifler veya sualler lct olduğunu düşünmez mi? Faz. . • 
keri eşya ile dolu trenler gelmiş. getirdiğini açıkça göstermekte • la olarak bu devlet şimdi imza. lzmır, 25 ( Hususı) - Ak. 
tir. Gelen asker, bilhassa piya. dir. ladığı bir muahedeyi Ü!'.;, beş ay hisarın Kapaklı köyüne ceviz 
de ve oldukça mChim miktarda B~ tekliflcriıı Çcmberlaynin sonra bozmak, kendisine siyasi iriliğinde 42 wdaki~a devam ~
da süvaridir. Kıtalar, Tiamkau parhımntoyu perşembeden evvel rejim olarak kabul ettiği bol§c _ den dolu yagdı. Zarar 50 bın 
\"e Pampau köylerine doğru yol- dav~t ederek vcıziyeti anlatması. vizm dü~manlığını bir gün için. liradır. Mahsulat, mezruat, pa-
lanmıştır. . nı icap ettirecek mahiyette ol • de inkar edivermek gibi hareket. muk mahvoldu. Manisanın Ça. 

Japonya Almanyayı ması pek muhtemeldir. Icri meydanda olunca yarın Rus kalazmanı bağları da zarar gör-
tiddetle protesto etti Hıtlerin Fransa, 1talyn ve Ja- petrolleri ve benzinleri ile zafe - dü. ' 

Londra, 25 (Husu.si) - Ja. ponya elçilerini de kabul etmiş re erdikten sonra bugün imzala. -o-

ponya, son anlafrr.a üzerine Al - o~ması büyük devletler arasında nan ademi tecavüz paktının tek- Ozüm piyasası açılıyor 
manyaya şiddern bir protesto bır konferans imkanını belirtmek rar parçalanabileceğini akılları_ 
göndermiş, bu anlaşmanın 6 ın. tedir . na getirmezler mi? lzmir, 25 (Hususi) - Ü-
cı maddesini antl l:omiintern pak Şunu da unutmamak lazımdır Bunlar şüphesiz kuvvetli ve züm piyasası açıldı. Fiyatlar 
ta muhalif bulduğunu bildir. ki, Hitler Alman • Polonya ihti. mantıki mülahazalardır: fakat sL 12,5, 13 kuruştur. Yedi bin çu. 
miştir. lflfına bir nihaytl vermek için yasct aleminde bir takım badi • val satıldı. Öğleden sonra bir 

Tokyo. 25 (A.A.) - Dömei n- Ruzvelttcn teklifler almı~tır. Fa' seler oluyor ki mantıki mülaha - kuruş düştü. 
jansı, Nürenberg kongresine iş. ~a~ Bitlerin us~Ilerini bilenlerin jzalarla izah edilemiyor. Onun i. ilk incir iki vapurla Anverse 
tirak etmek üzere Almanyrya git ın~baı, Rıızveltın yaptığı teklif. çin Alman • Rus ad~mi tecavüz 30 ton yüklendi. 
mekte olan !_"cneral Tcranchi ı. 1 1erı kabul etmiyeceği, fnkat kcn paktının yarın meydana getire. ============= 
le amiral Osuminin yollarını de. disinin ayrıca. tekliflerde bulun ceği ihtimaller üzerinde kehaneL 1Iü ihtimalleri gözönünde tutarak 
~iştfre~k l\farsilyaya çıkacak. imayı tercih edeceği merkezinde; te bulunmak mantıksızlık teş _ ı müteyakkız bulunmaktır. 
!arını ve oradan da siyasi vazi • clir. kil ediyor. En doğrusu her tür- 1 AMm US 
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Hastalığı Olanlarla Fazla Şeker 
Şişmanlıktan 

• 
irahk kat 
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Ytablnl çıkaraellımdan 

laakma JQktar. - Nacl11•. 
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istidadı olanlar 
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• • 
ıçın 
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Şişmanllk yapmaz. 
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IZMtR Acentamız TURK EOZA D~POSUDUR. 
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clalreJerde olmak o.re Lfl8 ve orta ohL 

ArnavutköyOnde Tramvay Caddesinde Qifte Saraylarda 
Kayıt için her gUn saat oı:dan On )'dye ~ Çifte Saraylarda okul cllrekt6r1Qllne mL 

racaat edebilirler. lltiyenlere mekt,;p tarlfnameısi göndlrlllr. Teı.tan: 38.210 
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Kız 

Erkek 
Kemlekeffmlsin m eül huml Jll4tılldlr. Ana, ilk, orta ve llH kJ•mJan vardJr. ~her
gUn mektebe müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnameal gönderWr. Telefon: "°89 

Devlet Denizyolları lı1etme 
Umum Müdürlüğü ilAnları ' 

' 

Ticaret Velcdletl I~ Tlearet Uınıun 
llQd#JrllJfanden: 

.. Hollanda'da Amsterdam tthrlnde 
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,.. l6re tlrkeUn TOrldre nldUlllat, 
flrket namına yapıcatı itlerden 49-
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bıt ıılatıarl116 balar bulunmı.. aa. 
Wıl>-•ttar olmak Te mQflenklla ima 
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ıdllmff]lrdlrı 

Kqfl;.t Jwaual ~imlere ..,.... 
ıorllıdf olma* '* oı.nr. 

(it t•> 
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nrda im " erir* mektep taJ1. 
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anm ...,..,.,, .....,..llbuı. 
.. pucledllr, jlıaltolat ft IPOf 
llbillllrl .......... tık ... 
)'llecek ..,. •oleblronana tak• 

KıJmeW SuatklrDDla bmılll IAD! JllLAYDI ldlN. 
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JV: V AlCIT Matbuaı 
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Eminönü Eczanesi 
Bahçekipı Yerli Mallar Puan Qst tarafındaki caddeye nakledildi. 

Tue JIA~lar - Ehven fiatlar 

dlaı edeaın. Sartıar Te flpllar 
her yerden mlllalt Te ucudur. 
Dalma BAKER eUketlnl tercih 
edlni .. 

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

ftllll1ll B u e o N köprllden aat U,30 da bDra.. 

rak muana lıkelelerimla utradıJrtan IOm'a Bofulçl ft açı. 
",.• r.evelAn vsnarak. 20.45 d köorU\'e plecıektlr. 
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