
r-----------------, 
Tüm General Rasim 

kolordu kumandam oldu 

1 r 
ızmırde 3 ltalyan 

yakalalM&& 

lznıir, 28 (Hususi) - lzmir 
lllcvkii müstahkem kumanda
nı tümgeneral Rasim kolordu 
~unıandanlığma tayin edildi. • \. • ·- - ---- • ---· ... .. • • ~ •• • :~. ~ •> ~ • • -~·'t' ... ~ .""' .. ·. . ,• . 

lzmir, 28 (Hususi) - Yeni 
kale civarında memnu mmta
kada ltalyan tcbeası 3 kişi re
sim alırken yakalandılar. Elle
rindeki makineler müsadere 

' edildi. 
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endersen ingilterenin ceva
ını dün gece · Hitlere verdi 

Vekiller Heyeti diln üç saatf/ngiliz Sefiri Hitlerle 
süren bir toplantı yaptı b . b k l .. .. l .. e 1 · ır uça saa goruş u 

alkanlarda iki 
~akus hareket 
\' Yazan: ASIM US 
. ~oı'avyada Hırvat mese
"Üıayet halledildi. Sırplar, 
enlerle Hırvatlar araamdıı 

genit bir karde,:ik an
lllm tatb;!iatma geçik!'. 

~n sene in' ihap edilen 
....... ._İna meclisi feshedılJi. 

~k~tin mü:ki ve siyasi 
letki:ab yeni es<:.slar ü-

. c değ"ıfailiyor. 
Jle bir anlatma ale!ade 

da vukubulmut olsa ı 
Balkanlar için büyük e- ı 
"yeti haiz bir hadise teş-

~~! .Avrupanın geçirmek
.J""'lg\I ıu buhranlı devre i

İae bu ehemm"yetin de
taaavvur edilem:yecek 

_. .... -. lnühimdir. Zira fİmdiye 
'llmanlann ve ltalyan-

tesif- . . 
vya c:amiaamdan ay

"' zınnetlilen Hırvatlar . 
bu anhlşma ile Sırplar 1 

Slo\ren'er ile birleşer~k müç 
\rabn 'arının müdafaası 

harice kartı cephe a' mış 
\tarlar. 

-.,oslavya şimalden, garp
\'e cenuptan Alman ve 1-

Ankara, 28 (A.A.) - \ .ııer Heyeti bugUn saat lG dn uemir ve alet çen· 
' ile ı.arılımfLir; bu üç I3nşvekftlcttc Başvekil Doktor Saydaın'ın riyasetinde toplan-
. tazyikin hedefi bir ta_ mış ve saat l 9 n kaclar mUzalrnrelerde bulunmuştur. 

Çekoslovakya gibi par -

, dığer taraftan her iki J k b • • 
~~~~=:~=-:~ apon a ınesı ~~ karııamda varbğmı ve 
~i muhafaza için silih- ı 
"lf bitaraflık vaziye~ almıt- · . istifa etti a ~Ununla beraber Sırplar, Slo 

~\re Hırvatlardan ırı:ite- Sabık 
~ olan Yugoslavyanm bu 
~ , vatanperverane azmi ni· 
('et kınJacağı zehabmda bu
~ vardı. Böyle olmadı. 
~t.:n ıelen tazyikin ve tab-

Başvekil, hazırlanmış ol°an 
harici siyaset formülünün tama

men değişmesi icap ettigini söyledi 
~ tıddeti niabetinde- Sırp, 
'ti en_ ve Hırvat vatanperver- Tokyo, 28 ( A.A. · - Hira ~ski kabineyi işJ ... _ bakmaya 
>..._~"!hte nadir görülen bir u- numa kabinesi istifa ~tmi~tir. vekaleten memur eylemiştir. 
~ eseri göatererf\k ara. Başvekil imparatorun nez - Siyasi mahafilin kanaatine 
~ dahili ihti1aflan hf'rla - , line giderek kabinenin müşte- g0re, kabinenin istifası, Al· 
'f etzneğe muvaffa,· oldu. rt:k istifasını vermiş ve impara man - Rus paktı iizerinde deği 
~ ,U&oslav başvekili Zvetko-, tor bu istifoyı knhul ilr. yeni şen Avrupa Ya7iyetinin tabii 
~ ~ Hırvat lideri Maçek yal- 1 <abinenin teşekkiilüne kadar bi• netİG<'~;diı Devamı 10 uncuda 

~ua:!:.:ill·ı~:_ :~~~ Mareşal Fevzi Çakmak Ankarada 
~ dünya sulhseverlerinin 
~ ~İmi takdir ve tebrikleri- J 
~ k kazanmıshr. Zira kü1 
_. 'ttl d.. kor gibi Hırvat mesele
)elte Uallakta kaldıkc~ bu vazİ
' n istifade etmek için pu -
~ldiyenler bulunacaktı. 
~ an antantının ııkı dost
~nberi içinde ' ir gedik 
"lctı. İatiyenler eksik olmıya-

~İt!ıdi tahakkuk eden Sırp 
'f en ve Hırvat anlatması 
":aOalavyanm dahi'i sükun 
~~eti i1e berabet- harici 
tıı~ ere kal'!' meır.1eket1n 

Venıetini arthrmı,, bu su- ı 
(Devamı 10 uncuda) 

Mareşal An1'·ara.da kendi sini 1.:ar§tlayaıı general
lerin ellerini sıkıyar 

.............................. _ ................................. ... 

lngiliz parlamentosu bugün 
fevkalade toplantı yapıyor 

Italya da harp ha .. 
zırlıklarını bitirdi 

Alman, Sovyet anla.~masınuı inı::a merasimi '(Ya...--ısı 10 tmmt<l.a) 

İngiliz Başyekili Çember-, 
laynin Hitlere verdiği cevap 
henüz neşredilmemiş oldu
ğundan siyasi vaziyet aydın. 
}anmamıştır. Bugiln öğle

den son a saat ikide Çem.. 
berlaY?lU• Avam Kamaras111-
da!< ·;ereceği beyanat bu 
cevabın mahiyetini göstere. 
cektir. Fakat vaziyetin ay. 
dhılanması aıı.cak Hitler ta
raf mdan İngiliz cevabmm 
telakkisi ~ekline bağlıdır. 
Harp veya sulh ihtimali 
bundan soı1ra anlaşılacak. 
tır. Şimdiki halde her taraf 
hummalı surette harp hazır. 
lığı içindedir. Almanyadan 
gelen bazı yolcuların jfade. 
sine göre, Alman halkı a. 
rasmda Hitlerin bütün mc. 
seleleri harpsiz olarak hal. 
!edeceği hakkında kanaat 
bulunduğunu naklediyorlar. 
Hitler tarafnıdan Daladye. 
nin mesajına verilen cevap 
Almanyanın şimdide.n harp 
kararı vermiş olduğunu ih. 
sas eder mahiyette olmak. 
la beraber bu tarzı hareket 
Çemberlaynm cevabı üze. 
n. mftetl!tr olmak endişe. 
sine de matuf olabilir. 

..... 11111 ....... 111111111111111111111111111111 ı 

Türk işçiliğinin bir zaferi daha 

Yıldıray dün de
nize indirildi 

Bu münasebetle Donanma Komu
tanı ve Fabrika Direktörü birer 

nutuk söylediler 

Kazım Orbay geldi 
(Yazı.~ lı üncü<k) 
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l_fış_~_r:!_._l e_r_I 
18' sene evvel bugün 

18 sene evvel bugünlerde Ana... 
dolu •yeni bir tarihin doğrun ız. 
tıraplarmI çekiyordu. Büyük ta
arruz başlamıştı. BUyük netice 
sabırsızlıkla. bekleniyordu. 18 se.. 

Dumlupınar mera
siminde bulunmak 

üzere 
ne evvel ibugünleri artık yalnız İstanbul, Konya, Anka
bir hatıra değil, bir tahlil ve mil. ra ve İ zmirden izciler 
i hayatnnız için bir hareket ör- gidiyor 
neği olarak telakki edebiliriz. Bu Otuz ağustosta Dumlupmarda 
noktadan hareket ederek zaferi 

l apılacak olan merasime iştirak 
doğuran funilleri geniş hatlarile etmek üzere Ankara, İzmir, Kon-
ve şıarlarile tanımaktan fayda. ya ve !stanbuldan izciler gidecek. 
vardır: 

tir. !stanbuldan i~tirfil< edecek iz. 
ı -Türk milleti şuurunu, var. ci sayısı 85, diğer vilayetlerden 

ığı milli vahdet halinde duymuş. 153 olmak üzere 238 dir. 
u. İzcilerden başka İstanbul Üni-

Bunun en güzel nümunesi bü. versitesinden de 20 talebe gide _ 
iin devlet teşekkülleri çözüldü - cektir. İzciler bugün hareket e. 
ğü, bütün kanunİ imkanlar düş. deceklerdir. 
manlnrm eline geçtiği halde 

Tiirk milleti kanunların kaybol- Zafer bayramı kutlama 
ıl uğu bir devirde vicdanının em. 
r ile bir devlet J.:urmasrm bildi. programı hazırlandı 
Atatürk bu davanın scmbolii oL 30 ağustos zafer bayramı 
du. yarın Beyazıt meydanında bü. 

II - Türkiye kurtuluş harbine yük merasimle kutlanacaktır. 
kiirükörüne, manasız ve hesapsız Kolorduca hazırlanan pro-
bir heyecanla girmiş değildir. ramt· alakadarlara bildirilmi§ -
Bu harekette hakim olnn nokta, :.r. Sabahleyin kolordu kuman 
başından sonuna kadar milli vah. danlığınd~ resmi kabul yap:
detin muhafazası endişesidir. 1acak, saat onda vali ile 1stan -
Bunun için milli valıdetin muha- b l k d l H 1i 
fazası prensibi her şeyin üstUn. u. uman anı genera a s 
de tutulmuştur. Metodlar zama... universite meydanında toplan. 
nma göre, i§oin bli.nıYesine uyduk- 1mrş olan kıtaatı teftiş edecek. 
ça bir koz gibj kullanılmıştır. erdir· 

Sonra en genç bir zabit nu-
Metod prensibin yerini alına. • tuk söyIİyecek, buna. general 

mıştır. Kurtuıuıı işinde prensip Halis cevap verecektir. 
miııt vahdeti kurtarmaktr. Eu - On bire doğru geçit resmi 
mm metodu iki şekilde tecelli başlıyacaktrr. Gece de ordu 
etti: şerefine bir ziyafet verilecek-

! - Kendi liuvvet1ne güvene - t' 
ır. 

re k harp etmckt 

II - Kendi kuvvetiOO güvene.. Eylül maa§ı 
·~k d~~Jomatik münasebetlere :tki gün sonra memurların ay. 
gırme · lıklan yeni bareme göre veril .. 
l stiklal Harbi sıraların.da her iki nıeğe lba.şlanaca.ktır. 
metod da muvaffakıyetle tatbı1c Bu ay İstanbul defterdarlığm.. 
olundu. . . . dan, tevzi edilecek maaş yekfuıu 
Bir yandan mıllt k'uvvetler kendi skisine rusbetle biraz dolgun o. 

kudretlerine dayanarak harp et. ~acaktır. 
tiler, zaferler kazandılar, bir yan- ücretle milstahdem olanlar ise, 
dan milli siyaset diplomatik mil. mezun oldukları mekteplerin de
nasebetler tesis etti. Ondan da ecelerine göre maaş alacaklar. 
s ulh eserleri vücude getirdi. As. ~ır. Alakadar daireler cetvelle.ri 
rın destanı ola.n bu muharebcle- defterdarlığa göndermektedir. 
rin, bu diploma.tik miina.sebetler -o--
bir gUn hariçten gelecek yardım.. 
ara. bağlı bırakllınnclı. Harp gibi Berlin büyük elçimiz 

diplomatik mtınasebctlerimiz de Yeni Bertin büyük elçimiz 
realiteye dayandı. Kendi kuvve- Hüsrev Gerede, evvelki giin AL 
timizin mikyasında. diplomasi ve man bilyi.ik elçisi Fon Papenin 
harp yaptık. daveti üı.crine öğ!e yemeğini Ta-

18 sene evvel IJ)ugünlerde işte rabyadaki Alman sefaret bina • 
bu psikoloji içinde yaşıyorduk. smda yemiştir. 
Bu psikoloji .zaferlerimizin anah. Sabık Tokyo büyük elçimiz 
tarı idi. Bundan sonra onları yat. Hüsrev Gerede, ô.Un akşam da 
nız tarihin ~erefli günleri diye Japon büyük elçisi Kaketomi'nlı:ıı 
yadetmiyeccğiz . davetlisi bulunuyordu. 

Muvaffak olmuş örnekleri lia:. --o--
yatnmzın ve tarihimizin yeni çL Hamdi Arpağ 
ğm ô.lye dnima bir rehber halin- Sabık Berlin büyük elçimiz 
de göz önünde bulunduracağız. Hamdi Arpağın, milnhal mebus-

Sadri Ertem luklardan birine . tayin edileceği 
-------------ısöylenmektedir. 

-0--

Hk tedrisat müfettişleri· Alman General konsolo· 
nin toplantısı ·su geldi 

nıc okullarda kayıt ve kabul Almanyanm Ankara gen.eral 
işlerine bir eylülden itibaren konsolosu Fon Nada. dün sabahki 
baslanacaktrr. ekspresle şehrimire gelerek An -

Bu y;lki ilk okulların tale .. karaya gitmiştir. 
be, bina ve sair ihtiyaçlarını -<>--
görüşmek üzere dün maarif İstanbul Fransız konso
müdürlüğünde ilk tedrisat mü- losluğundaki faaliyet 
fettişleri bir toplantı yapmışlar Şehrimizdeki Fransız konso • 
dır. losluk binasınd!l bir kaç gilnden.. 
--~--~~------------~ beri rnilhim bir in.5a f naliyeti gö. 
------------ ze çarpmaktadır. 
~ Salı Çarşamb • Yirmi beş otuz amelenin bir -
> 29 Ağus. 30 Ağ-us. den çalı§hğı bu ir.şaatın, konso. 
~ losluk sahasında usulen bir sığı. 
<( ıs recep 1 19 recep nak vücude gctirmeğe matuf ol. 
t- bızır 115 bızır 116 duğu anlaşılmaktadır. 

vakıtlar !vasatı '7.:ın l v~satl 1 ez:ınt 1 İstanb~lunan 
··---- Fransız tebaası 

<iünc ş fi ~ ııı 3~ 1) 2:ı 10 34 J 
oaıe 12 it 1\ 2. 1) 15 5 27 çağırı ıyor 

1 
fk t ııdı 15 rıı- .ı o~ ır-ı 57 !l 09 Şehrimizdeki Fransız general 
A~ ıs 4~ I'~ o ' 1 ~ 46 12 00 konsolosluğu, askeri hizmete ta-
Tet ~ ::?~ ı ;{i :?fl ~2 1 ilG bi Frnnsız tcba<:s!nın acele kon-

.! t~~a·. :l :ı; "' H •· 3 39 8 50 11 I 1 1 1 .. ·ı· t i _ so. o~ ıaneyc gc mc crını ı an e • 
mıı;;t?.:-. 

\ 

Yeni bareme göre öğretmen
lerin maaş vaziyetleri 

12, 14, 16, 17,5, 45, 55 
derecelikler kaldırıldı 

l\~a ~ :r ·./:tilliği ' ltll ıı ;. ,l- Maa':! b:r : :: 1 dercr~·lrn 

~ mUtlUrlüklcrine yoll_adrğı v • rilmf'!~ : :.abur e,· · :nıi~~~,.. ü::, 
h"·: tamimde yeni barem vaziye- retm ' - ··· - · · -l 

tJn ' ~öi;ü,:~menlNin·m-ı <ı ~ 'e .başlıyacaktır. Bu hesaba göre 
tayinler'nl "~ öerccele:-·~in ııe 16, 17 ~ ···alık maaşlar 20 ye, 
şekilde ta4.tr<1 Pdllecğin1bildir- ~'.:: . 5 '"ra· klar 25 lirayu, 4:5 lira-

'""~ ~· .......... 
m!!;"- 7 ":'C' ~ ı kanun 12, 14, 16, lıklar 50 liraya, 55 liralıklar 60 
17.5, ~'.L5 , 45 y~ 55 ~· · ·ı;: ·~-

receleri kaldırmıştır. Bu derece-
}1' ·"·· , öğrctı -· · · • · rt 
c ··- •. 

liraya çıkarılm!şlardır. Muallim 
muavini 0larak çalışanların da 
12, 14 maaş dereceler! de 15 den 
başlıyacaktır. 

Okullarda ve üniversi
tede ikmal imtihanları 

Liman işçiler :n:n 
yevmiyeleri 

Kazar.; ver.;isi meselesi 
tadil edilecek 

Kendilerinden fazla vergi ke. 
silmek istenmesi yüzünden işle. 

rini bırakan liman amelelerinin 
tekrar çalışmalarını temin için 
dün de liman işletmesi umwn 
müdürlüğünde müdür muavini 
Hamit Sara.çoğlunun reisliğinde 
bir tl'pla.d.ı yapı!mıştır. Amele 
mura lıha.slnrınm v~ iş bürosu 
müfettiş!erinin iştirak ettiği bu 
toplantıya saat 17 de b~lanmış 
ve 2,5, üç saat r.:ıüzakereler ya. 
pılmıştır. Neticede limanlar iş • 
letmesi umum müdürlüğü amele. 
Ierle uyuşmuştur. Anlaş!lla bu -
gün karara bağlar.acak ve amele. 
ler tekrar çahşmağa başlıyacak. 
lardır. Bununla beraber amele 
yevmiyelerini yükseltmeğe mec -
bur olan liman işletmeleri için 
bu fedakarlık bir zarar telakki 
edilmektedir. 

30 
Ağustos 

1 7 nci yıldönümü 
dolayısiyle 

lstanbulda yaplla' 
cak meras m 

.... 
programı 

30 Ağustos gUnU Dumlupıo• 
tla yapılacak merasinı proır' 
mı r· lki ;ün - n sayım·' 
blldiı·miştik. Aşağıdaki prol 
ram lstanbulda yapılacak nıetf 
simi tesblt etmektedir: 
KABUL RESMİ 

1 - Ordu adına lstanbul JıC' 
mutanlığına yapılacak tebril 
lcr komutanlık binasında ve~ 
saatlerde kabul edilecektir: ~ 

A) Saat 8.30 • 9.30: Asit8 

birlikler ve mlicssese ar.ıirıerl· 
B) Saat 9 . • 93.0: Sırasiyle ''1 

lhet, Belediye, C. H. Partisl ,-. 
diğer sivil teşekküller. 
GEÇİT .RESMl 

2 - İstanbul komutanlıi111 

ce hazırlanan merasim kıtaııı' 
Onun için Münakale Vekaleti 

liman amelesinin kazanç vergisi 

imtihanlar Eylül içersinde tamalanacak ::~~~~! :~;i~i~a:~~~ii~~i~e= 
•• 30 Ağustos 939 saat 9 da BeY 

zrtta üniversite meydanınd• 
toplanmış bulunacaklardır. ı · · -ı rla !Jlu .... · ..11 doğru değildir. !kmal imtihan- maslarda bulunacaktır. 

3 - lstnnbul komutantığJll' 
dan bir kurmay subay 29 A#ıl5 mekteplerine alınacak meccani lan geçen yıl olduğu gibi eylill· 

leblt talebenin mlisabaka imti- de yapılacaktır. Program yakın. 
hant bir eylUI · :m itibaren başla- da tesbit edilecektir. 

Bira kadehleri tos gUnU saat 9 da Beyazıt ıcıı· ' 
damgalandırılacak lesi dibinde bulunacak. merası yacaktır. !mtihanlar bir eylül

den Uç oylUle kadar devam edo· 
cektir. Şimdiye · ~ dar meccant 
leyli mUsabaka imtihanına. gir
mek Uzere şimdiden 1500 talebe 
mliracaat etmiştir. 

! ~ih~ ·-: evrakı maarif vek~
ıettnde teşkil olunacak bir ko
misyon tarafmdan tetkik edile
cektir. 

"ON1VERS1TEDE 
İKMAL lMT!HANLARI 

ı.tsE VE ORTA OKULLARIN Birçok lokanta ve gaLinolar me lştirak edecek birlik " 8 • ~ 
İKMAL lM~tHANLARI belediyeden 30 santilitrelik bar kullarla sivil okul ve t e'lckk.U 

Ltse ve orta okulların ikmal dak müsaade~! almalarına rağ- terin göndereceği subay vo ıııtl' 
messillere kendi yerlerini göstll' imtihanları bu eylülden itibaren men müııterilerine 20 - 25 san 

11
• 

başlıyacaktır. Liseyi bitirenler tilitreliklerle bira vermektedir_ recek ve merasim gUnU topla 
9 eylUle kadar ikmal edilecek- ler. ma yerine gelen bu birlikleri;. 
tir. 9 eylülden itibaren olgun- Bunu nazarı dikkate alan çatışıp yollan tıkamamaııırı 
luk imtihanlarına devam edile- belediye bira bardaklannm alt- çin bu kurmay subayca kıta "' 

oku il arın, sivil okul ve teşei'', cektlr. Jarını damgalandırmayı düşün- o 
Olgunluk imtihanları dahil mektedir. Yakında bir karar ve küllerinin mumesslllerine n 

ettirecektir. olduğu haldo bUtun ikmal imti- rilecektir. ___ .. 
A - ?n A ""'··- " -- ~~· l fl Unıversıtede tkl:l'.ıa\ 1ınt.lh .... nl- llanlan 1>1l eylUldO t n 45 d \ ıntıı. a 

rrarı·L~ bı·nalann etrafı saa ·J. e geçit resın e rr bu yıl bir ay sonra. yapılacağı mış olacaktır. · ı· ru komutan tarafından nıuayeıı 

Sanat oku il arına yapı
lan yeni tayinler 

• • I"' k d"I" dilC· ıstım a e ı ıyor nizamında teftiş ve tebrik c 
Mütehassıs Prostun planına cektir. 

göre tarihi binaların ve bUyilk 5 - Teftişten sonra en kıdeı:ıt· 
camilerin etrafı istimlak edile • siz bir subay tarafından 30 ).' 

h 1. t"ril kti dil rek meydan a ıoo ge 1 ece . • ğustos Zafer bayramı hakkın 
Bu faa1iyete SUJeymaniye camı. bir söylev verilecek ve ınuteaıtı• 
inden başlanması k~arla.~mı~tır. ben komutan da bir hitabed• 
Bu meyanda Universıte sıtesı de bulunacaktır. 

Kadro du••n okullara tebligv edildi tanzim edil~ 6 - Saat l0.4ö de geçit re•· 

d . l ml başlıya.caktır. 11 
Maarif Vekilliği )ise "·c orta sna : o:~··lu · zun':mn do.n A~iye ~tayın ~r 7- Geçit resmine iştirak ede 

c· n:•arııı ycnl ders yılı öğret- ! Zilmrilt, akşam saat okulu biç· Temyız ~~ı~ıa~rı İbhan;. Er: birlikler Üniversite meydanııı~ 
men kadrolarını hazırlamu.ğu ki dikiş ii~r "'tmenli"' . -•·:ı.' ' ~:erli- te?1·._!-~myız ~kn:cı. ~~ aıresı Mercan kapısı. Bakrrcııar c•

4
, 

b l t --.. .. -.. N . B -ı k reıshgıne tayın edılmıştır. des1nl takiben trlbUn önUıı a.ş amış rr. ·" ···· · sanııt okul- : le ~ ~· ' .r:o, evog u a şam B d b k ta."l b"ti fi 
lal'I!la ~·eni yapı:an tayinleri, s :ı • okuln b ' ··dikiş öğretme- un an aş a 8 J arını .1 - komutanı seHlmladıktan soıı11, kıd nı. . .1 IJğ" S .. t Salttıg- ren hukuk mezunlarından Alı Rı Zeynephanrm konax.ı arkası , em zanın ı c~an öğretmenle. · J yer ın o na,. c • . .. . b 

rin ndJarı·n y::zıyoruz: Ç')" · ·: iJ ·ı kr--· r ·; .~rP.t"""nliği sta- za Yddızelı, Rüştu Fırat ta Çıne dan geçen yol ile LMeli apar~. 
Y jiyerı~ı;::rıc• U:.-yr:i"- ··-..,. Anka- müddeiumumiliğine tayin edil ... manla.rı önl1nde Aksaray- B 01 .. , 
. eni tayinler mişlerdir. ' 

An~_ara lı 'i lge okulu st ' .. . :·· ,.rı. tsmetpaşa kr~ enstitüsU biçki zıt tramvay yoluna çıkaca1' 
11 

liğine Belçikn ı : ntver .... ·• · ıne- t · ·- tş öğrr" ·~- r stLjiyerll.:; ine o- buratlun sonra tramvay yolllı \ • 
zunlnrrr ·~ · ? .. : rcr !. - ... ~ : ı Ayşe !\ ..... c;·n:a, :cıt,.n e krz ons· Gazetecilerin dikkat takıben Taksim cumhurlfe 
beden öğretmen 1 Tov- titUstf ,,~~;ış öğr~'T>"loni stajiycr- nazari na meydanına gideceklerdir. 
fik 'avdarlı Ze;·rek crt:ı ·-ulu- liğine ~'"' -, • ~ J"rl jq, - , ' - Basın birliği İstanbul mınta- TAKSİMDE CUMHURlYE''l';. 
n ·, /_nknra tı.m c tpaşa kı z <' n -~:

t:~ "i ,- · ··iş Uçki d :Ç.,··r::..:·::G 
Ankara. kız s~~ ·; ok·.ılu mezun· 
hrındr ·· ~ -~ znh,ı.t, Ankara 1s
:nıetpaşa liız enstıtüsU resim öJ-

. iV' 
retmenliği sfa.jfy,crliğine Se!t;uk 
enstitüsü mczunlarrnd:uı Mcdi
h:ı, :·_nkara tsmetpaşa kız ens
titüsü nakış ö~ r ·-neni stajiyer· 
liğine Mt:>hbare, tsmet,;ı oşa ens
t !tüsU m ö'da: l;ta'jiycrli[::ıe krz 
ı:: :.r '· ogrc":r::ıım c·:uln w~-''"l la

rt11'dan "1~:.; • ' • !smetpaşa krz 
cnstıtUslf biçki r'!Pdş stajiyerli
ğno snn "f ,, · "ı1h1 m~~unlarından 
Pakize, lsmctpaŞa. kız c"l"titüs U 
T.1 " , ., r .. ı j iyer!iğinc 1\fof'ı ... r r t, 
l\Ian•r krz cnstltiiı:ı"l resim öğ
r etmeni staf ··r ·· .. n,, Saliha, 
- )yoğlu :ıkşam kız saat okulu 
nal.rş ' ıiç'd öğr '" 'l li~ i staji
yerliğine Semiha, Sivas cnsti
tUsü , i-:;· . r' " kiş stajiyerliğine 

sanat l'lk··· ·- mez.unlürmdnn Mu
zeffer, Mr .. is~ "=·~ Enstittis'.1 
1...ıoc ..... öfı .... • stajiyorliğine 

Nurinnisa, İstanbul Beyoğlu 

ak';'n 1.ı krz . . at okulu çiçek iiğ
retm~r: st=.~·yı>rl; - ·- - -:.,.m,.,•,.,•, 
SeJ :ıık kız okulu çrımaşır ıı ~ .. ~~

mer.i st:ı..:~:-e-:-l;:;!nn Ncco.Ubcy 

Terfi eden 
öğretmenler 

kası: idare heyeti ,.eisliğınden: ABJDES!NE ÇELENK KOY)! 
Basın Bir lig~ i kanununun i. MERAS1Ml 

1ııı \ 
kinci maddesi mucibince. Ba· 8 - Merasim kıtaları Ta1'• 

İstanbul bölge sanat okulu sm Birliği İstanbul mıntakası- cumhuriyet meydanına varınc:, 
toknolajj öğretmeni Yusuf Ziya, na müracaat için konmuş olan kendilerine gösterilen tertlbl 
!s.tanbul erkek terzilik okulu bir aylık müddet 31 ağustos ıacaklardır. 

1
. 

türkce öğı-etmenl Cevdet, lstan- 1939 perşembe günü akşamı 9 - Kıtalar meı·asim mab& 
bul b~lgc sanat okulu model a- bitmektedir. lindeki yerlerini aldıktan soıı~: 
tclyesı şefi Ceıa.ı. İstanbul Ka- 8 ··dd t · · d ·· t meraslm kıtaları komutanın . . u mu e ıçın e muracaa · 1-.· dıköy kız enstıtilsU tUrkçe öğ- t · la l hakkında ka boru ile vereceği (hazırol • d 
retmeni Nesime, Üsk_.Udar kıı e memış 0 

Anha.:k.. 1 r· t tb·k- kat') emri ne merasime başl•' 
. . nunun cezaı u um e ı a ı · ~ .. rl' • 

enstltüsU fransızca öğretmem d"l kt" nacak ve hao;ırlanan çelenk-"' 1 
Semiha, ÜskUdar kız cnstttUsU e 

1BC:Cj.~ 1
\ ti bu A 

0 
Deniz Harp okulunun bu sene• 

tUrkçe öğretmeni Zekiye YUce· l hır ıge ayı anlamec rı b~l mezunlarınm çelenkleri Abide· 
1 . an asm mensup nnın ve ı ı• 

bay, stanbul erkek terzıllk o- h t ye konacak ve mevcut mızı . assa gaze e ve mecmua sa- .. ıı· 
kulu riyazıyc öğretmeni Şeref h" l . . b" 1 ·· tar ı'mdan istiklal marşı çalı .. 

11 
t · . . ıp erının ır an evve mura- 6,. 

Altan, stanbul kız enstıtusu b l l · d cak ve bundan sonra verııec . . . caatta u unma armı rıca e e- ıııJ ~ 
biçkı dıkiş öğretmeni Melek, Ga- . , ·ahat) kumandası ile meras 
latasaray lisesi dahiliye şefi E- rız. bitecektir. 

tem, Kadıköy kız enstittisU bl~- OU k ·ı MERASİM ATIRLARl 
ki dikiş öğretmeni Şaziye, lstan 1 n gece esı en cer yan ~ 2 dt 

D.. d k b ... 10 ·- 30 Ağustos saat 1 bul bölge sanat okulu elektrik un gece o uz uçuga 
:ıtelyesi şefi Sırrr, ÜskUdar kız doğru Eminönünde bir kablo Selimiyeden 21 atım 
cnstitUsl1 tarih. coğrafya öğret- tamir edilirken amelelerden bi- caktır. 
meni NUkhet, Pertevniyal lisesi rinin yanlı§ bir kazma vurugu -· EN Er. ALAYLARI ı 

gece' dahiliye şefi Nevzat, Selçuk kız esnasında kablo tahrip edilmiş, 11 - Zafer b":,"·~mt nd& 
enstitüsü muzik öğretmeni NI- bu yüzden Cibali, Yemi§ ve Anado'u vo İstanbul tarafı tıe' 
met, tstanbul akşam sanat o-j Beyoğlu taraflarında cereyan birer fener alayı tertip cd 
kulu muhasebe memuru NUsrP.t, kesilmiştir. Tamir işi yirmi da.

1 

ccktlr. ğrfl' arı 
Kadıköy kıı enstitUsU kiitipl kika sürmüş, cereyan tekrar J :ı - Ist-.nbul !rnm~tanlr btıt ttı rı 
muhasebe işyarı NUzhet. verilmi§tir. C' ı ayrrlan mUrettcp bır ta 
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Haberıer 
\ 

jGıirüj)diiŞiındUkçef 
····--------··-··-' 

BUCJY~.IQRI< MOTE~EKKIRt MER~UM 
~~YDULLAY 

EFENDiNiN NE$RfDILMEMI YAZILARI 

-ı- Daladye ile Hitler arasında teati Trakya kalemiz 
Cilveli iki iftar 

d 
· ı K ... ı · d · ı d • Trakyaya bir kom§u göz 

bir yirmin.ci pe~mbe dilm~ti. Eğer öyle bir teY olsay. e 1 en m e \\~l u p ar n eş re 1 1 dikmi§mif. Eğer Türkiye yalruz 
iftara davet olundum. dı elbette bana l:.aber verilirdi. u~rakyadan,, ibsret de olsay· 

~ 7.8.ma:ı davet olundum, Böyle dü3ünmekle beraber beni dı, bu gözlere bir çift ıüngü. 
__ ,_iniz,? Vulı:uundan dokuz bir §Üphe aldı. Şüphem tahakkuk Daladye dıyor ki : Bır ha ,pten hakikaten muzaffer olar~ nün keskin namlulan dalar ve 

· Ama bana bu iftan ederse ne zararı vardı? Ç k . \ k onlan çıkarırdı. Hatta onlarm 
la.hibinin kendllıi haber Buraya kadar geldikten 80nr& 1 acak şey harab'ı ve barbarla olacakfHr altındaki, ti derinliklerindeki 

._.., .... A_yııı geceye davet et. davet yevmi Ahara talik edilmig. Trakya hayalini bile. 

Da
an diğer birile haber sebile ev sahibi beni kovacak de. Hitler d•yor ki : Milletler imi .. •jn bir imha harbine at.Jmalar:ı . Bütün dünyaya kartı -ık 

· vet sahibinin olduk. ğildi ya, mi.hazar neydiv.p, Al- b -:ı- ~ ,,; ~- s· · • • d v 1 b • · · d 1 ı ·d ır gerçektir, ki biz, Trakyamı. ;l·d~rv;?r bir yemek me. lah ne verdiyse ben de ondan ızın ıçın egi , er. 'm ıçın e e em 1 ir zı Anayurdun devrilmez bı"r 
ilin kendimi bu davete sunda asıl davet iftarına da yine Berlin, 28 (A.A.) - Fransızlaskerdiniz. Beşe .. ;yet vicdanmm muz ve ıonra ba~sız bir neti- ~urcu, atılmaz bir kalesi halini uguııu bildiğimden do. ütar edecektim. Yevmi mahsu • • 

· Nihayet mahut per. hazır olacaktım. Yolda bir klğıt. Başvekil B. Daladye ile B. Hitler harp tahı:ibatıncla \l, har:> nasıl ce ile biten bir harpten sonra vi· oymutuzdur. 
Celdi. Saat beşte köprüye helvacıya rastgeldim. Yolda iken arasında teati ohman mektupla. biterse bitsin, na,sıl \tüyler ~r. liyetlerinizden biri vatanın di· Tarihi terefleri, medeni iz-

loJ. lakeleye vardığımda va.. top atılır ihtimalile helvacıdan rın metni şudu<' tici bir hatıra taşıd \fını sız de ter parçasından ecnebi bir dev- leri ve mimari harikalarile Türk 
ı.ı. tlarını almı~ ama iske. ihtiyat iftarlığı aldım. Ondan Daladyenin 26 ağustos 1939 benim gibi bilirsiniz. Almarı mil. lettn işgali altında bulunan bir olan, Türk dahasile işlenen 
""tiln bütUı. ayrılmamış _ sonra yokuşa tmnanmağa başla. tarihli mektubu: Jetinin sulh yolunda '\! müşte • koridorla ayrılmış ve bUyUk bir l'ürk iıtihkinılarile perçinlcne~ 

lik sinrıime bakmıya _ dım. Soluksoluğa ben yoku§u B. Chancelier, rek me'1eniyet eserinde\ i vazife: şehriniz, 
0

.Marsilya diyelim, Tnkya, dünyada bir tek Türk 
ak istedim. Benim ya. tırmanırken nefesim daralıyor Fransanın Berlindeki :,uyUk el. sinin ifasında o milletin\ rehberı Fransa lehinde rey vermekten kaldıkça, bizimdir. 

Lııl>'l..,.ll_e benim mevkiimde bir dizlerim daha ileriye gitmek iste~ çiliği şahsi tebliğatmızda:ı beni sıfatile hakkınızdaki k.t. naaQ.m menedilmiş olsaydı, Ye bu top- Kendi yurtlarındaki hanbe • 
(•) hem daha vakar. miyordu. Fakat ben hllA çabala. haberdar etti. İki hükumet reisi. beni sizden bu tekliiime , cevap raklarda oturan Fransızlar dö· leri onancak, kendi toprak. 
ası lüzumunq, hem de nıyordum. Nihayet evi görecek nin en ağır mesuliyetinden yani vermenizi ricaya sevketm e. kte • v.UlmUş, öldUrUlI~Uş olsaydı, siz, lanndaki bot tarlalan ekip bi. 

~ uğraması çok kimse. hale geldim; fakat evin salonla • sulh ve işten bqka bir gey iste. dir. bır Fransız sıfatiyle nasıl ha- çc.cek, kendi vatanlannm alb-
e gelmiyeceğini düşünen rında içeride misafir bulunduğu. miyen iki büyil~ :nilletin kan dök · F.ğer, bundan yirmi bet acn\" ev reket ederdiniz? B. Daladye, siz nı fethedecek yerde bqkalan. 

llıtınurlan cübbeye bep%.e. nu gösterir bir tezahür yoktu. mesi mesuliyetinden bahsettiği • vel olduğu gibi, Fransa, ve .'t \1. bir Frans.ızsınız ve nasıl hare- nm yurduna göz dikenler Diın 
~ta büzmesi olduğu ku _ Henüz ışıklar· yanmamıştı. Ev. niz şu anda sulhun mukadderatı. man kanı daha uzun ve daha a '· ket ederdınlz pek Ala. blllyorum. yata pirince gidenlere be~er. 
~çiminden belli olan par. velce kararımı verdim ya, buna nın siziiı elinizde bulunduğunu dürücil bir harpte akacak oluna Ben de bir Almanım, B. Da· lt:r B" .. lir deki ~l"'Qh, eteklerinden tuttular. hiç aldırmıyordum. Evin kapısı. söylemek gerek ei7.e ~l'§I, gerek iki millet te zafere iman ederek lrdye ve benim şerefimden :ve • cm: r Jgel ev bul-

hk....,az, cf~ndi!., diyerek na yirmi otuz ad;m kala kır .. ç- iki mille~miz.e kel'§I vazlfemd!'· çarpıpcakt~. Ancak bu c;arı>llf - \aynı suretle hareket etmek yo- ııur . 
0 

':'"ar- . , 
ığıma ıı:a~ı oldular. Ben Iı bir Ermeni kadınına tesadüf z:ıe benım Almanyaya olan ~ı~- madan hakıkaten muzaffer ola - .\uneaki vazi:e hlssimden şUphe Akdenızde bır. n~f .. lik ·~ 
~~a merdıvenlere sarı • ettim. Belki eve menauptur -diye lerımden ne de Fransanın sızın rak çıkacak şey har:ıbi ve bar • eı.meylnlz. Eğer siz de bizim reç,, davası eski bır meseledir. 
lcoprünün UstUne çıktım. evin beyini sordum. Aramızda milletiniz hakkındaki sulhperver barlık olacaktır. şlı'lldl oldu~umuz gibi öyle bir Her hava karantmda, her or-
y gö%.etmeğe başladım. şöyle bir muhavere oldu: hislerinden §Üphe edeme7.8iniz. H!TLERJN CEVABI teı't kete maruz bulunsaydınız talık bulanıtmda bu tadsız ve 
li ~~ilinde işleyen tram. Mehmet Ubeydullah İki mil~~tim_iz arasında yalnız Bay Hitlerin 27 ağllStos tarih. Alm\'lnyanın hiç şUphesiz Fran~ yersiz fikir, tekrar teknr ısı-

ıı:.untehaıma kadar tram (Sonu yarın) ·~~ degd bizzat kendi menfaa - li cevabı; sayın iye ayıran koridorun mu· tılıp sunulur. 
~k, ve.~asını orada tımızin A~p.an~n ve bütün ciha. Bay Ba§vekil, hafaz~sında, gaspolunan yerle- KolD§unun odasına hava aJ. 

ktım .. ~oprUden ~tomo- (''') Merhum, bı~ tarihte Be. nın menf~a~ı ıktı~ı olarak hali. lzhar ettiğiniz şüpheleri anlı. rin F.~'lnsaya dönmemesinde, mak bahanesiyle pencere açı. 
1 

ek ı~ıree gelmıyordu. yoglu evlenme ı~lcri memuru sane teşrıkı mesaıyi kuvvetlen • M il nın F ilh k Lr mı hiç? .• 
tfa.r pek bahalıya mal o. idi. - V AKIT. dirmek için benden fazlasını ya- yorum. Ben de, milletlerin mukad ars Ya d ransaya a o- Dah ilkin" alnız b" 
'l'ra.mvayı hayli zaman pacak bir Fransız daha olamaz. deratın& '1akim qlanlam terettüp lunmnm:uın a ıs~a; etmesini ~ı var, Y. ır 

O geciktikçe ben sa _ Et Ü k Al dı. Benim Atman milletinde gö _ eden yüksek mesuliyetUasla unut anlıyabill'ti miydi nız. Her baldo Dedeagaç. da':ası ~klind~ ~rta-
ordum. Hiç olmazsa r S manyaya rUp teslim ettiğim teref ve na. madım. Ben de bir eski\muharip B. Daladyl', Almanyanın böyle~~ ~bl~UJ, 0§imdİ rengıru de. 

beı dakika evvel vara • İl• • ? mua mefhumundan dah sıfatile sizin gib& harbin feca - bir şey lçln\size karşı harp ede- ll§tirmıt, ıttihaamı artbmu§ ve 
,_topla beraber de ııofra g mıyor nıu, Framadaıı beklemi~ = atini bilirim. blleceflnl ~-h tB1avvur ede- "!°tWi. ~urel!e lıir_ T~a be· 
Ursa magdur oıacatmıı aanm eminim ki meseli. Polonya İ§~ bu. d~~ ~e ~UI bilgi • mem, çilnkil ~ '?n ve biz hepimiz ftDDleYJft l:"'.'.!ıne gtnDl§IDlf· 

• llh.!otdum. Yalnız herkee be. Münakale Vekaleti" gibi Almanya ile sulh iri d lerledır kı ıkı nıılleömız ıarasm. Alsas ve Lr rc\_'lden daha fazla ilk bala•ta gül' ::--ı·· .... ~ -"'.lı h -:s n e ya. d t b'T" ihflaf :ı- '"~ugu •m· rı uldvew davetlberlle icka.l~Y4 ep.~ ~ ama}{. ·ste 'e d>ter devlellere.. a me'::. .. ~.un : me~z~ • kan döklnmemeısi için vazgeç- lan bu sırtlan iştihası , tımakla-
o• o ugumu ece erim tıe . oMdlla ._... ~ ~-~ ~ -~ - ~ im tab•~mtA: edllmes mide · 

. '1eyh hiç olmazsa on . • • . lerl sadıkane ifa edeeeğhıdn ıDP- yell'e çal!ltmı. • "lifi ~'ili - ~ır bal;;ısl.f• t.ra..,e 'li:ln mi lı:aa. b ~~ ..... 'bır çeyrek kadar _vak- . Sıyas~ vazıyetlerın pek karıgık he edeme7.8iniz Bu iki cihet ta. zasının Almanyaya avdetinin bu. dökecefiz? ' . . Y htitemediğim takdirde _ bır şekıl alması y~kınd~ tadilat mamen telif edilebilir. nun gartı oldu~u ~tıdlye~e Mektubıunuroa ~-azdıklarını· Fakat bu ~~ §eyİn ruh-
lclcrini farzederek mü _ ıçın Almanyaya gonderıle~ek o. Her tarafta aynı sulh azmi Fransız mllletme temın e)jemıt- zr, B. Daladye, tıpkı sizin gibi ~ bır.akacagı ız, ne yazık, 

Oluyordum. l~n ~trUs~ ~apur~un seyahati. varsa, bütün milletlerin geref ·ve : . ~:~sayı al~ad.ar edendi. hissediyorum ve bizim bir çok~- aa'!e ıatihza. ~ği]dir. Ymda 
---- nı §uphelı bır vazıyete .30lcmuş • haysiyete uygun <'larak entemas. ger butun emellerımızden,fera - s,halarda kol:ı'-·ca anlaşabilme- ıoz. dikenler hiçbır zaman af. 

"'1,, ne kadar bekledim. A.. tur. Bir harp çıkmuı takdirinde yoııal buhranın •UkUnetle halline t etmekte o!1uğum= derhal miz mUmkUndUr. Fa1"t sizden fedilmezler- Smırlar ııruıııda 
'tJ vay gehli. Ben de at - vapurun yolda veya Almanyada mani ortada şimdiye kadar h. e resmen teyit eyledim. Alman istirham edCJflm, şunu aınlaymız kar~ lımç çarkları döner ve 

t.Mllı.._.ııa ... ı:~:~. sı::": h.~ sonuna kadar kalacağı dil.. bir feY yoktur. Fransanm hU ıç illeti hattı hareketimi tasvip ı.ı şerefli birı_mıııet için \hemen bu çailduda laLçlar bilenir. 
zamanına daha yirmi ~~~~:r:k .:V~!et. ~ünakale V~- nilniyetini. kaydedt:rken bunu ~: yledi. hemen lkl nilyfn bir vatandaş- Gerek battakibr, gerek p· 

....._"ardı. Oradan · gideceğim re harek ~ıldı~ılm:şt~r. Emre go. tUn müttefikleri adına da yapı- Almanyada son ikametiniz es. tan v.:ızgeçmek, onların fena zeteciler, idare ettikleri ~e ıpk 

.~ basarak 
0 

kadar za.. e edılecektır. Y?~· Hukuk hü~Umranisine sa. asında bizzat mürtahede etmiş, muamelelere .. aruz kaldığını tuttuldan milletleri uçurumla-
l\ınırdı. Otomobile yine hıp ıki hükQmet arasında tasav. lacağınız iizere kendi şuurunu g"" ·~· ~ ·,in' .,. .. ,_-·Iır. Bunun 1- n ıürüklemekten çekinmelidir. 

\'ermedim. Tabanı kuv- Jakenderunda yeni liman vur edileceği üzere karşılıklı ser. üdrik olara~ ka!1ra~an mua • çindir ki, açık bir hitabede bu· ler. Trııkyada biz, yabancılara 
düm y' ıd b" d t t kil" best uzlaşma yoh.:nu tutmak hu. J?zına karşııhıç bır kın besleme- lunuyorum: Da• zig ve Kol'Jdor ancak mezar verebiliriz"· Eceli 

• cı a ır os uma et atı kt d" B·u.k· h dutl ' • • • Biraı ı.zakça bir ift~. . s~sund~ -~olonyanın ötedanberi ~e e ır ... ı- ıs, garp u a • Almanya:·a ···• 1: ~dtımelidir. ne ıuumq olanlar, liendi iki. 
ek için acele etmeğe Devle~ lımanlar~ irtletmesi u. gost~rdıgı tenıayillil de garanti rcızda sukfın~ ~eessUsU,\her !I'tler, ca ·antile:-ln\sayeslnde betlerini kendileri liUD"Jarlar 
Olduğumu söyleyerek bir mum mudUr muavıni Hamit Sa. ederım. _ide A~man ımılletı tarafından.· i~indc ''.Makedonya k!ıd" hAdl- ne ya aLm hazan b" mili de b.~ek lırtedimse de ya. raçoğlu ay başında lskeLderuna Si%.e bütün vicdani kanaatimle tdütezayıt bi~\~mpati uyandırdı sclerln vukubulduğu bir\memle-in~ edebilir ır et 

L"'taramadım. 'Oç dakika h~ket edecektir. Hamit Saraç - temJn edebiliri~ ki, Danzig hak. ve ~-u se~patı cır çok defalar te. ketle anlaşma fmkAiiının mev- .. . • r ~yelik bir zamanım o.. oglu lıılıenderunda yeni Liman it- kmda Almanya ile Polonya ara. zalıur ettı. . cut oımadıf.rı kaydettikten • Türk top~ '.Akde. 
h...... N letmesi te11kilatmı kuracak li • smda mevcut ihtiıa· flar arasında Garpta mılyarlara mal olan ve1 so r dl k". mze çıkq, hülya buc:lutlanna -."'tı. eyse yakayı Akıbet ':# , • uı~· d ı ak n a yor ı. .. cak b. ı,;.___ '.I..: __ 

mana lazım gelen tesllıat ve le. ~dıllne ve sükunetle halledilmek . . ı .a om _ta.ı bulunan bUyUk Eğer kader bizim ikl mllletl- aıgnuya .. ır ıuıH,•nt1!uur· 
ziyadeleştirdim. Li.kin 

~acayip bir fikir dola§. 
adı. Benim davet olun.. 

~)ere ahbabımdan da bir 
~davetliydi. O devletliler

kiınselere yolda, tram. 
l'aatgeıecektim. Bu yolda 
ıı._törın~yordum. ~caba bu 

ka bır güne mı talik e. 

vazımı tesbit edecektir. MUdUr 17.ere böyle bir u&ule tab; tutul. ıstikkimlarm ıı~p.sı Almanyanm mızı çarpışmağa mecbur ederse Arkum~ feliketler saklanan 
muavini döndüktı:n sonra te•kl _ 'llrvaea'· hiç bir mesele voktur. hudutlarmı kati~olar3k kabul ve .,b 1 _, -ln hl f k 1 ' bu zenım renkli kuruntu per-. ~ s· ~ t b:.. tt"ğ" . d . b .. l AL s_ ep e;-ı ·~ e r ar o a- • • mla 
latın yeni memurları vazifeleri ıze namusum Jzerine ge""" tc es ıı&. e ı ını e ıs a. ey er. kt B k t i 111 ımı açmu r. • . ..... · · i b ca ır. en o va ı y ne m e-
bllJjına gideceklerdir mın edebılirim ki Fransa ile Po mani mıllet u suretle vaktlle t' 1 b b b. d 1 . ıı-ı Türk topraklanndan ' Ak de • • ·ı 

1 
:ı.... ım e era er ır a a etsız :.. n • 

-~-- lonya arasında!<i sarih ve samimi çok eskı,A man .uuparatorluğuna ta ... ln .. v. nize düunanın ancak k ... l 
t 

· · •t b ı ' ı k k mın ıç mucadele edecegım. r·· an se • 
esanütte mılleti:nin sulh hisleri aı ~ u unan, soma arı pe ço • . leri ıkabilir 

istimlak kanunu tadil .r i ne dokunabilecek hiç bir §e!' yok: kan, döldllerek tekrar alman ve Halbuki c.~ğcrleri, B. Daladye, ç • .. 

ed·ı k' tur B t "'dil p nihayet ldaha rok• kan pahasına bu adaletsızllği idame için harp Hakla Süha GEZGiN 
ı ece . . u esanu n olonyayı da ~ d ki a· aynı sulh h i · d müdafaa\ olwwı iki viliyetinden e ece er ır. Bu cok fecidfr.ı-------------

Dahiliye Vekil: Faik öztrak asil manı· a1vası çıtn e kalmakta vaz rmi..+ir 1 EkselAnsnuzm da Hususiyle ki birçok mühim ze· Gümrükler Umum 
Müdürü 

-hr· 'zd kald - d o mamış ır ve olma ~ !l" • bl :.--v ımı . e ıgı mUd e~ yap. maktadır. - teslim eceğilüure bu feragat vat, zzat kendi mllletlnlz ara-
tıgı tetkıkler arasında lstlmlik . unt t b' 1• b: tı k t d ğil sında da vardır. O zamanki 

Olarak ve tüme b d k . . Bu kadar cıddi bir anda asil s ve a ıye ı :.r an. e e 4.n n an o- anununun tatbıkı hususlarmı ruhi . b"tun' ba k ti · izi te it tarzı hallln manasızlığı ve uzun . . 
lla ado)u yal-asında di d "zd . ' ara malık hiçbir fert tasav ve u re e enm e y müddet ldamesı·ne imkAn olma- Bır müddettenberi ~gehrimizdc 

'1tettep bir tabur sll:eh - d~I go ~nkgilel~ımiiş ve tesadilf e. vur edemem ki tahripkar bir har: ettiğimiz\mrlkarardır. A bulunan gu"mrükl .. d .. 
... .a sız ı en muş at hakkında not al Al b d ti dı;ır,.ını teslim etmı·şıerdlr. e_r umum mu u. 
•e ltf:-! e band 

11 1 
t • be Almanya ile Polonya arasın. manyaııın garp u u annm 

6 

rü M hm 1 1 osu e s· mllf ır. . . k tı• 1 k b" i . Böyle bir lhtl!A!ın •·ahim ne- a ut Nedım ay başında 
c hetınd .l fener alayına Kanunun "d tadili h da mushhane bir tarzı hal için bu suretle\ a ,o ara tes ıt nı ti 1 rin1 ... . 1 üdriki Ankaraya dönecektir. 

l Gdecektır . . Y~~ı en usu - son bir teşebbüs yapılmllksızm muhil ne b'9 satır\yazı ne de tek ce e uımamıy e .m ~ 
'lııt · suna gıdılecegı ar.lqılmaktadır. tevessül edilebileocgı··nilk b 1 bir nutuk\.hat\edemusiniz. Fakat öyle zannediyorum ki bÜ ·ı, anbul tarafındaki re- o a u ey- ~ ti ı i h" ı ı ı p ' Ya .... ' h laat 21 de Taksimd • • • • lesin. . B. Başvekil, buUeragat ve bu ne ce er nen ta ım n Y ne o- gmur 
.. 't' tramyav yol nu t ke~ şehırde eşya nakh ışı Sizin sulh azminiz, Almanya • hattı harekelpe ikilmilletimiz a. lonya çekecektir. ÇUnkü bu me· Ak-q'"' ~ u a 

1 
ref' k' 9 'ta · t k sele hakkın-la harp nasıl biter- Hava dün çok sıcaktı . 

.-azıda ve Anad i t Bel . nm §e ıne na 1%.e vermeksizin rasında 1 14- 18 cıasını e . b 
lq !ener ala ı o ~ ara- ediy~ kan~n~nun 1 ~ un- böyle bir tesviye tarzına kuvvetli rar ettlrebilece her\türlü ihtllllf ae bitsin b\ıgUnktt Polonya dev- pm üzeri iraz yağmur yağ-
bocan ı Y da aJnı sa- cu maddesı mucıbın<> ,.hııde- kararıyla hattı h•reket edebilir UJ18urWIU\ortad ~ kaldmlığımw !eti her halde mahvolacaktır. ılı. Yağmur gece de hafif yağ-
'llr .,01~1 ardan hareketle ki seyrüsefer iılerile belediye Polonyaya veril<:n sözle ve d~t zannediyorum \ atf Almanya _ İki mllletlmizln bu yUzden yenli dı. 
~hıe k ·db- u.- a Kadıkö~ hududu dahilindeki vatanda§· lukla bağlı olmakla beraber Fran nm garptaki ha) <?'11ellerinden bl

00 kanlı imha harbine atılmala- --,-----------
it t. a ar "'dip dönecek· lara ~t her türlü qya nakli i,i 11z ve Alman nıiiletlerl arar ı ıda bu feragati Venı•v!iilkatinin bü- n yalnız alzi n !cin d•til. benim, Z mir p İyasasınd a 
ıt.' ao Af beledıye tarafrndan yapılır ve da iyi bir ahenk arzu eden Fran. tün sahalarda ka~ü~ suretinde l<:ln de elemli bir şeydir. Fak.ati lzmir, 28 (Hususi) _ Piya. 

ıı. .. lerı ••tos gUntt akşa- ya yaptmlabilir. .. hUIWmetinin reı.i llfatile ben, telakki edilmemeli ir. dedltım gib~ Alman milleti ve da buzurııuduk devam ediyor. 
laıaı rı:e ve Haltevl ol- f.tya nakli meselesini tetkik bu tqebbilsü iyi bir neticeye Hitler sözlerine şöyle devam Almanya için tahammül edilmez İhracatçılar lngiliz lirasının dü~ 

'toDlanı"; a :•rtl bina\•· ebne~ üze!e dün belediyede vardnmak için iıir lnsanm ya. ediyor: 1 bir vaziyeti tashih etmek l~meain<len dolayı mütereddit b~. 
lal' l'er:ı:; · apılacak, kon m ... uavın ~ıfat ':' enalın baıkan. pabileceği her ~e~i yapmağa ha. Şimdi B. Dalad~~·' sizde~ bir Polonyayı makul bir yola ıev- lunuyorlar. Satışlar da karatıiız 

) oı1111lc. k ek v,.e ellenceler bgmcla hır komısyon kurulmuı zırım. ~ey \sormaklığıma ın~sMde edi- ketmek üzere müessir olmak dır. Müstahsiller mallannı piya 
a tır. tur. Siz de benim gibi. son harpı: niz:} Kahramanca \ dl:hjui'tu1tt! imklnını biz göremiyoruz. saya sevketmiyorlar. .. 



1 - VAKiT 28 Ağustos 1939 

1 Mahkemelerde 1 

ümitsiz bir aşıkm marifetleri 

Avrupada .bulunan 
askeri heyetimiz 

KAzım Orbay geldi 
Askeri. heyet reisinin 

beyanatı 

Kızın kardeşi 
kendisin ide 

iki aya yakın bir zamandan Ve yahut onun avlusun:ı bakan .f ·•• ••• •••• ••·••· ,.~,.,...,. e ••·•~· ·• •·· .,,. __ __ 
arkadacqnı vurdu; beri Londra ve Pari,te lngiliz, ~rdeyi yana çekqr ve hiddetle, Yazan ı 

'# çinilere tilkürUrdU. Yerden kü. 

1 k d Fransız erkanı harbiyesile mü. 
yara ama iste i zakerelerde bulunan askeri he- çük taşlar bulur, bunları balık. 

ıarı ürkütmek için dermansız Pearl Buck· 
I,'\ \'•1bel nıül:ci/alrnı l.fl:unrın 

Bcyazıtta oturan Nimet adın
da. genç bir kıza, 17 ynı,,lnrmda 
Osman adında bir ~ocuk ft.şık ol
muş, fakat bir tUrlU yUz bula· 
mamıştır. Ümitsiz uşık, dün kar
deşi Abtusseıtım ve arlrndaşı 

Kt\zım ile G Ulharle parkında 

ile KAzım bu vaziyet karşısın- Y
0
etbimizinb reibsi ~rgdenk~ral kKadzım kollar ile havuza atard!, ;aramaz *, • •••• ••••• • • •-

da Osmanın üzerine atılarak r ay, era erın e ı ar a a~ - bir çocuk gibi, böyle adı vasıtn-
6 

ruyor, ve öriUınU§ bir k~!J.Ş 
kendisini dövmUşler ve yolları- larile Öün sabah şehrimize dön !arla hiddetini icllnr ederdi. 

parça.sile o)':!layarak gijlUmse -
na devam etmişlerclir. ır.üştür. Ve bu hal Vang Lung'un evin. yordu. 

O l K" O b 1 de bir tedirginlik uyandırdı. Zi. Maamafih, o gür. iki oüvük og~ Falrnt Osmnn biraz sonra ar
kalarından yetişmiş, evveHl. Ab
tUsselıimı bir yerinden, sonra dn 

gezmcğc • • an Nimeti yine ta- KAzımı iki ferinden çakı jle ya
kibe başlamış ve Şehzadebnşın- ralamıştır. Osman Nimeti de 
daki sinemalardan biri önUnde \·urmak isterken yakalanmıştır. 
lcarşısınn. çıkarak: 

- Ya benimle konuşacaksın, Yarahlar Cerrahpnşa .hasta • 
yahut seni öldUrcccğim !" d~- hanesine kaldırılmış, Osman clı:: 

mişUr. cUrmU meşhut mllddeiumumili
Niınetin kardeşi AbtUsselO.m ğlne teslim edilmiştir. 

Bir borçlu tevkif ed;Jdi 
Alacakhnın kafasına taşla 

vurmak istediği için 

r.genera azım r ay, as- ra Vang Lung babasının yaptık. "' 
keri müzakerel~rdcn elde etti- larına mani olmal•tan, oııa <'';..,_ lRn mektepte oluuklannd~n iki 

küçük çocuk, apt~l karde§lel'i -ği neticeleri m~mnuniyetle kay maktan utanıyor, aynı zamanda 
nin de, iç dairedoki he.umu i:Ör. detmektedir. Lotus'un hışmına uğramaktan 
lUesi fikrine kapılmı§lar, ellerin. 

Kendisile görüşen gazeteci -
!ere a_şağıd~ki miihim beyanat· 
ta bulunmuştur: 

- Heyetimize tevdi edilen 
işler, muvaffakıyetle itmam e-
dilmiş ve görüşmeler tnm bir 
anla§ma iıe neticelenmiştir. 
Gerek lngiltere, gerekse F ran

sa, bir harp ihtimaline kar§ı 
bilyük hazırlıklar yaı.-mışlard:r. 
Fa'kat her tarafta sükunet ve i
tidal varchr. 

dan korkuyordu. Jo.n tutarak avluyr, sürülditn,i§ . 
Zira. kansının pek çabuk kay. :f\r, ve kendisini asla gö.r:mQmir 

bettiği a§ırı derecede ters bir ta
biatı olduğunu anJamı§tı. lşteı .:ılap Lotus'un kaf§ısını.ı. dikmi§. 

erdi. Lotus da c.turdu~ yerde,. 
babasını, Lotus'u kızdırmaktan 

:ma bal<akalmıştı. Aptal kız, Lo. 
menedebilmck endişesi, tela§ı 

.l\o'un giydiği elbisenin P,ıl'ıl pı. 
pek yorucu bir i~. aşkını kendi. 

nl l anan İPElkli&ini, ve ku. sine bir yük, bir angarya j · 
!aklarmdaki paı'!luayan balgam 

:;pstcrcn diğer bi• \'eşile idi. 
ta§ı görünce, manzarafüm garJr 

Bir giln iç dnirelerdco bir çığ. bir sevinçle sars!ldı, .1e~lendi 
lığın yül:scldiğini i~itti. lıemen Bu parlak şeyleri yakalıı,mak 
oraya koştu_. zir'l bunun Lotu - maksadile de ellerini :.lr.attıı ve 
su.n sE>si olduğunµ anlanuşt{. Ve ıııdece manasız ''e yalnız :..ır ~ 
ikiz kız.la Q ;]anır. zavalh abtal ttın ibaret ola'tl Qir kl\hkn.tıa ile 
nzmı alarak ora:v:ı göttirm~ o.1. ~Uldü. 
duklarını gördU, Diğer dört ço

p 

Çevire,, 
ıbrahim HoY 

ABU.N~ l'AUIF~ 
Jfrmlekeı alt 

trinde dtl 

~)'lı" 9;, I~ 
:mo 42~ • J aylık 

ô aylık 
1 yıllık 

rarıleden 

47:, gttl • 
900 ı&Of 

1(.·ı.1 a_)·da "tuı "urıu dıl el 
Posıa tıırhğıne sırrueycn Y 
ıtyda )'elmiş be~er kunıt 
• ıtedılır. 

~bone kayılını bılıtıreO 
•up Ye relimi fkreıını. • 
pıırasının posla \"eJ a t>a11~ 
>Ollıuuı ücretınt ıdııre ~tıı 
ıerıane alır. 

1 ufkf11uıtn her postn nıtrl:.t 
\AAnl1•o abone ugrıııt· 

rtl Adres de4ı~tırme uc 
a~ ı..uru~lttr 

IL,.AN CCill;.Tl ı td 

Hel'. iki memlekette de heye
timiz çok iyi karşılanmış, mü

.Mehmet adında birisi, pazar en bir kaldırım taşı ile çıkage , zakereler çok samimi bir hava 
gUnU ötede beride içerek adam- lorck Kanbcrln lcafasınıt tofü•· . • . d 

ıç:n e cereyan etmi~tir. lngil . 
akıllı sarhoş bir halde Yemişte mek istemiştir. 
loraJı\·"clllk ""npnn J'nnbcrJn dU".- •. terenin müttefiklerine yardınır-
• "" ,, ~ r. Etraftakiler tarnfıııdaıı ya"a-

k{inma gitmiş, Kanber kendisin- ıannn Mehmet birinci sulh cez.-, nı i:ı._ah eden bir çok malumat 

cuk, iç daire<le yaşıy{\n bu yeni Lotus bunu duyunca kor\çtu. 
hımımr clcı im~ m erak eL'l'le]\tc. i- ve çığlığı bastı. Bunu dt•yan 
diler. Faki!t il~i büyü!ç oğlan Vang Lung korktu, ka11<-•ral: gel. 

di. Lotus hiddetten lil' .ir titre _ 1 ccn§cins idiler. Uta~ıyorlnrdıJ 
ve Q !;\adının ~urada 110 iç;n bu. ycrek kiiçük aynklarmın Uzerin. 
lundıığtınu. baqaJari!Q ortıırıla Cl1 de zıp 7.ıp z.ıpladı, ve parınağını, 
lan mün.asebetin dcreceŞ.ini l.ı.iH _ zavallı gülen kmtı sallayaı ak ba

fıcartı iliıll;ırırıııı J.11
111 

~~ıırı soııılaın ıtı1'ıırc,rı ılli~ 
ııııarırııla ıo. ıt sa)hıl·1'1 > 

. Jıııt• ııcıru'>• dorılunı·ü :.ıı.) 

1k11H: I Vt: UÇtllll:.tıdfl. :t; uırJI 

den iki lira alacağını isteyJncE mahkemesine vcrllmi~. duruır gazetelerce neşredilmiştir. Bun 
kUfUre başlamıştır. ması sonunda iki gUn hap~o lara ilave edilecek sözüm yok-

Mehmet kahveden dışarı atfr rnahküm edilerek te•;kif olun- tur.,, 
mış, fakat biraz sonra elinde ko- muştur. 

Bir ihtilas suçlusu ağzrce
zaga verildi 

Kıymetli gMeralimTz, bir 

harp ihtimaline dair ne diişün
düğünü soran gazeteciler~: 
"Harp olup olmıyacab~Ol şim

diden kestirmek imkansızdır. 

yor, onunla bcraı.ıcr, n.ral\\rmc,la ~rdı: 
hiç <;>nun qahsini etmiyor, konı,ı,. - Bu yanıma: yaklasırsa, bir 
şacnk olsalar dıı bjırnı gil"Jioc ya- dakika bu evde durmam, here ~
myorlardı, 1'"'a kat diğer iki ço. na böyle melu!l :ıptaılarla uğra. 
cu~ ka<Unm kullandığı knk~'u. '?acağınu soyleınemişlerdi. Bil. 
burunlarını çeke çeke koklayıp, &eydim gE'JmeJ1q:r.:ı. MunAA1' ç~ 

ouklaruıdan da seuin .. dea ikiz 
yemek yedikten SO)lffi, Tutipin kız kardeiruin el\.Qi t.ut~r,aj{ en 
odadan dı~arcya. çıkar-O~ı kaşe. 

Adliy~11ln eski tebligat mlldU- gBrmUş, hakkında tevkif m ti- Bu, lngitterenin 
lere parmaklarını daldırarak, ka. yakmmda ağzı aç!}t dm'ftn kü -

Almanyaya pılardan gi.lzet\cyc·rck, ve feryat. "i:k oğ\aııı. it.ti. 
tarı a · t" r .f\D:ık ~1,.,. ~~~id..cn L rU Mustaro. lıirkaç ay evvol :zim

met ve ilı tild.s suçlarından tev
kif cdllmlş, bllO.hare kefaletle 
salıverllerek sorgu h~kimllğ! 

tahkikata bnşlnmıştr. 

zel..kercsl cıknn"'"'l~m-."ı~e~tı~r_. ~~~~ 

Kara:- dCn inroz cdJlnıiş, MııE 

: Zn tevlı.lfhaneyo gönderil mi~ 

tJr. Yakmdn nğır ceında duruş-
mar.ıııa. bıışlanıJa<'e.ktır, 

voer~i ~e.vaba 

miştir. 
baalıclır.. el meraklarını gidermek bilmiyor • Y ·e Klz 1• 1~~ciilaarm: sc · 

lardı. verdi. Ka))a'."\>ir S@sle: 

Lotus bir çok l\exeler Vung r :Sak, çocukla;o-!rr.a kUfür edi1 

, ııııu11n•ıııııııuır:ıımrıu11111H1ıııırııııııMl!UUıııııııı:aıl!l!Ulıl '- Lung'a şikay~lte bwınıaı:ak. ço- 'lle&ini istemem. I-';iç kir..ıse ede. 

ıA ba~hk > .. nı ı..esp ~· ~ 
qır. 

llU• ilk cor. dı1\'D({llı k 
~ • ı 

reııklı ı& .. u \erenlere o)r 
1 ıl 

ıııılırmclt:( )apııır lk~ICI 

rrn sııntım • satırı 30 ı.uru\ 
1 IC.a.HI \l:\HI\ f. 'f"I E Ol ~ti 

K rcr 1' ıı.A~ı •. a. ı• 
Hn dcla 30 ıkı dclıı).J !ıtl 

• .. ,t 
tll'lııııı 65. rlôrl delı...ı 7"' , 

r ' ılela~ı l\N! lmru~ım ç t' 
ılAn vercnlerıu mı 41•4 lt•l 

... ıl;il'I 
\'.llılır. l~örl ~Jın ııı:~t' ... 

vı ıı t•ıl ı I ı r tio~tf 
\'<ıkıl lıt:ın dvArudıtll 

Mustafa hnltltındaki tahkikat 
dUn bitirilmiştir. SQrgu hflklm
Uği l\lustnfanın suçunu hem zim
met, hem de ihtilıl& mahiretınde 

( L A L E ) Cl\klarm kendi§we bae bcliisl ke. ill\67.. H;ıtta küçük za.vall,ı aptal 
Suca lştJrııkten maznun wu ·ildilderini. hiç olmaZŞ& 01,1,'ş.7;'1 kızv;ua, bile aöz söyletmem; v 

başlr Osmnn ne Kemal gayı • { J Ağustos Zafer bay 1 :Ii.nlcyecek. luwıları k~itlc~~?c~ karnında b.u 4~nh~\llgi erkftk icin 
movkufturlar. "'mının azametine liı .lıır carc bul\1.1\l).\p~mı ı~tcdıgrnı, !ıir Qgul ~şımt,y:?.ı.t f:\.CU bıl-0 onla-

l il\ ıı• 
"' ı. ... ıulı ••lıır .. '""' c , 
l\lırl' e11 lcle"rnıle- '~f;ıl tl 
uııuvıa .,;ı : :-.1-\t r.Pı>I' ~ 
lt'Jll Uurı..ı•u ~lı\ i" •1•111 
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Dünkü lasmın hülasası: 

Bir sabak lldof ramı 
adasıııda Mcntenon kol 
ıc;inin kapısı önillıdc 

bir otomobil durdu. · l . 
çindcn ya§lı bir adam 
çıJ~tı. Ralıçıvaııa mildii -
rii görmek istediğini söy 
Zcdi. Mitdiir Parise git. 
mi§ti. Yerine müclire Lu 
kas geldi. ihtiyar a. 
dam Romanya c1içliği 

ba§kii.tibi idi. Talcbc1er. 
den Dominilwının baba -
sı Tavcreskomm bir 1,a. 
za geçirdiğini, kendisi -
nin kızı götürmek ilzc -
ro geldiğini söyledi. lh 
tiyar adamla mfldire 
beraberce yilriiıWler. 

TUNA KIZI ;lrnılş olma~ınl\ ı-ağıuen hentı; 

bayn.tJ,nı muhafaza <ilf\lektecli;-. 
- Azizim, blz nhmak ıııl:ım 

!arız. Fakat s nin fçhı yine m;ı. 

k lp edebiliyordu. Nilınyot ı;en:~ 
bir sn,lona. ge ldiler. Durası mu
znyık döşeli, çoi{ eUslU bir yer•1t. . 
insan l<enclisını burada bUyük 
bir saray iı:lnde zannedeblllrcti 

2 
görUIUyordu. Buraya gelince 
Matmazel Luknş divlomata: 

- Burada. beni lfltfen bekle 
yinlz, Domnika derstedir. Şimdi 
gelir.,, 

Birkaç dakika geçU. ihtiyar 
diplomat "bir aynanın karşısına 
zcçmlş kıraYntını dUzeltti. El .. 
diveııinl giydi. Aluına dökUl~ıı 

kır ~açlarını tarallı. Du sırada 

arkasından bir ses. gayet tatlı 

ve neşeli bir ses aksetti. Geriye 
döndü. Matmazel Lukns ile b'.l
raber siyah ve kıvırcık saçlı bir 
luzın Icendinc doğru )·aklaştığı
nı gördU. GUzcl kızın dudakları 
h~IA gUJUyordu: Anlaşılıyordu 
ki, Matmazel Lukas kendisine. 
hiç bir şey söylememişti. 

P >ncereclen bakılınca geniş tıi: Doronika. dlplom:ıta elini uv.o 
lıahçenln çimenleri Ustünd·· tarak dedi ki: 
gcıı'} l:ıztnrın oyun oynndrklan Znn- · · ..,, hahamın de 

/ 

tusunuz? Bu sabah Biyuri';r 
varc:ıış olacnktı. Bize öyle yaz -
mrştı. 

İhtiyar co\".BP vereli: 
- Matmazel, babanız hakilc:. 

ten otomobille bu saba.h Biyaı 
ze gitmişti. Fakat Pa.ris civı 
nnda bir kazaya uğradı. 

- Babam yaralandı mı? 
GU:ı:el kızın gözleri hirdenbı _ 

re donuklaşmış, ~·nzu solmuştu 
Dudakları titrlyQrdu. 

- Daba.oıZJn ayağı kırıl '.r 

Bundan ınuztarlptir. Batla rl · ::ı 
etti. Seni a1ıp y~nına göturecc> 
ğim. 

Domnlkn hiç bir şey sö:rleru! 
yordu. Yalnız bu sıradıı Matma
zel Lukasın elini tutmuş. oct· 
gittikçe daha fazla sıkıyordu. 

Matmazel Lukas: 
- Domnik"'a. şlmdi siz glu"rRi 

nlz. Ill'n mllrllr~ hanım geldlğl 

~eret. n'lktalnn "'ıJ:J". . 
zaman kendisine ınah'imat v~ - J)Qstum, meralt ~tuıc. J~-ı 

rirlın.,, Bugl.i-n kaşbctt.JJ;iıni~ Y.arı;r 
Dedi. Kızcağız beş dakika sor: (...iezQn) da kıızamıbUirlz .. 

ra ihtiyar diplomatın yamn Lı K,e,Q.dJ.ş.ine .ı~n diye bit.a.P ~ 

otomobil ile hareket etti . dilen bu go~ acı acı gU~U.UH~ 

*** di. 
Pnria ('{varında (Şnıtllli) dı - Art.f.lı, oraya ben gl,t.mlyec•' 

at yarışlnl'ı ):erinde akşam ı·U. Jlm. Sen k'Cn<U başına gislPı;s!n 
neş hntınalt Uzcredir. Artık ~a· - Jan, aqJ..amıyo_runı, sen :ıı 

l'ıŞ Üzerine ffiiİSabakayn giren deınPk İJ)tİyOl'SUll? 

terin son hesapları görU 1 m llş ..... Hiç. Benim huracla geçir· 
tur. lki genç ellerindeki hilQt - <.Jj.tiiu.ı hu.ya.t m:ınası,ı bir şey 

ıerl mtıteessir bir tavırla yırtı · TJitn mesele bu.ndan inaret. Dl.lx 
yorlar. llunlarllan en genci: ~'J;'ra.m:t.Jley) de lmk~ Quı;Ur, 

- Ne dersin, bugUn bahlslr? r. ( Şa.nUlli) de, yarın ( M~zoq) 
den hiç birll)i olsun kazanama- en,, D.aha sonrıJ; MakstJU.. Kaf 
~hm! uJjpn,ı:i~ .. lJtlh. $.en bundan nr • 

Diyor. tılt b1kma:lın mı daha? 
Bunu :;{Jyliyon benllz yirmi - EYct, o~·\Jnda kaybetmek 

Uç yaşlarındad,ır. EsmQr canlı' benlm ca'lıını sıkıyor. r'aka.t tH 

baluşlı, fakat knyıtsız bir t li de olsa gUz~l bilt' ;tı;ı geçiı·di'k 

var. öteki otuzunu geçmiş•;t.j 8u da M.r şey değil mi? 
Yüzleri biraz solgunla.,.~ın1.Ş, çiı:- (Daha var) 

";~n vn'l·rl•<}n v ~at1l çör 
·~11n °di1yduğu ~oc:ılkça se\ 
ıv.undu. 

Tekrar t.otu,.'i"ur qda!lııtll 
"'ı z:ıman. ne vn.,g Lunf!, 1 

ıcde.u sclmncliü}n:n sebeb 
attı, ne de Lott:s bunll 

·ı'akat kadın koce.sını ,,e 
-:>f.m~1t için üzcoc!i bezendi 

Vang ıt.u~ i"eriye g·fdi 
manı amcasının karısı 

"ay içmekt:e idi. !A.tus. '~ 
:;örünce. kadından öznr 
ve: 

- ~cmlim 6elıii. Oll~ 
etm~i~im. Zira bu beniırı 1 

~\:ktir. dedi ve kadın od& 

1a.r..-,:a çıl)Jn.caya. Jsndal' 
'Jekledj. 

SOnra Vang Lı.ng'uıı • 

~iderek, elini tut~u. yü~Jtl 

:l ü v~ kQ.Ca:ıın a... y .aJ f.ll klaıtılf 
·ı~lcµ_JU, V~g L~ on.u 
'e bel!ııbcr. artık ~kjsi t 
4 ijQ VQ "]Ji".'t ile ce\.t(I;:ıİ~r 

la ~v.eıPiyec:ektJ. 
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bah:sleri : 

- Alriıan harbi 
nerede olacak? 

lzmir Fuannda·n mektuplar 2 - - - -- :wwwr-- -
Fuar devlet pavyonları 

Demokrasilerin planı: arasında bir gün 
\'\tela ispanya ve .·. · _Jyayı .. ıahvederek Al- fl t hl • J _ e 
lıYa üzerine un;umi ~ir ·,arruz ---,,,mak • • . ava e lK.esı pavyonu 

lyanın vazıyetı 1914 AvÜstur irılı ufaklı merm:ıer 
yas~na teşbih ediliyor le en alaka vericı 

~Ya ile _Lehistan arasın. ı ki Alp geçitleri Fransız ordula. pa vyondur 
arp patıak verecek olur. rının İtalyan topraklarına gir • 

leea ~~r Lehlilere ~ki cephe- 'mesine yardım ettiği halde 1tal. ,-YAZAN: 
\'uz edeceklerdır. Bu te. yan askerinin Fnnsız toprakla- ı 
nııntakaları bir tarafta rına girebilmesini zorlaştırmak. Emin Karakuş 

" ... 

~:. di~er tarafta Lehista . tadır. Fransızlarır. İtalyan arazi. . . . V• _ __, 

~ Ustrı ınc>rkezleri olacak • sinde ilerlemesi iç:r. geniş imkan. . Geıuş, alabıldıgıne .Ya.yrl.mrş 
lpılacak Alman tecavüzü ıar mevcuttur. ltuyanlar bu hü. bır meydan~ ortasında kilbık pav 
bu cepheierde muvaffak o. ::umfarı tayyareleri sayesinde yonlar yanyana sıralanmış. lz. 
~: .iki hucum kolu Lehis. durdurmak ve Fransız istila • n:~r e~t.ernasyonal fuar~nı ~ir sa. 
~ ılınde iltis~k peyda ede- ;ından kurtulmaya çalışacak ve a~.c. ı,a rn.~tte gE:zme~ _ımkansız. 
lll'şo·.·aya dogru ileri hare. tspanya hava üslednden istifade dır. Kısa bır zaman ıçmde, pav-
'fovam ~decektir. Şurası ~tmek istiyeceklerdir. yonları gezmek, :çinde te§ıhir c. 

~Ull'ılrJndür ki, Lehistanm FRANSIZ DGNANMASI dilen eşyaları tetkik etmek şöy. 
bu devleti kendi haline Bu arada Fransız do::anması. le dursun, adlarım · bile öğrene. 

ıı ba~ma bırakacak olur. na düşen ağır vaz.ifoler de ola . messiniz. Biribirir·den birer kilo. 
~Almanlar Lr-r.istanı endüs. .!aktır. Fransanın ham maclde ve metre kadar ~z~~ka bir kaç ka. 

tkezlerile deniz mahrecin. insan celbedeceği AfrikaJak! müs pıdan fuara gırıhyor. Her hapı-
1 ~ahrum ederek iktısaden temlekelcri iJe olan muvasalası da fuara iştirak eden devletlerin 

~etleri altına alabilecek • Fransız don.anına&ı sayesinde te. bayrakları dalgalan:yor. Türk, 
· ~u. ancak, Lehistan Çe . min edilecektir. Fakat, Ba!ear a. Sovyet, İngiliz, Fransız, İtalyan, 
ikya gibi terkediidiği tak. dalarını elinde bulunduran ve L Alman ve daha bazr devletlerin 
~~Uınkilndilr. t;alya tarafına ilti!1akı daha muh b~yrakları yanyana sıralanmış. 

1•er, bugUnkü hal ile Ko. temel olan İspanyolların Fransa Bız de beş kuruş vererek içeri 
tızun mUddet müdafaa e. harp gemilerine büyük zorluklar girdik. Nereden başlayalım? Ne. 

, k bir haldedir. Çünkü, 1östereceği zannedilebilir. Bina. reden olursa oradan. Taın kar. 
ıada mt.stahli:cm :nüdafaa analeyh, demokrat devletlerin gL şımızda bina itibarile en orijinal 
~ar1ndan mahrumdurlar. rişeeekleri ilk deniz hücumu olan Vakıflar pavyonu var . .Ka.. 

<t. ~~e. Leh müstahkem Balear adalarını zaptetmek te _ pısmdan içeri girdik. Ortada ha. 
etını ku~~tan Slovakya ~cbbüsü olabilir. Her halde, şa. marn avlularındaki havuzlara 
~anın elino.edir. Diğer ta- yet İspanyollar ctoriterler cep • benzeyen bir havıız var. Küçük 

lal{ltpatlarm bir mütemmi. hesine girerlerse, demokratlar bir musluktan tatlı bir §ırıltı ile 
h~ Ben!tit':er mevki itibari· blokuna büyük zararlar iras e _ su akıyor. Salonun etrafj ufak 
\~ tara.fı:ı<lan uzun müd. jebilmeleri muhtemeldir. odacıklara ayrılmış, bu odacık • 

taflata-aya cı. cr.~li de~ildir: Her ne kadar Alp üalarından larda evkaf idaresinin ta mir c t-
rı, eğer xardım görebmr. Jlduğı.ı gtbf, t"frene ,gegf~ı"Wden tlii141i ~ eıurıi ve llaire)'e 

1 
ıı sUrecek bir harbe daya. 1ec;erek Fransaya tecavüz müş. ait resimler duruyor. Bunlar ara.. 

t F'altat. tek başına kalır. 1 'tül olsa bile, İspanyolların öte sın.da Uygurca yaztlmış bir kağı. 
lll•ny:ı.yı rnaf,liıp edebilecek ~arafa iltihakı Fı ansayı üç cep _ dm üzerinde "bir Uygur vakfi. 
t':eti yotur. 'ıcde harp etmeğe mecbur edecek yesi vesikalarından, milattan 
:etanın bir !ıarpte daha faz tir. 6ı. jtibarla, demokrat dev v sonra 12 • 13 tinci!. asır,, yazıları 
f anabilmesi : ki şeye müte. !etlerin ilk işi İ&panyayı orta • var. Aynı vitrin<le kavuklu, u. 
r:ır. .B~nlaı:dan birincisi: J ~ r. li. · dırmak olabilir. zun sakallr, ?ivaıı şairi olduğu ta 
klcrının A.manyaya baş. rIAVA HUCUI\1LARI uzaktan bellı olan ve vakıflar ta-

'~heıe~dc y~~~ca.k~arı taz. Aşi~~ 1.rclır, k• mihverciler ha _ ri~in~n büyük simalarında..;. Mir 
ecesıne, ı.-.ıncısı d~ Sov. nı. k .. v•·e~ !trirıden geniş mikyas. Alı şır Nevai'nin resmi duruyor. 

~n, hiç ol~nzsa, , _ceph~ne ta randrc:M almak istiyecekler. Resn:in etrafında orta Asyada 
are tedarık edeoılnıesıne ::lı:-. 1 taly'1n t<.yyareleri demok • bıraktıgı vakıfların resimleri. Di 

lkkıftır. 1\.aanıafih, bu i.

1 

ratlarrn ~i ~·aret vapurlarile, Mı. ğer vitrinlerde de Selçuk dewine 
~~ık imkansız bir h:ı!c gir. sı:·, !\Jalt::!. va Cebelüttarıkı ve ait eserlerden bazıları, ka:iın çi. 
· ÇUnkü, A1mau - Rus a. di3"er ··.:ı~·ı askeri mevki!~ri bom- vileri, tokmağı ve sürgüsüyle bir 
tecavUz p&ktı Let. iştana ~:: rdı~ar e lt-c:ekler ve hakikaten medresenin küçük odasına ait 
dan Rusyayı menetn~ek - Z'J rar \'e ı e'i:eceklerse de, ltal _ bir kapı, fstanbulda Çin.ili Köşk 

GARP CET':a:ESl 
n ordularır.ın şarkta Le. 

1\ toprakl:ırr.a tecavüz e. 
\lıı, garpta tedafüi bir \•azi. 
lılaları mu!ıtemeldir. Al. 
~n Fransız ~·rdularına kar. 
\1c . cephesinde kullanacakla
~ttı~, ihtiyat kuvvet!E:ri ile 
~ l8tihkimlar;ndan istifa • 

" !'ek, tedafüi bir vaziyette 
tı icap eder. Maamafih, 

fit ki Alma::ı !rnvvetleri Fran 
~ <luıannın tazyikine ancak 
fa.ç hafta dayanabilir bun. 
iıla asla mtı~avemet ede _ 
lc§~rasını da nazarı itıbara 
~ ıcap eder, ki Alrr.:ı.nlar 

ııe ~en~edi~ bir anıla Halan. 
svıçrey~ teca\"ÜZ ederek 

tıal'ını istila ettikte>n sonra 
~ ll'ıü!,!tahkem meYkiini ku. 

~! teşebbüsüne de ~:!·i şcbi -
herdir. Çünka, bu müstah. 
e:ttı doğrud&.n doğruya hil. 

ı lııç b:rek zaptebıek ~esareti • 
tô ır Alman ~enerali_ kendin. 
t'enıemektedi:. Maamafih. 

'-it rıtn yüksek Balkanlarını 
)a Alınan ukeri için kolay 
ı:..ğı gibı, su barajlarını 

b' k su iftilisı sayesinde 
ır ınüda.ha sistem.i mey. 

ı!etiren Holanda toprakla -
ltt l>tedebilmek te müşkül o. 

rr 
~· 
~STZ-1TALYAN 

""'1-a l~1JDUDUNDA 
nsız - İta!} r.n hududunda. 

ranların 'Tt' lor., Bizerta ve Mar. müzesinden getirilmiş. Beri ta. 
si :v:ı gfo! !:.Uyül: Fransız hrr.an • rafta evkafa ait olan orman ve 
lar:nı 3t.?~ tutmalarına mcica • arazilere, bakımsız incir ağaçla. 
~:L Prar .~ ? tayyareleri de şima. rile, işlenen, bak1lan incir ağaç. 
·,. İtaıycı.:~~.i endüstri 'llerkezle- !arma ait resimler var. "İçtimai 
rıle askerı us ul&.rak Spetsiyeyi yardım,irfan,umr~ı.n.rulı ve beden 
oombardıman f-deceklerdir. kültürti sahalarında vakıf,. iba-

AD~IAN TA YYARELERI resini taşıyan bir tablo salonun 
Otoriter devletlerden havacı • ortasında raptedilmiş. İstanbul 

tık itibarile a~ır taşacak olan Al. Ankara, Sivas, Konya ve dah~ 
.nanyadır. En mühim mesel<! ola. diğer bazı vilayetlerimizden ge. 
rak herkesi alakadar eden cihet tirtilmiş vazo, rahle, halı, kitap. 
Alman tayyarelerinin Londra ve lar da teşhir edilen eşyalar a :-· 
'.liğcr öüyük şehirlerle İngiliz si. sında. 
vil halkını bombardımana teşeb. lş Bankası pavyonu vakıfı 
hüs edip etmiyeceği keyfiyetidir. pavyonunun hemen biraz ileri . 
İngilizler böyle bi:- ih~imalden sinde. Bin.anın ön cephesinde 
kuvvetle bahsetmeittedir. Çünkü Merkez binasının büyUk bir res-1 
Al~~nlar İngiliz nıilletini.1 cesa- mi. Kanatsız kapıdan içeri gir. 
retını kırmak istiyeeekler"dir. Fa dik. Atatilrkün bir portresi ile 
kat, bu orkunç oyuna girişmek lnönünün bir büstü yanyana du 
çok tehlikelidir. Çünkü, Alman. ruyor. Bu küçük salonda hın 
tarın havadan yapacakları hü . dan başka bir şey "yok. Burıı 1,... 
cumlar muvaffak olmazsa, Fran. diğer bir salona giren kapırlıv 
sıa ve İngiliz hava kuvvetleri in- içeri daldık. Yüniş, lpekiş, ,, 
tikam maksadile makabil hücuma gortalar, şeker fabrikası, madcı ı 
;eçerek ve otcriter devletlerin kömür işlerine Ye saireye ait 
bütün hava kuvvetlerini imha e. muhtelif fotoğraflar. Bu fotoğ -
decektir. Alman havacılığı çok rafların karşısında bankanın 

muhtemel olarak şöyle bir plin,memlekette ve hariçteki şubele. 
t?tbik edecektir: rini gösteren bir tablo var. Bir 

1) Başta .havacılık üsleri oldu- mevduat istatistiği: 1934 te 
~ halde, tayyare sanayi tesisa. 53.340.000 lira iken 1938 de 
tı, askeri mevkilE:ri, crephanelik. 101.500.000 lira c,lmuş. 
ler, limanlar, gemi tezgfilıları ve Bira, dublesi sekiz kuruş. ş. 

Londradaki deniz dokları bom • şal bardağı kırk para. Fuarnı 
bardnnan edilecektir. muhtelif yerleri~ böy!e küçük 

2) Lehistana Fransa vasıtasi. kulübeler inşa edilmiş, bira ve su 
(Devamı 11 incide) satıyorlar. En çok ziyaret edi • 

len, iş gören pavyonların başın. ma filmine 0enzeyen alfa fotoğ . Fuarm liomiseri sorulan su:ı.lle. 
da bunlar geliyor.Birayı su niye. raf bir a~ada genç kızın elinde. re cevap ve teşhir edilen eşya 
tine içen yüzlerce insan dubleyi Tepesınde vırrnızı beyaz hakkında izahat veriyor. 
başına diktikten sonra köpüklü bayrağı dalgalanan Polonya pav. 
ağzını elinin arkasile silerek ve yonunun önünde durduk. Geniş, 

bir de tatlı 000 ... çekerek ayrılı. yüksek, bir salon. !çerisinde ne
yor. ler var, ne hatırmıza gelirse hep. 

Dublesi sekiz kt:ruş olan biı:a. si var. Bunlar arasında torna, 
yı kim içmez?. Maliyeti itibarile matkap, firez.e, planya tezgahla. 
sudan ucuz. Uzun izaha lüzum rr, dikiş m~kinelcri bilhassa na.. 
yok. Bir çeşmeden doldurulup ge zarı dikkati celbediyor. Bu ve da
tirilen Şaşal suyunwı bardağı ha bunun gibi bir çok makineler 
kırk paraya, Tarlada bin bir ve bunlarm imalatı bütün salo
meşakkatle yetiştirilere!<, biçile. nun duvarlannr .kaplamış. 
rek, fabrikaya nakledilerek t a. Polonya pavyonunun biraz ile
hammur ettirilerek elde edilen ride bir kibrit kutusuna]lenzeyen 
arpa suyunun bardağı defi!• .....,.. Be~kalıJıal'm küçük pavycmu du. 
lesi sekiz kuruş. Gören Allah için ruyor. 
söylesin. Salonun ortasında kral Leo • 

Belediye havagazı: müessese _ 
sinin pavyonu gayet zarif bir ~e. 
kilde tertip edilmiş, sobası, elek
triği musluğu ve lavabası ile mo. 
dern, sıhhi bir banyo dairesi. 1n. 
sanın hemen soyunup !cendisini 
şu musluğun altına atacağı gcli. 
yor. Bu banyo dairesinin karı:ıı . 
smda yine havagazı tertibatı~ı 
havi bir mutfak, havagazı oca. 
ğı, su ısıtan h•rrnisifon parıl 

p ıl ar11yor. Bı;radan a)T I ır . 
ken gözilm tekrar banyo dairesi. 
ne kaydr, konfor tatlı şey vesse. 
ıa.m. 

Alman vapurlarıda 
sularınızı ierketti 

Pavyonları sıra.sile takip et- pold'un bir resmi, bir Belçika ha
meğe, hepsinden ayrı ayrı bah- ritası, Belçikalı kadın ve erkek 
setmeğc imkan yok. Onun için tipleri, turistik şehirlere ait man 
biz kalabalık toplayan, en çok zaralar, işte hep bu kadar. 
alaka ile gezilen pavyonlara gi . Hava tehlikesi pavyonu kor
rip çıkmağa b~lıyoruz. Esasen kunç bir şey. İrili ufaklı tayyare 
pavyonların inşasında da bir sı. mermileri pavyonun etrafında Si, ast · in karışma ... 
ra gözetilmemiş. Gelişi güzel, yan yere saplanmı§ vaziyette duru- Uzcrine İtalyan vapurları a1dık
yana dizilivermişlcr. yorlar. İçeride hava tehlikelerine Iarı ant bir emir Uzcrlne llma· 

Biraz ileride yuvarlak küçük karşı korunma tedbirlerine ait nrmızı acele terketmlşlerdi. Al
bir pavyondan bir gürültü geli • tablolar, lperit, fosgen gazlan • man vapurları da aynı şekilde 
yor. Yaklaşarak sordum: nm tesirleri ve bu ğazlardan ko. harr · · sularımızcla:ı 

- Ne yapıyors~uz burada? runma çareleri yazılı. uzaklaşmışlardır. Limanımızda 
- AltJ poz fotoğraf, altı da- Tam ortada da lastik elbisesi. ve gelen haberlere göre diğer li-

kika sonra hazrr olmak üz.ere o. ni giymişğ gaz maskesini tak • manlarda bir tek İtalyan ve Al-
tuz kuruş. mış, her türlü techiza.tmı hamil man vapuru kalmamıştır. 

Makine işliyor. Bir san.dalya bir insan heykeli duruyor. Etra. Siyasi vaziyet, gUmrUklerimi-
Ü?.erinde oturan &en<: bir kız ağ. fında çanlar, hcrtumlar, şişeler ze hariçten gelen mallar üzerin · 
zını açarak gözünü kırparak ba. içerisinde ilaçlar ve bütün bu va. de de tesir yapmıştır. Bu mallıı 
şrnı çevirerek, parmağını burnu. sıtanm sureti istimaline dair cilt rı ecnebi memleketlerden geti
na götürerek va~yet değiştiri - cilt eserler. Ziyaretçiler büyük ren tUccarlar şimdi gUmrUktPn 
yor. Altı dakika sonra bir sine.bir tecessüsle burasını geziyorlar. J bunları ~ekmemektedir. 

Londraya gider: üniversiteli talebeler döndü 

Bir rnHddet evYel ı .. ondrn Terbiye Ensttttl.:;tınnn dnvctl ti zerine muhtelif kftlUlr aıftesat.c-
sc lcrindn tetkikler yapmak iı;in giden kız talebelerimizden nıli rekkep kafile dUo şehrtmlıe 

avd et etmiştir. 
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En zayıf bir kadın b ir 
erkeği alt edebilir 

Türk işçiliğinin bir zaferdi ah 

Yıldıray dün de" 
indirildi • 

nıze 

Ş l\JJ ş; a ırt Da 
kö 

Japon oyunları 
bilmesi lazımdır 

Joze/ Trup1•a isminac bir vahşi hayvan terbiyecisi bakışmııı tcsirile ctı miıthiş 1ıayvan1arı 
bile ıslah ederek karşısında tesirsiz bırakmaktadır. 

Resmimiz Jojef Trupka'yı üç kaplanı terbiye cderklm göster mektcdir. 

Satıllk Erkekler Ramon Novarro, 

Bu münasebetle Donanma Konı 
tanı ve Fabrika Direktörü bir 

nutuk söylediler 

Bütün feminizrt. cereyanlarma 
rağmen kadınlar daima zayıf 

mnh!Uk olarak k&.bul edilmekte. 
dir. Bir kadın ne kadar kuvvet. 
1i olursa olsun erkeğin ka~ısm. 
da daimn mağlüptur. Bilhassa iş 
kol kuwctinc döküldüğü zaman. 
lar<la erkek dişisinin ka~ısmda 

su götür.mcz bir faikiyet alır. 

!·'akat uzak şarkta, Japonyada 
uıun zamanlarda::ıberi tatbik o
lunan usuller 3ayesinde en zayıf 
kadınlar bile erkeklerine ko! kuv _ 
vctile de galip gelmektedirler. 
Bunun için Japonların kullan -
<lıkları usulleri bilmek lazımdır. 
Japonyada, bu u&ulleri öğreten 

bir çok metkepler vardır. Jiu.Ji. 
Tsu veya kısaca Jüda denen bu 
mücadele usulleri evvelce ferdi 
müdafaaya yaramakta iken Ja. 
ponyanın garp memleketleri ile 
temasını müteakip herkesin bun. 
dan faydalanabileceği takdir e -
dilmiş ve rpektepler açılmıştır. 

Bu mekteplerdeki tahsili yaptık. 
tan sonra muzafferiyet için kuv. 
\'et değil fakat bilgi lazımdır. 
Bilhassa teşrihi malumatın kuv. 
\'elli olması galibiyet için birin. 
el Amildir. 

H • f k 1 b l k l d Y1ldıray Denize iıuliı'ilclildcıı seınrn ı·c fabril:a dirc7dört'1. 

.~" ... ~z .arı ga~ nası arşı an l nutkunu söyliiyor 

kulturu de yehş· Kadınlar yıldızı o·· ptu·· erkekler H~liçte Türk ~ühend_is ve jş '<i.r.u bir mi:yon seksen bet • 1 • çılerı tarafından ınş:- edılen ) ıl saat olduğu halde A~ 
m iŞ genç en 1 .. t .. d t d 1 dıray denizaltı gemimiz diin lenin mecmu i, saati . ııı ttif· 

.ı ·h d" e US Un e aşı 1 ar büyük merasimle denize indiril 140.000 i!' r"'tinde~\j 1erc1 e ıyOF r:ı u . nmaenaıeyn ~tf111~·-. • 
mema artıs erı aıma en- 1 1 

d. "h l · · d . . 1 d k k . kA 1 l\lerasimde, donanma kuman ~ü:-de bir saatlik A ınan 7 

Jüdo usullerinde ilk şart kar
şıdaki rakibin muvazenesini boz 
maktır. Bunun için de rakibin 
hareketlerine karşı koymak de -
ğil, bili!ps onun hareketlerine uy 
ma.k 11.zmıdır. Mesela iti!diği za_ 
man düşmek, <_:ekildiği zaman ü. 
1.eriııe dilşmek şarttır. 

Bunun için de talebelere ilk ola 
rak iyı dilşmesini öğretmektedir. 
lcr. Bu dilşUşler za.nnolunduğu 
gibi tehlikeli değildirler. Halkın 

.;özüne çok fena görül -
mP.sine rağmen bunlardan en u
fak bir acı bile duyulmaz.. Tale. 
t>cler llk olarak gilzel düşmesini 
öğreniı1er. 

iyi tahsil görmüş olanlar kar. 

Erkeklerin paralarile kadın 
alabilecekleri eski devirlerde 
görülmüş şeylerdi. Bugün bile 
birçok geri memleketlerde bu 
ade~ hala bakidir. 

Fakat dünyada erkeklerin 
satıldığı yerler de yok değildir. 
Mesela Hindistanm cenup ha -
valisinde evlenecek kızlara ol
duğu gibi erkeklere de muka
bil taraf para verir. Evlenecek 
olan kızın babası zenginse ken 
disine iyi bir damat alabilir. 
Fakirse kızını pek ucuza sata
caktır. 

Oradaki nikah piyasasına g() 

re, bir kız 500 ila 1000 rupni 
(yani bizim paramızla 50 ila 
100 lira) eder. Halbuki iyi 
bir aileden güzel ve sıhhatli 
bir genç en az 1 O bin rupniye 
( 1000) liraya kadar satılıyor. 

Bugün Hint kızları bilhassa 
garp kültüri.i ile yetişmiş genç 
!eri tercih ediyorlar. Bunun i -
cin, Avrupada veya Amerika -
da okuyup gelen gençler daha 
fozla para ediyor. 

Bununla beraber, satılık ko
calar yalnız şarkta görülmü . 1 

yor. Geçenl'!rde Nevyorkta dn 
bir adam kendisini satılığa çı. 
karmış ve 300 dolar verebilc 
cek bir kadınla derhal evlene-
ce~ini ilan etmiştir. 

Bir lrlandalı olan hu ada'll, 
(Devamı 11 iııcide) 

sı~ındaki adamın neresine vuru. fidir. Hatta jüdo'yu iyi bilen her 
tarağını gayet iyi bilirler. Bu şe. hangi bir genç en kuvvet!i bok -
c.ilde tıem tehlikesiz ve hem de sör \"e güreşçileri kolayca mağ • 
uU bir muvaffakıyet elde eder. IQp edebilir. 
\er. Sonra medeni hayatta bu Ja. 

Jtldo ı;ılmdiye kadar yalnız bir pon oyunlarının çok büyük rolü 
cıOdafa.a va.~ıta.sı olarak kabul e- olabilir. Bilhassa kadınlar bun - ı 
ı!flm,.Jrte idi. Halbuki icabı ha - dan istifade edebilirler. Asrıml7: 
tln·fo jiido daha bır ~ok işlere de kadınların her tilrlü mücadcl<'VC' 
yarnysıbilir. Jildo'ya her yaşta alıştıkları bir asırdır. Erkeklerle 
tmşlamak milmkUndür. aynı seviyede bulunduklarını id . 

Bu ~r vilcucu 1 .. ayınatır fa . dia eden kadınlar jiido öğrenmek 
!\:at fl'\'kn.lrıde aıft~tikiyet \'e kuv. ~urctilc erkeklerile başa cıkabilir. 
ıı•t verir. !er. İste resmimiz bu .Japon mü. 

7,e1d "Ve çevik olmak en kuv - ı ende lelerinden bir sahneyi gös -
•;etli ve :t~ rakibi yE-nmcğc k~-, tcnnektcdlr. 

ı şo ret erının erecesını se· · a m ve er e perestış ar arı L ·ı ' .. .. . dr.nı Şiikrü Okan, vali muavi. nin mesaisine mukal'I ~ 
yahatleri sırasında bir şehre gel tarafından o kadar buyuk hır . M ff l t b ı d · k 7 · k'k 1 k T·· k · isini:ı JV' 

dikleri vakit ve adımlarını va- "l1.t·1'-hbetle ve coskunlukla nı duza Mer, hs an Au·
1
. eAnılz u- ~~ 1 adıı ur 1~ 

da d 1 • k" d" · k man anı e met ı, man sa1sı var r. 
gen n ışarıya atınca an ar- ~nmı~tır ı unyanm ta f . k • · b' B t" .. • .. tir d" .. h.. k• k 1 se aretı as erı ataşesı ve ır ıu ne ıce vostennı'( .. 
lar. ı: ve şo (rDete anı11sa1:1ı~ lo)an co1: askeri ve sivil davetli küt- Ti.:rk amelesinin gemiler 

Birkaç gün evvel Parise ge - "t:amı mcıc c · . . b · d . . k 
lesı ve bınlerce halk hazır u - '"m e sarfettıklen eme . ı,ecll 

P 'f 11 d f ı t' k ld lunmu;:tur. ccsi Alman amelesine nı• asi mu a aa Cemıye 1 uru u Yıldıray. Türk bayrakl~n !>ek çok fazladır. 
ve defne dal1arile süslenmişti. işçilerin kalitesi bahs;~~ 

B k k hl k Merasime tam saat 12 de de - lince; katiyetle söyliyebı ir mermi so a ta le i e- ni:.. bandosunun caldığı istiklal ki, bu kevfiyet en yük~lt 

d 
marşile başlanmıştır. Müteaki- cede methü senaya lay ... 

Y l l Ş Q re f e l Y 0 r ben Haliçte kurulan kızak tesi keyfiyettir. Vücuda gel~~ 

-

satının direktörü Ostak bir nu- eser, dünya sanayiinin Yel ~ 
tuk söylemiş ve hülasa olarak getireceği en mükemıtı 
demiştir ki: eserle hemayarda. f"J. 
"- Sayın bayanlar ve bay- Kısa bir zunan içinde 

lar; Krup fabrikası namına siz bahriyesi için gemi in ~ .j 
leri selamlamakla bahtiyarlık muvaffakıyetle çalı~abilfl;.: 
duyuyorum. bir Türk amele kafilesi 1 

Ünümüzde duran !U denizal rilmiştir. . . . . 
lı gemisi inşaab Krup finnası Burada mşa edilen iki.~ 
tarafında~ deruhte edilen ayni nin mütemmim işleri bı 17' 
sınıfa mensup dör~ denızaltı bunları tesellümden sorır' 
gemisinin sonun:usudur. Bu rade.n aynla~k da o~.', 
gemilerden ikisi Kielde inşa e- kamızda denizal~ gemile" 
:lilmif, ve iki tanesi de bura. ~~~bnda ~alıı~aga devadl 
daki intaat mahallind:~ kızağa >tıecek bır Turk amele rtJ(lt' 
konulmu, ve burada techiz e· ~ırakmış bulunmaktan ~ 
d:Imi,lerdir. vellit bir gurur ve iftihaf ' 

19J7 senesi ağustos ayında duyacaŞhz.,, ~ t 
birinci gemiyi merasimle kıza- Bundan sonra donanrtl8 ~ 
ığa koymu~tuk. Bu omurga va- mandam d_a _hir~aç söz ,o l 
•zı merabİmİ.-ıe reisicumhur yerek demıştır kı: 
hazretleri şeref vermişler ve "- Memleketimizde ~~ 
Türk İtÇileri tarafından Türki- lu..,an gemiler hak!and' fi 
yede yapılan bu denizalb gemi- k-. d;rektörü mufassal t.f 
si inşaatile yakından alakadar verdi. 1 'iı 
olmuşlardı. Müsaade ederseniz ~eıı ~~ 

ikinci geminin omurgaya birkaç kel' me sö··liy~~ 
vaz'ı 9 eylül tarihinde olmut· Birkaç ay evvel denise y ~lı 
tu. lntaatla kullandacak gemi diğim ·.. /\ tıl:ıyın eti ola~ ~ 
inşaiyeci amelenin yüzde yel- dın.y ela b·1~iin deni:-:e fJI. ~ 
mi, beşinin ve m'kine itlerin- yor. Cumhuriyet hükuıne ) 
de kullanılacak amelenin yüz- zin yurt mi.!dafaasındA • 
de otuzunun Türk ameleden man or<'t::nna kara, derıil 
olmuını mukavele ile taahh\it hava kıar"'~nnda yapnııt 
etmi.~tik. Burada istihdam edi • ğc yenil!kMr, henimisin • 
len Türk amelen;n mikdan bu mudur. Punu m:lli şe~if 

Diiııvanm Tıcr tara {111ll1 pcı s: f 1.1 ·: 11/"aya dıf'nı m i11et 1·cril. ra1r"'mlan cok fıt?.la P'~"mistir. öaii"le. t:ğer bilvükleriırı~ 
nıcl.tcd;r. Scı1-:.ıııry'c/u b"r ele Jı 1 sif m· el •frıa cc •. ıiycti T.ı•ı 1mıış - Bugüne kad'\r burada ioe.ı- mille'imize medyun ve 9 
fıır. flclırin tam orta yerinde bıı lıman bir mermi tclılil:cyi işaret 1 ed'len iki gemi üzerinde Türk nız. Bu gemilerin in ... :..ı 
cclcrck halkı 'nı cemiyete girme {jc tc~vil; ctmcklcılir. tamdeshıin gördüğü iş, saat ye (Devamı 11 i11cw 



PROFiL 
Tercüme eden : Suat Derviş 

...., O bu profil yüzUnden Fred'le j Fred bunların hiç birini dinlemi • 
··ıen . . . ıniştı. 1 yordu. 
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Yugoslavya 
Yeni şekilde bir 

devlet oldu 
Hırvatistan nc..:al idare 

edilecek?; 

~ akpm tiyatroya annasile Ve hakikaten de genç kadının 
~ile beraber eitmişti. Locada hissikablelvukularmda bir yanlış_ 
~ Yorlardı. Onu tesadüf en or- lık yoktu. Klübe girdik~en ve 
~ koltuklıırıLda görmüştü. bokse başladıktan kısa bir za . 
't nin ışığı onun ince profili. man sonra Fred kuvvetli ve ha -

tebarüz ettiriyordu. şin bir rakipten tam burnunun üs 
~genç yabancının yanında ha tüne bir yumruk yedi. Yere kan. 
Z&.desi Gustav ott:.ruyoı·du. Ve lar içinde yuvarla:ıdı. tık sıralar. 

v bu yabancıyı kendisine iki da oturan Lily bu sahne karşı. 
arasında, tiyatron~ fua • mı.da baygınlıklar geçitrdi. 

Yalnız filmin nasıl biteceği 
lıenüz belli değil 

Sofya, (Hususi) - Aylardır 
devam eden müzakerelerden 
sonra Hırvatlarl.arplar ara
sında bir anlaşma imzalandı. Bu 
anlaşma Jcabatrndan olarak !s
Yc' ··oviç k~binesi istifa etti· 
Hırvatı .. rrn · · .. &k'~ · .3 yeni ka~ 
bine kuruldu. 6 şubatta ikti
darı ele alan lsvetkoviç kabine
si"""l :s meH • ··cudu Hırvatlar-

de gezerlerken tanıştırdı. Burun iyiden iyiye ezilmişti. O. 
1.iıy. ilk sukutuhayali bu anda aa bir biçim verebilmek için dok 

tnıişti. ÇUnkü onun yüzü torlar çok çabaladılar. Fakat bü
en o bambaşka bir insan tün gayretlerine rağmen büyük 

gibi görünüyordu. bir muvaffakıyet gösterememiş . 
~acık kemikleri çok sert !erdi. Pansımanın açıldığ! gün Li. 

lerle çıkıktı., gözleriııin ba. ly büyük bir yeis içinde, o ka • 
ı>ek sertti ve kulakları kil- dar çok sevdiği muntazam çiz 
olduktan halde, yapışık de. gili ince burunun yerinde pata. 
kafadan epeyce ayr:k duru. tes gibi yuvarlak ve yassı olaı 
tdı. acayip bir et yığınının bulundu 

O, Lily'nin P.rkek güzeliik te. ğunu gördü. 1 
isine göre pek kısa boylu i- Hayır Lily kocı.sını yaptığı bt. 1 

Li!y için erkek ismine layık hatadan dolayı artık hiç affede . 
k için bir insanın kendisin. miyecekti. 
en aşağı ellı santimetre da. Kısa bir zaman sonra Lily bt 

Uzun olması lazımdı. Yumu. yüzü göremiyeceğı için boşan . 
bir sesle konuşuyordu. mağa karar verdi. 

»'ak t 'k' · Avukatının ismi Adolbert Of . a . ı ıncı rerde için yerle. 
oturdukları zaman, yine 0 _ lüger idi. Daha genç olan çok za. , 
gU?.Cl profilini gördü ve ar. rif çok güzel ve kadınları pek iy; 

1 ?ndan başka da bir şey gör. anlayan bir insandı. Nasıl bir a. 
. Ona 0 kadar çok baktı ki damın karşısına çıkacaı';ım diye 
ından bu yi!zden azar işit. buraya kadar encişe ile gelmir 

olan Lily, karşısında her söyle. 

~caba bu yaşta sahnedeki ak
'.rin oyununu takibe ihtiyaç 

tıniyecek kadar her şeyden 
\ini almış, her eğlenceye ka. 

t rnış mıydı? Hayır! .. 
, ~ lkat Lily hiç l)ir şeye ehem
~·~~ vermiyordu.Ehemmiyet ver 
\J ~~ane şey Fred'di. 

. 'le evl~nmeğe kanı' ,,,.. "' 
. Buna hiç kimse man.! ola. 
caktı. Herke&<;; rağmen onun 

~lYatını birleştirecekti. Ondo
Yaşmda olduğu halde mera. 

nail olacak iradesi ve azmi 

diğini susarak dostane bir tebes. 
sümle dinleyen ve arada bir başı. 
nın tasvip eder bir işareb,e mu. 
hatabmı teşvik eden, ince bir in
san bulmaktan c:ok memnun ol. 
muştu. Fakat avukat kendisini 
tasdik ve tasvip eder gibi söziinü. 
kesmeden sonuna kadar dinle . 
diklen iiOnr&;~~~~-...,-~_,.._l, .... 

wl P'ftBf 'Jdllaıtf' 8M11Jt~ r 
kinleşen bir profil yüzünden ta 
laka hiç bir mahkeme karar w 
remez. .. Fakat biz yine bu kara· 
ılabilmek için elimizden gelen: 
yapacağız .. 

(Devamı 11 incide) 
Dm·oti Lamur "Çapkın Bob" isimli rövüde "cazibeli kadm,, ro. 

liindcdir. Resmimiz bıı rövüdc1t bir parçayı göstermektedir. 

ı Alman stüdyolarında yeni la ~-··.P,Jar -arasında senelerden-
bir film hazırlanıyor. Bu film beri deYam eden anlaşmazlığa 

1 
L\!man diktatörü Hitlerin ha- nihayet vermekten ibaretti. 
ıatmı tett.eil edecektir. Mart ayındanberi bu anlaş· 

Esasen Hitleri günün yıldızı mar•n yapılması uğrunda bir
.:ıl:ırak tanıyoruz. Fakat onu çok emek ~ arfelidl. Nihayet ge-
7imdiye kadar hiç bir zaman çen gün Yugoslavyayı yeni şe
beyaz perde üzerinde görmüı kilde bir dev~et haline koyan 
değildik. Tabii yine de Hitleri uzl: na yapı1 · Neşrolunan bir
ı>erde de görecek değiliz. Fa- kaç kral irs.desiyle mebut.aıı \'t 

kat Alman diktatörünün haya. ayan meclisı .. -ı d:->ğıtıldı.Hırvat
tım canlandıran bu filmde Hit- lar siyasi hayatta demokrasiyl' 
lerin çocukluğundan itibaren doğru gi.dllm-:ıslnl istemişlerdi. 
hayatının bütün safhalanna ait Onların talebi kabul edilmlş
maceralan çok güzel temsil o- u_r. Ye~l intihaplar kenunu de· 
lunmuştur. ğıştlr.llerek mebuslar bu yenı 

B f·ı h la k ki kanuna .. ön •..,tfh{lp olunacak u ı m azır nır en çe - · 
len en büyük zorluk Hitlere tır. Matbuat, cemiyetler, toplan-

be tı1 ~- ve liu "azı a"ahllt i nziyen şahıslar bulmak ol- · · s Y • 

S k 1 rıt kanr · -hal n ş d' muBtur. e iz yaşından başla- ' · e re ı-
yar~k bu yaşa kadar Hitlerin Iecekti:-. . ı lsvetkoviç kabi· 

h t h fh dak. . nesl azaları yemin ettikten sou. aya mm .er sa asm ı vazı 
· . . , Hırvntis.an Ban1-u 1 -· • 

yetı, portresmı canlandıracak . . 
k. 1 b 1 k h k"k dllr' ine <1· krlll lr"'desl neş· 
ımse er uma a ı aten me .. u' 1r 
1 d . re ve . .... 'ığa doktor Su-

se e ır. b 1 . 
M f 'h fil A ·1ı . b as C "ıs tayin edildi. Doktoı aama ı , m amı en u 

.. k··ı·· d h 11 . 1 eli Suba~iç :·ı> r bir devle-
muş u u e a etmış er r. 
M .. takbel f'] . . ... l . H" tin devlet reisi oluyor demektir. us ı mm reJısor erı ıt . 
ı · l'k f ... fl l Kanunu esasının 116 ncı maı.l erm genç ı otogra annı e • 
1 

· ] k Al 1..... desi mucibince Hırvatlann dev 
erme a ara man genç ıgı 1 t . . 1 • . . l • f . . e -· ıne .er n tem· 
arasında devlet reıslenne ben· d bil k t · 1 ... k l e e me ve umum menfaat 
zıye1n genç er aramaga oyu • korumak maksadiyle 16 mad 
muş ar ve bunda muvaffak da dnI'k bi t 11 t h 1 ;ım .. n 1.,:,-_,_:. • " ı r a m:t name azır a ;;) ...-wx.. Dllftri'. 

Sekiz Y&§mda bir çocuk o- ... u talimatnameye uygun ol 
lan Verner Obrecht, Hitlerin rak Prlmorska ve Sava Banlı 
1ltı yaşından on yaşına kadar ları " .. vatiatan Banlığı hudı 
olan vaziyetini temsil edecek- Jarı içine verilmektedir. Bu il 
tir. Banlıktan '!..aşka n •brovnik, şı 

Vemer Obrecht, Breslolu Lok, Brıçka, Gradecat, Der 
bi: tüccann oğludur. Bres1av \·r· · Hapnitsa Travnlk kaza.la lfaİa zadesinin arkadaşının ho 

da gitti.Hem büyük fabrika 
. Olan babasınm paraları da 
kanlının hoşuna gitmiyecck 
değildi. Kısa bir zaman son-

l • J k • •• l d l gazetelerinden biri Hitlere ben r• .. yeni Hırvat devleti ldan 
zmırue l gureş er e stan- ziyen bir çocuk bulmak için sine verllmi~Ur. Yeni devletiı 

müsabaka açmış ve müstakbel merkezi Zağrep olaca:!r.tır. 

b 1 k b küçük yıldız bu §ekilde Hitle. - ---,...~ · -- · ~· ·• 
~lllan birlikte uzun kayak ge. 

erine giderken, patinaj ya. 
en gördUler. Sonra 1lkbahar 
· Bir gün kırlarda yeni ye. 

çimenlerin üzerine uzan • 
)ı..~I. 
~!;° o~a profili.t1i çevirmi!ti. 

te böyle prof ılden ona ilan 
etti. Ve hemen nişar.l:ı.ndı . ı 

"1Yüklerini bu işe pek kar·~- ı 
Ilar, şUphe<!iz ki Lilv'nin j 

eYni kızları için daha i;·i bir 
~ düşünmüşlerdi. 1 
~lki onu bir kuntla evlend!r _ 1 

tahayyül etmişlerdi. Fakat 
\Vinkelhuber de k·ısursuz 

Çocuktu. Bir kaç hafta sonra 
~ç niklhlan:mşlardı. 

'ı ~g'ıçta her şey ınükem . 
~ttı. Kocanın profili, gene 
~ hayatında en mühim roli' 
... "Yordu. Lily kocasının o gü 
\kl>~filini doya doya seyret 't lçın ne bai1aneler ne hileler 

ediyordu. 

~er Fred günün birinde Li. 
~ nıumanaa.tına rağme!l bokE 
\ k.afa kalkışmasaydı, şüphe . 
ttkı-1 bu hayat ocyle akıp gide. 

ı. 

~kat onun rahattan canı sı. 
~or, Patinaj, yt:zmek ve tenis 
\ , 

0 larak ona kafi gelmiyordu 
~,Poru: "Müthiş surette ba . 
~bulan genç kadının göz. 
~ .~ ehemmiyet vermeden t: 
~) klubune girdi.Beyhude yere 
~na gelebilecek J<afa kötii. 
~ 8ayıp döküyordu. Kendi . 
~ ben fena hissikablelvuku Sa Ulllnduğuna kocasın: kan. 
~or.ı k için beyhude yere çaba. 
~()l'kt u: Onun için, yuvaları için 

urunu söylüyordu. Fakat 

Ul ta lml l•rı·ncı• geldı rin çocukluğunu temsil etmek SAL'/~I1YETLERl 
şerefini kazanmıştır. Yeni· 1- • 3r Hırvatistan dev. 

,;

a.A"'lll · Vern~r. müsabakayı kazan- letlnin Yugoslav devleti hudut 
:::::...-.... Ankara ikinci, lzmir dıktan sonra derhal devlet ti - ıarı dahllindeki salahiyetleri 

ÜÇÜ ncü oldu yatrosu müdürü emrine veril - iktıs~ .. •lr i, """ ·ustriel sah: 
lzmir, 28 (Hususi) _ Fuar miş ve sanat bakımından ça- larllr mUstr · · -setten başk 

münasebetile tertip edilen gUtı!Ş- lışmalara başlamıştır. ormanlann, yeraltı zenginlik · 
ler bitti. İstanbul birinci, Anka. Esasen çocuk mektep tem- lerinln idaresi, sosyal politika, 
ra ikinci, İzmir üçüncü oldu. Be. silJerinde muvaffakıyetler ka. sıhhiye, fizik, terbiye, adliye 
lediye reisimiz güre~ilere fuar zandığı için kendisini hazırla. maarif, ve Hırvatistanın umun 
madalyası ve İstanbul takımına mak hiç de müıkül olmamı - dahllt idaresine taallflk ediyor 
bir kupa verdi. Teknik .neticeler tır. ş Devletin di ·er bütün idare y( 
§onlardır: Küçük Verner Obrecht, Hit- salAhiyetlerl Belgrattaki devle 

56 kiloda İzmiıli Şekif Anka. !erin bütün çocukluk hatırala- ld~~e merke~ine .. aittir. Belgrat 
ralı Niyaziyi hükmen, 61 kiloda rmı canlandıracaktır. Bunlar a- ta ı merl:czın nl.fuz ve salUJı. 
lstanbullu Yaşar Ankaralı Meli. ~asında tatlı, acı ve Hitlerin ha yeti devletin lıUtUn dahiline şu 
medi hükmen, 72 kiloda Ankara- •~ h t d w h mi!,l' · 't:i d · ' ıı ·/eti. ıa a ırasmı unutama ıgı sa . 
Iı Celil İzmirli Nuriyi tuşla, 79 neler de vardır. Mesela Ver. mlidafaa ve muzır ·unsurları, 
k"lod K H 1 · ı· t ·1· mücadele 'edecek, umumt sUkuı , ı a oç asar. zmır ı smaı ı ner Hitlerin çocukluğunda yap 
JıUkmen, 87 kiloda Ali Ahmet tz. mış olduğu ve neticesinde ha_ \"O a"'nyişi temin maksadlyle va 
mirli Musayı 6 dakikada tuşla d h" zifcler ihdası ile, hudutları da şm an müt ış surette yaralana 
Yendi. k d k hi!indc · ~q ·nnln- ba hukt 

ra o tora müracaata mec-- b 1 ı verecek, ı<'a· :nda bu huku 
Bulgar pebli-am ur kaldığı bir kavgayı yeni-,,. d · ·ı geri alabilecektir. 

abk ·ıdi en canlandıracaktır. B 1 m emeye Ven e gratta~l Yugoslav devle 
H"tl · b .. ·· ·1 · ·· "'"ı ~ haftadanbert şehri- 1 enn utun aı esı uvey merkezi yeraltı zenginliklerin 

mf~ • · bntr il -- • .:tlrdağlı kardeşi, kız kardeşleri, babası, idare hususunda kanunlar ne;: 
ile r. ·~ :-·- r mef l" Bu· r annesi bu filmde görülecektir. redecek, münakaleyl tanzim 
pehlivanı --dor -ankof, ecn:. Hitlerin Brono civanndaki mezheplere ait Işlere bakacak. 
b": · • -ttmu:--.. muhn:ik · _ doğduğu ev yine eski şekilde "'anlıkl •. a1··· " Uca 
ket ed"""lc "kame~ • ·annam3 - döşenecek ve filmin bir çok ile harici ticareti idare ve güm. 
si vermemişti". sahneleri burada çevrilecektir. rük idaresinde birliği temin c 

' Bank"' •"'\n yakalanarak bl- Hitlerin çocukluğuna ait bir decektir. 
f rincl ·11Ui ce"-a m~'.kemcslne hatırası da mektep hayatıdır. Yeni Hırvat devletine mali} 
.:verihr:;ltır. Hitlerin on yaşında iken de- işlerinde istiklAliyet veriliyor. 

f!'\Y,et fl""s:ğ'"'n tlfrli~.., ko.,··-.. rı vam ettiği mektep yeniden can Banı·:-T l:cndir' mahsus de' 
IM'hll·-.,,,.. --- - lanacak ve bu şekilt1e elli sene Jet b' 'çesi olacaktır. 

- ~ ::n yabancı olduğum için evvelki Alman mektebi be- Diğer taraftan parlA.mentt 
ibu gf• • 1" mPlPJ<'rf bflm ~,. yaz perdeye aksetmiş olacak. V'lzifesl görecek olan Hırva 
'3'. eydim, "lbette ki beyanname tır. r Pclfsl ka".lunlar yapar, fal 
:verirdim!" Vemer Ol_>recht, Hitlerin es- bu kanunlar kral namına ac ~ 

, Demi~ti·· ki elbiselerini ~yecek ve onun roh-11ur. lcra kuvveti Dan v 1 

· Muhakeme karar l~in kalmış- çocukken kullanmış olduğu sıtasiyle kralın idaresindedir. 
tır. · (Devamı 11 incide) :<Devamı 11 incide) 
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Bu s6zlcrl söyledikten sonra 
:ırnsyö DUtan sustu, gözlerim 
ldl.ğıttan ayırdı ve tebliği yavaş 
ya\·aş yine kntlnmnğa başladı. 

Dundan sonra uzun bir s""' :.t 
odaya lıll.klm adu. Omuz omu
za, g6ğUs göğüse dayanarak teb 
Iiği heyecanın dinleyen bu on 
ki kişi, bu on Jld yUksek, tec-

rllbcll, Fransız birer çocuk gib! 
m U tcheyytc idiler .. 

Bir çokları tebliği mlhanlkf 
bir hareketle katlamakta olnıı 

komite rclsi .Mösyö Dlltana. yaş. 
lı gözlerle bakıyorlardı. Birçok
larının c:ocuk .gibi heyecandan 
h"ÖZlori sulanmıştı.. Her tarar· 
·an mırıltı halinde fikirler yUk
sellyordu. 

- Mükemmel .. 
- Hem ae mUthiş .. 
Bundan sonra yükselen bir 

• ını duyuldu: 
- Peki, ya bizim .. Ya bizim 

kayıbımız nedir?. 
Mösyö Dlltanın kuvvetli ve 

akJı sesi yUkseldJ: 
- Çok!.. Fakat bir felA.ket 

şeklinde değil .. Bizim zırhhlar
clan yalnız bir tanesi, hattın ı. 
kinci gemisini teşkll eden Peten 
hemen hemen zarar görmemiş 
,·aziyette .. Diğer zırhlımız Brö
ton col: ağ1r surette yaralan· 
mış, hattA yarısı harap olmuş .. 
Aniral Gur•on :::ol kolundan 
yaralı, orkAnıhnrblyesi de f'el!
kotten kurtulamamıştır. Orta 
ve bUyUk olmak Uzere sekiz 
kruvazarden dört tanesi batmış
tır. Diğer ikisi ağırca. yaralıdır. 
ötekiler de sekiz gUn zarfınd11 
tamir olunabilecek vazlyettedlr-
1 r. Harpten kurtulmuş olan bU
t 1ln gemiler Ilizerta Ussllne ilU· 
• el otmlşlerdir. 

yaya Alman asker ve nıUtelıas- l:ır Ce\•det Kozan, KemaJ Niyazı SrY· 
sıs scvkctmesino lınk:ı.tı yoktur. hun, \'ccılıc Dar.rol. 1 - Hıcazklt 

peşrevı. 2 - Udi ~lelıınet • llıcaıkAI 
B.ı şeldlde Alman •ıe ltalyanlaı şıırkı (Seni cıırıllrtıı se,·erim). 3 ..... 
Mısır ile meşgul olmaktan Ye s k k k 1 1 

h Jfocı Arif bey • Ufcaıkar tarkı (Rı. 
Sliveyş kannlı YC Hind yolu ile ıca ve sog"" u ap ıca ar al kın yası:ı srı;ını nlıu;>u seHrdıJtt). 4..., 
alakadar bulunmaktan vazgcı;:- 1.eıııı - Hıcuzkiır şarkı (Son aşkıdı 
mcğe mecbur oluyorlar demek- canlııııllıran). 5 - lfıılk ıürküsu ıoır 

tir. İtalyanlar Ye Almanlar Ce· yeg a" ne ,· stı• rahat ye rı• d ,. r IJnhı;evıın). ti - l\cmal Ni)nzı Sf1• hun . llıc:ızkür sıız emaisl. 13 l\Jeıtıo 
belUttarık ·;c S:!\•eyşten tama- lekcl uııı a>arı, ajans ,e meteorolO-
men uzaklaştıktan Ye bUtun F k b k 1 Jı haherlcrı. 13.15 - u MOzlk <Kl-
Arary muhiti Tilrkiye, 1< .. ransa ye a at asri İr şe İ de hemen rı~ık prograıo ·Pi.). 

lnı;Htere ile !:>irli!· olduktan son- Susıgırlı kpana- l9 Progrıım. 19.05 :\luzık ,,,., 
ra artık ltal)anlar Şarki Akd ısla"h edı·ımelerı· la"zımdır 19.31J 'l'urk ınulığı (Fıısıl he)elı).,.. 

10 l\onuşnııı. :W.30 l\Jeınlekl•I saat " 
nızı tamamen kaybetmişler de- S • B k l yır I a Ç 1 d .rurı, aJans ve nıcıeoroıoJı haberıttt-
mektlr. Dunun l·,..,·n de bu ,·a- ıva,s (Hususı) - Sıvas or- u ap ıcalar yukarı ve a- 1 1 , T .. A d l b r- :.o.:ıo ürk nıOzıği < KIAsık prograf11 • 
ziye>tte:ı sonra artıl= Onikl ada- .ta . na 0 unun her akımdan ğı olmak üzere il.i kısımdan i· Hayvan alış verİ§İnin .\nkııra rad)osu kume ses ,.e saz 111• 

da tutunmalarmn. JmkAn ''Olt· ılen.gitmeye namze. t .bu güzel barettir. Yukarı Çirmik bir te- f I l ... )clıl. 4!1.30 Konuşma. 2J.4a ~c.,ı 
" h d ld k d az a o acat'I tur. Binaenaleyh Leros adasın- şe rın e yaz mevsımı o u - p..; üzerin edir. Buraya Tepe pl.ikhır . it 2 t.50 '.\liızik (Opcı"a ar 

daki bahri Uslorini vo tliğer : ça §İddet}i bir şekilde geçtiği Çİrmik derler. ümit ediliyor yn;ıırıl. 22.30 Müzık ll>ıın~ mOzlll ı. 
da1::ı.::ı tcrketmck mccburivetin için kışın yorucu faaliyetlerini Gerek aşağı ve gerek yukarı Susığırlık, (Hususi) - Her Pı . ı. 23 Son :ı1ıın hııherlerı, ıır•ıı~ 

J "d k h l sene kazamızda kurulmakta o- eslının "c ıoll'\·ilat, koınhı)_0 •• nu. 
de kalacaklardır. Arlık llabe- gı erme üzere a km dinlen- kaplıcaların suları da sıcak- 1 .. .. horsaı.ı <fl~.ıt> . 23.20 Muıık <et .. 
şistan meselesi mevzuubahis 0• me ve istirahat ihtiyacı çok tır. Ve içersinde fazla kükürt an panayır, bu sene de bulun banıl • ı>ı.ı. 23.55. 2.f Yarınki prot 
lam az bile. Bir yandan Sudan yakından hissedilmektedir. emlahı vardır. Romatizma ve hazirlıklan ikmal t dilerek bir raııı . 
cephesinde>, c .::er tnraftcn da Memleket bağ ve bahçeler - cilt hastalanna çok iyi gelir. çok esnafın ve muhtelif yerler- 30 Çarşamba 939 
Frans:z Soın ıllslndekl ı.uvvet- den mahrum, denizden de ki - y k den gelen alıcı vt: satıcıların 
ler, inUkr-:ı ı:;siyle yanan Hu- lorr.etrelerce uzak olduğu için, u arı sıcak kaplıcada iki iştirakile açılm1flır. 1:! • .,0 Program. 12.3:> nırk mııal-
beşlerln harckfttlnrını kolaylas· halk bu dinlenme ihtiyacını Sı- havuz, aşağıda da ayni §ekilde Bilhassa hayvan alı§ veriti • '1i Pi. 13 :\lemlckeı sanı 11 l 0 rı, oJ•", 

k ı da b 1 havuz olmakla beraber, bazı nin digver senelere nazaran da- H' ıııcteorolojı lı:.ıl>erlcri. 13.15 • l 
tıracaklır. Esasen artık ltal- vasm ya ın ilnn u unan sı-

, .. k k l 1 • tek kaynaklı banyolar da mev. ha fa l l .. l kt :\lımk (K:ırı~ık program • Pi.). 
ynı 'j,rI!l .ı.beşistana takvlyc ca. ve aogu ap ıcaıara gıt· z a o acagı umuma a- od 
kuvyetleri göndermelerine d(' mek suretile kartılamaktadır. cudtturk. Halkk iki kapdlıcada da dır. 19 Progrıım. t 9.o:ı Muzık 1 ,ı 

ça ır urma ve ça ır hayatı p da f k 1.d b" k mOzıği • Pi.>. 19.30 'TOrk nılit- ~Jç 
imktm kalmamıştır. Hab€şls 9 Halk arasında' buralara çir. yaıamak suretile havadan isti· labaTnay~r ev a a e ır a. (Fasıl heyeti). 20.15 Konuşma. ı~ 
da. ki lta!yan kuvvc!lorlnln fed ın·ı·.- denı"r. Sogu .. k kaplıca Sıva· f d ık göze çarpmaktadır. 30 !'tlcmlrkeı saat ayarı, ajans ve"'" _ a e çarelerini ararlar. K k 1 k f d O-t ılıetl rl u b u klaıı - ayma am ı tara ın an a • teoroloji lı!lherlcri. 20.50 Türk "' 

e g 11 cg n .ra ' · · sın ıimal yamarlannda 15 ki,. v· maktadır. ~ Sıcak ve soğuk kaplıcalar iman inzibat tertibatı ile hiçbir ziği: Okuyan: :\hıstafa Çağlar .. 
il T b bl lometre mesafede Beypmar kö çok bakımsız ve iptidai dene- hadisenin vuku•ınt>. meydan ıonlar: Yecllıe l>ıırral, Cenıcı çaJI 

7nya ~ e nce: _,i yn, r yü civanndadıt. .1 kted" Kemal Niyıızi S<-yhun, Refik Ftrs•~ 
yandan Tunur•aki Fransız kuy- bilecek bir vaziye~tedir. Bugün verı meme ır. ı - Osm:ın hey _ Nişaburek ptşrt°' 
vctlerl diğer taraftan da lng!- Bunun ıuyu Burk yayliaın- memleketin en büyük hayat --o- 2 _ Zıl'a pa,a _Nişaburek )ürlik st' 
Uz - lısır ku\•\·ctıeri ile çevrile. dan gelir. Suyu oldu,kça iyice - ihtiyacı olarak kaydettiğim bu Bursa ovasındakı· nıoi (Ey gül ne ncap~. :: - :ırıa .,,. 
cck'"r .. Her t "rlU yardım yolları dir. Halk buraya soğuk çinnik kaplıcalar, basit ıerait altında ş:ı. Nişnburek ~arkı (Bin zeban s11: 
tamamen ı-csllmiştir. Abloka der. halkın hiç bir ıuretle hattA ih- bUyUk b · ıershı). 4 - Kcmıın taksiır.:. 5 - !" 
tamamdır. Bu vaziyet karşısı:ı- Kaplıca suyunda fazla mik - tiyacını da kartılarnaktan çok araı şaburek şarkı Olestinazııu klrn ~ 
da Tobr•ı.. •uhakkak surette tarda çelik emlahı mevcuttur. uz:ak bir haldedir. Buraada üç, dört defa yütıü). G Xişııburek saz semaisi. 

1
,,. 

tng:;· •ıerin eline düşecektir. Ayni zamanda kaplıca 320 yı. Bugün bir memleket mese mahsul alınabı·lecek Rahmi bey - Hicaz şarkı (Akşarn 1~ı· 
1 da di yine sular karanlı). 8 - Del t 

Bundan tr- - 1 '1y-nın D.kıbetl m o zaman Sıvasta vali bu- lesi olarak ileri sürdüğüm bu Bursa (Hususi) _Valimiz d' b• 
de Hnh0rlstana benze~·~ • :r. lunan Reıit Akif pafa tarafın kaplıcalar, Sıvas hususi idare- zade • Şehnaz şarkı (Etme ın. . • ~1~ Bay Refik Kuraltan, Karaca· lıihza ihya). 9 - Şemsetıın Z1>8

10 BUtUn · ""laı- Uc r;llıı zarfında dan bir çatı altında yaptmlmı§ sinin elinde b~lu.nma~tadır. bey, hara ve M. Kemalpapda Şehnaz şarkı (Denizin dnlgnsını> 1• 20 
:ı 

Torpido :nuhrlplGrlne, torpl .. nihayet bu· .bileccl ı· ·. Bu mllj tır. Kadın ve erkek münave- Sıvasın her ıhtıyacı ıle yakın a tıi_ı tetkiklerden sonra A- _ Sedat • Sehnıız s:ız semaisi~ 
1 ılara, denizaltı gemileri ve det uzasn Ui1c vaziye le Jıic bT be mphl-'btt v1aıı 1uymenı po on 7 $! rıırr. u.. --.... ... --

d ğ • "kll" 1 L, ld k L · 1 k l' · M h Ak ,.r. .,. (~tnlodilcr)• . Ucum botlarına gelince; bunla- e ışı ..: -.ı"Tlıynca cbr. na e yı anmar. ça ış an va ımız u tar · boyunca inıa edilme1'te olan plftklor. R 21.50 :\lüıik .. ~ . :f'it" 
ıın kaybı mUhlmmat ve insan Btnnetice: lkt temmuz tarih Sıcak kaplıca: Bu da Yıldız manın bu mühim iıle de ala. muazzam su bendini de gönnü§ 22 Müzik <Kü~ük orkestra. şef. Sf' 
lıakımmdan yUzde altmış ntsbe- :· ' h· • • nfferlye•, '· '- eli kazasının Direkli nahiyesi kadar olacağı kuvvetle ümit e- t"'r cip Aşkın): ı - Hans Mainıner j 11d 

F T k . d T k s dı'lmektedı"r u c" ··1·· kı .. l . d k ba rcnad. 2 - Frederlkscn - Groen 
8 

tindedlr. re, ransn '1 ... :,;., ,.e Yuna· çevrcaın e ve o at - ıvas §O • 0 un § gun erın e a r- . . M 

0 
telO" 

Başını salladı .. Sustu. nist 'na ı 1·, :ı 1 - - ·:c_·· • G.kl-~t- sesi yakınındadır. Ne Na ·1 b ·· ·· "b" 'l snıtı. 3 - Hanns Lolır • TemP ... 
-------------------------·--·- ması e u zumrut gı ı yefı ve po (Galop). 4 _ Czernlk • Rak ... 

Bunun Uzerlno mubaberat, yeti "- ·., etmiştir. tngHtere G vt.rimli ovaları bir afet halinde den kıılpler. 5 _ Delibcs _ Mcnb'' 
mUnakal{lt vektıletl murahhas- ve -.,.n... elclld-:ı Hindistan • d f d k k 1 1 b h fit" lreson a ln l ap ıyan su arın uraya a- bıılet süiti. 6 - Bursselmans - ' 
Jurı dircktUrUnUn sesi duyuldu: ve Avustralya Yollarını kontra kiki bir deniz manzarası ver· nırnk süitinden (Aşk gölü).?.-:- c:; b· 

Şu halde reis bey, acele ve ctm 1• fmkAnlarınr elde etmi b diğini hep biliriz. ıeridı;e _ Toylar • Afrika suıtı. fi laı 
tahmini hesaplara #?Öre bu çırt ı·rdir. Jljn u•nnleyh bu han ayram l Düne kadar devam eden bu Son njııns lıolıcrleri, ıiraııt, eshıı~ ''l 
'11.: niz harbi en aşağı Almanlara Fransnnıa l ••• Uk zararları-"' k b d tıılıviliıt, k:ınılıho - nukut bO ..ı ~l'Ji 

rr.anzara artı . un .. an.. sonra (Fi•·nt). 2:1.20 Mfttik (Cnzbıınd. rr ı. . 
) lrml hin insana, hemen o Ira· rağmen =.:!a"znm bir r uzaffcı 1 l k ç k d l t J "ı c· (H A• B 'b" o G"' f da b" görü miyece tır. un u eve 23.:ı5 - 24 Y:ırınki program. ./ 
dar da ltnl anlara, Frnnsızla- ~--.tl"". ıresun ususı, - u se-\ tı ı sman ure tara m n ır ( 4 5) milyon lira sarfederek -.: 
ra yecll, sekiz bin, İngilizlere de • Mulıakk~· : .. T~h · ·. ':. • ne fındık bayramımız geçen hitabede bulunulmuştur. R e- b 'ovaları taman en ıslah etmi- HAŞIT BiZ.\ _ E. SADi T~ ... 
ceman yUz milyar frank k"dar • ~ k şu::u:.. ......-r:ıı- yıllara nispet edilemiyecek de- simler çekilmi~. heyecanlı teza u k . . . b"" .. k TiYATROSU _1 
mllhlmmr~ zb·an etmişler.dır. M · ·· Dl' t ilci t"" · 'l.l recede güzel, heyecanlı, sami- hürat yapılarak iskeleye varıl- ye arar vermış ve ı§ın uyu Hı~ gere Şcnvold.ı (Be~te gdt"' 
Bu hesaplara göre yarım gUn r1ralanmış ol" ...,ural ·· "lar JU mi oldu. mıştır. bir kısmını yaptınnı" bulun· (Vocl~·ll 3 perdt) ?'~ 
znrfındn ceman elli btn kişi öl- • ... ıi~·~• ·... · ı 18 ağustos cuma günü saat Burada kurbanlar kesilmittir. maktadır. Yarın Tcpc:ııışında: l\A r~~ 
rull , yUz milyar bir gUndc yok ı · "r 0"l; -1ard1. 9,6 da kırmızı İpek çuvallara Bir taraftan da renk renk kor- ~· Kedmalpakl}B ve K~ra~ı:r: :.!9 Ağustos ı;:ılı ~ ... 
olmuştur. Çok mUthiş doğrusu.. Mösyö Pil tan dn mC'rnnunlvı>- doldurulan, kordelalar, dantela dela, bayraklarla ıüslü mavna· ova ann an a an mutea 1 it .ıkşııım Yenişehir" ... ;-
Çok nıllthiş. tini gösle"erek tebessüm elti. lar, çiçekler, sınnalı:.rla süslen- lara yüklenen mahsulümüz va çaylann feyezanmdan. baıka huriye! bahcesl~~ 

Fakat netlcelerl mlllteflk- Sonra tekrar siyah bayraklarla miş fındık mahsulümüz ba§ta purun düdüğü ile karıılanmıı. gölün kebarmaaı stıretıle su al Yrrıişehir l>oAa;'..ı 
lrr ic:in mUkcmmel bir muzarre- ·nırrrıJc söztin" ~r : ·11 etti: şehir bandosu olduğu halde, tır. tında kalan arazinin halka ve.~ Kl~~i~,1~.~~~~6 
riyet dostum.. - ştmrli doğrudan do&:·uya otomobillerle şehrin belli başlı Öğleden sonra Tanda aatlf eliği zarar rne~e bib.hu:;.r 1:'11 )teşı:ur Jıı~ .. :ane1~ 

MUsyU DUtan da: ltalya m va~·:etlni tetkik ede- sokaklarında dolaştırılmııtır. kooperatifi tarafından bir ziya· ~on lira 0 ara tes 1 ~ e 1 mış • Anadolu saz ht)• 

- Evet; neticeleri mükemmel lir: '. Şlr.1diki hnlde Maddalen~ Saat 1 O da ticaret odası ö- 1 fet verilmittir. tır. . f 
olabilir.. ve Napolldekl tıslcri hemen ta- nünde toplanan binlerce hal- Bu ziyafett ·· ·· ·· • Bu muazzam tesıaata ear o

··fett' B Te hu~unUcu umBauml ı lur:an bu paranın, yalnız hal-
Diye mUtalcnsını blldlrrdl ve mamcn boş:-.lmıştıi·. lngillz vt> km huzurunda iyi mahsul ye- mu t§ • a sın zer, ı- · l 

sonra yerinden kalkarak seri a· F ·ansız donnnmrları sıra ile tiştiren sekiz kiıiye mükafatla- kesir mebusu Yahya Sezai U- kın bu zarardan .. kurtu nıasına 
dımlnrla mas~nın başına gitti, r: • ;··v· Spcjlı • nhri Ueleri- rı valimiz tarafından verilmiş - zay, valimiz, belediye reisimiz. matuf. bulundugunu _kaydet
harltanın önUnc gcctı: ni bombarc!ıman ctmcktedtrler. tir. halk partisi başkanı ve daha bir mek ~ıle tamaİcıen .. yenne J1ats 

- Tabii şimdi size stratejik Duna mukabil ltalynnların da Bunu müteakip istiklal mar- çok davetliler hazır bulunmut. ruf bır para 0 ugunu ana.· 
bir isbalta bulunmıyacağımı bl- c:ok kuvyet:ı r y~,ı olan tayyn· şı çalmmı~. ticaret odası baıka- lardır. maktadır. 
liyorsunuz. Den crkAnrharblye- rleri de Ussu mUdaCna etmck-

ye alt bir general değilim. Fakat , lirler. Fakr.t lngillz, Fransız Balıkesı'rde hava hu"cumuna Öz karde,ini öldüren 
başvekil ile görUştUğUm zaman tayyarelerinin ducar olduklar• m.Jıkiim oldu 
bana bu deniz harbi muzarteri. zararlar, te,·llt etmiş olduk • lzmir (H•Jsusi) - Urlanın 

Bir sabıkah tevkıf 
edıldı 

ı;; yaşlar:nda Andon adtll 
bir lhtiyar:n :Mahmutpa~ f 
kuşunda 4 ı;rasınr caıan •• i 
kalı hırsızlardan Todorlnl1l· 
rlnci sulh C"'Zad& g6rUleD ııtı 
halı emesi bitirilmiş. iki a'/ 
gUn mliddetl\l hapis ccıı•' 
mahkum edilmiştir. 

yetinden sonra yUksok harp ko- lnrı hasar ynnınlia pek ehemmi· karşı korunma tecru"belerı' Kavacak köyünden Öz karde İ 
mltesi tararından verilmiş olan yetsizdlr. Evvelisl gUn ltaly~n- Yaaini kazaen öldürmekten suç 
bazı kararlarclnn bahsetti. lşte Jar yeniden ,.. 'on ile Marsilya- lu ve mevkuf Tahir Ertepenin Yapılan duru,ma sonıJ / 

şimdi size bu hususta uraıc bir yı L::ı11'' ·an ctm v(' teşeb- ilk tecrübe yakında yap·ııacak aiır cezada devam eden mu- Tahir &tepenin suçu sabit"' 
fikir \"ermek l3llyorum. bUs lmişlerdlr. Fal·at Fransı:r. hakemesi temizlenmif ve kara rülerek Türk reza kanun~~~ 

Ve bundnn sonra UııUnd .J•ı- tayyareleri bir çeyrot. saatlik Balıkesir (Hususi) - Yur. herlik müdürüniin ittirakile yıı rı tefhim edilmittir. 449 uncu maddesi mucibJP"'• 
ran sepetten siya!! lıi r 1.ıayrak !.>'r hava harbinden sonr& Frnn· dumuzda ilk defa havaya karsı pılnn toplan•ılarda hava bom· Babalarından kalan bir tar- 22 sene hapsine, 51 inci ~-" 
aldı .. Bu kl1c:Uk siy,.ıh lıayrak ah- " nl:ı • lt:ı•yanlara ce· korunma denemeleri lstanbul - bardımanından gelecek hasar lanm taksimi meselesinden do- den:n son fıkrası mucib.V-J 
tokayı ıc:nrt'.'t edlyorrlu. JC'nnem ynprı 'ardır. lşte bıı da 23 ağustosta yapılarak iyi >1c zararları ortadan kaldırmak, ~an anlaıamamazlık bu hadise verilen cezanın üçte biri t 

J'orn'tcye n•cnsup on iki mu- sebeplerle Vintimil sahtlleri a- rıeticeler cld.: edildi. yaralı ve gazlılann yardımına ye aebebiyet vennittir. Tarla lile binnetice 14 sene ve 8 
rahhns omu7. omuza vermişler çık' -·11.. .... .l adası civarından lstanbulda yapılan bu tecrü katmak üzere bine yakın vatan müteaaviyen taksim edileme- müddetle ağır hapsine 
)Iösyö Dut.anın yanında bir ya. c 1u··u T'~ • in adalarına vF belerin neticeleri Dahiliye Ve- daş şehrimizden puir korun- '1lif, cıkan münakaşa cnuaaın - vcrilmittir. 
rım 111\ ı re re' l rm i!ılt-r, Yerllec"'l :-· , · ,.... ' •· ı ""' ı~ -ek Mal kaletine gönderilmiştir. Pek ya· "lla yardımcısı olarak aynlmı§· da hiddete gelen T n.hir Ertepe Suçlunun 33 üncü 
inıhatı '11kkntle di ıliyorlar,dı .. tanın şimal.ne Ye Korfuya k"· kında vil&yetimizde de vekalet !ardır. çifte ile , kendisinden 13 ya9 mucibince mahcuriyeti katı 
\to.yo nuııın anlnlrıınğa ba in· '1ar · r'cştlrmtş olduğ'um şu ~1- ten r,ehcck emirl"'re göre pasif Bunlara timdiden tebligat '(üçük olan kardeAi Vasini ağır ye halinde bulundurulmalı 
'r: ynfi bııvrakl: r dlin geceden iti- komnma tecrübel'!rİ yapılması vapılmaktadır. Yakmda vazife- <turette VllT'ftlıyarek öldürmüş- müebbeden amme hi::meti 

-· .• tık lta:)1trıırı kuvvetleri· l · bir~ok deniz t ··sor ı"ı·· mııhtemeldir. !eri de öğretilecektir. •ü. Katil 40, maktul 25 yaıın- memnuiyeti de muvafık ,O 
ı l'lk,·lrr. ' 1 ın1>li 'mcı;'"l" TJih ( Dcıha uar) Esas,.n vnlim:zin ve sefer. Ja idi. mü~tür. 
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1 Siyaset A 1 emin de=~-1 
itler 4 sene,de n,e Yedi küçük d·ev-

Alman P.stilasından endişe eden 

ıi· 
11· 

-
"'' 8 1 İsveç, Norveç, Danimarka, Holanda, Belçika, ıır h 0? 8c~clcr zar/mdaJ...-1 mduklarnuZ.a Alm"m diktcrt.öril ınt.lcr çok, lıc~n dcıb~: E~~· §~~l.cr söyledi. ~liil\ıimctinin ~l~mı~ı 
>· • ~clıf §ckıllcrclc ı:e lıcnıcıı lıcr :.ammı clc.fiişcn formiillcrlc ı:nh cft1 .. Dalıa doynwuıso-::u 1ıc fıılı arasınila damırı ayrılılc go'ı\ıllılu. 1 Lüksenburg bitaraf ka!.ıbilir mi? 
oı· .~ .. ?:ıdaki ya:.ıcla llitlcrin §im-<liyc l;adar süylcmi-" olduy~ıı uir çoksö:;Zari ve bunlara nmlmbil ya;nnış oldu[i!t 7ıarc1;ctlcri buT\:A_"lık. -·---·Y···a···Z··a·-n·-.. ----·--·-·-™ 
ıo- ,., ~ nın bu hudut. mmtakasmı geri 
••• 

1 
HITLER NE DEDi? 

i\ı Mayıs 1935 
1 
illan hükumeti kendi ihtiyarile yapmıs olc!uğu biitlin mu. 
ere riayet edecektir. Binaenaleyh Lokarno muahedesine ri. 

' ~ecck ve bu muahedenin tahmil ettiği mecburiyetlere uya. 
'll', 

~ıh n n·ıayıs 1935 
ı · ~~·§ hükumeti bilakaydüşart Versay muahedesini:ı bütün 
·~ rl.}e.rine riayet edecektir. Araziye ait hükümler de bu me
t!· l~ır. 
ı· ıQ lr 
s· ~ "-anunuevvel 1934 

•ayş hükumetinin Avusturya idare mevkii le alfikadar oldu. 
,bu idareyi kendi direktifleri ile temin etmek fikrinde bu. 

(u hakkmdaki şayialar asılsızdır .. 
lı.~anunusani 1935 

manya hiç bir şekilde A vusturyanm dahili işlerine karış. 
'l§ltrzu etmemektedir. Nitekim Avusturyayı ilhak etmek ve. 

ıl ~ lus yapmak hakkında da bir niyeti yoktur. 

ıA ırı M~rt 1936 
20 ç hır memleket Almanya kadar sulh taraftarı de~ildir. 
ır' 1 ~a yalnız sulh içinde yaşamak ve çalı§m~k temennisinde-
16· 

· ~art 1936 
•Z Ç'-ckoslovakya ile bir ademi tecavüz anlaşnınsı yapmağa 

? ; ~ 
, r. lrt 1936 
J\,., !jpada hiç bir arazi mutalcbatrm1z yoktur .. ,, 

.E:.Ylül 1938 
~:tl->t mıntakası Avrupada talep edeceğim son toprak par

.,., ,· l3en Mösyö Çcmbcrlayn"e bir kere Südetler meselesi hal. 
rı• l!a~ sonra art1k Avrupada hiç bir arazi meselesi mevzuu 
:ı!· S !)ııycceğimi vait ve teyit ettim .• 

b'r ~ tylül 1938 
~ :!rıtııı.nıış olduğum en mühim miişkül Polon.;.a ile Almanya 

ı 0 >_1lki münascbattır. Biz Polonya ile yaşıyan iki milletiz .. Hiç 
·
2 

'Jl l\ diğerinin hayatına kasta hakkı yoktur. Ben bunu tak. 
r>· ~~'Oı-um. Otuz. üç milyonluk bir nü.fus..mubi!kk.ak ki denizde 
·c· l'ece muhtaçtır. lştc bunun için ıınlaşmuya varacak bir 

'i;l)ı • 
c• ~·ak lazımdır. 

ııJ .\J art 1936 
nı• ~l lllanya hiç kimseye taarruz etmek istemiyor. Polonya dai. 
sc· l acaktır. 
ıı • ~ f\.ıayıs 1935 
it' 

1
§evjzm nazi felsefesi doktrinleri \'e idealler) ne nfıknbili tl'. 

~ ~kilde muanzdır. Binaenaleyh, biz Sov_yetlerin menfaati
,, ~ır anlaşma ynpmıyacağız. 

' ~ ~rt 1936 
~ •ell~rn istemediğim ve kabul edemiycceğim bir mesele Sov. 
~birliğidir. 

~nlYıını a~amı: 

VE NE YAPTI .• 
7Mart1936 

Almanya, hükumetinin kendi ihtiyarile imzalamış olduğu ~c 
biitün devletlerin riayet.ettikleri Lokarno muahedesini reddeder..~. 

7 Mart 1936 
Alman kıtaları Versay ve Lokarno m"uahcdeleri hükümleri. 

r.e kcavüz ederek gayriaskeri Ren mıntakasrnı işgal etmişlerdir. 

25 Temmuz 1934 
Avt..ısturyada naziler propagandalarını artırmaktadırlar. Baş. 

ve~dl Dolfus bir nazi ,tarafıoClan Viyanada katlolunmuştur. 
14 Mart 1938 

EPy,; hükumetinin tazyiki\ karşısında istifasını Yermeğc mec. 
bur kalan Avusturya B~veki!i\Kurt Von Şuşnig iktidar mevkiini 
terketrn.iıitir. Alman kıtaları AWıusturyayı istila etmektedirler. A. 
\.'usturya ilhak olunmuştur. 

29 Ağustos 1939 . 
Harp hazırlıklarına rağmen '..e\lmanya henüz sulhü bozmuş 

deJ:l-l;:·. Geçenlerde 1ngiltcreye bir\sulh mesajı göndermiştir. Hit. 
icrin cu sözünün hakikat olmasını bütün düny:ı. temenni etmek. 
tcdir. 

almak istediği ve almadığı tak~ 
Vard Price dirde rahat uyuyamryacağı en

dişesi içindedir. '.l'ıuıınmı;;; lngili.1.; ::.iyn:.ct 
ınuhnhiıi Finlandiyanın ise, daha çok 

hadiselerle dolu bir tarihi var
Vataııdaşlarına sulh ve em- dır. Fenlandiya, bolşevik Rus. 

niyet bize olduğu kadar aziz yadan hürriyetini istirdat ede -
bulunan yedi kü~ük devlet, bilmesini Almanyaya borçlu-
3rükselde yapılan bir konfe- dur. Bu itibarla bugünkü Al· 
.çmsa murahhaslar gönderdiler. man • Rus misakına Fenland.i

Maksat, bütün Avrupayı teh ya kadar muhalif bir millet ta. 
dit. etmekte olan harp tehlike· savvur edilemez. Zira Fcnlan
sir1'-:len muafiyet temini idi. diya, köküne kadar krzıl aleyh' 

Sebep de, bütün bu memle- tandır. 
ketkrin Almanyaya yakın kom Holanda dahi, yüz seneden 
şu Oıln1aları ve ta'<ip ettikleri ziyade bir sulh içinde bulunu
prens'ip şu: .. Kuvvet, birlikte- yor. Holandanın girdiği pek lia 
dir.,. fif mikyastaki son harp, Bel

Garp•ta Almanyanın hudut • çika tarafından istiklalinin kur 
lan F ra\nsanınkinden başka bü~ tarıldığı 1830 tarihindedir. 
yük bir devletin hududuna tc- Diğer taraftan Belçika ve 
mas ediı\Or. Onunla İngiltere a Liiksenburg, son harbin tam 

Eylül 1938 . rasında, mukadderatlarına kar- içersinde bulunuyorlardı. 
Ray~ hükumetinin Çekoslovakyaya vermiş clduğu bir ulti. şı pek en\-:lişeli olan bir takım BU DEVLETI..ERIN 

m:'lı m Südet arazisini istila tehlikesi~'maruz bırakıyordu. küçük dev~etler şeridi vardır. KUVVETLERi 
Teşrinievvel 1938 Bunlardan her biri tehlikeye Bütün bu devletler, Avrupa 

Siitlet mıntakası Münib anla§ması neticesinde Almanyaya il. maruz vazi)~~ttedir. nm büyük dostları arasında 
hak ed!:miştir. Bu devletlbr: harp çıkacak olursa, kendileri-

Mart 1938 Uç Skandi1T1av}·a devleti o- ne de sirayet edeceğinden emin 
Alman kıtaları Bohem ya ve }.fora\-ya:}\I işgal ettiler .. Prag lan - Norveç, tlsveç, Danimar. bulunuyorlar. Zira bunlar, bel 

şehrinın bombardıman edilmesi tehlikesi a\1tmda Çek hükumeti kadır. \ ki de çarpışan iki tarafın ara • 
bu i~gal 1•.,reketine boyun eğdi.. I'rağ işgal ;ı bütün Çekos~ovak. Baltığın şimal ucunda bulu- smda kalacak tampon devletler 
ya. ilhak clundu. Litvanyaya verilen ultimatqmdan sonra da Me- nan Fenlandiy~ır. olacaklardır. 
mel ilh:ık edildi.. '2 Ve Holanda, lBelçika, Lük- Bu küçük milletlerin vazi-

Ağustos 1938 ' senburgdur. Bu ı;..üç\.ik devlet. yetleri ve müdafaa kuvvetleri 
Alman matbuatı Polonyaya Karşı nteı;ı püğ,]~ ürmektedir. Hit. ler guruP.unun ba'§lıca ümidi, şöyledir: 

!erin etrafındaki kimseler Polonyaya beş gün z:ı.ôında taarruz c. Isviçrcyi de yakında kendi ara- - FENLANDIYA - Nüfu 
deceğini ve Polonyanın taksim olunacağım ~~lemektedirlcr ... larma katılmış olar.ak görmek. su 3,750,000. Şimdi 33.000 . 
HitJcr Danzig'in Almanyaya dönme ini kati suret · istem te 11c • r. _ derecesinde. Hava kuvveti l 00 
bu limıının Polon.ya için hiç bir_ hnya.ti kıymeti öTrnadrğmı bil. Şimdiki yedi devletin te~riki tnyynreden mürekkep. Deniz 
dirmektedir.. mesaisi 1930 senesinde başla - kuvveti, sahil müdafaa kuvvet 

Ağustos 1939 mıştr. O zaman Norv.eçin pay- !erinden ibarettir. Başlıca istih 
Hitler bu sözünü henüz tekzip etmiş değildir. "."e\ bunu tek. tahtı olan Oslo şehrinde kendi salatı hububat ve odundur. 

zip etmemesi de her 1.aman temenni olunmaktadrr. aralarındaki ticari münasebet - lSVEÇ - Nüfusu 6,500,000. 
Ağustos 1939 !eri görüşmek üzere topfanmış- Ordu, milli hizmetle teşekkül 

Sovy~tlerle Almanlar bir ticnrcl ve bir de ademi tc~avüz an. !ardı. eden ve §İmdiki halde mevcu-
la§ması imzalamıslardır. ;

1 
Geçen sene, beyn,elmiJel si - du 35,000 derecesinde olan 

\ yasi münasebetlerini de kendi bir kuvvet. Hava kuvveti 350 
ı aralarında organize etmeğe gi. tayyareden mürekkep. 
•. ristiler. Deniz kuvveti, bazıları 7 Ağustos 1939 

Son vakalar bu ifadeyi de tekzip etmiştir. 

---·----

lngilterenin Berlin 
sefiri Hendersoıı 

• 100 senelik sulh yedi dev- bin ton hacmini bulan sahil 
\etin Brükselde yaptığı bugün- müdafaa teşkilatıdır. lstihsala -
kü toplantı mevzuu. Kendi bi- tı: Mühim silah s~nayii, g~~iş 
taraf vnziyetlerini muhafaza et mı~yasta ham de~~r depozıtı:. 
mek i "İn en ıniinasip şekilleri NORVEÇ - Nufusu 3 mıl
araştır~1aktr. Bu devletlerin Y?~· Ordu:. silah altmda 15 bin 
menabii teker teker birşey ifa kışıden murekkep. Hava kuv
de etmese ele, bir araya geldik- vcti ordu ve donanmaya bağlı 
eri zaman esaslı bir kuvvet dır. 

, ~~şkil etmektedirler. Donaı:ım~ küçü_k sahil mücla 
Oslo konvansİ"onunun dört faa gcmılerınden ıbaret. Servet 

ş;oml azası, bir ~raya getirilin menabii: Zirnat mahsulleri, O· 

. !ler ve ·-Gö~ı~gm şahSr dOstu olan bu dıplomat bu-
~hün hadiselerine yeni birşey ilave edebi!eceK mı 

ce;. bütün dünya ihracatçıları - dun ve ham dı;.mir. . . 
nın\ dördüncüsü olarak gelir- DANiMARKA -· - Nufusu 
ler. t Bu ihrncat senede 200 mil 4,000,000. Ordusu silah altın -
yon\sterlin değeri bulmakta- dn 7 bin kişiden mürekkep. 
dır. Havn kuvveti: 100 tayyare. 

,,, ~~ en müh!m adamların _ 
• ·~ ' lngilterenin Berlin se

'il ~evi! Henderson oldu _ 
~i !'>he yoUur. Bu soğuk _ 
ı<!~lornat, harbin arifesin . 

Yine onların mi.işterek tica - Donanma: Küçük sahil müda-
Y.adaş ! lmuş, nazi matbuatı ta. Bitlerin başvekalet dairesin • ıet filoları, milletle·: arasında faa gemileri. 
rcfmdan herhangi bir hakaret den biraz ötede hain İngiliz se. dördi.incii geliyor. Odun ve Başlıca istihsalatı: Süt ve 

, :- ~·e tuğyan içinde yaşı. 
-ıı ltıHeltıe, sulhün ve em _ 
"' temadisi için ümidini 
·•ıern· 

~a. ~ış olnr. ve onu kur -
llt Ugra.~an bütün bir dün. 

da ınekik dokuyup du • 

r~?l'ı kımuir? Şahsiyeti, 
'\.' Çalışması nasıl<lır:' 
'\\:\ .. l ' 
ııa 1 lI~.r:dC"rsorı, Ingiltc . 
~i ~ısı pek n:t olan ~kar 
llden b" ·.1· D • .. w 
t~ ırıuır. aıma gııg. 

t~ !<lığı bir karanfil çiçe. 
~dar Çcnıb<!rlayn'in şcnıı"=i • 
ıı ıt ıneshurdur. l:;te lngil. 

l, 1( ıtıere göndcruiği adam 
'\ a:diı;i İngiltere ile Al. 
~ "'uıt ında de\-nmh bir an. 
~:t ua gelebileceğine Lü _ 
ri"den bağıa.ınıstır. Her han. 
-'l:t tes~aha çok Hitlerle nıü-

ıs elmi~. onunla ar • 

veya ıst,Lzaya maruz kalmamış faret binasında sade bir hayat süt istihsalatmda kom~uları i - mi.iştekatr. 
bir simadır. Hatta bu vaziyet, yaşamaktan hot"llnnır ve herkes- çin en mükemmel bir memba- . HOLANDA _ Nüfusu: 9 
Almanyada İngiliz aleyhtarı ha. ten daha çok çah!j:r. dırlar. milyon. Ordu kısmen gönüllü· 
rekct en son haddini bulduğu za. Bazan gece yansına kadar r. Bilhassa !ngiltere için .. in- den mürekkep olarak ] 6,500 
man dahi böyle de·.ram etmiş, !n. şığının yandığı görüiii:-. Pazar giltere bu devletlerin bu nevi anavatanda silah altında. 40 
giltcrc'-'C hücum etmislerse de, 1 f'l'Ünleri dahi, bi.ıJ.tün sefarethane 1 

J ~ o istihsalatınm yüzde kırkını a - bin kadar da Holandaya ait 
s<>firine bir ~ey süylememişler - erkanı mezuniycti:ıi geçirmektey maktadır. şarki Hint adalarında. Havn 
dir. ken, onun vazifeı b~ında kaldığı Skandinav milletlerini bu- kuvveti: 500 tayyareden mü -

Genç göriintir, korilonunu par. görülmüştür. günkü rahatsız Avrupa millet· rekkep. Donanma: Büyük ge-
makları arasında çcvirmcği iti ~ Bununla berabere kendini yor. 1 f k 

, erinden ayıran ar , uzun zn- milerden müteşekkil olmayıp, yat ettiği bir monokl ta§ır. Nük. maz, sporu aslfıtihmal etmez. d b . h "h ·ıA 1 
man an en arpten ve ı tı a · i.iç tane 6,000 ton kruvazör, ledandır ve resmiyetten uzak yn. Bilhas~a golf 1 C'ynamağı !'levcr. -

şar. Pek resmi vaziyetler müs _ Ziyafellerini, ekseriya sefa • en uzak olarak yaşamalarıdır. 13 muhrip, 21 denizaltı gemi· 
le$1a olmak üzere, ekseriyetle rette bir başkaiıtdiplomatln "bM- Bir asırdan ziyade bir miiddet sidir, ki bunların büyük bir kıs 
yün bir sveterlc gezdiği görül - başa .. yemek yrirnck şeklinde t~s iQn Norveç ve lsve~ sulh ha - mı Şarki Hint adalan donan -
mcktedir. Bu yün sveter, alcla _ bit etmekten h~Ianır. Yapmağa lirlde yaşamıştır. Danimarka- masma tefrik edilmiştir. 
de günlerde kırmızı renktedir. mecbur olduğu lmbul resimlerine ' ı ın'~Almanyava karş! son har- BELÇiKA - Nüfusu: e 
Hatta bir gün scfarethane<lc \'C- gelince, gelen d~vetlilcrden sı .. bi 64 deydi. milyon 500 bin. Ordu: silah 
rilmiş olan bir kabul resminde kıldığı aşikardır.~unu da, halin. O zaman Şclsvig - Holş altında 90.000 kişiden mürek· 
çizgili pantolon ve siyah ceket . den anlamak münıtkündür. Zira tA.yn Prusya topraklarım Prus- kep. Hava kuvveti: 21 O tay-
Je beyaz svcter giydiği bile gö. davetlilerin umumry.·etle ellerini yaya kaptırmıştı. Faknt hunu yare. Donanması yoktur. 
lülmüştür. sıktıktan sonra, Eali-i.n bir köşe • ~·~"=''"' bilfıhar.a V ersay muahedesile LOKSENBURG - Nüfusu : 

Uzun boyludur ve bir model ye çekilerek bir diplqmat arka - ·..;,..;.._____ yn~ılau\ ~ir plebisit neticesinde 300.000. Ordu yekunu !)0. 
kadar yakışıklı \'Ücud:ı. malik- da.sile konuşmağa ko~ılur. lngiltcrcnin Bcrfüı sefiri lgerı v~ı. Hava kuvveti yok. Donanma 
tir. (Dcı·amı 11.inci{lc) Sir Ncvil Henderson Şimdi,Danimarka, Almanya fDCf1ann 11 irıridc) 
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rı i Sır heyeti 
An karada 

Henderson lngiltereôiıı ceva- Balkanlarda iki 
makOs harek~ 

Atatürk'ün kabrine 
çelenk koydular 

bını dün geee Bitlere verdi (B~UJTafı l 
retle aulbım muhafaZa&ı 
rile her vakrtten fazla v 

Londra, 28 (A.A.) - Kabine yük elçiliğinden çıkarak otonıo -1 ğine göre, Lo1onya hükumeti, 
öğle üzeri topla.runıştır. Lord bille Alman Başvek8.Iet dairesL Polonyadaki Alman ekalliyetinin 
M.angham hariç olmak üzere bil- ne gitmiş ve derhal B. Hitler ta. fena muamele görmekte olduğu. 

3ugün §ehrimize gelmiş o- tlin nazırlar içtimada ha.zır bu - rafından kabul edilmiştir. na dair .Almanyamn ileri sürdü. 
ıc.u Mısır askeri heyeti reisi lwımuştur. Hitler - Hen1erson mülaka - ğü id .Jaları &rlin nezdinde pro. 
tümgeneral Hüsnü Ezzeyd.i pa- Londra, 28 (A.A.) - İngiliz tına B. Von Ribbentrop jle B. Hit testo etmiştir. 
f<ı, •aat on birde genel kur- parlamentosunun ~yarın s~t ffirin husu.si mütercimi orta elçi Resmi Tebliğ 
may b~kşm mar~l Fevzi Çak l~,~5 te to~lanaca.gı resmen bıl. B. Schmidt de iştirak etmiştir. Varşova, 28 (A.A) - Resmi 
mağJ • müteakiben asbaşkan dirilmektedir. B. Henderson, daha evvel ln. tebliğ: 
..,rgencral Asrm Gündüzü, ha_ Londra, 28 (A.A.) - Roman. giltere büyük elçiliğine gelmiş Bir kaç zamandanberi Alman 

. k"l' ş ··kr ·· Sa ~ı ya sefiri ve bundan sonra Fran. olan Fransız büyük eldsi B. Cou. matbuatı, yalan dolu neşriyatta 
ıcıye ve ı ı u u raçog u - i> 

·ıı· ··daf k·ı· Na · sız sefiri bu sabah hariciye ne - londre ile görüşmüştür. bulunarak PoloLyayı Alman e. 
·1 u, mı ı mu aa ve ı ı cı 
rmazt ziyaret ebniş ve Anka- zaretine gitmişlerdir. Ber1in, 28 (A.A.) - Resmi teb- kalliyetine eziyet etmekle itham 

1
. . k t b ak tır Londra, 28 (A..A.) - lngiliz Iiğ: eylemekte ve yalnız yanlış değil 

ra va ısıne ar rr mış . b' . b .. t 12 d to FU'hr b k f k . 1 
8 A ) _ Bu ka mesı, ugun .saa e .. P - e_r, u a _şam saa. t 22.30 a at tamamıy e t~ydurma va . 

Ankara, 2 (A. . k da da b 
hah h 

. . lm' 1 lanmış ve 12,50 ye a r muza.. , yenı aşvekalet daıresinde, kalar saymaktadır. 
"' şe nmıze ge ış o an r:d b 1 t d h · · B · "' 
1\1 k 

• h . l Z I O kerele e u unmuş ur. yanın a arıcıye nazın B. Von u neşrıyat, hükumete tama -
ısır aş en eyetı saat . · ı k R" ~ A Ul dan d f 'b' .Kabıne, Hltlere vcrı ece ceva_ ıbbentrop da oldugu halde~ !n- mile bağlı bir matbuat tarafın • 

ıa . us mey. m ~ za er a 1
• bJn metnini tasdik etmiı;ıtir. giltere büyük elçisi 'Sir NeYille dan yapılmış olmasına rağmen 

c!e.sıne asken ~~rasımle çelenk Londra, 28 (A.A.) - Kabine Hendersonu kabul etmiş ve bü· ~azete propagandası ~erçevesi i. 
~:rınu~ ve muzıka Mısır ve içtima.mdan sonra, hariciye nazı. yi,ik ~i, Filhrere :lngiliz hüku· çinde kaldıkça, Polonya, bu neş. 
1 ıırk marşlarını çalmıştır. n Lord Halifaks ve Jnailtereni.n metinin mesaJ·ını .....,,.,... riyatı t~1·zip etmbk veyahut ar. 

Ç l k k .. k. o ver .. .u.:;ı .. ır. G" 

e en .. 0~asmı m~tea ıp Bertin bilyük elçisi Henderson, Berlin, 28 (A.A.~ _ B. Hen- ru. edenlere iyi niyetlerle malu -
gene~ Huanu Ezzcydi .. paşa. Çemberlayn nez.dine giderek bir derson, B. Bitlerin yanında iken, mat vermekle ıktifa eyler. 
mer,ı:wımde bulanan asken kı - saatten fazla görilşmüşlerdir. Mareşal a0··n·na b k"l t d · Fakat bi,r ka" gündenberi bu t · f • • e.• aşve a e aı- ~ taY\ le t~~ eye, fntŞ~~· _ ıf-lendenon Berline Hareket resine gelnıiŞw. sırf uydurma vakalar ve bu yan-
~ken he.ret reım rumgcne- Etti Berlin ı28 (A.A.) __ B H • lış haberler, pek muhtemel ola. 

r-:: ı Iüsnii Ez:e~ ~ .aet BerUD,. 28 (A.A.) _ Londra • derson, ~at 23.40 da ba_ş~eka~:t rak muzır niyetlerle fena malU .• 
1 J de beraberinde asun ht!yet ~ 6ğrenlldiğiııe göre, Çepıber _ dairesinden çıkmıştır. Büyük el· mattar edilmiş bulunan en yük. 
azn_!arr ve mih~~ o1 - syW8 ya.p~ ıniilikatt.u sonra çinin B. ıntıerle yaptığı görüşme sek Alman zima\--ıdar unsurları. 
d ugu halde etnot?J"lfyıl rnlize • ffe~reon ta~ye binerek bir buçuk .saat kadar sürmü§t"' r nın sözlerinde yer bulmw,tur. Bu 
s:ne gidcuk cbedt ~f Atatür· i3erl.iııe hareket etm~. u · suretle Alman hükumeti, bun ~ 
J<iin muvakkat kabrini ziyaret Londra, .28 {A.A.) - Başve - Fransa da dan bir diplomasi oyunu elema-
etmiş ve bir çelenk koymu~- kil Çemberlayn saat lT,40 ta sa. nı çıkarmak istemektedir. 
tur. raya giderek kralla bir saat ka~ Paris, 29 (A.A.) - Hitler, mu_ Bu keyfiyeti nazarı dik.kate a. 

allakta kalan. meselelerin kuvve. ı h··kr. t· t ı ef dar görüşmüş ve saat 18,40 ta an u ume ı, c:ı ernasyona -

japon kabinesi 
istifa etti 

saraydan aynlreıştır. te müracaat edilmeden halli için kan ve hükUınetieri bile bile al. 
Almanya ile Pclonya arasında d tma · tihdaf ede b 1 Diğer taraftan kral Uç çeyrek a yı ıs n u usu . 

saat müddetle harbiye nazırı doğrudan doğruya mü,zakereye leri, resmen prntestoya mecbur 
Horbelişa ile de görü~üştür. girişilmesi için dün Daladye ta. bulunmaktadır. 

uJ • .;raJ ı 1 incide) Lon_dra, 28 (A.A.) - İngiliz rafından yapılan teklffi reddet- Şimdilik fazla tafsilata giriş -

1 h · · Lord Halifaks miştir. meden, Lodz civ~ruı.da 24 Al -
Yeni kabinenin nasıl kuru a ancıye na.ZU'I ' Fransanm Moskova Sefiri 

c;ığı hokkmda tahminlerde bu· ~aşvekil Çe~rlayni saat 19 da Pariste manın katledilmetıi, Bielsko ci -
hman o, rnei ajarıH, hariciye zıyaret etmıç ve &..'.'Jvekaletten varında 8 Almaıım öldürülmesi, 

. J . . d'ki üç çeyrek saa.t sonr:ı. ayrılarak Moskova, 28 (A.A.) - Fran. mahkeme kararı Ue tıazı Alman.. 
nezaret.ne nponyanm şım ı . . . d.. .. t" sanın Moskova bümik eldsi Nag ların h-.:ıım edılm°'"'I· , Alman e. ' • d b ·· ·· k 1 _; _' Ş' · harıeıye ,neza.retuıe OIUDU§ W'. . -'.. ıı< • a.o ....., 
.on r.,.. ~Y~ ·~l . ~t· Londto., 25 (A. • - UM-d Ha- ~ır bu balı tayyar Jl v~Stok-

:>tı. nuıı getırılmesı ıhtımalmden lif k t 15 te p l b" .. k holm yolu ile Parise hareket et. 
L L ı k di a s, saa o onya uyu . . . 

ctosey eme te r. 1 .. B Ra ....... ı.·• . k b 1 t ınıştır. Vazıyet l.akkında hükiı. 
Maliye nezaretine de Japon e ?181 kı. --1~~~.u.lı Y1

.1. a u -~ı - metine izahat verecektir. .. ..d.. . mıe ve e.uuısıne ngı ız eevcı.-u • . 
bankası umumı mu ur muavı- 1 b·ıa· . t· Parıs, 28 (A.A) - Ayan, mec-

T 
. . 1 k nm esas arını ı ırmıı ır. 1 • • h .. 

ni şuşmn tayın o unaca tır. C B .. N edil :ek usı arıcıye encUmeni bilrosu 
Tokyo, 28 (A.A.) - Hir~- evap ugun ıeır ~ . bugün saat 15.30 da t"planmış ve 

numa , kabinenin istifanamesi- Lo~dra, 28 ~~·~·) :: Rö~ın enternasyonal v::ıziyetı tetkik ey_ 
ni imparatora takdim ettikten si:ası m~~arrı:,ın~n °?1"~ndı~ lem.iştir. 
sonra beyanatta bulunarak de~ g_ore, 1n~ıhz hukumetının .~tıe. Paris, 28 (A.A.) - B. Dalad. 
miştir ki= rın deklarasyonunu.na verdıgı ce- ye, Moskovadan dönmüş olan ge. 

"imparatorun emri ile kabi· vap her halde parlamentonun fa- neral Doumenc'i kabul etmiştir. 
neyi teşkil etti ğim zamandan - rı.~ topla~tısmdan evvel ne!t!'e. Fotoğraf ve Sinema vesikala· 
be . 1 . dılmıyecektır. S .. 

rı onun arzu arını yerıne ge- R' 'yte . ·ı~ ıt· v . • ... ,,, rma ansur . k da la l b" o rın ı ave e ıgıne go .. ", . 
tırmek ve ar a ş rım a ır - Lo dra h'"k"'- t" B H'tlere bu Parıs, 28 (A.A.) - İhraç cdi. 
ll · ç· d k' k " h k t n u ı.u.ue 1

' • 
1 

' l k l b" · "' <.tıe , ın e ı as erı are e ~ .k odil ede 1 t~ ece o an iltün fotograf ve si · k" vcsı a neşr m n evve ı;.-,.. _ • -
lcrın hedefe ulaşması ve §ar ı k.k. . . ı:- 1 ı>ütün zama.. nema vesıkalarınm i$tihbarat u-
A d 

. l . . .. ı ı ıçın azım o an t- , • .#" • 
sya a yem Jır nızam teessus b k ... .... edı'vor gibl. mumı servısı ~eıının imzası ve 

. nı ıra magı ar""" ~ b · · · 
edebılme.sı ıçın Japonyanm .... 

0 
ektedir 11.Ilların çekılmı3 o!dukları de. 

k 1 - .. k"' I" k goru m . partm f . i . . arşı nştıgı mu§ u atı yenme Londra 28 (A.A.) _ Press an pre esın n vızesıni ihti. 
azmile elimden geleni yaptım. Associati~n'un bildir:liğine göre, va e~esi icap etmektedir. 

_Harici siyaset e.h~ak prensip parlamentonun yarın saat H.45 Parıs, 28 (A.A.) - Air.Fran~ 
lenne dayanılarak ve esas he · te yapacağı toplant;.nın hedefi, k~panyasınm, nak.!~~ıt~ın tahdı. 
def dünya sulhuna hizmet ol. enternasyonal vaziyetteki son in- d~_hak~md~ neşrettıgı bır habere 
mak üzere takip edilmiştir. A- kişaflarm iki meclise de bildiri!- gtre, şımdıki hald~ yalnız P_a -
ra sıra imparatora nrzedilen Av mcsidir Avam Kamarasının ya. r s, Londra, Parıs - Marsijya. 
rupa siyasetimiz bu prensibe is rınki t~plantısı~da Başvekil B. ~a.z:8blang& - Cezayir hatlarile 
tinat ettirilmiştir. Yeni ihtilaf - Çemberlayn bu hususta beya • urıye ve uzak §8.rk hatları nor. 

' mal -kilde '"""' kt" tarla Alman • Sovyet ademi natta bulunacaktır. - ~yece ır. 
tecavüz paktı neticesinde Av • Loi'."ıdra, 2 8(A.A.) - Japon ve Almanyad,n ı;:ranaya Tren 
rupada hadis olan garip vaziyet Çin büyük elçileri bugün a.kşa - . İflemıyor 
Japonyayı, hazırlanmış olan ha ma doğru hariciye nezaretine git Par1'. 28 tA.A.) - Alman. 
rici siyaset formülünü tama. mişlerdir. yadan eark istasyonununa artık 
mile yeni bir harici siyaset for Londra, 28 (A.A.) - Bugün iki trenler gelmeme.ktedir. 
miilü bulmaya sevketmistir. ila14 yaşında 500.000 den fazla Almanya ile 11mal ,stasyonu a.

1 Bu buhran devresini :ı: geçir- çocuk bütün Londr~ hav~lisinde rasındakl seferler de inkıtaa uğ. 
mek fizere cahili siyaset unsur tertip edilen umumı tahlıye tec. ramış~ır. 
lanndA yapılacak ıslahat ile ha- rilbesine iştirak etmiştir. . Parıs_, ~ (A.A.) '""."' Resmi ce-
tici .lyasette 1'Ukubulacak de_ Buna mümasil tecrJbeler bil . rıdede ınt_ıp.r etmi§tir: 
ğtşiklı ğın siyasi vaziyette bir tiln şehirlerde bilhassJ. Manches- 1 - ~il~ete matbuatı ve 
t :b :dd ·· ı h lkrn h · · J ter'de de yapılmışt1r her nevı neeııyatı .kol)trol etmek 
:. ~ hau v~l "h lıssıyaltmc :1 -Bertin 28 (A.A.) ·_ Alman _ işine müteallik teoklllt vtlcude 
;ıır ta vvu usu c ge mesı· ' . . t' k b k" " · · ı . ld - \ •anrn tn~ltere bilvük elçısı ge ırme ve u teo latı iılet • 
~ı ıstı f~ f!~eıcBte ~ ııgdu~a ffendenıon sa.at 20.:ıo " da hususi mek için za.ruri olan tedbirleri 
u;e~ ·e b nıı~. h u~ ~~ 0~ t:ı~re ile Tempelhof tayyare kararname iadan suretile ittihaz 

yı. r ı, • u S1l a ıı;a ı n enın rmr.~dan rna tn m i:s ve derhal Ber- eylemek hususunda hUktlmete 
~nfasmr 1mpamtora tnkdim et fmı1ek1 tngiliı hüytik elçiliğine salahiyet bahşeden kararname, 
tır;; ·· ı:-itm!~tir. 2 - Negredilecek her nevi mat 
G E.NERAL ABE KABTNEYJ HENDERSCN • HlTLER bualar, desenler ve yazılarla rad. 

KURACAK l\10Lı\KATI yo neşriyatı ve sinema proeksi. 
Tolc.yo, 28 (A.A.) - Genej Berlin. 23 (A.A.) - B. Hen. ıonları üzerine sansür koyan ve 

ml Abe, yeni kabin ... yi teşkil lderson. saat 22.l5 te İngiliz bil- bunların ihracını meneden karar. 
··tmek va zifesini kabul etmiş _ _ name. 

ve ~örü~mcl.erin~. başlamı~tır.lj("in bilh;ıssa Londr.l Bi.iyük el· Polonyada 

kalliyeti icin t.ıJıs:t kamplp,n. ku 
rulması ve.saire gibi yal:ıJI itham 
larr tebarüz ettirmek icap eder. 

Tamamile uydunna olap bu ha 
herler, şayanı tahbihtir. Yukarı. 

da zikri geçen hadise~erin hiçbiri 
hakikate tevafuk etmemektedir. 
Polonya devriyesine ate~ edildi 

Varşova, 28 (A.A. l - Alman 
-Leh hududunda hır Polonya 
hudut muhafaza devriyesi iize
rine ateş açılmıı:ı, dt!vriye mu • 
kabele etmiştir. Alman askerle • 
rinden birinin arlrnda~ları t ara . 
fmdan taşmdığr görüldüğünden 

bu askerin yaralandr:~1 tahmin o. 
lunmaktadır. 

Varşova, 28 (A.A.) - Yukarı 

Silezya ile Bohcmya ve M_oravya 
protektorast hudud:.ında Alman 
muhafızları !vioravsk:ı. - Ostra. 
va'daki Polonya konsolosunu da. 
ha sonra konsolos muavinini Po. 
lonyaya gitmek li.zere huduttan 
geçmekten mene mi~ierdir . 

Moravska - CstraYa konsola~ 
hanesi mahalli nııı.kamat nezdin,.. 
de bir teşebbüste bulu?Jmu~tw: 
Protektora ile telefon ve telgraf 
muhabereleri kesilmiş old1Jğun . 
dan bu protestonun verdiği neti. 
ce hakkında henij?; bir baber. a· 
lmam::ı.mıı;tJr. 

Almanyada 
Alman Matbu3bnın Şiddetli 

Neşriyab Devam Ediyor 
Berlin, 28 (A.A.) - Al

man matbuatı, Polo.ıya aley· 
hindeki ~iddetli hücumlarına 
:levam etmekte v~ Almanyava 
karşı yapılan tahrikatı ve Po 
!onyadaki Alman halkına yapı 
lan zulümleri Slyrp d0kmekte
dir. 

Gazeteler. Almanyanm sab
rının tükenclijlini ve Alman şe
ı:-efine böyle il; nihaye dokl'.,... ' 
masma müsaade edem iyece.. . · 
.. ~emmiyetle k~ydeylcmekte 
:lir. 

Gazeteler, keza. fo~ilterenir 
ve F ransanm hattı hareketin; 
·fo tenkjt edere'< demokrMİ 
"'1em1e1·,.tle1· .... j Alnr"ly;rn1 an-Nnzırınr l: s tesının yarın ım - ç'si B. Şigenıitsu ile halen Pa

ıı ~ ra t;>ra ~rzed ı1 • ce~i kuvvetle ı'ris bi.iyük elçisi bulunan sabık 
'"'>ımın erlılwr!. t dir. hariciye naZtl'ı B. Satonun isim 

G<::-ıt ~c.:.:r, L=r :c:ye ne~::: re ti !erini zikreylemektedir. 

Pofonyanm Proteatoau ['ar>~"'F19.kla ;th -:. ın ediyor],. ... 
Va~!ov.2 28 (A.A.) - Sala . Berlin, 28 (A.A.) - Simr,1 

hiyetbr rr:.embalardan bildirilcli- denizinde bazı F r _ nsız kotra 

11.rmm Alman harp gemileri ta ve mrljiae i~ olaJI 
rıfından kontrol edildiğine 1

QD antanb eePbeai, .oatt 
lair bir Fransız membamdan ı:ephesi de ku'Vftt .lnuflt'• 
ıerilen haberler, n .. smen ya - Fakat çok gariptir ki,_,. 
lanlanmaktadır. goalavyada görülen bu 'P" . 
. ~an yada ves!ka usulü ihdu · perverane uyanıklık eseri .,_, 

Edildi şısmda onun cenup kom 
Berlin, zc ( A.A., - Alman im Bulgaristanda t ~··--

:stihbarat bürosu veıilca u . aksi~ suBı düşmanı:ğı 
1chi ile yeni bir iaşe sistemi ih çarpıyor. Bazı Bulgar 
l<'s edildiğini bildirmektedir. !erinin şimdiye kadar 

Her vesika hamiline haf tada edegeldikleri Dedeağaç 
100 gram taze et veya konser ci davumı bu defa T~ 
ve, günde 60 gram tereyağı cima çevirerek BalkanlarO' 
ve peynir, haftada 280 gram k-Ununa suikast hazırlaJ 
ıeker. 11 O gram marmalat ve.. önayak olmak istedikleri 
ya fazla olarak 55 gram şe- p)ıyor. 
ker, 150 gram un, 32 gram Bulgar milleti ve 
'cahve veya kahvenin yerini nin akhleliminden n.ııt.a.ıı ... 
~utarak madde. yüz binlerce masumun l...ıllMıll 

Günde 20 santilitre süt ve - le .&ıirülecek bir ateşin 
rilecektir. muma çalqan]ara ibret 

italyada 
!ta!ya da Hazır!ıklannı • Bitirdi 

Roma, 2~ (A.A.) - İtalyan ga
zeteleri Musolini'nin harbin önü
ne geçmek için sarfettiği gayret· 
bri tebarüz ettirdikten sonra ~ün
yayı öldtirüeti bir ihtil8.ftan kur
tarmak için hükumetler tarafın
dan yapılan mesaiyi Polonyahla· 
rın bir takım taşkınlık ve tahri
katla baltaladıklarını ileri sürü-

o!mak üzere Yugo:Ja 
vatanperverane suBı ve 
ma levhaaım göstermesi 
nir. 

Bununla beraber, 
mtanbna dahil olan de 
için de bir vazife terettiif' 
mektedir. Bu vazife de 
"U"alarmdaki anl~a rab 
nm icap ettiği siyasi ~ 
~edbirleri vakıt geçi 
-•--•-&- z· dün' a hi IWIUlKW-. l':'a y 

yorlar. rinin bu~ünden varma "' 
Gazeteler, İtalyanın ısulhu mu· alacağı beDi değildir. tJI 

hafaza için elinden geleni yap- A•ıtıı ' 
makla beraber umumi bir ihtilat ----------:-:--
ihtimaline karşı her türlü h~r- ferli eden meslek 
!ıklarım bitirmiş olduğuna işaret l 
etmektedir. öğretmen en . 

Roma, 28 (A.A.) - Resmi ga· Ankara, lB (Hususı)o~ 
zcte, sivil tayyarelerin ltalyadan. fa.arif vekaleti meslek ·el 
Afrikadaki İtalyan arazisinden. ö~retmenlerinin tetfi cet' 
ve Ege denizinde)d Italyaya ait ıazırladı. '\~ 

?O ı· ıLP.13• ~tiıııitJhldeJUC~-·-_..._.-...&.luna rröre.... l~ ,kar 
neq!il} bir k._ararnamE: n~~ffetmiı;;- iraya geçenler n r 
tir. Bu kararname havai hatlara Tacettin, Diyarbakırd~d 
ait tayyarelerin normal surette ammer, lstanbuldan Nı 
seyrüseferini istihdaf etmemek- Saygun, Kad;köyden 
tcdir. Altınlı. çe 

Belçikada 25 liradan 30 linı.ya ge 8 Adan~dan Sabri, f.n~ar 
Brüksel. 28 (A.n.) - Belga a- Saliha, Ankaradan Saırtl. 

jansının bilJırdiğine göre, Kral, hin, Enver Arman, N~Z1111 

bugün İngiltere ve Fransa büyük men, Kadıköyclen Şazıye. 
elçilerini k~bul etmiştir. Her iki kiidardan Nii!;.het, lstanbll 
büyiik eh:;i, bir &nlaşmazhk ihti· Sırrı Dokunt-er, lzmirdefl 
malinde Belçikanm bitaraf:ık viş Ersay, Celalet Ulkri._

1 
~ e 

muhafaza <.>tmesi takdirinde, ln· Taner, Samsundan Kunı1 

~illere ve Fransa hükumetlerinin li, 
bu bitaraföğa hürmete kat'i .su- ı 3-0 den crtu~ be!C ge 
~tte azimkfı.r olduklarım Krala .ı'\fy.Qnda111. Nedime, An1'B 
resmen bi~ıniştir. Du dekl:ı- 'Mazbar Nazım, Melek 

11 rasy~~la.r~ Belçi~n~ bita.rafl ğ;· Kemal Kantarcı, A~lll~ 
na dıger herhangı bır devlet ta· 'ıan, Bursad1JJ1' Enıka 
rafından da hürmet edilmesme Saadet Noyan. Muharref11 
.menuttur. Aksi takdirde Fr~n- 1;~z tstanbulda.n J\!!c}ek 
'3a ve lng!ltere, ~elce vermiş "!\i!.l. ·~ .. ııPf Alt~n. Jzmirde1' 
oldukları garanti taahhiitlcrinc .,, t D1'nemre, Slvastatl 
bitt:.:.bi 8ad•k kalacaklardlr. Akvazı.' 

İtalyan sefir1 
Romadan geldi 

Yarın Ankara:,•a 
aidiyor 

3.5 ten 4ü lirflJ'a .~ 
i · ·r.s ~rbn M"hmet A ı 
!'W:i,.dr.n Kemal Seı~,,r. 

-·-- - nn""''""l. .., - • to' 
40 dan 5!) ye ge<"cnl\ 
r,_1 •1 r · • ' - t Artutt• 

• Nail F~n. _,J 
1(} den 60 lir.ava ga'l-ı.l k . 

· ı~ıı f'1e 'at T ~zere11• ~t ' 
· · m-açivi. ~~r~ 
~O c\an 70 1ir~wa ~I -~ 

• (" . .. ,,.., ~ ' .... ·.(IJ,f h..'I 

•, "" Yu.-uf Ziya ....,tı ~oı 
--o-- lr 

lngil·z as'<eri h8 ~li, 
döndü · 

ı/. C! 
Londra, 28 ( A.A.) - ~ : ~b 

vadaki tngılız_ askeri h8 
,,- • tı 1 

giln tayyare ile Lond1'8 Jt& 
müı;;tUr. ~Qk 

"'i\nı taraf mdan k~r."ıl~ 
r f.ru Beyf'r.lu ıdakı se 

"1.-"ma gitmiştir. 
Romada bulunan Ankara bü . Son va'!iv"!t h'lkkındıt 
··ük elcisi Ottavyo Li Peppo, sine sual .soran gazet 
·lün sabah semplon ekspresile \ .. ,,"1nat~;, hult1 f'"',...., ... 

~e1'rimize p:elmiştir. srinlemekle itizar et111İş~ 
ltal,ran Büyük et;isi Sirkeci f talvan hüyi;k P-Jr;'\ 

garında sefaret · -e konsolosluk şam Ankaraya gidecekti 

kQ • 
~ ... 
s''' 

•. l 
()'1i.i 

ll'ıt 
~ '1 
\ı; 



- Alman harbi 
nerede olacak ? 

Yıldır~y d~n denize'/ ~'- R ::>A 
ınd.rlldı -Ankara 2s.s. 939 
(Ba§ ta~ ... Jı 6 mcıda) ! ÇEKLER __ 

çalışan işçilere, memurlara, on 
• İn . (Baş tarafı 5 incide) 

1
giltereden getirilecek piya. 

ıe~' ~ansaya lngiliz yardı . 
ınesıne ve Fransız sevkiya-

!~~i olmaya ~alışılacaktır. 
~cı.t.. HAVA KUVVETLERl 
~ 'liı hava kumandanlığı ha. 
UVVetıerindeı! ~u suretle is. 

~ edecektir. 
İngiltere torraklarını koru. 

2) F'ola~ hücum tayyareleri, 
abrıkalar .havalisi:ıde bu
acak olan bombardıman 

;releri, ki, bu tayyareler AL 
adaki muhtelif askeri mm. 
arı bombardıman edecekler-

~k~ını wda söylemek icap e 
t 1 cografi mevkii itibarile, 

ta ere, Almaııy!!dan daha faz. 
fyarc hücumlarına müsait-

bilecek kadar bir kuvvet bırak. tara nezaıet eden her direktö . 1 ~ıerlın <lngılııJ 
100 IJolur lAınerıka) 

tıktan sonra bütiln diğer kuvvet- re ve bu merasimde bulunmak ıoo Fransız rrankı 
!erile garptaki düşmanlarına yük §erefini bize verdikleri için da· ı ou Lıreı < ltalya J 

5.G4 
33.U2 
3.215 
1.0:; 

lenmek istiyecektir. vetlilere candan te;i!kkürü bir 1110 lwıı;re frank. 30.08 
Gözle görülen bir hakikattir ki oorç biliriz. HIO Fılorın IFelen .. ,_, 71.~4i5 

içinde bulunduğu coğrafi vazi • Eberli Şefimi:: Atatürkün 100 Huyşmark (Alman) 51.2725 
yeti itibarile bugünkü Lehistan manevi huzurlarına, Büyük Şe 100 Belga !Belçıka) 22.56 
1914 senesindeki Belçikadan da: fimiz reis:cumhur lnönüne, ve ıoo üırahmi (Yunan) l.O:J 

100 Leva (Bulgar) 1.485 
ha müşkül me\'kide bulunduğu Milli Müd:ıfoa ""?:'l:mize de ıoo <,:cko<;lovak kuronu 4.t:J 
halde, kuvvet itibarile Almanya. bu fm;:ı~la sonsuz tc:.zm!erimi ıou Pczeta (İspanya) 13.35 
yı çok zorlayacak derececedir. sur.nrım.,, 100 Zılotı (Lehistan) 22.56 

Portekizin de yard;mile Lehista- Nutuklar hittikten rnnra ami 100 Pengö C\lacarJ :13.2575 

nm müttefikleri lspanyayı mağ- ral Şükrü Okanın refikası ha - 100 Ley <Rumen) ~.·78!75 
l · 100 l>ı nnr ı '\ uı.ıo~la'\') :! ., 
up ederken Lehistan Almanya - zırlanan şampanya şişesine doğ ıoo h\·cç Kuronu :rn.os 

nm tazyikine mukavemet edecek ru ilerledi ve: 100 Huulc (Sov}eı> 
ve yardıma kavuştuktan sonra i. "Yıldıray, senin parlak za
se, kuvvetli bir düşman halinde feı ler ve şe:efli işler yaratmanı 
Almanların tccavüztinü kırabile. d n dilerim. . t' can a ,, 
ce.ıı: ır. s·· l ·1 . . 

İTALYAYA GELİNCE oz e~ı e şışeyı gkemkındın o-
murgasına carptırara · zr ı. 

Demokratlar İspanyadan sonr Bu jı:;aretle ge:ni kızaktan 

istikrazlar 
Ersanı 

:>ıvas ·Erzurum 111 
fUrk borcu I peşin 

ra !talyaya tecavüze geçecek o- "' d · d ~ k 
aenaleyh, bizz:ıt Fransız lurl.ars.a, bu devlet, mu"ttefiki Al. yc.v~~ ybavalşd enGıze togru aty- r· 

- mun a ıcaret ve Zal1ı·re Borsası 
'rı. ba"-ku:nandanı '~aı·eşal man d ht 1 maga asa ı. aye -s- •u , · yanın yar ımma mu aç o a. d . ~ · d' 
ın SÖ led' w. 'b' d k l b' _, h ı· 1 7am enıze ın ı. ~ .Y. ıgı gı ı, emok • ca zararı ır ucıst a ıne ge e. · l\ıf . b" 1 ·h t b ] 

~ l>h~ının asıl hedef: \'e e. ..:ektir. Harbi Umumide Avustur- ~erasım oy e::e nı ~ye u 
l'ensıpi, ı"ı' k 0··ncc en zayıf '! · ta d 1 d 1 duktan sonra, da ıetlıler oto ya - ... acarıs n or u arı a 1a . .. 

t aradan çıi<armak ola _ harbin başlangıcn•da mağlup 0 _ rr.obillerle Perapalas otelın.~ go 
·Bu itibarla, Frans!l. Ye İn- 'arak Alman ba~kumandar.Iığı . iiri.~ldüler -:'e. ha:?:ırlanan bufe -
e ~uvvctleri ilk önce Ispan_ nın başına gai!c oldukları gibi, de ızaz edildiler. 
hucum edeceklerdir. On - 1yn1 şeyi, bu defa İtalyanlar tek • ·ı,.. d 
~llra, (abluka iyi tatbik C- rar edecektir. Hatta bu hiıdise Alman ıstı asın an 
fta takdirde) ı.ayıf düşecek o. ~ıarh. a feci şekilde vuku l:ulacak- endı"şe 

.lYaya hücum olunacaktır. w 

tııhayet bütün cephelerden Bütün bu ihtimal1erden sonra 

26 - 8 - 939 

FİYATL.:.R 

Buğday yumuşak 5.32; Buğday 
kızıkn 4.3i - 5.08; Arpa yemlik 
:J .3Ci - 4.01; .\rp Anadol 4; Su. 
sam 1 i.20; Fındık ic 45; Tiftık 
mal !)5 - 106; Yapak Anadol 5i; 
Zeytin yağı 1. ci. 44 kuruş. 

GELEN 

11 - VAKiT 29 Ağustos 1939 

! Bitlerin bayatı 
filme alınıyor 

( Başlarafı 7 incide} 
defterler üzerine yazı yazacak 
tır. 

Bundan sonra Hitlerin ilk 
çıraklık devrini Ulricht F ranz 
temsil edecek ve bu şekilde Hit 
!erin ustasının başından ayrıl -
dıktan sonra gümrük memuru 
olan babasnn yanma nasıl git
tiği ve birlikte eve nasıl dön
dükleri görülecektir. 

Filmin senaryosu gizli ola
rak hazırlanmıştır. Maamafih, 
nasyonal sosyalist liderleri dev 
let reisinin hayatına ait hatıra. 
larınm filme alınmasında hiç -
bir mahzur görmemektedirler. 

Ancak Hitlerin bu şahsiyeti 
ni nasıl meydana getirmi§ oldu 
ğunun tebarüz etmesini isti
yorlar. 

işin fenası filmi hazırlıyan-
1.-.r Hitlerin hususi hayatına da 
temas etmek ve başından ge
"en ufak tefek kadın macera
larını da perdeye aksettirmek 
niyetindedir. Fakat işin bu kıs 
mı biraz münazaalıdır. Muhak 

Günün adamı: 
Henderson 

kak olan birşey varsa, böyle 
mahrem kısımlara Alman san. 
serünün müsaade etmiyeceği w 

dir. 
Hitlerin harpten evvelki ha

yatını başka bir genç temsil 
edecektir. Harp hayatını tem
sil meselesi biraz müşkül ola -
caktır. Çünkü Alman devlet 
reisi, umumi harpte bir çok fe
laketlere uğramış, bir çok kere 
!er yaralanmış ve zehirli gazla 
boğulmak tehlikesine maruz 
kalmıştır. 

Harpten sonra Hitlerin nas. 
yona! sosyalist mücadelesi dev 
ri temsil olunacak ve böylece 
merhale merhale Hitlerin lxı
gi.ink ii hayatına kadar geline
cektir. 

Ancak müstakbel film icin 
asıl bundan sonra müşkülata 
maruz kalınmaktadır. Cünkii 
filmin nasıl biteceği m alum de 
1ildir. 

Rejisörler de bütün d iinya 
;ibi. filmin sonunu düşi.in
mektecfüler. 

Satılık Erkekler 
ııy 576; Arpa 7; Yapak 62; Un 64; 

a üzerine kara, deniz ve 1urası muhakkaktı:, ki otoriter. ( Baştarafı 9 uncuda} Zeytin yağı 25; Fasulye 9 ; Tir. (Baştnr'lfl 9 uncuda) 

an_ umumi taarruz yapıla - !er harbi kazanabilmek için seri yok. Servet ~enabii: Ziraat tik 3; J\etcn tohumu 7; Ke- Hitlerle olduğu kadar Mareşal 

(Ba§ tarafı 6 ıncıda) 

evlidir ve kansı memleket has
retine dayanamadığı, lrlanda -
ya gitmek istediği için kendini 
satmaya karar vermiştir. Bu 
parayla kansını lrlandaya gön
derecekmiş 1 

~ Şayet bu bistem ve usulü saldmşlarla süratli bir zafer te. mahsu1leri ve ham demir. pek 90 ıon. Göringle de samimi arkadaştır. 
~a tatbike kalkışacak o _ in edemezlerac Almanyanın a. iSTİLA KORKUSU Beraberce ava çıkarlar. Sir Ne-
ılk evvel Lehistanı malı - :ubeti ?~k kö~? _vl~ca~tır. ~ep Netice · itibarile, bugünkü G1UEN viI Henderson müteaddit defa ~ 
k Ve şarkta Romanya ta. o~un ıçın de;plnı~dır kı, bugun. vaziyet dolayısile derhal müşa- Kepek 101; Tiftik 10; Afyon lar Mareşal Göringin evine misa. 

1 an hücuma 1<ğramam muh. k.~ ~lmanya bır h~rp açmaya bir vereye girişmiş olan bu küçük 8•112 ton. fir olarak alıkonmuştur. 01
an Macaristanı k Jrtıya - turlu karar veremıyor ! devletlerin endişesi, gelmek Bakalım bu şahsi dostluk, bu. 

Zeki lrlandalı eski karısını 
başından atmak, yeni bir ka
dın ve birkaç yüz lira para el 
de etmek için doğrusu güzel 
bir usul bulmuş! 1 

ı k tehlil·esi gösteren harpten na- 26/ 8/ 939 1 . .. .. 1 1 b 1 günün hadiselerine verilmek is -lJgos avya yen 1 şe _,,. ,_ csıtml uezk~atı~r .. kalabileceklerini tayin lıclcdiycsi M~~~arl~~~iı~~;~op~aa~
1

s~1- tenen düzene ne gibi bir şey ila-
tı::ın y:ış me~.-'."a ye schz.ı !ly:ıtl~rı: ve edebilecek!? 

d b • d 1 t 1 d Bu devletlerin sempatileri Cl~'Sl /yi -------------------------e 1 r ev e o u n~n kati olarak Fran~a ve .. ln- • ı'"ıırıış v. Fı~ • ı·ı Iv""L' ,. tvll'" 1tT 
-~--o,·"'"==-~-.-~~,.--~~~~~~ gıhereden yana oldugunu soy. -----~--~~~--=:::;;==-- ~-·~~~l+!t:I~ I:::~ ı; IH\-

1 (Ba ştaraf& 7 incide) ı-ek -Vat:ı.oreıct-tntl btt~hyacıiklnr- l~mek kabildir. Fakat korku- Damyo "' 7 X ~ • ,..._-.-..-,,....-~....-.-· 
~\'at mahkemeleri hUkilın- dır. Yeni kabineye Doktor Maçc- Iarr hi~ şüphesiz ki, Almanya- S:ıkız kabağı 5 fLMUJ.f1J9[RLEJ2iMİZ 

ltraı adına verecektir. IIıı lün partisinden beş kl~i giriyor. dan ötürüdür. Çalı fasulyesi lG =-ı----+-=----4--
~ Ayşckııdın fıı-.. • ı 11 

'il eclisindeki :--zalaı· gizL Sırplardan 13 kişi giriyor, ki Gerçi bu devletler, bir harp B:ırlıtı:--• kırmızı l:l 
tc do~ ·udnr i'oğruya mil- bunlardan dördü radikal birli- çıktığı takdirde bitaraflıklanm Yc~il f:ısul,·c g r- . ., J 

•., n intih:-ı edilir. Ji partisine, biri mUstakil de- muhafaza edebileceklerinden Kır doınatc~i 2.50 

raı emriyle ilk meclis aza· :nok-·' ·r · partiJine mens .. :- ' .: r. emin değillerse de, harbe so· ~·~ık donı:ıte· i 4 
~akın ·' - i'ı!.ihap edilecek Bosna mtislümanlarından ve kulduklan takdirde, her halde 0 11· alık h l lıcr 2·50 
"lecı· 1 Sivri h '!ıeı· 3 
l . ıs aza arı masuniyeti çiftçi partisi azasından Cafc-:-, gönüllü olarak değ:il, mecbu->'e ~ Soğ:ın 

j·ı haizdir. Meclis :3:ıj- yeni k.abineyc dahildir. Eski ren hareket edeceklerdir. Harp s k l . :ırıms:ı · 
fe oplanacaktır. Mecllı;i ı J· rad·· :ı.:!er'ndc:ı. de 2 ! · ;i ten o derece müteneffirdirler. Pattıtcs 

~ 8_hedebilecek, fakat, fo. ile sıo,•cnlerden bir kişi kabinC.!- ı ~ · · a k::.'mğı 
~ltıtı verilirken, yeni int:- ye giriyor. Pallıcan baş 
tın yapılacağı tarih Ye rucc: Bclgt"''~ ınu~ıalifleri yeni mil- Patlıcan orta 
lo"l Patlıcan ufak . ,, antı vakti tayin edile- .r kabinede Markovic ve Çubri-

ır. ~!"elisin el." ?!1Jclıg· 111·.t d ·.•-· Bostan patlıcan.ı " - "~ loviç tarafından temsil edili- Hıyar 
tedilecek kral emriuclr ;or. Dağıttırılan millet mec!isı p R Q F İ L :\fısır 

il. da imzası bulunacaktı; . yerine yeni meclisin 'toplanaça_;ı ~foydanoz 
~ ltararnameler, kanunlaı t:ırih b· ·· - ~rdc ildn edilecek- (Ba §tarafı 7 incide) Dcrcoıu 
et .azeteslndP.) n l'ŞrediJ · tir. Şimdi siz bana söyleyiu~z izdi- llarnç 
il sonra hükmiyct l• esb ~- Yeni teskil edilen Hırvat dev- vaç konturatrmzda para mesele- Pancar . 

· ı · · tted" C'züm çckirclck5iz 
•h leli 66.000 kilometre murabbaı erı .ne vazıye . ır.. ( .. .,1 1_ b zum çavuş 

. "abincye giren Doktoı gcni~liğinde, 4 .102.000 niifııflht· Lıly bunları bılmıyordu. Ba a. Oıiim rczakı 
il" • ~ , • ·1. pa:· • . · dur. Buniardan 3.216.000 kişı sma. gidip soraca~ ve kendisine C"liın lınlb:ıl 
ll (<lün) Belgrada :;cıe . I Hırvat. 886 .000 i Sırptır. nalumat verec<?ktı. Elma Amasya 

Ramon Novarro 
Bu güzel ve ince adamia karşı. Elma Osm:ınp:ışı 

!aşmak pek hoşur.a gittiği için Arrnnt frenk 
müteaddit defala:- onun yazıha •. \!'•nnl yabnni 

ı\~Tn nesine geldi. 
Erik mürdüm 

e ziyaretinin beşincisinde ken- ·ı h En c osn:ı 'flasıl karşıiaqdı dini onun kolları arasında bul - ş rı ı· • (' ;ı 1 

du. Kızılcık 

k .~Baş ~~r~fı ~ ~ncıda) . zerinde kırmızı dudak boyala- Avukat onun saçlarını ckşar-
~I~ Jb·~ promıyesının kalbı. nmn izini bırakmışlardır. ken, 
ij· oyle bir istikbal mesut - Söyle sevgilim diyo!"du. Se. 

rı_~ır. Ramon Novarro, yeşil bir nin kocanın şu meşhur profil 
-~ tren gelmeden bir çey 'cos~ümd'!e0ye~il bir şapk~ giy- meselesini nasıl halledeceği~! 
r-..~t e 1 t . m . tev ı. nu halkın ı imde. Genç kadın gülti'-·ordu: 
~t vve , renın yanaştı. , t da k .... k da oJ 

0

1tıı..ın üstünde büyük bir d;:ukr.ar-zı:'k fgann .. u?.u 0 ~m - Onu artık ~üşünmt:.yorum 
" ık y kt E . a 1 mı ro onun onune getir - bile evde rahat, rahat otursun. 
"f'Jj· o u. unun ıçm d"kl · · l f ıs siik ~ · . 1 erı zaman, artıst şun an Ben artık hayatta saadeti bul _ 
~ etrn ıl~n. ".e ıntbı~aı~ll b~ı ıöylemiştir: dum. Seni seviyorum. Hem de 
it e-. ıcın uyu ~ ır . . 
~l "1rnış de~ildi. - Parı~ı n~sd mı ?uluyo. profilden değil, srni yüzden se -

btıki bu zevahire r ö- rum? Harıkulade. Parıste en viyorum. 
,cıll Nova ' b"t~._,men cok ne mi seviyorum? Parisli Lily güzeldi. Zengindi. Ve genç 
~ı.~ rronun u un pe- k. d 1 P k t b" "k b' t ı· k h f.' ~rları d b 1 . a ın an. arise nicin mi geli. avu a uyu ır a a atle eye. 
't. <1kat t ora al udunuybor - yorum? {Saadet komedyası) ti hakime ye çirkinleşen bir profi
'ttıı ren reme en es ı· b. t l"k b b" 1 \..'l W• • 

..ı. e'Vv 1 h Ik b' d b. · isminde bir film çevirmek i· ın ır a a se e ı o a,_,ı ecegını 
"<\}) e a ır en ıre kabul ettirdi 
S :ı..ı çıl:m·ş ve gelir gel- çın. . . Şimdi gen~ ve güzel avukatla 

c,·e
f ncir laze 
:\fuZ' yerli 
Fındık kabuklu 
Fınrlık iç 
Gc\'lz 
K:ırpu ·· yenidü:ı:·n baş 

K:ırpıız ycniclüny:ı orlıı 

Kıırpuz :rcniclfınya ufak 
J\arpuz alaca baş 
Karpuz al:ı"a ,.. ... 
K:ırpuz alaca ufnk 
Kanın I\ırknF A ' --

Knvun Kırkağaç orla 
Kavun Kırkal!ac ufak 
l\a,·un Hasanbcy bnş 
· ,,.un Jfasanbey orta 
,. ··nn . Jfasanbcy ufak· 

9 
5 

lO 
l.50 
1 

·-.50 
2.50 
1.50 
2.50 

-.i5 
-.60 
3 
2 

10 
20 

R 
10 
1!l 
10 
l 1 
i 
7 
8 
7 

15 
9 
4 

1-t 
70 
1 ı 
20. 
24 

6 
4 

ıı 

7 
3 

5 
10 
ô 
3 

::..., , rnaralr kompartıma Bu sözler bıttıkten sonra 1 a· ~. d b . L'l .1 Zayı· t-"'\4ti . - . . . . ev en ıgın en erı ı v sevı en er. 
"-lııne~e bırikivern:işti. . art.ıstı Parıslı kadml~r~n P.~s~ - keğin yüzüne cephed~n bakma _ t ~ııınlıııl itlrnlıil gümrü!(ünlin 205fı 
~ \ Vıldız kanıda rrorü lerınden kurtarmak ıcın kucuk 'k' .. .. . . ··ı k Xo in he,·:ınnamcYC nit 1-tG liralık lh_· - rı 1'I -· • ,., • b' k d · - nın ve ı ı gozu ıçıne gu ere o. · .. • - • . 

·~ ~ C\ı~ Ü9tÜne atılnu .. lar, ır apı an kaçırmışlardır. na: 5G2ô7 nııınar:ılı rlrpo makbuzu 1::.ıy. 
'ıııı. 1>-:lar, f"renc kadınla/boy Ramon N t '1 B d . . , bolmu5lıır. Yrnhini çık:ır:ırağımı1-
~ı Sqrılıp; . kl d .. ·w· -:>varronun emsı 1 - en e se~ıı sevıyorum. . ılıııı c\ki,inin hiikıııli nı!dıır. - Tiir. 
• ~t' Ve ana nrm an _o?.- 1 ettıgı Ben - Hur dahi bu kadar Demenin ne büyük bir sc1det mrmı·ı 'lıirl.-iu<' .ıtııdc~i Sarıııııi Uul. 

onun esmer tenı u- muvaffakıyet kazanmamı~tır. olduğunu anJanu~ bulunuyor. 1 Sli. lstııııbııl. (3003:1) 
. .. 

, 

DAQAYUKSEK_ 
rAiZ, DA~A E:Yi 
ŞARTLAR. TrMiN rorR. 
l-IOLANTS~ BANK-UNi NY. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ı - Yeni talebe kayıt muamelesine 1. Eyliılde başlanacak 

30 Eylulde nihayet verilecektir. 

2 - Orta mektep mezunları imtihanla, olgunluk imtihanı. 
nı vermiş lise mezunları imtihansız alınır. 

3 - 22 yaşından büyük olanlar okula kabul edilmezler. 

4 - Kaydolunmak isteyenlerin: Okul mü<lürlüğüne yaza. 
cakları istida, Nüfus Hüviyet cüzdanı, mektep di-ploma veya tas. 
diknamesi, tam teşekküllü bir hastaneden sıhhi heyet ı aporu, 
aşı kağıdı, iyi hal kağıdı ve 12 adet Viktorya eb'admda fotoğ. 
raftan ibaret evrakı kayıt müddetinin sonuncu günü akşamına 
kadar her gün saat 9-12 arasında Yıldızda bulunan okul mü
dürlüğüne vermeleri \'eya işbu günün ak5amma kadar o!~ul mü. 
dürlüğüne vasıl o!mak üzer~ posta ile iadeli taahhfü.lü olarak gön
dermeleri lazımdır. Postlda vaki olacak gecikmeler mazeret o
larak kabul edilmez. 

5 - Teşrinievvclin ilk günlerinde yapılacak duhul imtiha. 
nı günleri ayrıca ilan ~itecektir. 

6 - Daha f::ızla bilgi edinmek isteyenlerin okul idarestne 
baş vurmaları. (6:::;Q::!) 
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Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastahktan yeni kalkanlar için gıda : 
• z 1 

,. 
rı 

Ankara caddesinde 

Kiralık kat 
ve odalar 

Ankara caddesinın en 
noktasında, Orhanbey 

Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, beıler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar
da iıhal gibi Barıak rahatsızlıklannı mucip olmaz. 

ırnt ve oda olarak kiralık 
Altındaki ilan büro~.. ~ 

''1•·aat. 

Kanzuk Pirinç Unu ~ Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu- Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

-------~ 
• h·I hlr el blı.e e n müe~r 

Tavsiye mektubudur 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. \nıerikao modası uzerl 

anzuk B • • 
egıcı s Unları 

calışır 

Yavuz Sezen 
·arts kadıo ve erkek terzil'• 
kademllerindeo dlplodl• 
ı 3 Beyoğlu Parmak il• Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 
~ayret apartımanı TUrk fP 

to e\•I UstUode .. Umumi Depo: iN GIUZ • KANZUK Eczanesi, Beyoğlu • lıtanbul Perakende Satı, Yeri: Bahçekapı Zaman ltrıyat Deposu. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ls~t~an~b~w~-~l~zm~ir~A~c~e~n~ta~sı~: ~T~ü~rk~E~C~Z~A~D~EP~O~S~U~~ ................................ ı ................. r 
:::. ----------;m~------iiiiliiiiiiliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..... iiilliiiiiiiiim;_...,. .. 

• ŞEMSÜLMEKATIP • i Devlet Denizyolları işletme ---ızı ay 
Hastabakıcı hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılma. hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parası: 

dır. Okul, genç Baya.nlarm hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire ye_ 

tiştirerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü

esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti Uç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hu. 

susi doktor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. İstek

lilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş o 
maları şarttır. Diğer şartlarım ızla daha fazla iz.abat için yazı 

ile veya bizzat 1stanbulda Aksarayda Haseki caddesinde okul 

direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

Okullar Güneşi Umum Müdürlüğü ilanları 
Yuva - ilk - Orta 

Kız - Erkek Gündüzlü - Yatılı 

Ellinci yılım idrak eden Okullar Güneşi talebe kay 
dına baJamıştır. En ciddi ve feyizli bir özel okuldur. ilk 
kısım 4-5 inci sınıflardan itibaren ecnebi lisanlan okut
maktadır. lstiyenlere tarifnam~ gönderilir. 

••••••••- Adres: Be~iktaş Yıldız · 

inhiŞ,arlar U. Müdürlüğünden :·.~~-~ 

Umum Müdürlüğümüz münhalatına dokt<.ır alınacağı 
talıp olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat İşleri MüdürlüğUDtı 
racatları ilan olunur. 

1 - Niifus hüviyet cüzdanı. 
2 - Ahvali sıhhiyesi iyi bulunmak. 
3 - Mütekaitler içın (sin tahdidini aşmamış bulunmatrl

1
· 

4 - Miıtekaitlerin senedi resmileri, bonsen•isleri. (6 

• * * 
l\lülga Denizbank tarafından 1939 senesi ic:n muteber 

mak üzere nama ve hamiline olarak eşhas ve milessesata 
miş olan gerek şehir hatlarile İzmir Körfez vapurlarına ve 
rek uzak seferler vapurlarına mahsus parasız paso ve se 
seyahat varakaları 30 Ağustos 939 tarihinden itibaren ınu 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince lzmirde Çamaltı Tuz.. deiYildir. Bu paso ve serbest seyahat varakalarının 30 J.. 
!asını Çığhya bağlıyan '°senin tamiratı işi ke.palı zarf usulile 939 tarihine kadar tstanbulda İşletmemize ve İzmirde şube 
::ksiltmcyc konmuştur. ia-lc~i rica olunur. (6693) ~ 

II - Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 5~59.90 -----------------
iradır. VI ~ K U lr K D ır /A .:» tc: VJ a 

III - Eksiltme 13-IX-9:19 çar§amba güni.i saat 14 de Ka- ou··n ve yarın tercu··m~ kUll ı"yatı 
· oataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda -
yapılacaktır. 11 - 30 Kitaph k üçünc ü serı 

-==~~il.., IV - Şartnameler her gtin levazım şubesi veznesinden ve_+~-iff·-t!m':'ft"=~~~r~-=----+:Trt-L~28,-.,~'~a,,,ok"fnon 
___________________ .... !!I!":;(!!~'!'!!"!~ mtttt', Jlfftlntn bt't!fiiilldtb"ndeı hntoaa 999·--kı~~"'""''""""'""'"°"~-- ınn- ou;tttıtll' 

lstanbul Belediyesi ilanları 

11 ilk Mek1ep t3ınasa Yapııayor 
!stanbulda muhtelif semtlerde yeniden in§a edilecek 11 ilk 

okul binasının inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş_ 
tur. İhale 14-9-939 perşembe günü saat 15 de İstanbul bele
diyesi Daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 
521,190 lira 73 kuruş ve ilk teminatı 24597 lira 63 kuruştur. 
Şartname 26 lira 6 kuruş mukabilinde İstanbul Nafia müdürlü
ğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret Odas•, bu işe 
benzer en az 150,000 liralık iş yaptıklarına dair ihaleden 8 gün 
evvel İstanbul Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesika
ları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı 

kanuna göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarmı i,halc günü saat 
14 de kadar İstanbul daimt encümenine vermeleri. (6081) 

* * * 
İlk Tahmin 

teminat 
11,87 

9,38 

1,18 

4,01 

2,25 

ll,72 

0.90 

bedeli 
158,25 Fatih yangın yerinde Samipaşa sokağın_ 

da 205 ci adada 6 metre yüzlü ve 90,43 
metre murabbaı sahalı belediye malı ar. 
sanın satışı. 

125 Fatihte Çırçır yangın yerinde 24 cü ada· 
da 12,50 metre murabbaı belediye malı 
arsanın satışı. 

15,70 Fatih yangın yerinde SarıgUuıl caddesin_ 
de 114 cü adada 6,28 metre murabbaı be
lediye malı arsanın satışı. 

53,46 Fatih yangın yerinde 130 cu adada 17,82 
metre murabbaı belediye malı arsarun 
satışı. 

30 Aksaray yangın yerinde Azimkar sokağın
da 13 cü adada 10 metre murabbaı beledi

ye malı arsanın satışı. 

156,30 Aksaray yangm yerinde Çukurçeşme eoka
ğmda 21 cl adada 15,&5 metre murabbaı 
yUzaUz belediye malı araanm aatııı 

Senelik kira 

'2 Kapalı~ Alipqa hanında hususi ida. 
ft -11 11 N. lu od&nm kiraya verilmeai. 

M OMdarü. Karacaahmet caddeaiı)de 
19/ll S . • dllklrlmn kiraya verilmesi. 

se ~,.s. Dökmecilf'rde ı N. ıu dUk. 
.... ttra,a 'Wl!'rflmM. 

Muaa.ı-ı bede1Jeri ile il& tlminaüan yukanda yuıh itler 
aın &)'il llO* ~ lluı:lmattur. Şutıumeler Zabıt ve mu. ,.. --~"* ..ı ı t f• aGrtJe~lir. Da&le ıt 9 939 per. 
-- gllnll 8Ul tt de ...., ~-yaptlaealltır. Taliplerin 
Wt trrh!• • ....,.. "ya melll"i,~vı •1" iMae ıanti muayyen u
s.~ cWml ~ bahmmalan. (6782) 

nabilir. 22 75 30 Slambo 

23 Bu aennın rıatı 6.1~ kurut' V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektup
larını kanuni vesaikle "o 7,5 güvenme parası makbuzu veya ball
ka teminat mektubunu ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazılı 

vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatinden bir sa. 
at evvel mezklır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (6714) 

24 Gtinun ıktısadi ışle:ri 60 Hepsiru alanlara % 20 ı.~k 
25 Cumhuriyet :;o yapılır Kalan 4.92 kuruşuJI 
26 Te>rcİ.ımcnin rolü 100 lrnruşu peşin alınarak rnUte 

27 DC'ğişışll'r 75 ~ı ayda bırer hra odenmek il 
ile tRk"İtP ha~'anı• 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

BUGllN 
KUM6AQASINA 
PA124ATAN 
KOCOK El No. 41.50 5 cı sen K.r. 

il Oö Profundiıı 50 

42 GUnUo hukuki ve içtimai 
meaeleleri 7~ 

l3 Eflf.tUD 35 
44 Cizli harpler 7 5 
45 Disracclinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 

47 Yeni adam 75 
48 irsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 

00 Estetik 25 

61{1 

Bu acrlnln tiatJ 610 kuruştur 

Hepsini alanlara yUzdc 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 lı:u~ur 

1.88 kuruşu peşin alınarak mUte 
bakial ayda blrer Ura ijdt'nmE'lı 

llzP.re Oc taksite bağlanır 

Dr RF AN KAYR~ 
RöNTGEN MUTEHASSISI 

Tirbe, Bozkurd llırutbanc. 
ıl kartmnda eski Klod Farer 
sokak N~. 8. 10. Oiltden ıon 
ra 3 ten 1 ye icadar. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlara 8.30 • k•d•r; ak~arr . 
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