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Fuanmızı 
10 Günde 

250.360 kişi gezdi 
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Korkunç gerginlik devam ediyor 
Son yirmi dört saatte vaziyette salaha delalet eder bir emare yoktur 

ltt.giliz kabinesi Bitlerin cevabını tetkik etti. Karar meçhuldür 

Polonyada umumi seferberlik mi ? 

Fnınsız bqvelcili Daladiye 

Kuvvete, 
Kuvvete 
Mukabele 

--"lr--
~ lml'tarmamn 
biricik 7oluclur-
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Italyan hududu boyunda 
Fransızların büyük tahşidatı 

Berlinden meçhul bir kurye tayyare ile Londraya gitti 
Londra 30 (IJ.R) - lngiliz lıabineai 6a sabah bir karar ittihaz edilınemi§tir. Bununla beraber, ihtiyaç ha

toplanaralı Bitlerin ceuabı üzerinde illı tetlıilılaini linde, parlamentonun ne vakıt olursa olsun içtiınaa çajınla. 
yapmıştır. Bu aıretle. bir tara/tan miizakerela de- bileceği esası ba:kidir. 
uam ederken. diier tara/tan, bitarallar da dahil cPru Aaoayeıin• taralından bildirilJiiine 116re. 
olda"1, halde. biitiin memleketler, emniyet tetl.., ·,. lıabine lıoıueyi tarafından tetkik edilen Alnacın C!l
lerinı biiyilı maile takviye etmeie devam ediyor- vahı eHri cedid lormcuında iiç baçulı salülelik 
lar. Hülô.ta. ba dalciluıJa vasiyette henüz hic bir daktilo yauından ibaJ'ettir. 
deiifiklilı yolıtar. SEFiRLERiN ZIY ARETLERl 

Londrada kabine konseyinin içtimaı, bir buçuk saat sür- Londra 30 (ö.R) - Fransa sefiri B. Korben Foraynofise 
dükten sonra, aaat 13 te nihayet bulmuştur. Bu toplantıdan giderek üç çeyrek saat kalmış ve son Ingiliz notasına B. Hit
sonra, bugün için yeni bir kabine içtiınaınm mutasavver ol- 1er tarafından verilen cevabın metnini kendisine tebliğ 
madığı resmi mehafilde beyan edilmektedµ-. Diğer taraftan olunmuştur. 
parlamentonun evvelce kararlaştırılan tarihinden, yani önU- Romanya ve Brezilya sefirleri de Foraynofise giderek 
milzdeki Salı gUnUDden evvel içtimaa çaiırılmau için hiç - SONU 4 tlNcC SABIFEDB -

Türk - Fransız 
l ttif~kı. çok sağlamdır 

Türkiye ve Fransa, ıeref /erinin emrettiği 
bir şevi müştereken yapacaklardır 

Eıki Polonl#(ılı mücahitler, vatanlan'"" kurtancıaı scıvcWclan 
Mareıal Smiglini• elleriu .anlıyorlar 

Ordumuz 
Zafer Bayramı Şerefine 
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Kuvvete, 
·Kuvvetle 
Mukabele 
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Barıp kartarmamn 
biricik yoladlll'-

• 

iz mirin Is tan bul Yunan 
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Yeni limanını tetkik f tb l ht ı·t• Tütünleri hakkında U O m U C 1 1 bir Yunan gazetesinin 
için bir heyet gelecek 
Yeni İzmir limanının biran evvel in- şehrimize geldi nell'iyatı-

HAKKI OCAEOCLU şa olunarak ticari faaliyetin yeni liman Atina - Efimeris Tu kapnu : Yazı-
mahal1inde teksifi lüzumlu görülmilştilr. Fuar kupası maçlarına cumartesi gU- yor : 

-- ·--

_ BAŞTAMFI l tNct SA.ldn:oE _ Yeni limanı inşa arzusunu gösteren bir nU başlanacak, pazar ve pazartesi gUn- Serbest döviz m~abilinde ~tiln sat-
İngiliz şirketinin müdür ve mühendisle- leri devam edecektir. Fuar kupası maç- tığımız mem.leketlerın 52yısı gunden gil
rinden üç kişilik bir gnıp yakında İzmi- larına iştirak edecek Istanbul muhteliti ne azalmaktadır. Bu hal endişeyi mucip 

mış bulunması ayrıca dikkate şayan- re gelecektir.. Bu grup, Karabükte in- futbolcuları İstanbul futbol ajanı B. Ke- o.~a~k. kadar tehlikelidir. Zira diğer 
dır. J,larp hazırlıklarım tamamlıyan şaat işlerini meydana getiren Brassert mal Melihin riyaseti altmda şehrimize tütüncü komşularımızın tuttukları yol 
bu hazırlıklara ilaveten Sovyet Rus- müessesesiyle alakadardır. gelmişler ve karşılanmışlardır. İstanbul bize bu ~ehlikeyi .do~.aktadır. 
yanın da bitaraflığını temine muvaf- -•- muhtelit kadrosu 15 kişiden ibarettir. .. ~unu .. izah ede~ : Tl.1;1'k v_e ~~ar 
E k 1 H

. · · .. .& aT+5 & Aralannda Fikret, Hakkı, Cihat gibi tutün tuccarları ihraç ettiklerı tütune 
a o an ıtlen yenıdeu sulh teşeb- ..ana 1a 1 tt mukabil ithal edecekleri dövizin yüzde 

b .. J • •• "'ki' k ha .,.__ titü ünd as oyuncu ar mevcu ur .. us erme suru ıyen uvvet aca ...._.. ens S e Ankara muhteliti bu akşam gelecek- otuz kısmını devlet müesseselerine ver-
nedir? Manisa Kız enstitüsü resim stajiyerli- tir .. Yarın bir toplantı yapılarak maçla- meğe mecburdurlar. 

Alman diktatörünün dünyaya acı- iine Bn. :.ıasi~~·. Manisa ~ enstit~ü rm kurası çekilecektir .. Cumartesi gün- Mütebakisini ?,e istedikleri ~ibi .ser-
ması mı? y 

0
: :;a beseriyeti büyük m~da. staJıyer~ıgıne ~n. ~unşek tayın kü karşılaşmada İstanbul ve Ankara b~stce satar~ yuzde 50 - 6_0 nısbetın~.e 

f ı~L ti d k rt ·ak . . . edilmiş ve tayın emrı teblig olurunu.ştur. karsı karsıya gelmesi için bir arzu mev- bir kir temın ederler. Yanı ecnebi do-
e aKe er en u arın ıçın son ın- "' · · · · b · d ki k · .. "f • • • . -*- cuttur. Bu maçlarda üç şehrin futbol vızının ser est pıyasa a ıymetı res-

sam V1IZl esım yerme getırmek ar- B I t!:-tl kudret ve kuvvetini görmemiz mümkün mı kıymetinden yüzde 50 - 60 kadar faz-
zusu mu} Jl_ı ua eri olacaktır. ladır .. 

Biz bunların ikiline de ihtimal ve- Piyasalarda malilm olan durgunluk -*- Bu sayede tütün tüccarları tütünün 
remeyiz. Ü7.eri.ne hah fiatlerinde büyükçe bir te- ilk h 1 malolma fiatini düşürmektedirler .. Bu-

Biz totaliterlerin kuvvet ve şid- nenül kaydolunmuştur. t • nun neticesi olarak ta Yunanlı tütün ih-

d ı. 1 ff k t ld d b. -*- a s 1 racatçılarına karşı kolayca rekabet ede-
et yo ıy e muva a ıye e e e e ı- bilmektedirler. 

leceklerine küçük ümitleri mevcut s ı --+-- Bizim tüccarlarımızın bu yolda bir 
bulunsa hiç tereddüt göstermeden u ama Naaril veUletinin döviz farkı temin edemediklerinden tü-
harekete geçeceklerine inananlarda- mühim bir tamimi tüncü Türk ve Bulgar tacirlerinden da-
ruz. Çünkü diktatörler zafer b- - --t:- . . . . ~a pahalıya satmağa mecbur olınakta-
lan 

da --L .. •• • • pr *••m ba•U Derl-ı..a. Maarif vekaletınden gelen bır emırde aırlar . .. ~.1~ vaaııı presbJlennı artır- ~ " . ._..... ... - bu sene ilk okul çağındaki bütün tale- Bu hale karşı tedbir alınıp alınmama-
llla1n butün memleket davalannm Büyük Mend_n:s ~ .Gediz havzaların- benin okullara devamı mecburiyeti hak- sı meselesi, alakadarların içtihadına mü
n.tünde bile tutabilirler. da sulama işlennı temın edecek olan su- kındaki kanun hükümlerinin yerine ge- tevakkıftır .. Hiç olmazsa yıllarca bizim 

ff ii;k .. H~;; .. k~;;;·;;~~~·ı 
• • • • • • 

i Beyannamesi = ~ 
• • • 
: Aziz vatandaş: 
$ Bugün, kararmıya başlıyan Tilrk tarihinin kurtuluş ışığiyle aydınlandığli 
:ve bir milletin hayata kavuştuğu bUyük gUndUr. Bugün, aynı zamanda bu: 
5 vatanı, göklere hükmeden bir nesle emanet etmek gayesi yolunda çalı~ 
:Türk Hava Kurumunun bayramı ve Havacılık haftasının ilk gUnildilı\ Türk: 
5milletinin en çok emek verdiği bir eser olan lıti1ll havacılığımız, bir varlık5 
:olarak belirnıeğe başlamI§ vaziyettedir. Türkkutu kamplarında yUzlerce: 
5genç, yarının hava kahramanları olmak azmiyle çalıpnaktadırlar. 5 
: Muhterem vatandaşlar: : 

1 

na 
nıı 

tu: 

5 Bütün dünyayı sarmış olan sllMılanma yaı·ışmda en fazla havacılığa ehem-5 
:miyet verildiği hiç kimsenin gözünden kaçmıyor. Yarının boğuşmalarında en: 
5bUyUk tehlikenin göklerden geleceğini artık hepimiz biliyoruz. Bu tehlikeye5 
:karşı tedbirlerimizi ve hazırlıklanmızı büyük bir hızla kuvvetlendirmek,: 
!Hava ordularımızın gerisinde kanatlı bir gençlik kurmak işini gilııün hayat$ nı• 
:meselesi haline getirmek için dUnya hadiseleri bizi zorlamaktadır. Hancılık: rir 
5haftası, büyük gayeye yardım için bütün vatandaşların harekete geçmesine5 tel 
:en uygun bir fırsattır. Türk Hava Kurumuna aza kaydedilerek bir vatan va-: 
!zifesi görmüş olabiliriz. 5 va 
: Hava Kmwnu Başkanı: Erzurum Saylavı : •a 
5 Ş'OKRtt KOÇAK i pr 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lllt 

Piyasada ihraç muame
lesi tamamen durdu 

ıhraç emtiamızın kıymetini kaybetmiyecefi 
muhakkak görüldülünden I iatlerde 

bir düşüklük görülmii.yor 

mı 

Muayyen bir hedefin istihsali için lama inşaatı faaliyeti bir ~yli ilerlemiş- tirilmesi bildirilmiştir .. Şehirde ve mek- müsterimiz olan memleketleri elde tut- lstanbul (Huswıi) - Dün merkez mesi beklenen bir lngiliz vapurunun da, 

biri 
ba d'" • le t darL--· 1 tir. EmirMem civanndaki sulama kana- tebi olan köylerde ilk tahsil çağındaki mağa çalışmalıyız.. bankasınca lngiliz lirasına 543-546 ku- ifan ahire kadar limandan aynlmamaaı a 

nf ~en uvve DCBl o - hnda -:nAtöı' ı... ...... tmda ı..:ı...:n .. b' b kl k b d b - 6zere iki l tahayyül edilmit ve .. ,............ ~ 11\&,TUA ır ütün cocu ar me te e evam mec u- -- ruı kıymet konulmuıtur. Cuma günün- bildirilmittir. 
L_L___ yo terakki vardır. riyetindedirler .. Mekteplerin aÇJ.lmas.ım y b 1 denberi lngiliz lirasında kaydedilen mü- ihracat mevsimine sirmit olmanm do· 
UlllUJl8B onlar kuvvet darbesini ter- Diler taraftan büyük Mendres havza- müteakip mahalle mümessilleri ve köy a an c 1 para , ar dh ederler. smda Pirlebeyli kanalı kazı1maia baş- muhtarlan şehir ve köylerde tara.'11alar temadi sukut, 11iyast vaziyet dolayııtile la7Jsile devam eden gayri tabii abnlin 

Ukiıi baaüıı dünyanın vaziyeti lanmqtır. Bu kanal 50 kilome.tre ~- yaparak mektebe devam etmiyenlerin thtlyati bir tedbir ihracat qlerinde görülen dmgunluiu büs- piyuac:faki teeirleri mühim olmUflU.r Ve 
kendilerine heeaplanmn yalmz oldu- luiunda olacak ve altmıf bin donüm a~annı zabıtaya bildireceklerdir. Bu gi- Ecnebi yolcuların beraberlerinde ge- bütün sekteye uğratmıştır. ba lzmirde daha bariz tekilde h" edil· 
ğunu anlatnutbr Blof ve ta" ve araziyi suhyacaktır. .. bı çocuk velileri adliyeye verilecektir. tirecekleri ecnebi paralardan St.erlln. Gerek ahvali fevkaladenin devamı ve miftir. 
-'- ..I! • fllD J Bundan başka Atça ve Burunkoy su- ~- dolar ve Fransız frangı hariç olmak üze- eks Sterlin" - t diği b d .. ·· üze.. Hlc:IDatm üzüm ,,. inciT • tenaıt geçer akçe olmaktan çdam,.. lama bnallan için etüdler yapılmışbr.. .,. • Bare Ö diğw ecnebi paralar Türk lari ger e ın gos er u UfUf ~ tır. Bun1arm projesi hazırdır. & eftl ftle g re.. lre b' er .. _1d t . . tebdiİ edilmiy' parak . - rine ihracatçılar lnailtere ile olan mua- açdmumı takip eden günlere tesadüf et-

K
··-·-1 Y · b .. l e ır muu e ıçın ece tır. 1 1 • • ül ttikl · • l"L-d 1 • d ibra faal" etin hazır! Bant cephesi kuvvete kuvvetle, UJ.~uı..uu - Nazilli kanalının in,aatı . arın,. yenı areme gore maaş ~n Bu ihtiyati tedbir, son günlerde para te- me e ennı an e e ennı a a&a ar ara mesa muta ç . ıy e anmq 

L-- lann ban Ji1 __ L_ bir hayli ilerlemiştir Söke kanalı da verılmesıne başlanacaktır. Ücretlerın "ç). · k alınm.ışt bildirmişlerdir Dün mıntaka ticaret mü- olan lzmirde bu fulayeti ukteye .. :.... •• oano arzu a 0 yo e mwua- ·· 1 1 . b .. ıl alctı mevvu erme arşı ır. · -·-
bel _ tam h l br yapılınca bütün büyUk Mendres havza- muyam~ be crı u~ yap ac 1~· lıkl -*- dürlüğüne bazı ithalatçılar müradlatta lJllfbr· Pjyualarda siyasi nziyetin bil· 

e.,."' amen azır anmış • 51 sulanacaktır. Sulama işlerinden sonra em areme gore 12 ve 14 ıra ar • . .. •. __ LL b"---:L b" alaka • 
Bundan tonra lnmltere ve Fran- · .. · lin _, __ ak~·- 15 liraya. 16 ve 17.5 liral1klar 20 liraya Bir dtizeltnle bulunarak lımammıza ugramabızın Var· tüıı manwab u,...... ır ile takip , ,... verım uç mıs e ç~c ı.ıc. · K d • 1 d ı· . .ıı"--L L•~-'tm -ı :-L:...-.a __ 

sa ve Polonya ancak Almanyanın -*- 45 liralıklar 50 liraya ibla! olunm:ıkta- Geçen ~ü sayımızda (V oro~ilof) tm na ve ~ enıze geçen .. vapur ar. a • ı- ecııunar.te. ~uma .:~~ .......-a._-n et-
anlıyabileceRi bir lieanla k nu ak dır .. Maaş bordroları bugun maliyeye beyanatı munasebetiyle neşredılen re- manımız ıçın mal bulundugunu bildirmıt- rafında tahmınler yurutülmektedır. Fa-
branndadırlar. 0 şm Kade$ vapura . verilmiş olacaktır. sim Merkez b~~ası ikinci sekreteri B. lerae de, hangi firmalara ve ne miktar ol- kat ihracat emtiamızın iptidai ve gıda 

Çemberla avam kamarumda Mersine gitti... -*-- İzdan~fun resmıdir. Yan~~ (Voroşi- duğunu tesbit edememişlerdir. maddelerile madenlere inhlsar etmesi yÜ· 

bütiln harp ~lammı tamam- Almanyadan İstanbu1a ~ ~ ... amç "r&a lof) diye Yazıım:::eltirız.. Diğer taraftan alellcele Uç gün evvel ıdiaden bunların her hangi bir hap lıti .. 
landıimı. lnPtennin brarlannda ~ Menin hattlna ~ edilmiş- taal'l'llZ ecı..ler 1 ldın Alldlıl di..a limanımızı terkeden ltalyan bandıralı mali Ul'flSmda hile laymetleıinl kq'bet-
ve bıahhGtleainden lal kadar gerile- !:°ı; =--..:o.ı;:,_= = Ankaradan kardeşiyle blrlilcte> fanira S ope- ~ Çita dö Bari vapurunun da illı: Italyan li- miyeceii muhakkak görüldüğilnd-. fi.. 
~ eok açaJrJı bir 1iea la -.;ık saat b}dı]rtan 80Dl'll Mersine gldeeek- ae1en Hatice -- jeDç bit la~ 120 k.tJl tal'almdan roanı'N iltica ettiii öirenilmiftir. Bu v.- ~tlarda bil: ıiukut bn{edilmemek 
oldaiu kadar • nWJ:' • fh tir. Klıdet vapuru .. sistem vapurla- ovasında dayısmm nezdine giderken tereeıne edDeeek pura Fransa ve diğer memleketler için te~. -wn '•le-

1• I~ ~ LL ~-'-a- mnnden biridir.. Seydilı;ay ,.,Junda Oç pbsm tecavUztl~ Maarif vekiletinin gösterdiği lüzum mal yük.lemif olan ihracatçdar miifkül rin kendilerine arzedilen emtia üzerine 
mumm 11 r ı yaıp....-; ...- ua:aret• ..L-....- ulrmuıştır. Mtıtearnz1ardan Tevfik üzerine terceme edilecek olan Jsllm an- b" • te d"" .ı:..1--1· el ....!..!..:&.I ·de m==--L--' eli 
le tekrarLmnfbr. ...,K__ genç iman mrla ,.,Junu ke*nek Jstıemiş- . ıkJopedisinin tercemesinde çalışmak ır vazıye uım...-ua•· muam e,ıe ..,..,_.en ~e e -

Hitlerin lııa nutkunu dinledikten illullAt ............ se de buna-muvaffak olamamıpr. Suç- ıizere mülga Darülfunun müderrislerin- Yarın Karadenizden limanmııza gel- len ala..W...er. 
toınra da ftt~ •"1am c-ı-1ay- talllbL- lular clerbal 7akalanmıp. den Halim Sabitin riyasetinde bir büro =..::..-.......-....... 11raı..:~-:=. ~ ~ uö:ti.UK =· .. t::.~şim:n~ Adliyede yeni teşkilit ya 

Din ln!!l1iz ~ a.....aL!L _.B kA1etl bu hususWd pıojeıi ~ e11e- Anamorlu barekçl Mehmet Korkmaz, d~rmi12k0. ~akıntavzifd ededil~tir~~~ ~ 
_ aımuı; ıam- miftlr sarbot olarak Kemera1tmda l(1rOltU. çı- yı ışı y a e......,.at :uın.wtesın- k d f ı e k 

:ı:.;.... ~ ......... "" · --- ..,,,... .. -::::::::::-· ~ç=.ı:!...~~..= ın a aa ıyete geçece 
E..een Almanya ile t.,.uaı.e ara- haW • Tl:rlı YESD.lrOY ed:~k~rdir .. Terceme edilen bımlan 

.-. altı ~ ~ ı eden Tlcal'et ael81D'8SI CIYlll'llltla -- i:J::.~~\1;1;~e~:ı,~ l:'::! wnlabrdeım mahiyeti .........,, Yel Fransa. 'l'Urklye ticaret anlat- de ..... alt.... meleri gözden geçirdikten sonra tabedil- Yeni tefkilcit aayeainde mahkemelerde ::.=:=es-:h=:-=-~=:; .. ~.. ............ ~1:ıre.:!=:r ~·ı.:; azami air'at temin olanacak 
Fakat ..... lı • . ~ al&kadarlara tebliğine intizar olunmak- iSTANBUL- Yeşilköy civarında es- tahmin edilmektedJr. İstanbul - Adliyenin J'U tatlB beş betiyle adliyece yapılan 1-uldda -.. 

iM b etle-*~~bü:,.k bir tah- tadır.. ki bir Ayamama olan Mecidiye çiftliği E.,.._.,..lıfD••• ,. eylOlde hitam bWacağmdan, lstabul rafında da şu iDhatı vepnlştir: 
• f + • ,,__ • • • ---·- dahilinde Bizanmn ilk devirlerine ait ta- A61aft-..n ~ adliyesinde mDnferit hAJdm UIU1ilne i&- • - Yeni tıeşldlAbn ~ .. V • 

mm -.dır ki o da en k6çük bir m- HA TA m& riht bir me7.al" keşfedihniştir. Bir kamyon kazası tinaden tedslne karar wrllen :reni teş- siyle asliye hukuk malıkeıne1erl. Tapu 
vet clar'beeinin kuvvetle mukabele Ziraat veklleti tohum ıslllı ve dene- Erzincan (Hususi) _Erzincan _ ~ 1.tlllt da, bu tarihte faaliyete geçmiş bu- dairesinin alt katma nakledileceklerdir .. 
tröreceRinin Hitler tarafından anla- Kambiyo teşldlAtl me istasyonu direktörlUğil tarafından zurum posta seferini yapan ve Erzincan lunacaktır .. Bu hususta kap edea hazır- Bu mUnasebetle. bfna dahilinde icap 
plmı~ bulumnaaıdır. Şimdi Hitler Hatarda kambi~o teşkilltını kurma- ~üz?lere ~u husu.ta yapılan müracaat belediyesine kayrtiı 23 numaralı kam- lıklar hemen hemen bltirilmlş gibidir. eden ta_dllitın yap~lınası işi ve~ te
girdiği çıkmazdan çıkmak yollannı ğa maliye vekiletınce memur edilen İz- Uzerıne mımar Kemal Altan mezar ma- yon şoför ,Maraşb Alinin idaresinde ola- Yeni teşki]lt, biJbassa İatanbul adli- silat, hır 'Dtilteabhide havale edi.l.miştir .. 

tırm ktad Londra p . mir kambiyo müdürü B. Şükrü Toksoy- halline gitmiş, esaslı surette tetkikatta rak buradan hareket etmiş Erzincandan yesinde çalışan avukatların, memnun!- BQlar, 5 eyl6Je kadar ikmal edilmif 
arada ~ ~ ~e an~ ~· dan teşkilitl tamamlamış ve İzmire dön- bulunmus, çok şayaD?- dikkat tariht eser- 30 kilometre aynldıktan .:oma Kaban yetini mucip olmuştut. Geç saatlere ka- bulunacaktar·• 
•ın en tnelaJ teatisinın müştilr .. B. ŞUkrii cumartesi gUnü tek- lere tesadOf edilmiştır. mevkiinde Karşıdan gelen bir otomobile dar mahkeme kapılarında bekliyen ve Münferit bA1dm usulU. bilhassa hu-
apacık m~ hudur.. rar İskenderuna gidecektir. Öğrendi~ göre~ mevzuubahis yol vermek için yapbÇı bir manevra es- b?" davanın peşinde senelerce koşarak, kuk mahkemelerinde tesirini gastere-

Maamafıh son dakikalarda da ol- _,_ o~an mezar hır haç şeklinde ?~up .Yalnız nasında devrilmistir .. içinde bulunan 15 hızar olan halk kadar, dava vekilleri de, cektir .. Zıra, yeni .,...,ltla birlikte, tah-
IB şuurun hakimiyetini aörmek be- H 

11
._ S bir kolu me~~da .. ~~· dıger üç ko- yolcudan ikisi ağır diğerleri hafif yara- münferit hakimlik usulünün thwDJ, kikat hlldnıQinUl ~ kaldmımasma ka-

fel'İyet v~medeniyet. • bii .. .:;.1. hah 8V8CJ __ a Ve por lu toprakla örtülmuştur.. Aç1ltta kalan lanmıştır ..• Yaralılar hastaneye kaldın!- bu balamdan sevmde ~. rar veriJaiiştir. Eıskiclea Wr hukuk da-
ti arbk lacakm ıgp ~-~ - Türk Hava Kurumu tarafından 118'- bir kolun tulil 4,5, genişliği 1.5 ve yük- mış ve hafif yaralılar ise kaza mahaJline Bu sayede mahbmelerin _.. dkifarı 9Ul &ıoe tahkikat bAkimlerine mtibl 

Y • 0 .: • rohmm •Bawcdık ve Spor• adh mec- sekliil iki metre olan bu meul', tuğla- giden müddeiumumi ve hükümet dokto- ltafiyi bulmuş olacaktır. ~. aylarca sonra umumi heyete sev• 
Bız esasen butiin 1hDicUerin kırıl- muanın 245 inci sayısı zengin mündere- dan yapılmış ve ilzeri kemer touozludur. runun aldıktan tedbir neticesi yaralan Bu husmtia fildrlerine mUrwt eltl- kecliliıdi. Yeni teşkı1Atta ise, bu mahzur 

dı~ harbin muhakkak~ da- catiyle intişar etmiştir. Okurlarmuza Mezar içerisinde toprakla karışmış bir sardınlmıştır. ~on yolculannm ifa- ~miz müddeiumumi Hikmet Onat, bir ortadan bflnmetzr. Davalar dolruca 
kikalarda bile ergeç •'4 liıltdnt ....... eclem. takım insan kemiklerine ve madeni dUI- delerine g8re &ece aeferl yapan posta 'llubarrfrimbe IU 1:aeJanalta ~ ~ hıtika1 ec1eeek ve "'1 suret-
kıhnaağına dair imanımm zaaf. - ' - melere teadlif ~. otomoblllyle kar1ldan gelmekte olan oto- tur: le 1-tık lllr -- bnndaut oı...k· 
uğratmıf değildik lstiMiıta.t k&Ynak- t!Al.BIJBl.BR Mezarın hemen y~da bir de ayaz- Jnobil elelarikierini söndürmedikleri • - Yeni teşkilAt sayesinde, mahke- tır .. 

_ L -~a. ifad -...L.- . H manın mevcut oldugu ve bunun yanm- jçi.n ~ fazlalığından yolun salını melerde 828l1ll sürat ve isabet temin Bwıdılll ı..ka. yeni +eşldlAt. Mklm· 
lannm vmuw- • e CIUllP' .... .......... ettldleı' da topnk içerisine g&ntılmüş büyflk takip ,ısulhe ria,yet edilmemesi yUzUn- edileceii, kauatindeyim. Davalar eski• Jer aiaaında 1-ılarmm İst8nbul kadroına 
lerile ealıifelerimizı doldorturl<eıı la- ~idıecelder kllpler bulunduğu g6rillmUştllr.. Kflp- den bu kazanın vukubulduğu sllylen- ye nlsbetle, daha ııllratle g3rillerek, b- lıadclııde 1aıJma)armı da hıap etıırmıye. 
naatlerimizi tekrarlamaktan vaz ~ (9n.ı.S) -..-:.U vekileti, lerden ele ge~n bir parçasında Bizans mekteclir_ Müddeiumumilik işe v~et ~a zaman zarfında, neticeye varabilecek- cekttr. Ofrendilbnize göre İstanbulun 
çemiyorduk. 'ttnhtersite talebesinin müzeler- devrine alt ~ haç. işaretini havi ya. etmiş, '°ftlr tıevldf edilmiştir. tir.-• hAldm &drosU bOAlds tablfe edilecelr,. 

Bugün Londra ile Berin arasın- den 'ilyı)dy]a istifade eclel>ilmeleri ve zıl=~m_ttaişti\urada 1 llllddelumuml yeni teşkilat mQnee. *'· 
daki - ler b kan • • • bi mibe ... ..ı. üzerinde tild n yapı an 1 m u. ~~ •1 bilmeleri için )'8n1 bazı • yapa- k?sfin daha zi,..de aydmlanması için ye- An karanın 
az daha tlendınnege musaıt nıi$tir. kararlar ver- nıden ve daha geniş mikyasta hafriyat Mjijde 
balunuyor. Bu kararı.. ~ Unıversıte t'a1 be- yapılmasmı llizuml~ göstermiştir. Kavaklıdere 

Y ahmz turasmJ da kaydetmek is- leri milzelere --.,_ ..,.,..lanJae --),.. -
teriz ki bant cephesi bir mütareke lip çalışacaklar, tar1ı Wıtaatmı da m't 8G~BZEDE Şarabını 
ifade edecek Yedi bir anlaflD" ile ik- şahedeJerle ppecekWdlr.. 'vekllet bu ar •nsmt tad , 
tifa ....J!.:..-...L hususta bir talimatname hamlueekta- tlzliader .__alda- - ___\_ . ·- mm: .. eyu~ cm Ayni zamıuıda mi1zelerde1d .-oı uv• nl9J8llW • _.. Baabsıı JJaV7GIDI 

Silnd)er :.iJahLmı tabq1 iken ~!erinin mahiyeti bakkmda talebe Gebze, (Hususi) - Mmtak~aki WtŞiii BYbf Pav,onu karpSL. 
behemehal A~m emnİyf:t ve ı..:- bir de broşür hazırlamDaktadlr. ballar bu sene g~n yıllardakin: nis- Ka-.._ ... _ .__.__. huzuru bir .. dd • • ~ betle ü.; misli fazla Uzüm vermışse de ,,. ...... _..,.. ,_._., .... 

nu uzauca mu eat IÇID - son gtinleırde devamlı yağan yağmurlar KEMEBALTI: 
teminat altına .... yolunu tercih hr. Kuvvete kuvvetle mukabele et- ve bazı yerlere dilşen dolum mah.c:u1ü Salım llalılıallyednde 
eıliv«ektlr. mek barışın biricik kurtuluş yoludur. biraz hnı>alamıştır. Gebze, 'Ta~lı, Al&\NCAK: 

1 
'-=: itil;Mıi;I& daha clddt meeıelel.in Bu vaziyet bütün çıplakhğı ile mey- T~~cıl, Muslih köyü ve Çerkeşli bağ- jlJIPen flaJı•-ıı...__._ .. e 

haJJi ile ~ m çabnqtır Hastalık tetlıis edil-
1
° arı ~~11 zarar etmiştir. Yağniur- ....... ,,,,.. ...... 

--.....-L • _.JI_ ~- ,.:.....ı_. __ ..:__._n • .._ __ L• J ann UCV1UD etnıeeıinden lorku1makta- Al.SANCAK : ay- ıc:ap ..... nıı:r ne tcıuavt U11W1en tc801t o unmuş- dır. \.', p .,.,._ .,._..._ ld 
oluna olllUl b6tBıı ihtilafla m tur. lstih.al edilmesi Jazun olan ne- ~ ~ ........ a e .. 
t, lıaftan ~ laalli J.Ummu wr- ~~ A~ azwıca bir müddet Askerlik şubesitlflen _ CB1l ~~ 1 

altı .1;:8 .._Larp ıçqa ~~:::~~ Kuleli Askeri lises" .. ~ olup res- Knl4Were Şarap Fabrilalll 
ö)ur ~ ~&m da _ men Z8 ağustosa kadar miiraeaat eden· 
."'' • • tuura yana ter• enaldm m~ ...._.. 

-~·• •••r•·•· •••••••••••_. 

EL HAMRA 
tDAmSINDE MiLLi Jd)Tt)pllANE ~ 

lll'lll matinelenleıı ffihlaom bUy8k hir prognlnla .,. hmirlilere 
bplmm awor-

• 
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TRAKYA MANAVRALARI 
Türkçe sözlü .. 1500 metre tekmili blrden 

METROPOL BARI 
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Slovak yadaki askeri işgal 
Polonya, bunu hayati menfaatlerini 

görerek protesto etmemiştir. Eğer böyle 
ihlal vaziyetinde 

olsa idi 
lngiliz garantisi derhal tatbik sahasına girerd; 

Londra 30 (ö.R) - Salfilıiyetli kay
naklardan bildirildiğine göre Slovakya
nın Almanlar tarafından askeri işgal al
tına alınması hadsesinde Polonya hükü
nıeti tarafından Polonyanın menfaatle
rine karşı doğrudan doğruya bir tehdit • 
telakki edildiği tekzip edilmiştir. Varşo
va hükümeti gerçe Berlin ve Bratisla

vada protestoda bulunmşutur. Fakat bu 
Prensip vaziyetten ve Lehistanın hayati 
menfaatlerini ihlal tabiri asla kullanıl
nıaml§tır. Zira bu tabirin kullanılması 
lııgiliz garantisinin derhal tatbik mevki
ine girmesini intaç ederdi. 

Budapeşte 30 (ö.R) - Slovakyanın 

Almanlar tarafından işgıılinden Vorşova 
kadar Budapeşte de müteessir olmuştur. Polonya süva1'ileri 
Cenup hudutlarının muhafazasına Slo-l ıonya hududunda gittikçe artan Alman bunları asla kabul etmemiştir. Slovak
va.1< kıtalarmın memur edildiği haberi . asker! tahşidatı bunun delilleridir. yanın Alman kıtaları tarahndan işgali 
fena bir tesir yapmışır. 1 Dan2ig serbest şehrindeki faaliyetlerin üzerine, Polonya hükümeti milli müda-
Varşova 30 (ö.R) - Neşredilen bir biç şüphesiz Lehistanm inkar edilemiye- faa ve emniyetine müteallik tedbirleri 

tebliğde Polonyanm vaziyetinin icap cek menfaatlerine dokunmaktadır. Le- takviye için vaziyetin lüzumlu kıldığı 
ettirdiği yeni bir takım tedafüi emniyet histana karşı arazi müddeiyatı ileri sü- tedbirleri almıştır. 
tedbirleri aldığı bildiriliyor. Almanya rülmüştür. Bunlar Lehistana tavsiye «Lehistan hiç bir devlete karşı taar
aylardanberi Lehistana karşı taarruz! edilen tehdit hakkında hiç bir şüphe hı- ruz! bir maksat takip etmiyor. Her mem
bir siyaset ihdas etmiştir. Gazetelerde- rakmamaktadır. Lehistan uzlaştırma te- leketle işbirliği arzusundadır. Reisicüm
ki hücumlar, bazı devlet adamlarının şebbüslerini daima hüsnü suretle karşı- hur Ruzvelte verdiği cevap, bu arzunun 
sÖzleri, hudut hadiseleri ve nihayet Po- l~ ise de şiındiye kadar Almanya en eyi bir tezahürüdür.> 

Son Dakika 
Bitler Alman milletine mü
him tebliğ neşredecekmiş 

Paris, 30 (Ö.R) - Alman radyoları s:ınt 23 te Berlinden mühim bir tebliğ ya.,ılacağını bildiriyorlar. Berlin radyosu
nun ifadesine göre bay Bitlerin yarın Barlinden hareket etmesi ve azami 48 saat zarfında radyoda Alman milletine hi
tap ebnesi muhtemeldir. 

•Pres Assosyaşin• tarafından bildirildiğine göre İngilterenin !!itlerin mesajına cevabı B. Hitlerin yeni bir notasına 
liizum gösterecek mahiyettedir. 

Belçikanın ve Hollanda
nın yaptıkları tavassut 
londra ve Pariste çok iyi karşılandı 

Tekirdağına 
iki İngiliz gemisi gelıdi 
Tekirdağ, 30 (A.A) - Dün limanı

mıza iki İngiliz vapuru gelıniştir. 
Biri kereste yüklü, diğeri de yolcu 

dolu olan bu iki İngiliz vapuru işarı 
ahire kadar Tekirdağında kalmak için 
emir almışlardır. 

l//ılrı/lııltııllf."'JI.,,,,,,,,,,,,_ 

Berlin, 30 (Ö.R) - Belçika kralı ve menbadan öğrenildiğine göre Fransa Türkkuşu tayyareleri 
Hollanda kraliçesinin tavassut teklifi hükümet. buhranın muslihane bir şe- Ankara kazaları 
hu sabah siyasi miıhafilde görüşmelerin kilde izalesi ıçin Belçika tarafından ya- u·· zen·nde bar" 
mevzuunu teşkil etmiştir. Alfil<adar dev- pılan teklifi kabul etmiştir. Teklifin ka
letler maHim olan vaziyetlerini muhafa- bulünü natık nota, dün öğleden sonra cevlan yaptalar .. 

,, 
.c - Fransız 

ittifakı çok 
sağlamdır 

-;::...-

- BAŞTARAF1 1 İNCİ SAHİFEDE -

mizin kU§ılıklı ve m~terek menfaatleri 
namına, sulh lehinde istifadeye devam 
edeceğim ve hu gayretlerimde Fransız 

bükümetinin müzaheret ve anlayıfİ]e kar
§ılaşacağıma eminim. Bütün mesaimiz 
iki memleketin dostluğunu bir kat daha 
takviye etnıeğe ve mevcut rabıtalarını 
her sahada daha ziyade sıkla§brnıağa 

matuf olaCll~.» 
Cevabmda, Reisicümhur Lebnın, in

saıılığın medeniyet ve terakkilerinin ko
nmmasına ayni derecede bağlı olan 
Fransa ve Türkiyenin ayni b"' prensibe, 
yani milletlerin i•tikl8.line ve adalet ve 
hiirrlyete müstenid sulha müsavi derec~ 
de ballı olduklannı ve bu prensibin mu· 
hafazasmı temin için şereflerinin emretti· 
ği her teyİ yapacaklarım söylemiştir. 

ALMANLARIN HOL YALARI: 
Paris 30 (ö.R) - Alman gazeteleri 

Türkiyenin garp demokrasilerinden uzak
~cağı ümidini vakit vakit izhar etmiş· 
!erdir. Türkiyenin yeni Paris sefiri B. 
Behiç tarafından itimadnamesini verir
ken söylenen nutuk Almanlann bu ümid
lerini söndürmüş olsa gerektir. Fransız 

gazeteleri Türk - Franeız dostluğunun bu 
suretle en samimi bir ,ekilde teyid edil
mesine büyük ehemmiyet atfediyorlar. 

Almanyadan dönen 
talebe ve teb,alanmız 
İstanbul, 30 (Husus!) - Avrupada 

bulunan Türklerden bir kısmı daha bey
nelmilel V32iyetin vehameti hasebiyle 
bugün İstanbula gelmişlerdir.. Bunlar 
arasında romancı İzzet Melih ile tetki
kat maksadiyle Avrupaya giden Heyet
ler de vardır .. --
Dinarın esası 
dolar olacak .. 

Belgrad, 30 (A.A) - Milli banka 
bundan böyle, dinar fiatini tesbitte İn
giliz altını yerine doları esas olarak kul
lanmağa karar vermiştir. 

-*-
B. CEMBERLAYN 
ingiliz lıralı ile görüştü 
Londra, 30 (Ö.R) - B. Çemherlayn 

ve Lord Halifaks B. Hitlerc gönderile
cek yeni mes:ıj hakkında görüştükten 
sonra başvekil Bukingham sarayına gi

derek kral tarafından kabul edilmiştir .. 
B. Bitlerin cevabı dün gece yarısında 
Londraya gelmiştir. B. Çemberlayn ve 
Lord Halifaks bun•.ı birlikte tetkik et
mişlerdir. Lord H~Jifaks geç vakite ka
dar Foraynofiste kalmıştır. 

-;r-
isoanyol gazetelerine 
göre vaziyet 
Madrit, 29 (A.A) - Gazeteler, Fran

sız başvekili Daladiye ile Hitler arasın
da teati olunan mektupları mevzuubahis 
ederek Versaillescilerin o zamanki hak
sızlıkları umumi bir harp tehlikesine 
rağmen idame etmek istediklerini yaz
maktadır. 

•Al0a2ar• gazetesi diyor ki : 
İngiltcrenin iddia edilen büsnüniye

tinin bir laftan ibaret olduğu görülüyor. 
2a ediyorlar. Bununla beraber, mevcut Brüksele gönderilmiştir. Fransa hükü- Ankara, 30 (A.A) - Türkkuşu tay
zorlukların halli için bütün telkinlerin meti sulhu istediğini ve Daladiyenin son yareleri sabahtan itibaren Ankara vila· 
tetkik edilece~i beyan edilmektedir. 1 nutkunda söylediği gibi hali hazırdaki yeti kaza ve nahiye merkezleri üzerinde 

1
. 

Roma, 30 (0.R) - Berlin salahiyetli buhranın izalesi için hüsnüniyetle te· uçarak buralarda yapılmakta olan zafer talyada heyecan 
mahfellerinden alınan haberlere göre, şebbüste bulunanlarla teşriki mesai et- ve tayyare bayramları tezahüratına iş- Roma, 30 (Ö.R) _ İtalyada umumi 
Belçika kralı ile Hollanda kraliçesinin meğe hazır bulll!'duğunu bildirmiştir. tirak eylemişler ve müteakiben Ankara- heyecan dakikadan dakikaya artmakta
tav:ıs~t teklifi Berlinde derin bir sem· ı . B~~ksel, 30 (O.R) - _Ha~as aj""7ı da Hipodromda yapılan geçit resmine iş- dır .. Vesika usulünün ihdasına ait ka-
pati ile karşıl~r. bildirıyor : Hollanda kraliçesı ve Belçı- tirak etmişlerdir. rarnamelerle mübrem gıda maddeleri 
. _Bu hükümdarların sulhu muhafa2a ka kralı tarafından yapılan tavassut tek- -*- üzerindeki t.;ı.didat bu heyecanı arttır-
ıçın sarfettikleri gayret salahiyetli mah- lifi Fransa ve İngiltere tarafından mü- L ı· T V A N y A mıştır. 
fellerde müsait bir kabul bulmuştur .. ' sait karşılanmıştır. Paris hükümeti şiın- • • 
Esasen Almanyanın İngiltere ile fikir diki buhranı sulh yolunda hal imkfuunı Tekzıp ediyor ... 
teatilerine devam etmesi Almanyanın verecek her teşebbüse iştirake amade Varşova, 30 (A.A) - Litvanya hudu
da ayni istikamette gayret sarfettiğini ve olduğunu bildirmiştir. Polonya hüküme- du boyunila Leh kıtalarının tahşit cdil
b:' teşebbüslerin muvaffakıyetinin İn·; ti reisicümbur Ruzvelte gönderdiği ce- mesi dolayısiyle Lltvanyanın Polonya 
gıltereye tabi bulunduğunu göstermek-• vapla uzlaşma prensibini kabul etmiş aleyhtarı bir tarzı hareket ittihaz ettiği
tedir. olduğunu hatırlatarak iki hükümdarın ' ne dair olan haberleri Lltvanya resınen 

Paris, 30 (A.A) ~ Salahiyettar bir teşebbüsünü tasvip ~tmiştir. tekzip etmektedir. 

Sığnak inşasile 
seyrek' eştirmek 

beraber nüfusu 
mevzu bahis de 

mevzuubahis olmadığı anlaşılmıştır. Sı
ğınak inşası gibi bir tedoir olarak şehir
deki nüfusu seyrekleştirmek mevzuuba
bistir .. Mesela şehrin sıkışık ve ahşap 
binaları bol mahalleleri halkını biraz 
dağıtmak düşünülecektir. 

İSTABUL - Pasif koruma komisyo- dar büyük bir şehri gazlamaksa bir ser- Ve eğer sığmak ihtiyacımızı şehir 
n~ vali muavini bay Mu~erin nez- vet işidir. içinde tamamen temin edemiyecek olur
~nd~ dün de mutat içtimaını yapmıştır. Maamafih şehir bütün korunma ted- sak belki de İstanbul halkını belediye 

onusyon bugün veya yarın yeni bir birlerini almaktadır. İstanbulda yeni sı- hudutları haricine çıkaracak bir seyrek
beyanname neşriyle halka bir tehlike ğınaklar yapılmakta olduğu gibi eskiden ]eştirme ameliyesi tatbik edilecektir. 
~U~da alınacak tedbirlerin neler mevcut olan yeraltı mahzenlerine de Bütün evlere kum çuvalları dağıtılma
o raııını, tafsilatiyle öğretecektir. maliktir. Bu sayısız ve çok mahzenlerin sı düşünülmektedir.. Damlara beş on 

stanbul şehri esasen hava hücumla- sığınak haline konulması için lfızıın ge- santim kadar kum döşemek veyahut ta 
:~an fB2la korkacak bir vaziyette de- len tadilat yapılacaktır. binaların gözcüsü tarafından yangın 
::, b; Evv':'ıa deniz kenarında bulunu- Ayrıca bir kaç seneden beri şehirde bombası düşer düşmez üzerine açılan 
1' VVetli hava cereyanlarına maruz yapılan binaların altında sığınaklar ya- kum çuvallarından kum dökülmek su-

0 uşu, onu zehirli gaz tehlikesine daha pılması mecburi idi .. Fakat bazı ev sa- retiyle tehlikeyi önlemek üzere bu kum· 
:'a ~-~?~- kılmaktadır. Berlin gibi, Ro- bipleri belediyenin bu emrine muhalif lardan istifade edilecektir. 
ları ı km ma_ları kesil ve nüfusu mi_lyon- hareket etmiş ve buralarını apartman Pasif koruma işinde her evden, her 
bul aşhri hır şehir olmadığı için Istan- gibi, yahut ta çamaşırlık, odunluk gibi aile reisi korunma funiridir. Müessese
b··~ b" nde tahrip bombalarının da kullannuşlardır. !erde ve birçok ailelerin oturduğu apart
c'tınıru ır rkl oynıyamıyacağı aşikardır. Şimdi yeniden yapılacak tadilatla hat- manlarda da birer korunma amiri ola
luk t ı:ere gaz veya gerek biner kilo- ta şekli hazırlariyle dahi bu mahzenler caktır. Her evin müşterek bir sığmağı 
t b~ ıp bomb~ıarı çok bahalıdır. İs- sıjtınak olarak kullanılabilir!.,,-. olacak, bu funir ev halkını müşterek ola
~ luk e~ase~ dagınık bir şehirdir. Bin İşittiğimize göre bunların tahliye etti- rak sığınağa sokacak, kum gözcülüğünü 
1 ~di .. k d mbayı !eda etmek ile is- rilmesi :ve ga:yet kısa bir zamanda işe • oynıyacak, kum torbalarını icabında o 
e gık b~ ar zard ar ika edilemez .. Esa- yarar hır vazıyete sokulması düşünül- istimal edecek ve polisle irtibatı o temin 

sen _uza ır yer en gelen tayyareler bu mektedir. edecektir. 

Dün iki yangın oldu .. 
Dün Peştemalcılarda Mimar Kema

lettin caddesinde radyo tamircisi Hüse
yinin 110 numaralı iki katlı ahşap dük
kfuundan ateş çıkmış ise de itfaiye tara
fından söndürülmüştür. Ateş, gaz oca
ğının harlanıasiyle yanında bulunan bir 
teneke benzinin parlamasıdır. 

İkinci yangın da Çanlon çarşısında 
terzi Abdurrahmana ait 31 numaralı 
dükkandan çıkarak büyümek üzere iken 
yine itfaiyemiz tarafından derhal yetişi
lerek bastırılmıştır. 

Her iki yangında da zarar cüzidir. 

FUARDA 
---·---

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tr yatrosu 

SAAT 2.t.10 DA 
Arzuyi umumi üzerine 

Bir Muhasip 
aranıyor 

Komedi 4 perde 
DİKKAT : Tiyatro Sergi sarayının 

arkasmdadrr .. 
:,evı bombalard~ . ancak üç dört tane Bir ara tehlike vukuunda bir tedbir Pasif koruma komisyonu tarafından 
~abileceklerı ıçın onları daha fazla olmak üzere İstanbulun tahliye edilece- neşredilecek olan beyannamede bütün 
n ;on, kışla veya resmi binalar üzeri- ği söylenilmiştir. Fakat yaptığı= tah- J bu hususların tafsilatı ve talimatı bulu- •ı••ı!l2iıl>!!lt>ı;••ıııı&:• aı•lllll!,ı22:::2.'7'~ııırı;;rQii'A 

e a mağı tercih edecektir. İstanbul ka- kikata nazaran İstanbulu boşaltmanın nacaktır. 

SON l-IABE~ 

Almanlar Polonyada 
tethiş yapmak istiyorlar 

Leh zabıtası böyle bir teşkilat 
meydana çıkardı 

Varşova 30 (Ö.R) - Leh zabıtası üç Alman tedhiş teşekkülü keş
fetmiştir. Birinci Katoviçde bir çok suikasdlar yapmağa hazırlanıyor
du.. Bu teşekkülün başında bulunan Polonya vatandaşı derhal tevkif 
edilmiş ve yapılan araştırmalarda bir maşin enfernal bulunmuştur. 

Diğer tedhiş teşekkülleri Poznan ve Loç şehirlerinde keşfolunmuş 
ve araştırmalar bir çok mitralyöz ve tabancanın meydana çıkarılmasını 
temin etmiştir . 

Türk 
• • 
ıçın 

- lngiliz ticaret anlaşmaları 
hcyetİnlİZ Londraya gitti 

lstanbul 30 (Hususi) - Parisde imzalanan Türk - Fransız ticaret 
anlasmasının müzakerelerinde btı1 ı nan heyetimizden bir kısmı sabah 
lsta~bula geldiler. Heyet reisi ile ikinci mürahhas lngiliz salahiyettar 
makamatı ile müzakerelerde bulunmak ve ayni şekilde bir ticaret an
laşması yapmak üzere Londraya gitmişlerdir. 

Türk. Fransız anlaşması Eylul birde meriyete girecektir. 

Albay ve Yarbaylığa terfi eden 
istihkam zabitJerimiz 

Ankara 29 (A.A) - Albaylığa terfi eden istihkam yarbayları: 
iş. Yb. M. Zeki Özsoy Vodina, Vehbi Tınaz Taşlıca, A. Cemal Dü

vencu Şehzadebaşı, 
Yarbaylığa terfi eden istihkam binbaşıları: 
İş. Bnb, H. Fevzi Emre Trabzon, Abdülkerim Tiirkkan Osküp, S. 

Sırrı Aktaş Osküp, Hayri Sokun Arapkir, Lütfi Tunca Görüce, O. 
Nuri Köker Osküp, Kazım T ecimol Edirne, 

Albaylığa terfi eden Mu. Yb. !arı: 
Azmi Akbu Erzurum, 
Yarbaylığa terfi eden Mu. Bnb, !arı: 
Mu, Bnb, Remzi Ersun Erzincan, irfan Pokiz Kadıköy, Nazım Arı· 

kan Osküp, Abdülkerim Obay Fatih, M. Ziya Güçer Trabzon, 
Yarbaylığa terfi eden Demiryol binbaşıları : 
Demiryol Bnb, H. Fuat Akbulut lstanbul, Hilmi Dedekorkut Be

şiktaş, 
Yarbaylıktan Albaylığa terfi eden jandarma yarbayları: 
Refik Günsev, lbrahim Sırrı Tekin. 

Brenıen vapurunda 
tevkif edilen Almanlar 

Vaşington 30 (A.A) - Bremen vapurunun tevkifini protesto 
eden Almanya sefiri geminin 12 saattenberi hareketine mani olunma
sı keyfiyetinin dostluğa muğayir hareket teşkil ettiğini bildirmiştir. 

Diğer cihetten Amerikan limanlarındaki Alman vapurlarında ya· 
pılan araştırmalar hakkında Ruzvelt, bu hareketin meşru olduğunu ve 
bütün ecnebi vapurlara tatbik edileceğini söylemiştir. Bugün yapılan 
~raştırmadan maksad, bu gibi gemiler teslim edilmiş olduğu takdirde 
Amerika hükümetini her türlü mesuliyetten kurtarmaktan ibarettir. 
Harbe girmeleri muhtemel olan milletlere ait vapurlarda da bu şekilde 
araştıramalar yapılacaktır. 

lngiliz parlamentosu 
Bugün için içtimaa davet edilmedi 

Londra 30 (ö.R) - Umumi tahmin hilafına olarak parlamento 
yarın içtimaa davet edilmemiştir. Muhalefet reisleri ele bu istikamette 
b~ç bir teşebbüs yapmamışlardır. Umumi intiba vaziyetin değişmediği 
merkezindedir. Royter ajansının muhabiri diyor ki: Harp tehlikesi 
daima ayni haldedir. Fakat Berlin ve Londra arasındaki muhabere fe
laketin önünü almak ihtimalinin mevcut olduğunu gösteriyor. 

Hitlerin lngiltereye verdiği 
cevap dostane yazılmış .•. 

Brüksel 30 (Ö.R) - Berlinde iyi haber alan mahfillerde temin 
edildiğine göre lngiliz mesajına B. H itlerin verdiği cevabın üslubü 
dostanedir. Alınan gazeteleri bu sabah ihtilaflı meselele · iltere ile 
iş birliğile hal etmek için sulh yolunda bir anlaşma imkanını kabul 
ediyorlardı. Alman gazetelerinin lngiltere aleyhindeki tefsirlerinin ve 
lisanarının şiddeti azalmıştır. Bazı haberlere göre Almanyada dahili 
vaziyet heıp teşebbüsü için hiç de müsait değiklir. 

cBelga> ajansı müzakerelerin her halde uzun süreceğini tahmin 
ediyor. Alman salahiyetli mahfilleri, Uir~ma prensibi kabul edildiği 
takdirde, Polonya hariciye nazırı albay Bekin Berline gitmesi ihtima
lini mümkün görüyorlar. 

Halk opereti geliyor 
HALK OPERETİ 6 eyliilden itibaren Fuarda açık Hava ti~atros~da 
temsiller vermek üzere tam kadro Büyük orkestra ve Baletlenyle bırlik
te geliyorlar. 

,. . . . ...~ .. ._,,. - ,. •6f_ 



Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
................................. IEll ...... 

Ha._.,. 
Nakleta -16- Yazan 

.Ra1mri Yağız 

Derviş :ıındandan nasıl 

Italyan ududu boyunda 
Fransızların büyük tahşidah 

Berlinden meçhul bir kurye tayyare ile Londraya gitti 

Almanlar 
---~-----

S o u yellerin vaziyetın· 
den aıdifeye dii1fı1or _..,,_ 
- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Salahiyeuar mahfiller, bilik.is gaip 
bucl'utlannd'ald garniZenlatında kuttet-o 
letia ••vt:Ye edildiğini bildirmektedir. 

kurtulacağını düşünüyordu 
_ BAŞTASAl'l 11.NCI ~ - yare ile Addis'abebaduı buraya gelmiş- timale karşı hazır ve aym za:maadıa en
yinnişer dakika kalmışlarclır. Nihayet tir. ternMy-on.al hAdiselet.i. sulh yolu ile hal 
parlamentoda hükümet ekseriyet gru- Roma 29 (A.A) - Beynelmilel vui- için hiç bir vaıtıtayı reel etı:nemeğe de Moskova 29 (A.A) - Yüksek Sov
bu şefi B. Devis Mandelson kabine ek- yetin vahameti dolayısiyle, akşam gaze- karar ve~ bir vaziyette buhmmakta- yet mecn.i t Etlwden evtel Sovyet -

Sözlerine rağmen Rept efendiyi aık sık - Neden paşa? seriyetinin devamı esnasında bir çok de- teleri halka, bir emniyet tedbiri olmak dır. Alınan rrtisakını taadik müzakeresine bat-
an;yan. onun tabura gitmesine ihtilna! - Evraka Yed.iktıla mevlerifta.nesin- falar başvekalet dairesine davet edilnıi~ üzere büyük şehirleri terketmeği tav- Varşova ~ (A.A) - Polonya Pomfı. lıyacaktır. 
~enrıVen ayakçt dede 0 iTô pofisi karşı- den nrilen cevapta Re~id deadim '""'- tir. siye eylemektedir. ra:niası:nda Malepoliogniev'de bir Af.. Yübelc Sovyet mec1a& b11süa ittiEak-
1111da görünce bir az ta11rdı. Y-ıne aynı dan bir ay ev-nl tekkeden aı;JTJJ.clıjl. •- DALD1YENtN TEMASLARI Roma 29 (A.A) - Italyan banbları man devriye iofu Pol0n7a arazisine gir- la ziraat YeTP UMlaHIM kahul .-it-
edeple elini ıöiıriiDe baamdı. sordu: tadan kaybolduğu ifade ec:lilmirJ. Paris 30 (ö.R) -öğleye doğru başve- her türlü döviz müsaadesi vermeği talik miştir. Polonya hudut m~ Uzer- tir . . n Aiustosta da asked ....._hak-

- Hayrola erenler? f.. - Evet. kil B. Daladiye Polonyanın Paris sefiri- etmiştir. lerine ateş etmiş ve bunun Uıııerine Al- kıadaki kanunla meşgul olacakbr.. 
Polis 'bu eefer mülayim bir ltonuşuşfa - Paşa; Selamlteykew },ize, ittmat ni kabul etmiştir. Roma 29 (A.A) - Prens Borgbese. man1ar geri çekilmi§tir. 

ı:lyaret sebebini izah etti: ve terakkinin yeni kurulutmıda cemiyete Hariciye nazırı R Banne bu sabah Roma valiliğfue tayin edilmiştir. Sabahleyin de bir süvari devriye ko- .HARP TEHUKESI VE. 
_ Hani fU bir Reıit efendi vardı bu- ettiği yardımları hatırlarsın onun. Fransanın Moskova sefıri olup dün ak- BERLtN NtKBtN lu Bialarsy Mlynasrkie yalanından hu- SOVYET RUSYA 

raC:la!.. - Onlarr biliyorum. şam hava yoliyle Parise gelen B. Mag- Paris 30 (0.R) - Ingiltere ile Alman- dlıdu geçmiştir. Londra 30 (O.it) - Ta. ajan•nm 
Ayalçı dede arkada~a ait bir haber - Ben tahminimde aldanmam. Reşid yarla görüşmüş ve bunu müteakip Tlir- ya arasındaki konuşmaların ümit verici Berlin 29 {A.A) - Akşam gazeteleri, bir tıı!hlijine ııörıt So.yetles ps:p- IM&dut.-

lılacağını umuak. sevinçle atıldıı efend' me-vlevi taburu teşkilatını duyar kiycnin yeni Paris sefirinin Reisieümhu- bir hava içinde geçtiğini anlatan alAmet,. Polonyaya karşı, neşriYata devam et,. larmcılaki ganıiZOllla.nnı> falwiye ..-,,. 
_Evet, ne oldu>- du:ınaaa l>ize nıiiracaata lüzuns görmeden ra itimatnamesini takdim merasiminde ler yalnız Amerika ajansının verdikferi mekfe ve Alinanlara yapıLm cyeni ezi- kaTar nrın~erdir. Avrupadaki 1..,p. 
_ Nerede ~ Rqit efendi.} gönüllü sıfatiyle oraya kaydolmuş ola- bulu.nmak üzere Elize sarayına gitm~ haberlerden ibaret değildir. yetleri> tebarüz ettirerek bunun taham- vaziyet ve muhtemel sürpdzlel', bu- ihti-
- Lebbeyk} L cak. Tabur için düşündüğümüz teşkilat- tir. Filhakika Ingilterenin remü ajansı mül edilin.ez bir hal aldığım ısrarla bil- yati tedbirlere sebep gösterilmektedir. 
_ a....,.leği. meyleii bırak da derviş_ çı d.rviş şu anda tabw:da bulunuyor ele- fRANSA VE INGIL TERE SA- Royt.er de Berlin mahreçli bir telgrafta dirmektedir. Halbuki AmerikanıA Pııese ~ 

baba.• Retit efesadiyi bal setir- Dize. Da- mektir. Binaenaleyh s.en bir tezkere yaz. ~lN FAKAT AZIMKARDIRLAR diyor ki: Varşova 29 (A.A) - Reisicümhm şin ajansı bu tedbirlere a}'lli mana~,... 
hiliyeden, polia müdüri.Yetiadea ..kı emir &abur lwıuaw:laruna, taburda ~şid efen- V aşiugton 30 ( lJ.RJ - /ngil- «Berlindeki siyasi mahfiller namına Poscicki, yanında Mareşal Smigli Ridz memeitedir. 
var. Hemen bulunmasını istiyorlec. diyi aratsın., bııldursun . Onu tabur mül· lerenin Hitlere cevabi notası ve konuşınıya salahiyettar bir zat dün şöy- olduğu halde. öğleden. sonra baJvekil Bir .;..... ... 911>~ ,, ......_ ...._, 

A)rakçı dedenia abda.- dair bR bakı sa.fatiyle iatihdam etsin. B. Çemberlaynın nutku miinase- le demiş.tir: Skladowik.i: ve hariciye nazırı & Becki mi teea.Ua ........ 9-y..._.. Si& 
habere ulap.cağı Oınidi bu izah kaışısm· - Peki, ıı.e:ııcli rmnn. adı,, söyle de ya- betiyle llariciye nezaretine yalın - Müzakere kapısı açıktır. Hitlerin. kabul etmiştir. de müzakere ve tvn' ·, 1 - k 

f1 • ı d za 111ahfi"-de lngiltere oe Fransa tal-1erinin liyıkı veçhile nazarı itibara Roma 30 (ö.R) - Akşam gazeteleri C!a tamamen i as etmlt o uyor, a amca- yıın. u.er ..... 
lu: hayntle bqliacılıiı polisin sözleriyle Enver Pata bir kağıda iizemue Reşid lıiilıümederinin aakiiı olmakla a1mması §artiyle Almanya yapılacak. vaziyetin dalına aynı derecede vahim ot. 
)ine yeise kapılmış bulunuyordu. işte efendinin ismini kaydetti. Kolayca bu- 6era&er aynı zamanJa azimlnir olan her türlü makul teklif ve tavsiyele- duğunu ve son 24 saat içinde gerginliği 
Lu hayretle yeisin mütterek tesiriyle al\. luneun diye nktile Selanikte bulundu- elan hattı hareketlerinden uzak- ri tetkike amadedir. Lehistanla anlaşa- azaltacak biç bir hadise olmadığını, bi1.
lak bullak olan kafasını toplamağa ça- ğunu, meşrutiyete kadar oradaki mev- laşmağa Aiç lfiyıelleri elnwııılıir •• cağımıza şüphe yoktur. Lehistanın Bal- Kis gerginliğin arttığını ve bütün Avru
Lp.rak cevap verdi: levt tekkesinde otduianu da ilave etti. 6..Aar_. ipfiJamJaıı6eri lblrip tik denWn.de serbest bir limanı olacak.- P.anın bu intizar vuiyetinin daha uzun 

_ Refi' ehacli bandılıa tamı 1aiıt IQ' Sctma hu kaiıdı yaverine veı:erek em- eflilılııri yol.Ja detuDn eri~ 1ir. Ancak bu liman Alınan toprakları.. müddet süremiyeceğ.inl kaydediy:oı:lu. 

.- •b' ='· t.llir edil&ınir. -.u .. ~ 

............... d ...... .ıu... ...... 
pt ttınlllıiriı ~,. ..... -- .... 
miıv-wk Almaa - s...t pldınaa. ~ 

eflsiınnd. ............... -
.,... _... ...... k• ...... t.Jftkld. 

ediliawltetliP. 
en'd .. titdiii-iz hiı: ~ .am.tı. ili retti.: RNJR,.,wyelie '-ytl~iıt. nın bölünmesi suretiyle verilemez.> Hatta Romada Ingiliz siyasetine karş1 

M ı i b bi . __ _ı__ D&'.,Clfttn ,.,,_ tıThi miin#tweıs ][ POLONY ADA SEFERBERLİK lnfial gösterilmekte ve bazı gazeteler 1 __ _ı_ 30 (ö.R) _ Alınan gazet-
tıln eonra bir sabah buradan çıktı, koltu- - ev ev ta u~ r emm yll<UJ.ll. • • ... • oa6a ı,~ . . . w 1 k Lcmana ..-
lunda ufak bir bohça ile yola kaYQldııa Eıaiıode 111 kiğiü&. ismi ,JJ&ZJlı adNDm ta- Ha•ı iti __,,ecqı ee ~ HABE~t mesuliyeti IngiltereJe atm.ap ça ışına - W Se.yetlerle yapJan paktın d • I • 

L ___ _:ı_ -"d v ~t.__ •• 1 Jrr. Varşova 30 (A.A) - Resmt teblıg, tadır. _11.._1.._ l d ~~ p..av· J: t-
0 g91t '-~• meydanlarda~ - ~v~a oı ugumı, oau DUP1r mu • -T....- PDt:mW CEV' ıı. n VERECE,,.. P l h""k"" t" . -& ef b ...........,,_.. ~....rı di t...o-:. ~......_ aıem..-et er e. ~ --srnuea. -

• • • • ı.l:'lu:ıı....:r~ ru- n. o onya u ume ının umullll. s er er- ,.;ır.wuna> 5 ......,...,_ yor .ıu; .o.u~ocı• • .Alı 
He,-ret ...... poli.e sellDİJlit' balu liQİııl emaesmı biliz_ Lo dra 30 (ÖR) ş ··ı ..::r::tı . ~v · t . ld v dair d"" v ıı. ,.....___ Leh --ı..J;v• -:L~ t la nedceler vmıeceiiıi Te ,. ife n . _ anso ye .nı erın Dgı emre mış o uguna un arşo- .nımuı.a - a-S™Mgme __,.J'e ver- k ııll'e • - aR ., eılas; ~ 
- Reşit efendi getirdiğimiz kiisdı 'l'.lie pap: barbiTf= nezaretiadim aya- tebliğine Ingiliz hükümetinin yeni bir vada deveran etmiş olan şayiaları kat'i mek için büyü'k bir gayret yapmıyor. ~ ı len. ~ ı_ hali ,_ 

almca polia müdüriyetine mi gitti) bd.ea cnioladir ..,._-1 -L1--~ Reşit .. d . . uh-"---el ı.ı~.~. t kz" tın ktedir B"l"ki In...;ı;_ .....__,_,_......... .,___ ,__ tün mesele en muştereıı>en e ıtarar ·- ._ıı- ~ eevap gon ermesmm m ı.c:ın o ~.... surette c ıp e e . ı a s 5......., JUtw.wmı. aynı .....-v.,. ve ~ . . . Al R ile • 
- Bilmem nereye gittiğini ama, ora- efendi İşini balletılıiiini .....,,oa. mw-allı resmi mahfillerde beyan edilınektedir. Varşova 30 (A.A) - B. Beck, dün reketi muhafaza ediy-0r. Londradan çok verclıklasinı, manyabnm usya °!:. 

)'&gitmiş olsa gerek! meov:lm derviti peliir midnliiğiiede iş- LoM.ra.. 30! (ö.R) - Kabine içtimam- Fransız sefiri B. Leon Noeli kabul etmiş eyi sözler işitildi. ?ngiltel'e suDiu tmJba;. za ettiii: pakttan ve uımn ~~ 
- Dervit baba, sa.!ıf mi ı&yfiiye1'118R) lıence saatim YBtaaıinm anV' tıal>url& ha- daı:ı: ~14.. Şansölye Hi,tlerin tebliği der ve saat 15 te reisicü.mhur ile Mareşal faza istiyor denildi. Fakat h~ 1m b- kavvet 111Uvazenai9*: ~öiı d"9~ 
-Tabii evflch.m. Bir de o :ııamencılan- reket etmit f~ meseleyi qimiiğüııi. minyontar nazın Sir Tomas Iı:ıslrip tara- Smigli Ridzin huzuru ile akdedilen kon- dar. Zira Ingiltere Lehistana karşı taah- likten her neticeyi çılanmrl brllftll .. 

bert Reşit efendiden bir haber aJamachlı. :ıannedaı SBchuam memnun 1.uhmu- fından Londrada bulunan dominyonlar feransta ittihaz edilmiş olan mühim ka- hütlerini tutacağını tekrardan geri kal- olduğurw yazıyorlar. 
Meral: ve üzüntüyle yoluna beli~ yaırcıbı. fevkalade komiserlerine bildirmiştir. rarlar hakkında kendisiıie malumat ver- madı ve Varşovaya sesini duyuracak bir 
Hal& bir mektup bile gelmedi. Reşid efendinin polis müdüriyetinde,. MEÇHUL YOLCU mi.,."ltir. Bu konferansta başvekil B. Sla- şey yapılmadı. Şimdilik he:ı: şey mahvol-

- Allah allahl llİ. cehennem aza.hı 'l1 güıt sürclü, Yine Lond":ra 30 (ö.R) - Sureti mahsusada voj Skladkovsk.i ile B. Beck de hazır bu- muş sayılmamakla beraber istikbali nik.-
- işte öyle oğlum! müteaddit dayak fasılları. çeşidli işlen- yola çıkarılmış bir Alınan tayyaresi Eton lunmuşlardır. hinlikle telakki göüçtür., 
- Şimdi bu kağıda ne yazalım? Mü- celer, ve türlü hakaretlerle bitap dü~en ha:va limanına. gelmiştir. Içindek:it yolc~ Varşova 29 (A:.A) - Polonya hükü- Va.rşova 30 (ö.R) - Resmi Pat ajansı 

Clüriyetin iıtediğine ne cevap veTelim) zavallı derviş, akşam üzeri sürüklenerek mm:. ~ meçhold.ur. Hava nazırı meti Slovak araıaisi:nin Alır:ıan. cmiusu bildiriyor. S1oınk rad~ Slovşkya 

V 3fİD8tOJl 30 (Ö.R) - Slwpt ltülttl. 
metinin Almanya ile ademi ilanım ııaı.. 
tının tasdikini tehir etmesi, bu paktın 
akdinden doğan ümitleri suya düşürecek 
yeni bir unsur gibi telilcllt e~. 

Komiser m•ıriai ltonaşma71 lma ita- ne9flrethaneytt ge.tmlip lıuıalu~ 27 in- veı Almanyanın Beriln sefaretinin mü- işgali altında bulunmasını Slovak hü- ahalliini «müşterek düşmana> karşı mü- Moskova 30 (0.1')' - '!'lftselt:ı!IM:yıatı 
meti tercih etti, a3zü aldı: ci günün ak~ı. Tiicuclanun airıdan sı- mesaili bw tay)ıarenin; gelişi hakkında kümeti nezdinde protesto etmiştir. Var- cadelede Alınan kuvvetleriyle işbirliği- Sovyet _ Alınan pakfuıı Pazartesinden 

_ Ne di,.eceksin. Bir sem.ti meçhule zılarından gözlerini yummıyacak kadar lriç &ir ma11lmat sahibi olmadıklarım bU.: şova bu hadiseyi Polonyaya karşı doğru- ne davet etmektedir. Bu da Slovak hü- evvel tasdik ettniyecektir. B. MoTtrtnf 
Cfo§N bir mala mukaddem tekke&n mü.- Ialıı.a.tsaz. baluruıyor, bu işkencenin deva- dirmişlerdir. Bunanla l;eraber tayyare- dan doğruya bir tehdit teşkil eder mahi- kümetinin bir ecnebi devletin nüfuzu al- harici siyaset hakkındaki nutkunu siiııt
larekat ~ bittahkik anlaşılmak1a. dfı.. mı. •alinde bi• kaç gün sonra sopa altm- nin bir Alınan hava llinanından geldiği yette görmektedir. tında olduğunun delilidir. Polonyanın lemeden evvel wsi,etln:.iııkişafı.naıım. 
ye kayıd düşürii.ı, bu adama da imza. et· da son nefesini vereceğini acı acı düşü- muhakkaktır. Diğeı: taraftan, Almanyada iki Pelon-- Slovak millet ve devletine kaqı hiç bir da kftfi derecede habe-.. oJinalıt m:zu,. 

tlrirsln .. Evrakı geri göndeririz. nüyordu. 1TALYAN HUDUTLARINDA FRAN- ya konsolosunun tevkif edilmesine ce- kötil niyeti yoktur ve Leh milleti Slo- sundadlr. 
Polia elindeki kağıtlara komiser mu- Jh~at' adamc:ap ha ~eler ara- SIZ TAHŞ1DATI vap olarak, Polonya makamları, Tiec- vak milletine karşı dostluğunu muha-

avlnlnin ıı<Sylediklerini yazcli, evrakı po- ıımdfıı kendi kendine si,deaiyor~ Roma 30 (A..A) - Akşam gazeteleri, szyn ve L:vo.,,,'daki Alman konsalosluk- faza etmekte ve hataya dUşürülmesiıı.e 
Hı mtıdürlüğüne iade ettı1er. _ Hay elfet:ün kmlsaydt cJa. o. hın- bütün Avrupa hükiftnederinm alifıkJarı larmı sarmışlar ve konsolosları V~ teessüf etmektedir. 

~ asierl tedbirleri, bühassa llaTya hududu vaya getirmişlerdir. Lehistan liükümeti, Slovak radyosu-Evrab sadrazam resen ta .... q. ettiıiyoı, bayı alıp getirmez ola,.cfmr.. Nereeı:n, 
oaun da CeYabmı acele bekliyonfı:r; hangi §eytana uydUm ela nöyie "°' l\alt imtidadınca F'ransı:r: krt'aafuıın tahşidatı- Nihayet B. Çemberlaynm mıt3m, fuı,:. nun Polonya aleyhindeki daveti dblayı.. 

Yedikule 1 "h • den verilen . nı mevzuu bafüs etmektedir. rada büyük bir memnuniyetle karşılan- siyle, Varşova Slovak sefiri ve Brati.8-
meY evı anesm ettim! La Tcib"" ltaF harp halinde ..+.,. n"--.J-. tıe"---''- u.;...;l.Jı~ "b' 1- .... hu"k''-.J..I n~e .... -e....ı.-..J- h"-bu Jıt k "dü . et • d __:ı~ Ba l..JL..- J ·-•--=-' I! « una> yanın mı:i' ....... ~ JIHL("~ e~ ..... ~ gı ı, J&... ı.u.uıı:: ... _ıırDJKIU_ Po-"'• -- .... 

fe!' e evra m mu ny e ta e et;US- mm mnııt &1', 9Ö;rıı~et', aapnun . eden ~-..1-ı..ıı._1_klan w 1.-~ Lo dr p . ~ h tür" ı·· ih 1 • ıcap ™.u :vapacagını --.y- n a arıs ve ..,. arşova er u - umn~ 

Pel.ONYADA 
Beazla saı~ları 
Londra, 3CJ (ÔB) - Poloayada ıal

ruz benzin satışlarına bazı tahdidat va
~- Fakat diğer maddele mı
tat şekildir satılmaldachr. 

=-dilf aktam T alit paşa muta<f telefon dışında dar li:oridoMtl I~- gölM(.- d 1 ktedir ' ' . 
L d b L-'---' ey eme . ---------------
ııı;onuımum a müdüriyetten u naoerr rel- nöf>et beirayen 9'vi1 menumın namrı cGiornale d'ltalla>s lıılum>lini ile Cia- T aa ki d b ~ 
almca kendi kendine söylendi: dikkatini ceRJetınişti_ Memur, geftÇ' bir no arasında noldm DtmU' ilitilftflarıı ol- ' ' ur er e azır, t Alınan:soırterJMisft!lr 

- Bilirim o Retid efendiyi, teşkilatçı, sivil polisti. Merkezi umumiye intisabı d v • .ı m. .....ıı. bazı _ --"---ugunu ınanuırmab- \'auşan ecne- -w:· 
millf7etperver, vatansever bir adamdır. vardı. Babası, ittihat n , terakkinin; kuru- bi gazetelerine hitaben diyor ki: Londray 30 (Ö.Rl - Parisfa. nepdl-
MuhaUak mıevlewi taL ..... -. &usuJıu:a,. "*tuUa Stlanik:le iltaatÇi ~ıılanlar- MW!IOlini "de ecnebi · tin' Jen für emirname l>tmın te&iz: iStasymı-
fmı dil§ündü •. ~ir sabah tel:kesind'en ay- la et ve İ9 birliği yapmış,.. '8.Teiet ordu- elme alnut ~r. nFiıkat siya= dai~ B '- _;ı:• b 1:. /:.. L .1: J Tarım asftert idaı:enin eline ve.rmeltecftr. 
nldı. or~ya gı'*lı. llll lataahula ııird.ikten.. ittihat ve terakki mır lontral etuıektıedfr. lfafya, hatt'ı ha- ir •n.gdlZ gt1%efesi U OGf lR aifı.lla.Q ParisteRt~erin tahliyesi bugün~ 

Ve yıne bermutad ermeni komrtecisi· otoritesi memlekette tesis edildikten son- :ı:eht.mde devam edr:?cektfr. Sulh lehin- lltJR ydimizde n l!Ja/tsedi yor ~-h~ 0:Cn b~ = 
M. .. ika~ ~· ~eaee •• l:UTikte ııa Cimlii nfa eflniyemk ~ bmsr ie deki hareieti ?D.ı: ziaf eseri değitcfu. Ih- ederek bu çowklan mu'titeBr mmfab;-. 
devam edilmesı emrını verdikten sonra 1 O yaşlarındaki çocuğunu kimsesiz bırak- giliz gazeteleri eğer Mussolininin sulh Londra Daily Mirror'da David Wal- 1Bce ~veren o adamlar bu f.edakk- Iara daiıtmıştu. 
Enver paşa "ile gö~!mÜf, genç harbiye mıştı. için yaptığı gayret).eriır l!erp vukuunda ker imzasiyle intişar etmiştir. lığı tamamiyle başunaı YaP.Jllll değtlLm.. .. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi 
n...,... ~le d~. Italywn me-veu.diyet.ini t.ehlikeye sok- Istanbulda otuı"'1uğum otelde .salonun di. Kendilerine karşı nıu.barem-ettikleri 

- Re,ill efendiyi ~ar ........ fıı• + mak hususw:ıdaki nefretinden ileri gel- bir köşesinde duran Atatiirkün tabit bü- memlekette dahi onlar bili kahmman 
aralııS'enz... diğjDi ~rlarsa, aldanıyorlar. yükfü.kteki l:konz heyielr geceferi husu- ofarak anı.linaktadırfar. Tiirkiyenln bu-

Garib insanlar 
Paria 3°' (A.A) - Paris m.ıtıtalaısında si tenvirat!a aydinlatılıyor. Tli.rkiyenin giliı. ?ngiltere ile akdetmiş olduğu paktı 
~ çıkan1nwnna bu. sabah ~ bu b~ük §efinin ruhu keııdlıı.aen sonra onlar kanlariyle imzalmııı Dufunuyo»-
lmıacaı1dı.r. da yaşamaktadır. Atatürkün en büyük lardL 

Berim 29 fA.A1 - Jlitteı!t- - .Attoliço gayesi yurdunun vahdetini ve kalkın- Türkiye niçin IngjlW-a ile bu. paktı. 
görüşmesi, on bq dakika sürmüş- ve masını temin etmek idi. C>nda harp an:- yaptı; Türkiyenin Ingilizleri sevmesi için 
l'taTyan büyük elçisi saat 20.05 te başve- zusu yoktu . .Atatürkün Dütü:n mesai ve husust bir sebep yoktur. Ingiliz kttvvet
k.Alet dairesihden çıkmıştır. &ayı:etini Ttlrkiyeyi münevver, temiz, !eri harp neticesinde Türkiyeyi nihayet 
ıro.POLO. DlTAL YA GAZETESt tTA.L şayanı hür.met ve mesut bir Ila.Ie getir- mağl<lp etmişler ve onunla da kalma-

DClllTO& 

~Uz 
~-alı JtastaJıldan. 
~ 

Baata1anaı ... gün saat :a.30 dan 
1 e tadar ayler soiağuufaı Ahenk 
matbaası. 7anmdaii lnısusi kıliniğin. 
de bbuf eder •• 

Amerikalı milyoner 
kulübede oturuyor y ADA TOPLATI'IRlLDI meye hasretmişti. O kara tahtası.. ile hİı'- yıp harpten çok zam.an. smu:a..dahi.. ~ 

Rama.. 29' ~A.A)!ı - cPopeıo d'tt.alia,_ l:ikt.R Tür~ en teri köylerine ka- le.M hiç ta eyi muamele göstermemiş.le .. fİİ•••••••••••••• 
mn burjinktt nüshaları- toplanmıştır. Bu dar gidip ki:iylü.ye eski yazıyı- unutturup di Ancak 1923 de Lozan konferanamdaa :lip etta!r. 'Eüs:lıtyenizı artık Alınanvııw• 

Hrznsf OfomolJil )'mfte de IJir pzete, büyük harflerle manşet halinde yenisini öğrenmel~ri öğüdünü verirken sonrll' Ingillz- asbıi k:ıta1an Iımmfıınlu ffimıad& ]lalmaınqtlr • 
.l'..! birinci say!lsanm b8flll8. cha.rp mı?> her türlü harplerden daha müfiim bir tahliye. etmişler v& bütün Tlirkiyenin Bundan T>aşia Tttrkiy. iu~ Ja. 

lı.alırı var,. ona o«ııi JI• başlığını koymuştu. müaadeleye gµiştiğine kani bulunuyor- şevk ve neşe lvazeleri arasında memle- gil1z donanmasının dinymıır en bn-
Otur ııene eTTel, :razm sııcalC-1"1" gijnü. ve f 00 milyona - olmUflıar.. a. -ıi- GENERAL VEYGAND BERUTA '1u. ketten a.yrı.lnıı§Jardı. Binaenaleyh Tür- vetll deniz kuvveti olduj'una bnidlr. 

ko...ftoy kıyafetinde bir adam }"ltlll St. iine 9 binaclan ibaretttt. Hııs biri y..ı Gttn Osmanlı. .imparatorluğu devrinde, }u.. ki.yenin bw sev.ı:xı.esi için bir. sebep yok:- Ve Italyaya karşı. nefret beslemekte«fr. 
' olt--'' b" "b" · ı... wl Paris 29 (AA) - General Veygand ristiyanlık her tiirlü mime re-1& ..nrtı- tur. O halde neden müttefikimiz olu-- TiUkiue, Ingiliz" - 'l'Urk --1.-f.·-a tama. katırla Koloradoya gelir Vft istasyon me- y ante IJ'I mne uag allDUl}tır. • · 1 ....., .,- _.,....wu 

Y ,~ 1 d b"" .. ,_ b' ru1a bnebt etmisıtir terek ezilirken. 'l'Urkier lr..-uları. &u:hı- •or? ...ttvle uyamk oı.aik. """->i• ve bütün: muruna: emeK sa onun a uyu.ır.: u: artr var- GEMtLERt ~ • ........... ~ .r -J --

- Los Anjeleee husuM bir tren kaldır .. dır. Yatak odaB1nda bit' çeşırut vardıır. N KARANLIKTA SEYRU- nan her memleketi parçalamışlardı. On Tiirkyfe müttefikimiz oluyor, çttnltit mukadderatım cll:lıayanm en kuvveti& 

eli ı"' "b" _ı. __ ( ı) SEFER EMIU altmcı asrın Türkiyesi aynen bugünkü o, bir tek gaye peşinde koşan çok aklı silfthı olan lngilit donanmasma bağla. 
mal için ne iırtenr.ıir. Sulan mütema "yen, şe aıe gı 1 aıuuı Londra ~".AA" A . ll 1:_ b .. 

w. • ' • ı - mıra ı~ ugua- Aalmanyanı.u beslediği emelleri tahak- başında bir memlekettir; bu gaye de mıştır. Ve bir defa söz veren Tllrkiye-
Der. istasyon memuru, adamın kıyafc- Skot, bu büyük sarayında değil, hır den itibaren bütün gemilerin karanlıkta ku.k. ettirmişti Bu da Osmanlı: impara- 'l'üıık. istiklalidir. Türkiye harp te iste- nin de taahhüdünden dönmesine imkb 

tine, sonra altındaki lağar katıra bakar, kaç kilometro ilerisindeki bir kulübede seyrüsefer etınniuiı ve l.irnanIUda, s. torluğunun akıbetini perçinled.L O an- miyor, istila da istemiyor; fakat eğer yoktıir. Bu işte tereddüd yoktur. Ve ol;. 

Te r..fifçe gülerek: oturtll'. Kendisi çok iyi yürekli, yüksek hillerde veya dubalardaki fenerlerin dan itibaren Osmanlı icliı.resi düşmeye bir harp kopacak olursa galipler tarafın- mıyacaktır. 
- Elli bin dolar!. ruhlu bir adamdır. Hayır müesseselerine, söndürülmesini emretmiştir. Isimleııi ve batmaya başladı. da bulunmak istiyor. l§te bizim müttefikimiz olan insanlar 
Ce,,.bmı verir. Adam. elini cebine doetlanna yardımı seYer. deniz defterler inde yazılı limanlara g• Ancak o tarihten üç asır sonra Musta- Yıllarca düşünme ve tetkik neticesin- bunlıırdır. Onlar siz Ingiliz için harp 

atar, kocaman bir yaprak siganm çıl&a- miler ancak klavuzlarla girebileceklet'-- fa Kemal adında Çanakkaled.e Ingiliz de TUrkiye de karar vermiştir ki gele- etmeye ve sizin için hayati ehemmiyeti 
nr yakar. Sonra cüzdanını açar, SO bin ( 1) Topkapı sarayında, Oçüncü Mua dir. Bir gemi ancak bir müsademe tcJı.. talaruu yere seren. biı: a<lanı çıktı da flek bir harpte Ingiltere ile Fransanm olan şarki Akdenizin serbestisini koru-
doları aaymağa başlar. dm yatak odasmda da böyle bir çqıne ilkesinde lamba yakabilecek ve derhal memleketi yeniden canlandırdı ve ayağa bulunduğu taraf galip gelecektir. Ingil:.. mıya hazırlanmış olan insanlardır. 

Bu adamın ismi Valter Skottur. Ve van&r. Rivayete göre Uçjincii Mmac:l,. sonra söndürecektir. kaldırdı. Işte Qo. 8ndan. itibaren. Tlirkiye ta-enin harp- edemiyeeeğl ııeklinde Al- Türk; salon kuklası değildir; fakat biı 
Amerikanın en orijinal, en alaycı adamı UJ"kal1I ıelmediii zaman çepneyi açtı 1TALYADA BÜYÜK ŞEH1RLERtN Ingiltere.nin dostuı olma.ya hazırran.mqı. man propagandacılarumı yaptığı yalan- arbedede yammdaı. bnhmmmuııt ~ 
olmakla maruftur. . Sulann uybyu c:elbeder- TAHLtYES1 tı, tarı anaıtkalede ve oluda IngillZo! bileceiüm adamların hiıç:~phesiZ ki ı;. 
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BiZANS SARA YJNIN iÇ YÜZÜ 
Gülmenin zararı 
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Recyo' yu teliş almıştı 
Ya.ma: l:CZACl KEMflL ILAKTA.ş 

Gülme ve neşenin çok taraftarı oldu
ğum halde onun zararından bahsedişim
le, okuyuculanmdan bazıları belki beni 
bir tezada düşmüş sanacaklardır.. Evet 
neşe ve gülme çok iyi bir şeydir, bun
ların derecesini tayin edememek her 
şeyde olduğu gibi maksadın dışına çık
mak olur, alır başJ,Jık ve olgunluk nasıl 
somurtbnlık ve soğukluktan bambaşka 
bir şeyse, gülmek ve neşe de hafiflik ve 

Kumandanın imparator tarafından 
çafırılmıf olmaıı kendiai için de 
korkunç bi.ı tehlike yaratıyordu 

Recyo, aynı hızla ~ak doğruca 
'1Uhafız kumandanının odasına daldı. 
Arkasından seslenen nöbetçiyi duy

ınamıştı. 

Odaya girdili uman içerisinin boş ol
luğunu görünce büyük bir hayrete düş-
fil 

- Çok §ey .. dedi. Kumandan bana, 
ıelinceye kadar buradan dışarı çık-

)'aeağum demi§tl. Acaba q meydana 
ı da yakayı ele mi verdi? 

Kapıdan kafasını uzatan nöbetçi : 
- Kumandan. dedi, yukarıya .. lmpa
tor hazretlerinin yanına gitmiş .. Ve si-

. de geldiğinlz zaman yukarıya çık-
Hıristidinin odasında imparato

llllsafiri olan delikanlıyı görmeniz 
mredildi ... 
Muhafız kumandanı imparatorun ya

l .... 

imparator aleyhinde çalqan bir komp- zırzopJuktan o kadar başka başka şey
lonun adamlarındandır. Ben de o komp- lertfir. Gülme mi7.aç. ruh, tahsil. terbiye 
lodanım.Anlaşılan bu adam bizim komp- işidir, bazı öyle şakrak, şuh kahkahalar 

. . vardır ki billınhı akisleriyle bir billbill 
loya ihanet etti ve muhakkak ımparato- şakı . . . rir ba ..J.;. •• ı 

bizi haber di B k 
w S yor çeşnısı.nı ve , zan WI oy e 

ra w ver · . en açacagım. en gülüşler vardır ki kirli dişleriyle tabir 
de dogruca Kostantin meydanına çıkan caizse pişmiş kelle sıntıyor gibidir. Gül
Iren sokağında Kounosun konağına gil me bir bedia olmahdır, öyle gülmeler 
Kapıya fasılalı olarak yedi kerre vur.. olur ki, gözlerde beliren masum neşeyi 
Ve sana vereceğim bir kağıdı kapıyı yanaklarda teressüın eden gamzeler süs
kim açarsa ona ver ve derhal buraya ler, dişler bu bedii irtisamın incileşen 
el B · 1 ka k T' bir deseni olur, gülmeyi kendi hesabıma 

g .. u lŞ yaparsan çar en go ure- pek severim, bazı ahvalde kahkahaları-
ceğim servetin bir kısmını sana bırakı- mm dozajı aştığını söyliyenler olur, gül
nm... me iyi şeydir, tek zararı, g<iElerin etra-
Kumandanın bu sözü üzerine peki de- fını, göz kanaklarırun alt ve köşelerini 

yip yola çıkan Recyo, Kostantin meyda- kırıstırmasıdır, çok gülenlerde bu kın
nına giderken elindeki kapalı zarfı aç- şıklar olur, bazı gözlerde bu zamansız 

yorgunluklar tatlı çapkın bir ifade de 
IDlf ve iç.inden çıkan kağıdda şu satır- taşıyor bu bakımdan pek aleyhe bir şey 
lan bkumU§tu: de oluyor değil.. Gülme gözlerin köşele-
cHerıey meydana çıktı. Dimitriyos rini kırıyormus diye sakın gülmeden 

bize ihanet etti. Şimdi imparatorla be- korkmavın, gülme oraları kırarken, ne
raber saraya geldi. Yerimizi ve hepimizi şenin tılsımlı ütüsli onlan düzeltmekte 
haber vereceği §Üphesiz. Derhal kaçınız. gec kalmaz, birisini uğurlarken güle r,ü
Edimede ve malı1m yerde toplanalım.:. le deriz, bu hiç te fena bir temenni de-

Recyo bunu okuyunca benzi attı.. ğildir, Allah benimizi güldürsün, gül
meden kaçma aziz okuyucum güle güle .. 

Bwıunla beraber kaiıdı yerine götü-
rüp teslim etti ve geri döndü. 

Ekmek k11ıntılarıyü. 
zünden milvoner 

olan bir adam 
-z:..-

sanın Hayab 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
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Tanrının Musaya hitabı 
Seni ben asi kullarımı hak yoluna ddvet 

için Peygamber olarak intihap ettim 
Kavın yanmaması ve karısına yardım - Korkma ya Musa.. B~ ejder olan 

edememesi Musayı üzdü. bu Asayı yine aslına ircaa kadiri&. Ejde-

a us mu. 
Hakikat mı? 

---·-tr---
Genc kadın rakibesi. • 
nin üzerine atıldı 

-*-Son gelen Parla gazeteleri Bretoe sa-
hilinde, büyük bir deniz fenerinde geçea 

bir flciadan bahsediyorlar. Genç bekçi. 
nin süz.el ve kıskanç karısı, kazazede .. 
kadım fenerin balkonundan uçuruma y.,. 

varlamak auretile öldürmü§. 
cRüzgar gittikçe artıyor, da18alar ~· 

selİyo1'. Sahilde. büyük bir kayanın ÜZ• 

rindeki fenerin bekçi.i dürbün6n0 .a-
mış, bakıyor. Birdenbire, yukarki hal· 
konda bulanan kansı bağınyor. 

- Yan tarafta bir gemi var. Batın.it Etrafına ümitsizlik içinde bakındığa rin boynundan tut. .. 
sırada dağın bir noktasında bir ateşin Musa, ejderin boynundan tutunca, ej- tehlikesine maruz!. 
yandığını gördü. der tekrar asa oldu. - Evet. fakat kurtarabilmenin çareli 

- Hah .. dedi .. işte orada bir ateş var.. Tanrı tekrar Musaya eı:nretti: yok. 
Şüphesiz bu ateşin yanında insanlar da - Elini cebine sok ve çıkar.. Az eonra gemi dalgalann arasında 
olacak. Muhakkak onlar da bizim gibi Musa, kara yağız bir adamdı. Elini kayboluyor. Küçük bir sandalın sahile 
geceyi burada konaklamakla geçiren cebine sokup çıkannca hayret etil. Si. doğru gelmeğe çal~bğı görülüyor. Fene
yolcular<lır. Hem ateşlerinden biraz alır, yah olan eli §imdi bembeyaz olmuştu. re yaklapyor. Fakat dalgaların §iddetia
bu çalı çırpıyı yakarım, hem de yarın Öyle ki, gecenin karanlığında bir nur elen yanap.nuyor. Fenerden ip atıyorlu. 
sabah gideceğimiz yolun istikametini so- gibi parlıyordu. iki erkek ve bir kadmdan ibaret olan ka~ 
rarım. Belki onlann da yollan bizim is- Tanrı: zazedderi kurtarıyorlar. 
tikamettedir. - Yl Musa.. Dedi .. işte bunlar, senin Kadın baygın bir halde. Elbiselerhıl 

Safura da: peygamberlik allmetleridir. Bununla değiştiriyorlar, mc:ak bir yatağa ;yatın-

- Olur .. dedi. Git, fakat çabuk gel. lsi kullarımı hak yoluna sevkedebilirsin yorlar. Ağzına rom ve konyak damlata-
lira ben soğuktan donacağım.. Mu.sa, Tanrının hitabi ile kaqılapna- yorlar. 

Musa, Asası elinde, Tµrusinaya tır- nm derin sevinci içinde idi. On iki aaat sonra gözlerini açıyoTr 
manmaya başladı. - Ylrabbi .. dedi, beni kullannın ara- _ Ne kadar çok uyumufUJD.f 

Epey yürüdü.. sında en şerefli bir vazife ile tavzif etti- Diyor. Fırtına devam ediyor. Kadm 
Dağa yükseldikçe ateşin bulundup ~ için sana şü-kran borcumu edldan cenç. güzel. tirin ve aeTimli. iri eiy ... 

yer uzaklaşıyordu. acizim. Ancak verdiğin vazifenin hüs- gözlerinia tatlı· bakıtlan aenç bekçinia 
Musa: nUifasi için niyazlanm var... yüreğini titretiyor. Kadın, hayabnı kw· 
- Çok şey .. Dağın eteğinden bu atef Cenabı hak BOrdu: taran bu delikanlıya minnettar. Ahc1 u-

o kadar uzakta görünüyordu amma.. Ne- -Nedir niyazların? zarlarla bakıyor. 
den bir türlü onun yanına vAsı1 olanu- - Evveli.. peygamberler sabırlı, so- Oçüncii aüni yemek pifirmekte 0 1 .. 
yorum? ğukkan1ı, geniş yürekli olmalıdır. Tl ki bekçinin kan. bir aralık yuhnya • 

Diye düşilnüyor, mumafilı e1tncleki lsileri yola getirinceye kadar onlardan ycw. Koew ile ;yabancı kadım birbirleli
as& iJe kendine yol açarak ilerlemekte göreceği zulümlere, tahkirlere tahammül nin kollan araamda g8r6yOT. Yıldırımla 
devam ediyordu. ve sabredebilsin .. Bunun için yardımını nılm d" 0 B .. .. vu Uf& on yor. una ragmen 

Nihayet ateşin bulunduğu noktaya istiyorum yarabbi... -L cL d tinı" • it .t!-
~anmyor . .-a e Ye ocasuıı ...... 

- Kişkt gibı !H,.dim.. • GÜfÜD
u.. l"akat o zamua cb itin iç yüztbıil an
aınaz '" Sebatiyanoya haber vere

ezdim. Allahtan benim knrnanclanm 
Yle gönderildiğim maldm olmasa. 

n..arı çıktı_ 

Şimdi öğreniyordu ki kumandan ka
çamaınJfb... Dimltriyoa ite buraya 
komploculann aleyhinde olarak gelmiş
ti. Fakat bu geliş acaba kimin lehinde 
idi? Y apacalı q hakkında danışmak ve
yahut kendisine Marina tarafından bir 
haber verilmif olup olmadığını anlamak 
için ilk önce şarap mahzeninin yolunu 

"eldi. D.,ha doğrusu bu noktanın altına -Niyazını kabul ettim. Sena, pey- d almak . . en bu kadına ka1' ~ 
f ranaaz milyonerlerinden mösyö Ok- ~eldi. Çünkü gördüğU ateş çok kuvvetli gamberlere l!yık sabn ve tahammlllU r~ _ı_~b~ L!.... '--~ p. 

taY diyo1' ki: ihs · e -- D' &111 Ye De1'1'1:'1: uyamyos. 
bir ateşten ve .. bir ağacın tepesinden an ettim. K d" kencl' • 

~ renk nrmeden nabetçi- tuttu. - Hayatta muvaff nk olabilmek için geliyordu. - Dilimde rekaket var yirabbL. Eyi en 1 me. 
_ RfTlıfRDI _ biricik çare şudur: Mütahanıs olmalı::!.. Rivayete göre bu ağaç, böğürtlen ağa- ve çabuk kon~'W!lıyorum. Asi kullannı -F Dur! .. DurkA' 1'enb 

1
•na g3steF kaıiıit:;j. 

- D-· -- 0 .. du mu•. --uı MUhakkak bi1' mütahassıs olunuz da ne d Efsan ih1 . .. .. d ilk hak 1 da t irşat i · b -La ırtına su unet u uyor. a t .--uı .... &._ il " cıy ı. e tar erı, yer yuzun e yo una ve ve çın u n:Ail- • • c·· .. .. - .. 
Dedi. Nöbetçi: Bir harp halinde mütahasam olursanız olunuz. 'biten ağacın cböğilrtlen• olduğunu ve ket m8ııi olacak diye korkuyorum. hır 9111 tabakası ~r. oz~~~ 
- Evet.. dedi. Oldu .• Yeni ge)eıı mi- Mösyö Oktav «Ekmek kırıntılan mü- nitekiM ilk tac;ı:ı da (Hacerül esved) ol- - Bu hacetin de kabul olundu. :yA K~dım ..bile 80tiiriip 

~ IOrdu. Hatta sizin ne zaman gitti- Alman.')'anın Danİ· tahassısıdırf .. > Gülmeyini-. taka etmi- duğunu kaydederler. Bu Hacerül Esved Musa ... Dilinde artık reklket kalmıya- değil. bdm balko-
~ nereye gittijinizi, kum.ndanm yoruz. BugÜn m3syö Oktavın Pariste Kabedir. Yine rivayetlere ğöre Musa cak.. Dönllacii silnü. yabanca 
~dan .Deftlerinin göründüğünü markayı işgale fe- büyük bir konağı Fonteneblöde bir ,ato- Peygamberin Aslsı da böğürtlen ağaçm- - Kardepm Harunu da bana yoldq na çdapr, etrafa~· . 
~ boylu ve ldeta istlııtak eder gibi bb . k .... lüka otomobilleri V&1'. Bunlan nasal dandL Bir kısım raviler ise asanın bö- etmen için yalvaracağun. tJdmlz ben- Ba ....... fenesanm senç kan. ..... 
~u. Sonra da sizin muhalrblr kendi- fe ÜS efmeSI pe kazandığını şöyle anlatıyor: ğUrtlenden değil, (Mersin) ağacından ber olursa hem birbirimize yardım yor, bir teJ' aöylemeclen berine a~. 
liıü IÖrlneııD:i ~JedL muhtemeldir - Hayat sahasına atıldığım zaman ne olduğunu iddia ederler. ederiz, hem de vazifeemizi daha emin boiazmdan ;yakab,-or, olanca kuHetle 

- k 111n•nilanla beraber mi yukan meslek tutacağımı düşündüm. llk toptan Musa ağacın tepesinde yanan ateşi ve kolay yapını§ o!uruz. iterek uçuruma.~ GzeriDe ~ 
wıktılar? Bu son hadiseler münasebetiyle Da- g·o·ru··nce kalbı·ne bir korku dn..+ıı - Bu dll..JW- de bbul olundu. Haru- 117or. Ve ........,_.. 

'U-- nimarkadan pek az bahsediliyor .• Fakat paçavra ticareti yapmayı tasavvur et- ~·- ""l§&&& Na..I L.--L k eliaclen 
- ·~ır •. O p.bm çıktı. Danimarka bilir ki Almanlar ne zaman tim. Fakat, bunun ·~n en azı 100,000 Geri dönüp gitmek istedi. Bu sırada, nu sana §erik eyledim. Bqb bir lstelln - ...,....... oc.-

lar~ Demek kumandanı sonra çatırdı- •Hayat sahasından• bahsetseleı· Dani- frnnk sermaye lazı ndı Bende ise bir Kfıb~n1"1. karanlığı ve muhitin korkunç- var mı yA Musa! almaia ~ nmm) 
m:ııkayı da genişleme planlarına ithal para yoktu. Bir gün aklıma bir şey gel- luğu içind..: heybetli bir ses aksetti: Musa tereddUt ediyordu. Hitabı illhi- Pari.in taıunmıt bir ailaine IMRllP 

- Bayır_ O daha evvel çıkmış. etmektedirler. di: Lokanta garsonluğuna müracaat et- Ya Musa! .. ene RabbUlilemin! yi mukabelesiz bırakmamak için son eli- olan bu güzel kadın. Yicudunun bir~ 
- Ne demek çıkmış? Sen giderken Danimarka tereyağı ve yumurta mem- tim. müşterilerden ka1an ekmek kırpan- Yani bu ses, ben yeri, göğü cümle lle- leğini ve son endi esini söyledi: yerlerinden ;raralammt. fakat almemif. 

f'Örtnedin mi? leketidir. Bu memleket kendi ihtiyacını tılanna <bana .. tmalan teklifinde bulun- mi yaratanım .. Ben Allahım. diyordu. - Ben, dedi, onlardan bir kişi katlet- Fenen:İDİD kama laakkmda ela ...,._e 
- Gönnedim.. O delikanlı beni ılzi ~l bol tem~ et~ikten başka. her sene İn- Muo:a, bu sesi isitince hemen yüzU ko- tim. Şimdi Uısuda beni tutarlar ve ev- bulunmam..,...> 

tlrama v llad .. .. . gıltereye hır mılyar 200 mılyon kuron- dum. Memnuniyetle kabul ettiler. Bu su- el ld 
Jt ga yo ı. Döodüiüm zaman da luk tereyalı ve yumurta ihraç etmekte- retle topladığım kırpıntıları, §ehir civa- yun yere kapandı. v ö Urdilğilm kıptinin yerine öldllr- = 
.._ umandaııuı imparatorun yanına çıktı- dir_ Tereyağı ve yumurta memleketi ol- nnda domuz, tavuk ve tavşan besliyenle- Din kitapları, Musa ile Tanrw ara- mek isterlerse, peygamberlik vazifemi 
JUU .ciyledl. mak aii ... .oldir. Fakat kapwnda aç bir d sında vasıtasız olarak yapıldıgınıv kaydet- yapamam diye korkuyorum. Bristol Oteli 

n- re aabyor um, ümidimin feTkindc para 
- Demek sen, ben buradan gittikten komşu bulunduğu 7.alllan bu çok tehli- ,_ tikleri bu göruşm·· eyi, (Kur'an) Ayetleri- - Korkma ya Musa... Ben, seni de --~-

..... k 1 dir bun her ke d ır.azanmaya başladım. Depolar açbm. Bu- ..._ ""nra kumandanı ı..ı .. Atrmedla 6yle e i · ·Danimarka u sten a- ne istinaden şo"vle anlatmaktadırlar: sana tAbi olanlan da Firavun ve tlbileri Kısaea wC...aJM "9 hu? ll&Mj 
5.... ha iyi ı.:U--oır. gün, bütün Parla lokantalan, huawıi eT- J 

uuq Tanrı, Musaya: üzerine gaUp kılacafım. Sen ve karda- ,,,.. taPlldlncllP-
- Öyl Filhakika şu aç komşu kendisine bir lerdeki ahcılar ve hizmetçı1er ekmek kt"- 1 hak Fi "di Ona Hak ' e - Seni ben, d~. Asi kul anını şın, ravuna gı n. yoıunu Kırtc dört ..ıedir -...-1.-: • ..ı- • Kll'k ı. 
_ p kt>... ademi tecavüz paktı imzasını teklü et- pıntılannı bana getirir, satarlar. Bir çok b li u--.:ru.u-

e -.la... mic ve Danimarka ı.A--kili Stauning te yoluna davet için peygamber olarak in- r!Österin. Peygam er 'ğinizi isbat edin. şinci senenin içindeyim .. On altı y.....,. 
Re ... ..,... • .,. adamlarım var. Ekmeklerin çok kirlile- İsrail halk hali ulm mes1e '-- 1..11 61 cyo, bu kanpk = ı ' nia içinden bu paktı imzalamıştır. Almanya Dani- tihap ettim. Peygamberli"inin delili ol- Beni · ına ve a ·ye z etme- da otelcilik ğine 1111Ş. •m . )'8-

rıasıl 1 • .ı ka ahh rini ayırırlar, tavuk ve tavtan bealiyenle- 0 1 k l · · · '--~- + ____ .__._ Ekmeı...-:ı....- o~ Çı.1Y1cağını şaşırmıştı. mar ya tecavüz etmemeyi ta üt et- mak üzere de sana mucize göstermek . me"ini söy eyin. Fa at söz cnnızı sert şıııa UlllS&.Un.. .IZIDll'Qe --r~ _.. 
Dirnitriyosun gelmesi için esasen ka- miştir .• Ancak harp olursa açlığını tes- re götürürler. Az kirli olanlarını da ba- kabiliyetini bahşedeceğim.. Ya Musa!.. değil, yumuşak söyleyin ki kabul ede... linde kırk ay~ ye y~ o;:: 

fasının ıçi allak bullak olmuştu. kin mecburiyetinde kala~ olanw~~ Al- lıkcıJar alır, oltalanna yem yaparlar. Elindeki nedir? O mawrurdur. Se t söyleyince reddeder, linih" k. dört~:...~:~ işleaskttimriv~etba-
Muhafı k d da . . . manyanın neler yapmak istıyecegını Da- Görüyorsunuz işe meteliksiz başladım. Asa si d be J"k _ _,c.__,_i tamam il ümet -..~ e 

~ l . z uman anı Dırnıtrıyosun nun· arkalılar tahmın· etmektedirler .. Bu - dır .. YA RabbUWemin!.. z e peygam r ı Vauı.t:UU. en uesıni tuttum.. Ve üstündeki odalan 
ge diğın· ·· ·· k 1 d l Bugün şato. konak ve otomobil aahibi- B k ı:ı. olursunuz la .l..J..o. 
oıu u ı g. orm····uş. •.onun .0.m.p 0 an. o - takdirde Danimarkaya dostluklarını te- - ıra 0 ltl:iayı yere... yapmamış ··· otel haline koydum ve Kış ya .....,. .. 
"' ğ n bildi- k d hlik yim. Buna da kendi ihtisasam sayesinde d ,_, BİTMEDı odalar da :u. ...J-._ u gı ıçın en ısını te ede yit ederek bir ültimatom takdim ede- Musa, emri ilahiye tebean elin eıu - - yeniden bir kısım lUIVe . ~ 
'ulrnuş, en emin adamı telAkld ettiği cekler ve İngiltereye her türlü ihracatın muvaffak oldum. Kendi kendime bir Asayı yere bıraktı Asa hemen bir ejder- - rek kendim yaptırdım, oranın mU..W 

ecyoyu çağırmış, ona hakikati anlat- menini istiyeceklerdir. Ayni zamanda meslek, bir ticaret ihdas ettim .. > ha oldu. Ranavalo Madaaas- ve milsteciriyim.. 
bıış: bu ihracatın kağıt mark mukabilinde Al- ka mak e · İzmir şchnnin Yunanlılar tarafından 

b d Musa korktu. Geri dönüp ç b- k K 1. . L.--1- :-1: • .:ı..:ı~den emsalim misillA - ş· di manyaya tahvilini ve hattA istihsalatın ta il bir taarruz mahiyetin e olma- arın son r ç ı l\U;UU:U ~ 3......... u 
&ı· un . imparatorla gelen adam, de- arttırılmasını talep edeceklerdir .. Dani- dan (??) Danimarkayı asker? ic;gal altı- tedi. a ı es ben de firara mecbur kalarak İstanbuJa 

işti. marka bu talebi reddetmeğe kalkarsa na almaf!a tec::ebbUs ecleceklerdir. Tannnm seesini duydu: -*-- geldim.. 
~~~~~~!!!!I!!!!"!!!'.,..~'!"""' ... ""'!!"'""'!!"'~~:;,;;..:;;..~;;~::;;;:.::;:;;_:;::.::;;;;;;;~~;;;;~~;;;:.;:~~;:,;;:;.;~~-~~-.!!'~~!!!!!!!!!"'!'~~!!!!!!!!!!!~~"'!!!!!!!!!!! Madagukar, bu zengin ada. Fransız- Sirkecideki Osmaniye otelini iaticlır 

Myff"tCl."~Y'lE'*M °'!Uf' 5757CM«'ı! wı •M'Mf&'f ... ~L~JMM'Y-R.fiL,_ k l · tarafından Id dileceg·ın· e en: gWlAb· etten magwlAbiyete sevkeden şu ı icl al daki kıraeth · •-• ....,.. __ ., ____ _... er erı e e e 1.n ma u ıy u ann · aresine geçmezden evvel müata- ettim, tın anenm ısmını ıa-

DEMIR MASKE 
bulunuyordu. meşhur üç serseri ile monsenyörLui sa- kil bir krallık idi. Ve hü\ümdan da kırk mir askeri kıraethanesi tesmiye ettim... 

Büyük tarih ve macera romanı 
(ıKıNC/ KISIM) 
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Ro~, hanı bir an evvel ateşlemek 

ıçind., etrafında kopan vurU§ fır
IDaSlnuı farkında olmamıştı. 
. Fabt handaki hUgnolann iliht seale

k 
0~ Pençerelerden dışarı fırlıya

~ il ucum etıneleri ve bilhassa bu gii

~ ar&sıııda ınonsenyör Luinin sevgi
tanıyarak Yiikselttiği: 

- Ivon .. 

Nid sı onun aklını b ı: ..... ı .. t· qma ge.uu~ ı. 
E ına bakındı .. 

otestaniaruı fiddetli hücumunu ve 
um~ bir zaferle neticelenmek 
dugunu g6rdU. 

t.. D nıek bize ihanet ettiler. 
urdandı. Cünku kahramanca 
nn başında ezel! dil.şnıanları 

Mistufleyi de görmüştü. 
rive döndü Borazan nefe-

- içtima borsunu çat .. 
Emrini verdi. Borazan bu emri derhal 

yerine getirdi. 
Boru sesini duyan ve hanın arkasın

da muhasaradekilerin ricat hattını kes
mek için bekleşen süvari askerler derhal 
geldiler. 

Rozarj, sahipsiz serseri dolaşan bir 
atın üzerine atlıyarak haykırdı: 

- Askerler!.. Ateş! .. Ateşten sonra da 
kılınçla hücum.. 

Bu hücum karşısında protestanlar da 
aynı şiddetle atlarını ileri mahmuzla
mışlardı. 

Çarpışma çok mütlıl§ oldu. Tlifenkler 
patlıyor, kılınçlar, mızraklar, kamalar 
işliyordu. 

Bu kanlı boğuşmanın haricinde kal
llllf olan on dördüncü Lui sabırsızlanı
yor ve neticenin bir in evvel kendi u-

• • • - · --- - ~ # .. 

Nihayet, kendisini muhafaza için kal- dakati malımı matmazel Ivon var .. Bun- .1 d b' L-d d r•--•-L_ Ran Muhterem saylavlanmızın ve muhterqa 
ya~ann a ır ~ m ı: 'laDJas& a- be .. 1---·-

mış askerlere hitaben: lar, şu Anda askerlerimizi kılmçtan ge- valL halkımızın ~e m1;1te .r ~u~uaruı~ 
- Askerler .. dedi. Savaş yerine biraz çirmelr ve doğramakla meşguldurlar • hakkımda gösterdiklen hu.snil tevee<"Ub-

yaklaşalım da bizimkil rin nasıl lmhra- Binbaşı Rozarjı da onlan boş ere ~ Orta boylu. kara gözlü ve kara kqh, leri emniyet ve ıtimatlan eserinin bana 

k 
.
1
. - . d b 

1 
y buiday tenli ve oldukça g6zel bir kadm verdiği cesaret SBY.esınde on bir sene 

manca dövüştUklerini ve zaferi nasıl el- etme acemı ıgm e u unuyor. 1 L •• 1· d -'--Lt d evvel Beyoğlunda T-.. :ı:. sarayı ittisa-. . . o an ıuauçe a anm en ,._,,_.ı a amı ... ~ 
de edeceklerini görelim.. - Şımdı ne yapalım diyorsun? 

1 
And • • gl)d • lindeki büyük Emperiyal otelini de tut-

Kral, atını savaş yerine silrmek Uzere - Majesteniz, heriflerin bu boğuşmn ° an ena:ııuayı nuıya Mm)'Or- tum ve beş buçuk sene evvel Tttpebaşm-
idi ki hayvanı birden şaha kalktı. Çün· meşguliyetinden istifade ederek derhal dıı: ~una ıı:rı~~ :; &lihae. ~~~ da Belediye bahçesi ve Şehir tiyatrosU 
kil yandaki hendek lçi.,den bir adam buradan firar etmelisiniz. etti. ey e ~ b ~~ ~ttijinı karşısındaki Bristol otelini ?e tuttb,:; 
birdenbire sıçrıyarak yol U7.erine atıl- - Kaçmak mı? Bu bir alçaklık ve ~:~lemi lerdi. A a u 1 ıa ogru mu =l b:.e~=~n tahV: isticar 
mıştır. korkaklık olur 1 1 > ·• 

Kral, önilne çıkan Lu adama baktı. Sir s· . 1 " Bana ina Kraliçenin nedimi. gözbebeii olan bu ve idaremdedlr.. iM-., - .. ıze ya varıyorum.. - . kalb. . .. ek MesJeiimden memnunum ve mu_. 
Onu tanıdı. Nefret ifade eden bir na- nınız. Surada .. pek yakında cereyan edP-n delikanlı ını gosterer :. şekkirim ve mütehasslsim.· Bristol ot. 

zarla onu süzdükten sonra: bu kanlı savaşın galibi sizin askerleri- - KuJ'fUJlu buraya IUfall alınız. li elli odadır .. Her odasında akar soğuk 
N G · f ? niz olmıyacakhr... Kralicenin kollan arasından çıkan bir ve sıcak suları w odalar.içinde banyo-

- e var nıa on... - d d l"k d .k • • 1 lan asansöril ve kalorileri, dahil1 ve 
Diye sordu. Kanbur: Monsenyör Lui bu defa da muzaffer vucDu du. Ve 

1 
b' cşk hetmeymızib:· -Jdü ~telefonları. lokantası ve müzey-

- Sir, dedi. Partiyi kaybettik. Ke"- olacaktır Onun eline duş·· mek saltanatı- e 1• e ır a raman gı ı o · '=-- vardır H -1..iJ k nfu-
~ · ' K aı· . b' yen -1onmo . er ve,... e o 

manız lfızım. Majestenize ihanet et•iler. nıza bu sefer ebediyen veda etmek ve ba r ıçe, az sonra ıan L.abor adla ır ru baYidir- Kanaatim her meslekte esM 

- Ihanct mi? Kim ihanet etti? şınızdaki taç yerine hAUi acısını şakak- Fransıza gönül verdi. hüsnüniyet durmadan çalışmak saba 
- Marki dö Luvuvanın oğlu... lannızda duyduğunuz o korkunç demir Yirmi altı sene beraber yapdılar. Fa- izim ve sebat muvaf"akıyetin anasıdır .. 
- Barbezyo ha! .. Bunun imk!nı yok. maskenin geçirilmesini görmek hisset kat, Jan Labor da, Andcriamiaz gibi hü- ~~ ve İsviçre oteli nni g~ 
- Sir .. Hatırlıyor musunuz, Mar!d dö miyor musunuz? kümete karp bir isyan hazırlamakla it- g~rdilm v~ ~usy~da K~ya cihetıe:. 

·· ·· ·· . h . b k k rınde ve Tiflisteki otellen de gezdiıL. Barbezyo Liyonda iken majestenize bir On dorduncu Luı sarardı: am olundu. Kralıçe, unu urtamıa Bristol oteli Beyo wlunda yegAııe ~ 
takım gözü pek insanlardan bir erup Bu melun kanbur doğru söyliyordu. için çok çalışb. Fakat, muvaffak olama- ve nezih Türk aile otelidir- Haliç 
meydana getirdiğini söylemişti. Ve o, Kralın gözlerinde bir kin ve intikam dL Yalnız ölüm cezası yerine nefyedil- Marmara denizıne ve 1sıanbul cihe~ 
bu grubun başında, rakibinizin yo unu şfile i çaktı. mesine karar verilebildi. Jan Labor, aa- nezareti kant'l!Siyle emsaline kat ~ 
kesmek üzere bu tarafa gelmedi mi' - Hakkın var ..• dedi. Ben her §81'- raydan aynbrken kraliçe balkona çıktı. faik bulunduğunu mAaliftihar ilin ol~ 

- Evet.. den evvel memleketimi, sadık tebaamı Cözyqlan dökerek arkasından baktı. nı. landa 'fepeba 
- Sir.. Marki Barbezyonun seçtiJ!i ve tahtımın em~yetini göz önünde tut- .. Ranavalanın yerine jan l.abordan olan e!::..~ Si~de Osmaniye""t:'""~'""~-~-

adamlar tamamen protestanlardan ve malıyım. Haydi askerler .. Arkam sıra oglu Ratut tahta geçti. Fakat o da 18 n ve alttaki bmir askeri 1mae 
onların başlarında da sizi miltemadiyeu geliniz.. Buradan gidiyoruz.. ay eonra uiler tarafından katlolundu. •Usteciri : ÖMEB L'OTFO 
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Benim bu teklif im, lclali ilk ön-

Dün, göğüsleri em iyet ve gururla 
kabartan şanlı bir geçit res i ya b 

ce ürküttü .. 
- Nasıl olur hiç? 
Dedi. Sonra düsündü. 

hınız kordonun buraaı tenho 
Vallahi istemiyerek sizden ayrıl: 
yorum ama ne yapayım ... göre 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
yorlardı .. 

Saat sekiz buçukta ordu evinin önü 
görülecek bir manzara almıştı.. Büyük 
Uniforma giyen zabitlerimizle, yeniden 
terfi ederek yeni rütbe işaretlerini ta
kan zabitlerimiz ordu evinde birleşiyor
lardı.. Saat sekiz buçuHan itibaren as
keri ve mülki tebrikler, kumandanlıkta 
hnıir müstahkem mevki komutanı sa
yın Tuğgeneral Mahmut Berköz tara
fından kabul olundu. Vali ve belediye 
reisi de muayyen saatte kumandanlığa 
giderek vilayetin ve şehrin orduya teb
riklerini bildirdiler: Parti başkanımız, 
Parti adına tebriklerde bulundu .. 

cOl\mURiYET :MEYDANINDA 
Neden bilmem, bugün zafer bayramı

mız daha başka bir }uzla halJo Cümhu
riyet meydanına çekmişti. Meydan o ka
dar kalabalıktı ki, intizamı temin icin 
nlınan ihtiyati tedbirler, halk akınını 
zorlukla muhafaza ediyordu .. Cüınhuri
yet meydanında bir merasim tribünü 
meydana getirilmişti. Halkımıı. bu me
rasim tribününün ta yanına kadar so· 
kulmuştu .. 

Saat dokuz buçuk .. 
Vali B. Aykut, İzmir müstahkem mev

ki komutanı general Mahmut Berköz 
saat dokuz buçukta merasim meydanı
na gelmişlerdir .. Vali ve general teftişe 
hazır bulunan askeri kıtaları teftiş ey
lemişler ve hararetle karşılanmışlardır .. 
Teftiş on beş dakika devam etmiştir. 

Bunu müteakip askeri bandonun çal
dığı İstiklal marşı ile merasime başlan
~ ve ordunun en genç subayı Usttcğ
men B. Burhanettin Hekimoğlu kürsilye 
gelerek başbuğluk meydan savaşı hak
kında bir nutuk iradeylem\ştir. 

Nutllk "'vnen şudur : 

kollarınd< toplandılar. Atılışımız yıldı- geçit resmi başlarken günün heyecanı 
rımlı bir ok gibi oldu. Bu okun tesiri artık muhafaza edilemiyordu. En önde 
nzalsın diye düşmanımız geri çekilerek alay sancağının görünmesi heyecanlı 
Eskişehir, Afyonda kuvvetli mevziler sahneler ynratmış ve uzun müddet nlkış 
alarak direnmek istedi.. tufanına garkedilmiştir. 
Dünyanın aşılamaz sandığı bu mevzi- Her alay ve her lata, sert ndımlnrı, 

lere Ulu Ba~buğ Ahır dağlarına doğru dimdik yürüyilşü ile merasim tribünleri 
kıvrılan en yalçın tarafından vurmnğa önünden geçerken alkış tufanı ayuka 
karar verdi.. 27 ağustosta düşman Af- çıkıyordu .. Ordumuz o kadar uyanık, o 
yon ve UşaK. yolu şimaline atıldı, 28 ve kadar intizanilı ve o kadar kudret saçı-
29 zundn ihtiyat kol ordularını kaçır- ~ordu ki bunun kelimelerle ifadesine 

Izmirin yem müstahkem mevki 
komutanı geçid resminde 

tir. Saat dokuz buçukta Hipodı-omda 
r.skcri birliklerin büyük geçit resmi ya
pılmıştır .. l\Iısır heyeti merasimde bu
lunmuştur .. 

Ankara, 29 (A.A) - 30 Ağustos za
fer ve tayyare bayramı münasebetiyle 
Türk Hava kurumu başkanı şu beyan
nameyi neşretmiştir : 

Aziz vatandaşlar : 
Bugün, kararrnağa başlıyan Türk tn

rihinin kurtuluş ışığiyle aydınlandığı ve 
bir milletin hayata kavuştuğu büyük 
gündür .. Bugün, ayni zamanda bu va
tanı göklere hükmeden bir nesle ema
net etmek gayesi yolunda çalışan Türk 
Hava kurumunun bayramı ve havacılık 
haftasının ilk günüdür. Türk milletinin 
en çok emek verdiği bir eser olan Milli 
havacılığımız bir varlık olarak belirme
ğe başlamış vaziyettedir. Türkkuşu ka
pılnrmda yüzlerce genç yavrunun havn 
kahramanları olmak azmiyle çalışmak-

Ankarada gt>çid resmini seyreden Mısır askeri heyeti tadırlar. 

mamak için gerilerinden kuşatıldı. Yıl- imkfuı görülemezdi. Muhterem vatandaşlar .. 
dırım süvarilerimizin hnrekatiyle ce- ** Bütün dünyayı sarmış olan silahlan-
nuptaki kuvvetlerinin yardunına mey- Halkımız kahraman ordumuzu çılgın- ma yarışında en fazla havacılığa chem-
dan verilmedi .. Her taraftan önleyici ta- ca alkışlıyordu .. Bu alkış tufanı saatler- miyct verildiği hiç kimsenin gözünden 
kiplerle 30 ağustosta bütün düşman kuv- ce, merasimin sonuna kadar ayni coş- kaçmıyor .. Yarının boğuşmalarında en 
":etleri Dumlupınar Çallı köy - Allı kunlukla devam etti.. Merasim tribünü büyük tehlikenin göklerden geleceğini 
Örende çelikten bir çenber arasında las onündcn geçen kıtalar Cümhuriyet cad- artık hepimiz biliyoruz. Bu tehlikeye 

desini takiben Kültürpark önüne git- karşı tedbirlerimizi ve hazırlıklarımızı 
mişler ve oradan garnizon ve kışlaları- büyük bir hızla kuvvetlendirmek, hava 
na dönmüşlerdir. ordularımızın gerisinde kanatlı bir genı;-
Ö~LEDF.N SONRA lik kurmak işini günün hayat meselesi 
Asken tezahürler dün gece yarısına h~ine getirmek için dünya hadiseleri ~~

kadar devam ebniş ve bir ordu günü zı zorlamaktadır. Havacılık haftası bu
yaşanmıştır. Garnizonlarda ve kışlalar- yük gayeye yardım için . bütün vatnn
da askerlerimiz dün akşama kadar milli daşların harekete ge~mesıne en uygun 
oyu.'llar oynıyarak erilenmislcrclir .. Dün bir fırsattır .. T\irk hava kurumuna aza 
gece şehirde askeri f~ner alayları tertip kay~~d~lcrek bir vatan \•azifesi görmüş 
edilmiş ve geç vakte kadar devam et- olabılırız .. 

miştir.. İ Ö '"'' Dün gece Ordu evinde bir balo veri- MAREŞAL N N uNE ORDUNUN 
lerek sabaha kadar devam etmiştir. Dün TAZİMLERİNİ ARZETTİ 
gece Holkevinde de gilzel bir gece ya-
şanmış, orta oyunu oynanmış ve en son .~nkara, . 30 (A.A) - Zafer bayramı 
olarak ta Halkevi bnndosu tarafından munasebetıyle Genel Kurmay başkanı 
bir konser verilmiştir.. ~arc~~ !evzi Çakm~ ~:1~~. öŞlc üze

Dün gece saat 20.30 da Karşıyaka rı Reısıcumh~r İsme~ ~nom1:~ı zıyaret~e 
Halkevinde zafer bayramı münasebcliy- ordu~u~ tebrik ve t~zımlerı~ arzetmış 
le B. Necati Çiftçi tarafından bir konfe- ve l\'.lillı Şef. teşekk.1:11". ve bılmukabele 
rans verilmiştir. orduyu tebrik eylemıştır. 

HAVACILIK HAFI'Asl 
Başvekil Dr. Refik Saydam bu.gün öğ-

Kahrama1ı denizcilerimiz gcçid resminde l d l G l K b d 
D .. H ıl k h fta 'lk .. .. c en evve ene urmay ınasın a 

BUR .... ~tN HEKİM,,..,..LUNUN 1_. k ld V imh edild un avac ı a sının ı gunu Ma 1 F . Ç km . .. nnn.-:..a.. ~ 1uvra çevri i... e · a · i.. .di B .. betl .. . f ı·· rcşa evzı a akı zıyaretle cum-
NUTKU 

ı .. u munase e ızmır esna ve uc- h . t h""k.. · f b 
.... Bir kısım kuvvetle kaçabilen başku- 1 b" .. tük· k 1 .mTr.K urıye u umetı namına za er ayra-

y .. ·ıı tim f dakAr bU ~" . car arı ır gun azan<; arını ı. un t brik lıni 1. 
uce mı • • e . Yl erım, mandanlan da Uşak civarında esir edil- HA VA KURUMUNA hediye ebnişler- mını e . e . ş ır. . 

kahraman komutan ve sılAh ar aaşla- diler Türk ordusu bn«bugun~ dan aldığı d" H lık haftas d d İcra vekillerı heyetı azaları da ayn 
1 

• , ...... ır. avacı ı esnasın a evam M 1. . 1 b "kl d b 
run... hızla, düşmanı çıktığı sah.illerde denize edecek tcberrüleri gazetemizde tcbcrrü ayrı are.şa ı zıyaret e te rı er e u-

Memleketimizi esaretten kurtaran bü- dökerek güzel vatanımızı istiklaline ka- edenlerin adlariyle birlikte neşredecğiz. lunmuşlardır. 
yUk zaferin yıldönümilnil en yakın bir vuşturdu.. Gçit resmi esnasında halkımızın gö- '------------ ---
hakkımız olarak kutlularken unubnıya- Yüce Atamız! D"'marlanmızda uyan- ğüsl" • i k 1..-.J- k • k d Ne var, Ne y o 'K hm ki geçmiş cihan harbi yurdumuzu .. erın auarwn ve as erı u retimiz-

mağlöp devletler zümresinde bUyUk zi- ---&--
yanlarla karşılaştırın.ıştı. Buna inzimam 
eden Osmanlı imparatorluğunun ihaneti 116 yaşmda bir 
ile düşmanlarımızın menfaatlerini cez- ihtiyar evlendi ... 
beden güzel yurdumuz, para ve sililhla Dünyanın çok meraklı bir hndisesi de 
teçhiz edilen diğer bir devletin istillısiy- son günlerde Meksikada olmuştur. 
le tamamlanmıştı. 15 mayıs 1919 da İz-
mirin işgaliyle az.iz Türk topraklarına Meksiknda yaşıyan Lüyi Lopest is-
düşman ayağı bastı .. Yurdu kana boyı- minde 1 16 yaşında birisi Ramirets isimli 
yon ve adım adım tahrip ederek ilerli- 95 yaşında bir kadınla evlenmiştir. Ye-
yen bu istila karşısında Osmanlı impa- ni çiftler daha 1908 senesinde ni~anlan-
ratorluğu şahsi menfaatlerinden başka mışlarsa dıı bugüne kadar parasızlık yü-
hiç bir şeyi düşünmedi .. Asırlardan beri 
doğudan batıya medeniyet ve insanlık zünden evlenememişlerdir. 

- Ya ıize geldiğimi gören, ıi-
Haklı idi .. Şoföre durmasııı mi:ıw 

söyledim. hu 
z.in komşulardan lalan beni tanı
yan olursa.. O zaman vaziyetim 
çok fena olur .. Bakalım, şu imti
hanlar bir bitsin.. Belki ara sıra 
buluşmak için bir çaresini bulu
ruz.. Ben aiz.e yazarım olmaz mı 

Ve artık hiç çekinmeden 01' fır 
göğsüme çektim. Vücudunun at evU 
caklığını ve yumuşaklığını duJ Ka 
dum. Ba1ının menekşe kokuıun ni 
doya doya i~tim .. 

- Demek bcn-ı1tık .. 
- Sana darılmak hiç kabil~ Nuri bey? 

Eyvah.. Yine görÜfmelerimiz 
arasına bir fasıla girecekti. Hem 
de günü belli olmıyan bir fasıla .. 
lclal ben aize yazarım diyordu. 
-. ~zlerim yine postacının yolları-

lclal •• 

, dikilecekti .. 
- Ne zaman yaz.arsın? 
- Bu halta içinde her halde 

yazmağa çalışırım ... 
Otomobil bira fabrikasının 

önünden geçiyordu .. 
-Yaklaşıyoruz .. dedi. Beni Al

sancakta, kenar bir yerde bırakır
sınız olmaz mı Nuri bey .. dedi. Ne 
o .. Neden suratınızı astınız .• Hiç 
üzülmeyin .. Ne yapalım .. ilk önce 
biraz sıkıntı çekeceğiz ama .. Za
rar yok .. Salayı sonunda aüreriz. 

- lclalciğim, bari bana sık sık 
yaz .. Ve ben de yaz.ayım .. 

- Aman sakın .. bir kerre bana 
yazdığınız. mektupları nerede sak
larım.. Onları okuduktan sonra 
da yırtmağa kıyamam.. Sık sık 
yazmak meselesine gelince .• Pe
ki .. Çabuk yaz.arım .. Sık yazarım. 

- Mesela yarın .. 
lclal gayri ihtiyari bir kahkaha 

fırlattı. 
-Yarın mı? Ama yaptınız ha .• 

Bu kadar çabuk mu? 
- lclal, dedim, yarın demek 

yirmi dört saat sonra demektir. 
Yirmi dört saatlık ayrılık sana 
çok mu az geliyor? 

Utandı, mahcup oldu. 
- Hayır ama .• dedi, •anki iste 

bugün görÜftük.. Akfam oldu. 
Eve gidip yatacağım. Sabahleyin 
kalkıp derılerime çalışacağım.Bu 
arada size yazacak ne havadis bu
labilirim ki yaz.ayım .. 

- Haklısın lclal, dedim. Ne za
man istersen yaz.. Yazacak bir 
şey buldu~un zaman yaz.. Ve ni
hayet hiç bir şey bulamazsan yaz.. 
mada ... · 

Kolumdan ha/ilçe çimdikledi. 
- Ne o küçük bey .. dedi. Darıl

dınız mı .. 
- Y oo .. Darılmadım .. 
- Peki peki yazarım.. Aman 

kuz.um beni burada bırakınız.. Ba-

- Allaha ıtmculadık .. 
- Güle güle cicim •• 
Onu yol kenarında bıraktım r> 

otomobil kordonun kıvrımını dl 
nünceye kadar arka pençeredel 
onun mahzun hali ile evine doğrı 
gittiğini seyrettim. 

Ah bu •evda .. Ne tatlı ıeymif 
Fakat aynı zamanda da çok at . . 
ımış .. 

Ne olurdu sanki lclalin ablaı 
bizim buluşmalarımıza müsaaJ 
etse idi. Biz. lena bir fikirle bulaf 
mıyorduk ki •. 

içimi derin derin çektim .• 
Şoför, başını bana çevirmeden 
- Nereye gideceğiz ıimdi? 
Diye sordu. Ben: 
- Eve.. dedim. Beni tanıymt 

bu ıoför : 
- Beyim, dedi. Bu dünyad le 

kimseye itimat etmemeli •• 
- Ne gibi? 

- Mesela ben bugün yanınizJ 
olan genç kızı tanıyorum. 
Ka#arımı çatarak •ordum ı 
- Nasıl tanıyoraun .. O çok n' 

mu•lu bir kız ... 
- Kazmayınız beyim, ben d 

aksini söyliyecek deiilim. 01" c 
çok defa mektebe gidip geldikf 
gördüm. Galiba vaziyetleri de,,.. 
müsaid değil ki Al•ancaktan '' 
mektebe gidinceye kadar olan Y4 
lu yayan gider. Tramvaya binmeJ 

(O zaman lzmirde, kordonJı 
atlı tramvaylar işliyordu.) Y old 
giderken çok ciddi yürür. Sağıtl 
soluna bakınmaz. .. Yılııık gençlı 
re ilfilat etmez ve onları terılercl 
içimden ne namuslu kız .• derdim 

- Eyi ya işte .. Neden kimset 
itimat kalmadı diyorsun .. 

- Onu böyle sizin yanmızJ c; 

görünce .... 
Derhal cevap verdim: 
- O benim nisanlun .• Biz et 

lenmei{e karar ve;dik .. Fena maJ 
satla knnuşmıyoruz. .. 

- O ba,ka beyim .• AlleJm-ı 
niz, yanılmısım .... 

•• BirMEDJ •• 

Londrada geceleri yol 
kesen kadınlar 

(lngiliz mahkemelerinde, hakimler, 
gayet süratle ka.."ll? verirler. Bir Avrupalı 
gazeteci, bir Londra mahkemesine ait 
§ayanı dikkat bir röportaj yapmııtır. 

Türlü suçlardan dolayı mahkemeye ge
len bu lngilizin muhakemesini apğıya 
naklediyoruz:) 

cSabah saat 9, Ceza mahkemesi sa
lonu küçük; ve sırıılarda oturacak yer 
yok. 

cMaznunlara mahsus mevkide bir çok 
serseri, gayet şık giyinmiıt bir centilmen. 
genç ve güzel bir kadın var. 

- Giderim, fakat yol param yok?. 
- Biz sana veririz. 
- Çok uzak bir yere mi gönderece 

siniz?. 
- Tabii .. Londraya gelmiyesin cfü 
- Şu h3lde? .. 
Hakim genç kadının ıslahaneyi ter< 

ettiğini anlıyor, nezaketle: 
- Pekrua, diyor. Şu halde bir se 

ıslahanede kalacaksın sanat öğrenect a 
sin. Çıktıktan sonra Londrada bir iş bı 
mıya çalışırız. 

• taşıyan Tilrk ulusunun özU can vere- Kerenski evlendi .. 
mezdi .. Yalnız bu öze yol gösterecek bir Umumi harp içinde Rus orduları bo

zulduktan sonra Rusya da ilk ihtilal ol
muştu. Bu ihtilali yapanların başındıı 

( Men§evik) sosyalist partisi lideri Kc
renski vardı. Fakat Kerenski uzun müd
det iktidarda kalamamıt ve Bolşevik 

ihtilali vukubulunca Rusyadan kaçmıştı. 
O vakittcnberi muhtelif memleketlerde 

cevherin başa geçmesi lazundı .. 
Bu, uzun sürmedi .. 
Bir çok kanlı savaşlarda zaferden za

f erc yürümüş eski yıldırım orduları ku
mandanı Mustafa Kemal daha fa7Ja bek
liyemcdi.. İstanbuldan Pontos isyanını 
bastırmak bahanesiyle vazife alarak ha
reket etti. 

19 mayısta Samsuna ayak bastı ve Ordumuzu.ı motôrliL kuvvetlerinden: tanklar 

<Hakim, bu kadına hitap ediyor: * - Peggy, stand up. (Pegi, ayağa kal· 
kınızb Zannederim. ilk defa olarak Sıra centilmene gelmişti. Hakim, öntl d 
mahkeme huzuruna çıkıyorsunuz?. deki dosyaya baktı: 

- Evet, Maylord.. - Siz. dedi. Gece yansına doğru l 
- Peki .. Zabıtanın verdiği rapora ha- bardan çıkmışsınız. Kendinizi bilmiyecı 

kılırsa siz geceleri sokaklarda dolaşıyor, derecede sarhoş imişsiniz. Yol da yal 
rasgeldiğiniz erkeklere takılıyormuşsu- vurarak giderken tesadüf ettiğiniz bir P • 
nuz). lisin baıtındaki kasketi almıı, polisi, J 

derhal Osmanlı pa~alığından istifa ede- dırdığın cevher, aramızdan ayrılışınız- den ancak mahdut bir kısmı gösteren 
rek milletin öz bir evladı sıfatiylc sava- da.n .sonr~, . «;meklerine sadık ortağın, motörize ve bindirilmiş kuvvetlerin ge
şına koyuldu ... 23 temmuz 1919 da Er- Mıllı Şefımızınv varlığı ~e bir kat daha çişi pek parlak tezahürata vesile olmuş
zurumda, 4 cyl\.il 1919 da Sivas kongre- h!z ~ldı .. Varlı?ımız senın bütünün, he- tur .. Askeri çalışmalarımwn gittikçe 
}eriyle memleketin ana yolunu çizdi. 23 pımız senden bırer p~ça~ .. ~at uyu! motörlii kuvvetlere doğru inkişafını 
nisan 1920 de Bilyük Millet Meclisini Bu zaf:ri kazanan yuce ~!lletıI?1, .kahra- gösteren bu parlak geçit resmi şüphe 
açarak Türk milletinin temellerini kuv- man Türk ordusu ve Milh Şefımız soğ edilemez ki memleketimizi sevenleri 
vetlendirdi .. Diğer taraftan düşman or- olsun .. • memnun edecek bir üstünlük taşımıştır. 
dulan vatanımızı biran evvel elde et- jzMİR KOMUTANI KONUŞUYOR.. İSTANBULDA ... 
,mek için ~hırsızlıkla ilerlivorlardı. İzmlr müstahkem mevki komutanı ge- İstanbul, 30 (Hususi) - Zafer bay-

Fakat Birinci İnönü mağICtbiyeti ken- neral Mahıriut Berköz kürsüye çıkarken r~mı ~ok neşeli ve heyecanlı geçti. Ha-
~ilcrinc pek bahalıya mal oldu.. halkın uzun müddet dinmiyen alkışları fıf yagmura rağmen askeri birliklerin 

Bu vaziyet karşısında şaşıran düşman- başlamıştır. İzmir kumandanı kendileri- g;çit resmi parlak oldu .. Askerlerimiz 
,!anınız anlasmak için Londra konferan- ne has bir ifade ve belagatle gayet veciz şıcldetle alkışlandı .. 
Jiına çağırıldılar. Fakat bUtün memleket bir nutuk iraclederek 30 ağustos zafer Al\TKARADA ..... 
yatandan düşmanı atmadıkça savaşından bayramım hazırlıyan tarihi hadisenin Ankara, 30 (Hususi) - Zafer bayra-
tiönmemeğe azmetmişti.. kısa bir tarihçesini yapmıs, ordunun mı bütün yurt içinde en coşkun tezahU-

İkinci İnönü, Kütahya ve Eskişehir kudret ve hamasetinden salahiyetli bir ratla kutlanmış, millet Ebedi Şef Ata
muharebeleriyle tarihimize zafer sahi- şekilde bahsetmiş ve ordumuzun kudre- türkle Milli $ef İsmet İnönüne sonsuz 
ıfeleri ilave ettik. Şimdi asıl iş kat'i dar- tini mütevazi bir lisanla belirtmiştir. Bu şUkran hislerini kuvvetle meydana koy
IJ>eyi vurmağa kalmıştı.. nutuk, her fıkrası alkışlarla kesilmek su- muştur .. Ankarada Genel Kurmay baş-

Hız alabilmemiz için Yüce başımızın retiyle alkışlanmıştır.. kanı Mareşal Fevzi Çakmak sabah saat 
ı:mirleriyle yurdun her tarafından fış- GEÇİT RESMİ sekizden itibaren makamlarında sivil ve 
kıran kuvvetler, Sakaryanın hasretli Halkımız yerinde duramıyor.. Büyük askeri crkfuun tebriklerini kabul ebnlş-

bir fikir adamı olarak gezen eski lider, 
Pansilvanyada çok zengin bir Avustur
yalı kadınla evlenmiştir. Kerenski 58 ya
şındadır. 

Doktor 

Ca~it Tuner 
Sini,. rıastalıJılaf'ı 
mütaflassısı 

Her gün saat üçten sonra Şamh 
sokak No. 19 da Hasta kabulüne 
başlamıştır. 

TEL. SŞ59 

- Evet Maylord.. layısiyle zabıtayı tahkir etmipiniz. Y• 
Hakim, polisin şehadetini dinliyor. Po- tığınız bu yolsuz harekete teessüf ediy' 

lis: aunuz, değil miL 
- Bu kadını, erkeklerin yanına aoku- - Evet, Maylord .. Çok teessüf ~ 

lur, geceyi beraber geçinniye davet eder· yorum. Nasıl oldu bir kerre ;kendimi k• 
ken gördük. Takip ettik. Fuhuşla meşgul betmiştim. Polisten özür dilerim. 
olduğuna kanaat getirdik, tevkif ettik. - Pekala! On lngiliz lirası ceza yel 
Yaptığımız tahkikatta, fakir bir kız ol- cekainiz. Yanınızda paranız var mı) 
duğunu, bir ailenin nezdinde hizmetçilik - Var. Maylord .. 
yaptığını öğrendik. Son zamanlarda iı1ini - O halde cezayı veriniz, giditı 
terketmİ!J, fuhşa atılmış. Oç ay kadar serbestsiniz 1. 
dslahane> ye gönderilse fena olmaz!. Hakim, önünde bulunan sigara pak 

Hakim bir an düşündü. Sonra genç lerini serserilerden birine göstererek: 
kadına: - Bu sigara paketlerini çaldığınızı 

- Peggy, dedi. Bir yardım mı ister- raf ediyor musunuz). 
sin, yoksa ıslahaneye mi gitmek?. - Evet, Maylord .. 

- Sir bilirsiniz, Maylord.. - Ala .. Ya bir şilin ceza vereceksitl 
- Sözlerimi iyi dinle .. Londrada ka- yahut bir gün hapis yatacaksınız. 

bil değil.. Fakat vilayetlerde bir iı bul- - Verecek ıllinim yok .. 
sak gider, çalışır mısın).. - O halde hapse gideceksin .. 
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Ankara Radyosuı·112 111 
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-·~- \, Kıra k taza 
DALG1ı::g:ı.uoıı ve yazıhaneler 

-.:r-
1131 .. 183 Ka./111- .. 

'!. A. P. 31.'le a 14411 Kc&/ 21 Ww. 
cMuhterem dostum, miyia) Çok yoflUll'llDo '!. A. Q. Jt.'14 m.15195 Kes./ a Ww, 

dost Aziz GaıA ..,_,. Ziraat'*._,_.. 
da 11 .,.. hanm telıml İst lllltm
daki yazıhanelcrle altın_dMi mağaza 
kiralıktır .. 

Size böyle hitap ediıim belki gar.İp Ai1amma bıbammil edemeclm. l2.30 u..--.... ~ .. "5" ... u Resmi ve hususi olmağa elverifli 
görünecektir. Beni tanımıyorsunuz, ıs· .uatam. 12.35 Türk mn~:w ~ ve konforludur" 
mimi söylt!9e• l'in• tan an""& Ben. O pee. hiç u,wdua. Yatakta doi- Okuyanlat : Semahat ÖZdenses Taliplerin Gui bulvan ~ifa. 
hususi kltilıuia. Peribamn ~ Şa- ruhıp. Perilaemn yiiı;dine haklyordum. Ne Çalanlar : Ruşen Kam, Cevdet 
fll'dınız değil mi) Her halde kltibenizin olmllfl'U kanma) Bu deiifikliiinin sebebi Kozan. ZUhtU Bardakojlu, l6si- eadtlesi 

4
2 n_,.a dit Willi-

_., ) l Emin ... .JN Suzbıik-' ne mUracaatleri ... 
evu o duğundan bile haberiniz yoktu. neydi) 2 = ııust.af: Nafiz:..SuzmAk:r-·İa 
~anm, işinden çıkanlmak korkusile be· lir cumutai gilnil. 'bea evde .yalnm- (Sensiz bu sabah) pr 8t•••••H••••••B 
nımle evlendiğini ve bir çocuğu olduğu- dım. Telefon ~dL Bir kadın 9e91: cPe- 3 - )ıfuatafa Nafiz-SuzinAk şarkı 
nu miiesseaede kimseye duyurmamıfbr. rihaa neredeh ~ .ordu. (tl'mitsiz bir sevişle) r PAR 1 S F AKOLTES&NDER 

diplomalı 
O.... .-ıi~tiaİ2 artlığ,rıdllll'bd - Ağadap Nermine davetli; dedim. 4 - Kemençe taksimi 

bdki bu sırra valcıfsınaz. Cörüyorsunuz - Hayır, orada deiil. patronile beYa- ~~ Fe= - ~ı:} şarkı 
'Ta ben de bir teYler duydum, meseleden her .. Ben 8İ2e acıdaiım için haber veri- 6 Ha Arifen' beyp e __ ,v 
lı - cı -~gar şar-

aberim var. yon111a;, Kannız sizi aldabyor: kı - (Bir goncaya bir hare) 

DIŞ 2'ABIPLERJ 

Muzaffer Eroğul 
Ben, dedikoduya kolay kolay kulak T"elefen kepandı. 13.00 Memleket saat ayan, ajans ve 

asmam ama eon günlerde hakikat gözle- ilk itim Neminin numal'UIDI bulmak meteoroloji Baberleri. VE 

rüoi kapayaıa:r=cak l&ad• on.ya c;ıkta. oldu. K.anm orada deiildi. Toplanb fa- 13.15 - 14 Müzik (Kanşak program pl.) 

Kanın da idd.s .musdetl4 ce.at. doğna, lan da yoktu. Demek ki inanmak i.te. 
19

·
60 M~~(Hafif k .. . ... Kemal Çetindağ 

.J:X.: d. _ _.n_ dul d " d 19.05 UU& or estra muzıgı 
ne Yapacaksan yap> dedi. Evvelce cya- me....._.m euıa~ al' .:~ .u. 19.30 TUrk müziği (İnce saz faslı) llastalanru her gün sabah saat 9 

dan başlayarak Beyler - Numan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

lan, derdi, diğer kızlann kıskançlıklan, Ne yapmam acap etti8UU tayın edem&- 20.15 Konuşma 
Leni oradan uzaklathrmak için uyduru· den, ojlumu UJ'UttUm ve ben. yatmadan 20.30 Memleket saat ayan, ajans ve 
Yarlar.> diye beni ikna etmeğe çalu1ır- beklec:l"un. Geceyanmnı geçtiği halde, meteoroloji haberleri 
Clı. il'md&, bea ne yapayım) Size mekttı- Perihan dönmedi. Nihaye .. soyundum ve 20.50 Türk müziği : Okuy~nl~ : Mef-
Lu •--- . · .. _ .. _L_ • d k ı lrta • · le: b" .• bek haret Sağnak, Necmı Riza Ahıs· 
..ı_ l9Ulluft' llJlft yazdım. ~--t 8IZ e I adr~n ı n. mgara ı ~re urun gece - kan, Çalanlar : Ruşen Kam, Cev- !G•••••••PJ1J••••-
-ad1ğım biJiyorum, böyle teYler bazao e nn. otr zevce, bar anne, nasıl olur da det Ko?.an, Zühtü Bardakoğlu 
olnerir. Fakat ben pek mütkül mevki- patronunUD apartmanına gidebilirdi? 1 - Gülizar peşrevi DOKTOR 
elerim. Meselenin nasıl başladığını tah· Kapı anahtarla ac;ılchjı zaman, ... 2 - Gülizar Ş8t'kı (Gözlerimden Is m a •· ı Hak k 1 
illin ediyorum. Perihan diğer yüzlerce beşe yalandı. hrlhlm dOiru yatak oda- ~tmiyor) 
daltlll _:ı_ --1.a--L- .. 1 al- mıza Pdi- ..,. ortadWD. ~ linıbayı 3 - Dede - Şehnaz puselik 

oa .. -naa ._....,uw.c:a. 8'U&e • .., (K" ük Suda) Ak 
bn ... il LL..:-•i ncudu. ile dilla1'ni%e yaka. fC..n.,.n gö.terimi anJit.map ça- 4 UÇH Arif be a......:-41:.. ar çay 
Ç8rpb. Z:~:dır da maaşını artırıl' lışarak kanma baktım. Üzerinde hiç gör· kı(Bira~l ki esiJ' ;,a~:} şar- Dahili ile teWiil Jaas-
k~fnize l\uınıst lc:&tip yaptınız. znaDı mediiim be:Ju. panlblı bir ttNalet var- 5 - Artaki - Kilr dili hicazkar 
bnnı daktilo iken geceleri parmaklan- dı. Oldukça sarhoştu, güzel gözleri vah· "=at'kı <Cismin gibi) fafılllaP llllltalıasSUI 
naa ainaından uyuyamazdı. yeni evlen- :ıl lir ifade ile yanıyordu. Pijamamla ya- fl - Kürdili Hicazkar saz sema- Cimhariyet cadcl'eli ( 2 inci 
diitnıiz zaman, parmak uçlarını birer takta oturup- kamapn gözlerimi ovut- isi Kordon-Alman konsoloahaneai 

7 - HUseynf şarln (Çektim eli- .__ ---~ 
.._ öperek c:linlendirmeie ça)qırdım. turmam ODU'~ eilendinli. kahbhay- mi gavri bu dünya hevesinden) arıuunaua ) 206 Numualı mu-
Pdanm maap artınca kendi li:eadimize br ıüldU: «Ama, ne ıüftl bir karikatür 8 - Hacı Arif bey - Hicazkar ayenehaneainda t.r ala IUl 
Lir~ •lıııııınitlfla. &e.411e 1aotds de· mevzuuf> diyordu. şarkı (Acıl ey go::ıcai sadberk) 13 den itiltmeıı ı..tıdunn h-
lldia c.a.t.: iJit 'ftta- iaandlinn alu· c - Nereden geliyorsun. dedim. 9 - Lütfü bey - HicazkAr şarki bul eder. 
J'ordu., O aece o kadar mesuttuk ki, ar- « - Biliyorsun. (Sana ne oldu ~önül) 'J'El.EFON : 3458 
......_ _Evet, WI'"--- --•nun apart- 10 - ibrahim - Mahur sarkı (Sa- --••mmm••lli•••••ı9I _. et.ediyen iflennu.ID yolunda. &iifeo. •;,-·-.. ----· hah olsun) • uaıwa:&•a • 
Cell. -. ••k. manana aitmiıtin.. ll. - Halk türkü ü (Yürü dilber 

ln.anm her tahmini doğru çıknnyor. lnkar ebnedi.. yUrU ömrümün varı) Pl••••••••••••ıilll 
O hafta itimden çıhnldun. Haftalarca c - Peki, ae yapacaksın bakalım) 21.30 Konuşma 
....... ude yere it pefinde kO§tum· Ben d'ıye bağırdı. Doğru işte, patronumla g~ 21.45 Neşeli PlAklar - it: 
lcatanmadan da -kiıl5 .,.üıiprdı.ılr; ziyor eaeniyorum. Bir az süslenmek, 22.00 Müzik Küçük orkestra Şef : 

Birinci Sllllf Mütahamıa 

Or. Demir Ati - Necip Aşkın) 
Perihaaıeve b.ktıkta~ 'batka bir çok yeni yaşamak benim !,e haBkkıı:? değil mi? Ne 23.00 Son aians haberleri, ziraat esham 
-.plar bil. yapıyordu. M'uessesenin yapabilirsin apmı? İr .:aç gün sonra ve tnhvilut, kambiyo, nukut hor-
elbi.e 1t

19
m=d- pek ufak bir blksitle JjMllronum beni Parile götürecek. Sen o sası 

l&ırunek ttiıııınıe aldığını söylerdi. zaman bir şey yapamazsın. 23.20 Müzik (Cazband - Pi) 
Sö-n ı_ ___._ ı..---...- • Karll1l suata. Fazla uykuau gelmiı ol· 23.55 - 24.00 Yarmki JJl'O~ 

JLUtçıoOı.u 
.. un 11t111Uı, on..,..._ YUT_,.._ aza: . .. . . . . OPERALAR VE OPERETLF"" 

doatum, biırite yaramq olmak.ilin gün• ma~ belki daha wyliyecekti. Elbısesıyle ?1.05 Paris (1648 - 182) 'M 
Cilt ve Tenasül hastahklan 

VE 
delikçi UıııA.•Tdıaa, ayda ı.e. Hra ora- yatap uzandı ve hemen uyudu. ?l 20 Münih : S n Dul E\cldrik Tedavileri 
aan kazandık, yemeği pişiriyorum, orta· Bu saçma sözleri yorgunluğuna atfede- 22.0il F,.,ma : Reuh" B'rinri Beyler Sokap No. 55.. 
l.lı topluyorum, bot zamanlarımda ela rek elektriği kapadım. ben de uyudum. 'BOYOK KO SERLER 1zm1r _ Elhrunra Sine.-. arkaanda 
~ a 1 Dım parkta 1 ela' .. ~,..,. Sabalaleyin, sanki aramazda hiç bir şey 18.25 ~. trau : Dvor:ık (Se;c:ınt.) Sabahtan akşama kaar bastaJmma 
tum. geçmemiş gibi kalktı ve işine gitti. Fakat 19.45 V.1 "' a : Schumamı .ikincı senfo-

nıden kabul eder.. TELEFON : 3'79' 
Çocuğumuzu çıl111n gibi ar1eriın. MM- ben korkuyorum, sizinle beraber Parise 20.15 Ri!!a: Varmer, R. Strauss, R. Kor •----••m•••••• .. 

re.. lıenGz Uç buçuk yapndadır. Annesi gideceği doğru mu acaba yoksa §aka mı cakofun eserleri 
11>1 iri Jllılwenmwf tı&aled. ._.. .açlan ediyoru} 20.20 Sof va : SC'nfonik kon r nin eserleri 
var. ~e ftııılell W. l;a,Gdlli& uman Beni dinleyin. azia patron, yeryüzün· '>1.05 Bükrcş : fien.fonilt konc;er 19.20 Doyçnlandzender : Schubert, Ra-
nuılıaltkak meıhur hir komedi arthıd ola- de o kadar kİm8mıia. o kadar yalnmm 21.05 Londra (~('~Onal) : 1':4" "art, velin eserleri 
calr. ki .. Ne bir •mimi doet' ne bir yakın ak· Haydn •. Villiams, R. Straussun 20.10 Berlin : Reger, Juonun eserleri 

-L- L:- '-' L.· ok. f>aıriha d eserlerı 2155 Hamb Ba-ı.. C · H 
Perihan çocuk istemiyordu. Benim ha- --. ~ naç &un.em Y n an 22.05 Dovdandzender : Osvald Franz · urg : ... .., uperın, an-

banı için katlandı, ve üç sene e9Vet ni- bafka kimsem yok. Ona muhtacım. Ben Schmit vesalr besteg4 ların eser' 1 del ve sair bestegirlann eserleri 
......_ oihmws dllnyaya geldi. ona sizden fazla muhtacım. Ve zannedi- leri... 22.45 Budapeşte : Haydnin bir kuvar· 

8-nhm size yazdılmu duysa, beni öl- yorum ki. siz .erTet ve ihtipmınızla Pe· 22.20 Briikse.1 I : Beethoven, Griet?. ~ SOLİ~TiEntN KONSERLERİ 
4ilrilt. Çocuinmuz doiunca. büyük bir rihanın bqmı döndürmeaeydiniz, o be- lo ves~ır lıec;tP"'A.rlann eserlen 
.. _ l lAk b k • k h imi k"'A olab'l" d' H .. ODA MUStKtr.ntt: 14.10 Stokholm: Piyano ile şatı konseri 
....,.az ey a u etı yaptarara astaneyıe n e pe 11.1a mesut ı ır ı. enuz va- 19.05 Bohemya : Mozart Beetho 16.20 Bohemya : Şan konseri 
lıltim. Yüzü yorgun fakat çok günltH. kit seç.mit deiildfr: Iİz Petihaaclan uzak- ve ve-
Y11t.aiumı üstüne bıraktığım leyllklara laşırsanaz, o yine bana döner, beni sever. --------------
lir ınilddet dalgın dalgur bakb ve soma Kalbi iyidir, balıimayın görilniifüne, çok 
..... oevirerek .essizce ağlaml)l'a bat- iyi kızdır. Ben de bir iş bulurum. Eskisi 
.. L Çecuk sağ olarak doğduğu için mü· ... weçinip aiderk. 
..._rdi. anlıyor mu.unuz. müte-rdi. Bir tek dostum bile olmadığı için aize 
... katlının cçocuğum aıhhatı.> diye bu mektubu yaıyorum. Ne yapabilirim) 
.. amumdan adeta ben utandna. aıaa Wıamanla11 ldl>i elime bir ta-

Perihan sizinle gezdiğini; aranızın pek banca alıp sizi öldüreyim mi? Doğrusunu 
olduğunu, ilk defa elarU. geçen ha- istemeniz tabanca alacak param bile yok. 

111ian 1111V1nda itittim. ICur.I ._.,ıMIL. Piıran olsa, •ten ba hal bapma gelmez
Clldüm. Ne kadar fiata ettiiimi ıimdi dt Ne para, ne güzellik hiç bir ıey yok 
... !Yonun. Erkekler. daima k.lırenç ol- be.ı.. S8deca Peribam 88Tiyonım. öyle 

~ -lıdırlar, hele benim gı'bi ufak tefek. çok .eviyoruuı kil.. 
tııAz. çirkin bir erY. seki. tıPilııl. mieJi Yarabbi; artık ynmnı,acainn. do .. 
lıii ltadınm kocan oluna gözünü dört tuml HIÇ)urıklar boiaZUDJ, tıkıyor. bo
lllJlnalıclır. iuJuyorum. Rica ederim yalvannm size. 

Perihandaki deiişikliiin farltınday• kamn1 elimden almayın, benden uzak· 
nf inn. Dalgındı, aksiydi, .evde kimseye laştırmaym. Ben •• muhakkak mesut 

llııernmiyet vermiyordu. Ben bu halleri edeceğim. RM:amıı recldetnıi:yeceğinm 
ala111ı aacaklığına atfediyordum. umarak derin hürmetlerimi arzederim. 

Bir ıece sinemadan çakarken, kanın -------------
ip- &rltadapna raatgeldi. Belki on dakikal:Jl••••••• .. •••••a·t 
-..k U.Unde konuıtular, beni tanımadı. 
..... tetl kızdım, gücüme gitti. Deme 
'-unı çirkinliğimden, kalıkaızlığundan 
lllaıuy~du. Arkadaılanna takclim etme. I 
ita bile l&yik görmüyordu. O gece, epey· 
ea ltavp ettik. 

- ilen evde çocuia bakıp, yemek pi· 
liıdiğirn, hatta aenin çamaşarlanru bile 
,.ladıisnı 'ır' b • k d' .A • .:L " " -.ın enı en ıne a,, .... gormu-
ırorsun. 

Diye bağırdım. 
Bana nece d·v• . h · d . . vap ver ıgını ta mın e er· 

anız) 

. c - ~it. hemen şimdi, çocuğunu alda 
aıt. Senı bir dah .. a gormezsem memnun 
ol cağıın. Bana ne f d " ay an varr 

B n derhal yU~ K.ma muhak-

W AGO~Li il KOOK 
şARKnt ll&MlR Ş(JBllil 

Devlet Hava Demir ve Denizyolla· 
n blled•i ile bililmum Avrupa ve 
Amerika hatlan için izahat ve tiRet 
verilir. 
M>RES : Birimıi KenlOn '.ftaret 
odası altında No. 1H Tel : 399 

Telg : SLEEPİNG ··= M 

DOKTOR 

Celil Yar~n kak ki asabi bir buhranın tesiri altında ne 
.&yledıiinin farkında d v'ld' Oh egı L c sev· 
ailim. neler sôyltiyorsuah cliye inledim. I MiR MEMf.&Ka' 
P.rihan a"lama"a başladı: HASrANESI DARllJYE 

c - Benim kuauruma bakma, eliyor· M'Or ABASSJSI 
du. len de.... ... ....... Ciliııılıl ..,,. 1 ... 

ler giymek i~ y I d _1_ R 3 1 : • ;k ..... 
• ı • er er e ge~~ istemez No. Z5 TELEFON : 3911 

ilan 
Yüksek Zıroat Enstıtüsii Veteri
ııer Fakültesi. Askeri lnsmmm 

Kayıt ve kabul şartları 
l - Ankara ukeri vetel'İner ollı.luna n yd ıivif fJm ~ ... 

lerden iyi ve pefı iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtlaanTarmı 
vermit olanak tulÜe talelae kabul edi'8celdir. 

lateklilerin apjJdaki vasıf ve prtlan baiz"olmuı Jizamdır: 
a)- T-iirkiye didiuriyeti t .. uamdan ,.. 1'M n• la olmıd., 
b)- Yatı 18-21 olmak, 
e)- Beden tepldriilleri ve uhliali ardUda ve lıer ildimc:le faal &iz

mete müsait olmak (dil rekaketi obml. almmaz). 
d)- TaYll' ve haftket~aldila ..._uz ve wiyeai ujlem-o'lmak,. 
e~ Ailieaıain biÇ bir femt bal • tAreti ollmmwk (.r.t. wdma 

ibru etmek). 
2 - tıteklileriıı müracaat iatid'aliuma ıu veaibliann tiajJ-maaı. 

'Hz..lr: 
a)- Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b )- Sıhhati laekkında tam t~Ilü askeri hastahane rapora ve 

llfl kiiıdL 
c )- Lise mezuniyet ve olgunluli ıehadetnamesi veya taac:likli su-

reti. 
d)- Okula a1nlajdididinle askeri kanunt uiwn .a taliiaal'• ... 

bul ettiği hakkında velisinin ve lmncliıinin noterlikten tudikli teahhüt 
lelledİ. 

e)- Sarab uyurken gezen, sidildi, bayılma ve çvpınmaya mfip
telir oJm.dıil hakbada velilerinin ııqterlikten ta.dikli tealdıütnameti 
(bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malUI oldWdan 
sonradan anlqılanJar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükümet 
maaraflan velilerine ödettirilir). 

3 - istekliler bulunduklan maballerdeki askerlik ıuhelerine iltida 
ile müracaat edecekler 'ftl §Ubelerince ikinci maddede bildirı1en evrakı 
ikmal ettikten sonra, Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
F•lcfikai Aakeri Talebe imirliiine pnderilecektir. 

4 - ~üracaat müddeti: Eylülün 20 ıine kadardır. Ondan sonra 
mürac:Mt kabul ecljl"'H. 
1- Lbal W imtiM•na UiJı dePlb'. $ılıadtıt:a- de•c• 

lerine ve müracaat muma ıöreclir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
itleri kapanır. Ve kaLuI edileniere, müracaat, ettilderi aakerlik pheleri 
it ..... 

ıs. 25, 1:1, 3t, 3. s. 12, ıs. ı1, 20 3063 (1723) 

"A cak S hh t Ev·,, 
Dolllar s.wt Çıif:<: • mıHAT ıvt • ıuirdzlri ..._ ~.: 
uıall •u &ııJı • titr F .. ...., hb'1sll lartı 
mdlıı.!.. Cece , ........... Jıııi • -'l,.a Waul eder. o.Dnı 

rnül &21111 cWdmlm ........ ~! "' •slı ıtkad1r, tlaium 
l<ma, Rontkm -Di~ • ( U..W. \ - inin~. üiıatüi -
J~Jdrill ft IU tednilsd Baktwl)olojl Mortıtuus 'ftl'dır. Denime '8r,ı 

............... 'ftdlır .................. . 
..,,..._: Ulll8IDf ..._ 2,1 • .. ft •• al st'w ... a.danıll ... 
1'El.PJl'ON Nm:w .. : 2 • 7 4 
1'ELGltAıP Adııınl : .Allancelr !Mt ' ı..ı 
POSTA g._: 3 2 l IZMIR 

"KODAK YER KROM" 28° ile 
Datma 8 poz gtnef, net vre delayh 

resim elde edeblllrslnlz 

SORATLI, EM+rf veı MONTAZAM E~ 

"KODAK VERIKROM 11 
Filmi 

.., 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAKA UCUZDUR 

Kopyalarımz için: 

Daima •üEek canlı, detayh resim verefi M 

zamanla warmayan VELOKS klladlna 
ısrar ediniz . 

Bütün K O O AK sa\ıcıtardar\ arayı naz veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şlrlletl - •JOlfu, lstn• ... 

B poz da gQzel ı 

Doktor 
ue,man~ BRONZ Çocuk h ı 

m'iJtahassısı 
ı.c.dl'amll Tile Ros
)Jltal .... llelt Child· 
ren ve Vlyananm St. 
Aana, Vldve Slnder 
.... -•• 1t Ilı (' ettd,. 
mqtır .. 

ELY AFi IMPERMEAB1L1ZE OLDU
CUNDAN SERTL101N1 MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DlŞ FIRÇASIDia 
Her ecza ve tuhafıyecilcrde bulunur. 

Her ıftn Birind O.,ler sokak 4Z 
numarada 12 cl!ll Ut' ve sa ._ 
8 ze kadar hastalanm kabul eder. 

TELEFON : 231t 
(1768) 

WPEZ: J!iBm'S ae sm 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doium ve Cerrahi Kadın 
luıdıliWan ()pen.törü 

Her l(ln bastalannı saat üçten son
• MPUftrk caddesi •&ki Birinci 
kordona 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

mLD'OKs .. 

OPBRATOR KTOR 
Ahmet Cemil 

Oral 
l'PGllSIZ lladanesl 

OpePGtöl'8 
Der ıiln llle:re kadar Fra!:sıa hastn· 
nesinde öi)edea sonra Birinci Beyler 

soblmda.. 
No. 4Z TELEFON 2310 •• , 

Doktoı Operatör 
Sami Kulakçı 

KULAK, llOCAZ, BU• 
llVJf llA.ft"AUIUARJ 

HV'J'ARA..ISl•I 
Muayenehane Birinei beylef NoAI 

TELEFON : ISlt 
lM: Gllıtıırpe Tıw"" Caıı1. m , .. 
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i Pirinç özü 
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~LU UNLAR/ 

Bezelye özü 

f f Buğday özü VulAf özü 
r 

t 
ı 
~ 

Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 
BALCILAR CAD. NO. 2JD 2'ELEFON : 3045 

l i Patates özü Mercimek 

Mısır özü İrmik özü 

SATIŞ YERİ : SAMAN İSKELE KABDİÇALI BAN NO. 12 

FUAR : SERGi SABAYL-

IZMIR Arpa özü Çavdar özü 
Basın birliği lzmir mıntakası idare 

hey' eti riyasetinden: . Türlü özü ~adem özü 
15 Temmuz 939 taril•i•Mlen itibaren fillen ite bqlamq buhman 

mmtalramm idare heyeti ka kaydına devam eylemektedir. BIUbnum Eczane, Ecza d.epolannda ue IJalllıallye mağazalal'lnda ınavaffalısyetle scdllntaldmllP. 

Hasan Deposu ı z rn i r su besi : Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TELRFON : 3180 

• • 
• • 

• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çal'ŞISI No. Z4 Telefon : Z862 
Karşıyaka satış yeri FFRAH ECZANESi TELEFON : 5023 

z m s?E- E-
3511 Numarah Bum Birliii Kammuna tevfikan Birliğe kayıth 

WummyanJarm pzete, •e mecmualarda çalıpmıyacaldan tasrih 
ecllmit olduiuna söre alilradarlarm derhal Gazi Bulvarında Yeni A.ır 
ldarebanesindek cBum BirliğD büro.una müncaatla beyanname
lerini tanzim eylemeleri. 

lzmir fftmtMua: bmir, Aydm, Manisa, 8ehk-1r) Muila, Antal
J&, Denizli, iaparta, Burdur, Kütahya, Afyon, vilayetlerinden mü
ıekkeptir. 

. 

T. iŞ BANKASl'nnt lzmir Yün Mensucatı 
Bu vilayetler dahilindeld gazete ve mecmua sahip, muharrir, muha-

Wr, 111UMhhihlerinin de tahriren Birliie müracaatla kayıtlanm niba
Jel on bet sin içinde ikmal eylemeleri ilin olunur. 

26-29-31-2 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

T. A. Şirketinin Halkapınar kumaf labrilıaa 
T arafmdan mevsim dolayısiyle Jeni çıkardıiı kumqlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

lnhiaarlar umum müdü1 liJğün
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyhll, 1 tkincitetrin 

t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . Yeni yapbracaiınız elbiseler için bu malllilllb tercih edin 

den: 
. l - ICetif " prtnameli mucihince idaremizin K.......,_ld lnbi
..W biwmda ,...Lıcak tamirat iti kapah zarf uaulile ebiltmeye 
bıımmttur. 

1 - lkramıyelerı: •• , 
1 Adet 2000 lll'abk - 2.800 Lira 
5 11 ıooo lll'abk - s.ooo Lira 

· 8 ,, SOo llraldc -· c.ooo Lira 
16 n Z50 liralık -· ...... Lira 

.SATIŞ YERi. 
Birinci Kordon da 186 DmllU'.da 

ŞARK HALI T. A. Ş . 
2 - Ketif bedeli 20.027 lira munkbt teminab 1502.02 lirachr. 
3 - Elrm1tme 11. 9. 939 pazartesi mt 15 de Kabatafda levamn 

Ye ı'friiı.,.at ~ ahm lromiayonunda yapılacaktır. 
4 - Şutmmeler ._. sün levamn tubeei wmesinden w bmir, 

Anbra hat mGdiirlilderind 100 kurut mukabilinde abmhilir. 

60 11 ıoo Ura1ık -· 6.080 Lira 
95 11 50 liralık ••• 4-750 Lira 

zso r' zs llrabk ·- 6.250 Lira 
• ••••• --· 

iz i.,-Göztepe: Dev~im Orta 
o~ulu direktörlüiiinden: 

1 - Yatılı. Yatınz Kız ve Erbk talebe kayclma beP.""Ufbr. S - Münah•ya airecelder mühürlü teklif mektuplannı kanuni 
ftMikle yüzde 7,5 ıivenme puuı makbuzu •eya banka teminat 
mektubunu ve prtnamenin F. Fdaumdaki vesaiki ihtiva edecek b· 
pala wflannı ihale uatinden bir uat evvel mezkUr komiayon beflwı

4J5 JZ.000 " 
• •> il 5 Z2 '" ·--· T. it Bankasına J>U8 yatırmakla, yalnız pan bin1dirmiş olmaz, 

2 - Eaki talebemizin Eylulün onuna kadar b)'dlarml ,_iletme
dikleri takdirde yerleri yenileri tarafından cloldwalacakbr. 

3 - Kabul prtlan hakkında izahat almak istiyenlerin timdiden 
.... .....,,_ mukabilinde v•meleri ilin olunur. 

26, 31, 3, 6 3162 (1777) 1 
Okul direktörlüğüne hat vurmalan. 

M•NI _____ _. 29, 30, 31, t, 2, 3, 
ayni zamanda telihinizi de denem~ olursunuz. 

..=::::::ı~~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilE 
I .... ~·· .. ~···· ........................................................ ~.~~·········~~~-~~-~~~··········~·~~~~·········~·~~·~·~~~~~~~~~~~ .......................... . 

i 
i 

• 

• • • • • 1 
1 
! 

iz.mire geldiniz, hiç füphe yok ki Fuarımızı fehrimiz kadar çok beyenJiniz giJzel 
memleketimizin Üzümü inciri kadar kolonyaaı da mefhurclur. 

Eczacı Kemal K. Aktaş sizleri hürmetle 
selimlıyor ve Hilil eczanesi namına diyor ki: 

Kolon yalarımızı memleketimizin her taralı tanıdı lstanbullular "Bahar çiçefi,, ile 
"AltınriJva,, yı çok aeverler Ankara ''Bahar çiçeği,, ni bırakamaz "Zlimriit clamlaıı,, nın 

hem erkefini hem diıi•ini aever sizlere kokularımızı f6yle takdim ederiz: 

Hilil Eczanesinin Tabii Çiçekler Meşheri 
ANAPABTALAR (atlırOMET CADDESİ) BEYLD SOKAta KÖŞESl. 

Fuar mincuebetile Kemal Aktaı kolonyalarıle ve btıtiJn müatahz.aratında YiJzde 10 tensildt 

Albnrüya 

Gönül 

<Santm -.k rlyalan kokar) 1 il :· Son Hatıra 
• • • 

<......,......, ... w-> Leylak 

(Atkın hitiin blgumm .. bran
nm sonunda topbyan dfitlndirii
cü bir kolca) 

(Çiçeiinin tabii" ilW kokma) 

Bahar Çiçeği (Rekabete ııinuyan (kolonyalar) Z •• ·• t D ) 
koloaya11 UDlrU am ast CTabiatin erkek ruhunda pratb· 

(K •-- ( dı·_.,· koka ) ;., kadın kokma) 
Yasemin Oıuuunda Y uemln çiteiinin 'r' 

beyaz yapraklan söriinlr.) 

Zümrüt Damlası (Kadın duypsunan arandıiı ict. Menekşe Bahçeı.m d6tfinceli mor kokma 

) 
al erkek kokum) F 1 Çiçeiinin, iffet ve ismet kokan ( erkek koka U ya tabii kokum 

90 der.eceli limon çiçeli kolonyaıı Kemal AktQfın lıolonyacılıktaki Gafitnliifiniin bir ıaheaer if adeıi olmaffur 

( BER ) Sarı Başlı Olgun Yaşlı Çap 

• • • 
1 
1 • • 
! 
1 

! 

• • • • • • • • • • • • • • 
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T. Bovven Rees Oli,·ier ve U~~al ~dy~~ "&ssagerie_s. 
ve şürekası Şürekası UMuMJDENtZ 1 Marıtımes vante Linie 

Dcu tsche Le- Sperco 
Vapur Acentası 

CVNA~ LIHE I · ACENTALIGI LTD. -*- - -· -LİVERPOOL VE GLASGOV IIATl'l 8 RINCI .KORDON REES BELLENfC L1NES L'l1>. " v il p A N y A $ J G. JI. B. il. HAMBVRG 
BACTRİA vapuru eylfil bidayetinde BINASJ TEL. 2.jfJ HELLAS vapuru 3/ 5 eylfil arasında _THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 HANS ARP vapW'I.\ 28 ağustostan 3 

elip Glasgov Svansea Llv !dan LONDRA. DULL HAT'l'I beklenilmelde olup Rotterdam, Ham- ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece ey!Qle kadar Rolterdıım, Bremen ve HA. VİGA..ZİONE 

__ ,,. __ _ 
• 

ADRiArtcA s. A. Dl 

çıkaracaktır. ve erpoo ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta burg ve Anversa limanlan için yük ala- lstanbul yoliyle PÜ'e, Napoli. Marsilya- Bamburg lçln yük ııJacakUr, BRİONİ vapuru 31/8 tarihinde gele-
BOTHNİA vapuru 

20 1

,., tarihin' d gelip 2 eylOle kadar Londra ve Hul için caktır.. ya hareket e~ecektir. • ARCTURUS vapuru 11 eylfilden 17 rek ayni gün Patıno, Leros, Kalimnos, 
. ey ,.. e ...... ala ktır 

1 
Her tiirlU ızahat ve maUlmat lçm BI· ıA•- kadar d Brem • ank" Rod 

elip Liverpool ve Glasgoy için mal ala :r- ca .. B E L G O N vapuru 14 EylUlde • • cmlo da ey unr Rotter am, en ve ıst oy ve osa hareket edecektir. aktır.. • LİVERPOOL RATrl beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- :~KREB~ 1~ı::bd•ra LAU: Hamburg için yük •lecakfır. BRİONİ ftpurıı "'9 tarihinde gelerek 
Gerek ftpUl'!ann tDUVBallt tarihi ri, OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar burg ve Anversa limanlan için yük ala- lasın Ül'll v~lmesi . vap;ır acen BELGRAD motörU 25 eylfilden 2 5/ 9 tarihinde Pire, Korfo, Porto Edda, 
· rl ve navlunlan hakJmıda eta u--' v GI . . ük' ala aktır caktır.. a 

111 :!! !..,,.N • :•3ca w o5unur. ilk teşıiııe kadar Rotterdam, Bremen ve Brindizi, Saseno, Valona, Draç, Gravo-
. acen _,,.,... e asgov ıçın y c . H LLANDİA 

1 
&.,..._.., . • ı H b g ı yük' ı~cak c~ı. Zara, F " Tr ır teahhDt altına ııiremes. Daha fıızla DEUTSCHE LEV ANTE _ ı.tN1E O vapuru 22 Ey <Ude am ur çm a.. tır. za, ..,......to, ıywne, iyeslıe ve 

ilat almak için T. 8oftD Rees ve şt. DELOS vapanı 
23 

ağustosta Bam· beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- . LEV~ vapuru 9 i1kteşrinoien 15 Venedil:e hlıreket edecektir. '1ın 2353 telefon numar••ına milr caat burg B An t l' ük' burg ve Anvcrsa limanları ıçin yük ala- H. Whittall ve ilk teşrıne kadar Rottenlam, Bremen ve LERO vapuru 7/9 tarihinde gelerek ~ a , remen ve vcrs en ge ıp y H b · · Uk ı tdilmesi rica olunur. çıkaracak.- caktır.. •• k ... am ur~ ıçın Y a acaktır. ayni gün Patınos, Leros, Kalimnos, b. 
AT H t N A t vapur.ı 30 Eylı1lde ŞUre 8SI TABUYE tanköy ve Rodosa hareket edecektir. 

beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- TELEFON: 3ı:ıo ACHAİA vapuru 25 ağustosta beldeni- CiTrA Dİ BARİ motörü 7/ 9 tarihin-

• burg ve Anversa limanJın için yük ala- !'BE MOSS-HV'J'Cffl&Oll yor .. Hamburg Bremen ve Anvers1eo de gelerek ayni gün İstanbul, Pire, Na-

T. C. Ziraat Bankası 
.Kurulllf tarihi: JS88 

Seımayesl : 100.000.000 Türk lirası.. 
$•be ve ajan adedi: 262 

Zlmi ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BlRtKTIREMLERE 28 800 IJRA 
z· tKRAJ1ttE VERECEK • 
. ıra!'t bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en az (50) 

~ lıulunanlara senede 4 defa çelı:llecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
ramiye ılağıtılııcaktır : 

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4 000 • 
~ . . . 50 5.000 • 

120 • 40 • ·~ • 
180 • 20 • 3:200 • 

DiKKAT : llesaplennclald paralar bir aene içinde 50 liradan aşağı dUşml
Yenlere ikramı.ye çıktılı takdirde yilzde 20 fıızlaslyle verilecektir. 
Ku'.ıu --.. 4 tWa, 1 B7ltl, 1 8irilld U- l llart ve 1 Bulraa lariJa. 

!erinde çelıilecektir. -·· 

açları dökülenlere Komoien Kanzuk 
s.-·~na d"k Jeri,;; &u 0 lllmesine ve kepdıknnıesine ınlnl olar. Komojen saçlann kök-

bozmaa, ~~~tle?dirir. "e besler. Kor ojen llll(lann pdasıdır. Tabii renklerini 
Jerie ıtri t b~ rayıh851 vardır. Komojen Kan'lık uç elıairi maruf eczan ... 

Y~ maı:;azalannda bulunur. 

Devlet Limanları lzmir şubesi-
müdü ğünden : , 
1 - inc:iralbncla b' ah '-'- 1 . ahidi fia ıiyle ka h zarf ır PP .... e e lll§llab v t eaa-
2 ve pa. •IM!1ile •iltmeye konuhD1qlur. 

-1,bu ınpatm muLemmen ke,1J bedeli 16253 52 liradır 
~letG!~eler projeler ve eksiltmeye ait diğ~r evrak hmirde 
mukııbilind anhn!flb~tml. esi lzmir ıubeıi müdürlüğünden 90 kurut bedel 

4 
e a a ı ır. 

i le~ ~kai~e 8 E~lul 939 Cuma günü saat 16 da devlet limanlan 
1 S ealaı 1zmir ıubesınde yapılac:aktır, 

- tekliler teklif evrakı e lmd' lan bıı kabil işi bun) ~ ıfa?ma f ıye kadar yapmıf olduk-
de b lundukl ere • arın . e erme ve hangi bankalarla muamele-

~ arına dair vesıkalanm koyacaklardı, 
- Muvakkat t.ünat miktan 1219 Ol ,,___.__: 

- Teklif ekt ' -· 1 d 
1 

'!1 uplanm havi zarflar kapah olarak ihale günü saat 
ar zmiıde devlet &manlııtı ifletmeıi lmıir ıubesi müdür'"::.:' 

edilec:ekm ...... -

. - gönd~ tekliflerin nlhatet ihale Aatlnden bir .. t ev-
· "si,~tb m!f ~e ~kanuni tekilde kapatılm!f olm•n li

vaki olabilecek cc~lerden dolayı ıubemiı mem-. 
- ", 28, 31, 3 3028 (1711) 

caktır.. LIHE LİMİTED mal .çıkarara~ ~öst~ce, Burgaz ve V81'- poll, Marsilya ve Cenovaya hareket ede-

BALKA
-- ı R a n ASJ na limanları ıçın yuk alacaktır. cektir HArtJ aaua LİVERP~~~To~~~~ov VE DEH liORSKE MIDDEJ, . 

ZETSKA PLOVtDBA ETRiB vapuru 4 eyıoıde gelip Liver- RAVSLIN.JE, OSLO İl'ALIA S. A. Dİ 
A. D. :R:"'TOR pul ve Glasgovdan yük çıkaracak ve BOSPHORUS motiirü 30 ağustostan HAVİGAZİONE 

uLOVCENH ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için 1 ey!Qle kadar Diyep ve Norveç liman- VULCANİA motörü Triyesteden 14/ 
Lüks vapı:ru 9 eylfll 1939 cumartesi mal alacaktır. lan içln mal alacaktır- 9/9.3~ tarihinde hareket edip 28/9/939 

günil Kösteııceden gelip 10 eylfil 1939 bbrandtsen • Moller (Bu vapur Norveç llmanlan için ancak tarihınde Neyyorkta bulunacaktır. 
pazar günü saat 12 de: Lifte:. Nel'yol'lı 31 8ğustosa kadar tahmil edecektir.) oc~ motörll Triyesteden 719/ 

Pire • Arnavutluk limanlan • Koto~ HAIFA. tsKENDERİYE • NEV-YOBK BALKİS ftPU!"U 25 eylülden 28 eyl(I.. 9~9 tarihinde hareketle 25/91939 tarl-
Dubrovnik - Split Venedik ve Triestcye PHİLADELPHİA HATrl le kadar Dieppe. Dünkerk ve Norveç il· hınde Boenos Ayreste bulunacaktır. 
hareket edecekti~ GERTRUD vapuru ağustos nihayetin· manian için mal ~· 

ANGLO .. ·G"'.PTİAN de ,,.elerek, Hayfa, İskenderiye, Neyyork BOSPHORUS motöril ZS ilk ~ ROYALE NEBRLAN 
MAtL ı.tME ' ve Philadelphia itin mal alacaktır. rinden 28 ilk teşrlne kacllır Dlyep Diln- DAtSE KVMPANY ASI 

PİRE MARSİLYA ve P~ BEYRUT GUDRUN MAERSK lO l2 kerk ve Norveç limenlen için Ji1k aı. ULYSSES vapuru 419 tarihinde 
HAYFA - İSKENDERIYEYE hat vapuru • caktır 

oCAhlO CİTY • ı.OKS VAPURU ile eyUllde gelerek Hayfa. İskenderiye Nev- · gelerek Rotterdam. Amstenlam. Ham-
Marsilya için Beyrut-Hayfa-lsken- york ve Pbiladelphia için mal alacaktır. D. T. L T. burg limanlan için yük alarak hareket 
hareket tarihleri cleriye k;in hareket Gerek vapurlann muvasa!At tarihleri. SZEGED motliril Ağustos 1Dıılanna edecektir. 

tarihleri isimleri ve navlunlan hakkında acenta dolru beklenlyar. Tuna llmnl•n için HERMES vapuru 18/9 tv!h\ııde p-
7/9/1939 1/9/1939 bir taahhilt altına giremez. Daha fazla mal alacaktır. !erek Rotterdam, Amsterdam ve Ham-

21/9/939 15/9/939 tafsllAt almak için H. VHl'ITAL ve Şsı. DUNA motöril 7 e:rl61e dotru belde- burg llmuları. için yük alank barebt 
5/10/939 29/9/939 3120 Nr..lu talefona ml1racııııt edilmesi ıı1yor_ Tuna )hn•nJvo. için mal alaak- edecektir. 

GOULANDRİS BROOHERS LTD. nca oıunur. tır .. 
PtRI!:. SERViCE MARlrblB Suenslıa OPlene Unfen 

nNEA ~t.ASH ~ere'c vapur isimleri ve navlunlan hak- ROVMAİN VİKİNGLAND motörll e\yevm lima-
Lllks transatlantik vapuru ile Pire kında acenta bir teahhUt altına giremtt DUROSTOR vapuru 2 eylfilde bekle- nımızda olup Rotterdam, 'laffiburı ft 

N~ork hattı._ Daha fazla tafsilAt a!mıık için Birinci niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- Skandinavya limanlanna JU-'- alarak tı.-
Pire • Nevyork ~hat ınllddeti 12 g8n Kordonda 152 nwnarada oUMDAL• lan için mal alacaktır. reket edecektir. 
Nevyork •. fuan ıçın husus! ~a:ler.. umumi tleni.% ACf'r.talığı Ltd. mDracaat DUROSTOR vapuru 30 eylfilde bek- BARDALAND ınotliril 31/8/939 tarl· 

Pireden hareket t:ırih.i edilmesi rica olunur. !eniyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman· hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ft 

l"I Eyli'.il 1939 Telefon : 4072 MUdllrlyet lan için mal alacaktır. Skandinayya liınanJan için yük alarak 
Gereok vaııurlnnn muvasallt tarihleri, Telefon : 3171 A.centa .JOIDılSTOM V ARBEN hareket edecektir. 

LİNES LTD. BORELAND motilril 13/91939 tari-

.... 
BIÇAGI 

fnserl.sokolları 
,.ye~'!~r~• ~ 
~~ 

umu~afır 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 
' .. ı'·'·•'~ ..... ~;,~,ı·:p·. ,.,;. ... ,_ 

BAŞTURAK Bllyiik Salepçiofln bana bqısında.. 

FUAR !llÜNAShBETİYLE FEVICAl..ADE UCUZLUK
J75 KURUŞA HEZ.\RAN SANDALYE.. 

BAS AH 
HiÇ YILMAZ 
MOBİLYt.: 

KARYOLA 
SANDALYE 
MEŞIIERİ 

Yıno.'İ KAV AFLAR ÇARŞISI No. 
FABRİKASI: 

Yeni miizaycde Bedesteni civan Ak 
F.kcn sokağı No. 34 

İZ MİR 
Mağıızaıım dahilden ve tapadan huamj 

siparişler kabul eder. 

·-

, 

YENİ KAVAFIABDA U ıı--. BASAN BlÇ W.MAZ MOBiLYA 
mlle•eseııi : ZI aiustoe t39 dan ltibuen bilOmmn moltiJp ..,_ vehflh •-• 
11111-erm'- kendi -malifl '1P Andaiye çeşitlerinde rekabet lıaltul etınes 
derecede ac:mlak J'8111"aP "8 lıeber MDdalyede yirmi beş kunJ4 iıılronta etmek 
sureti71e iki Dnııa safı ;Hı .Wai!t liiildal7elerl 175 kuruşa satıııaja karar 
vudijiııl 81'111 ~ lıqD eder-

İNCEMORE vapuru 27 ağustosta hinde gelerek Rotterdam, Hambureft 
Burgaz, Varna, Köstence, Sulina ve Ka- Skandinavya ve Norveç Jim1111len için 
las için hareket edecektir. yük alarak hareket edecektir. 

Vapurların hareket tarihleriyle nav- SAGOLAND motöril 2819/939 tarl-
lunlardakl değişikliklerden acente me- hinde gelerek Rotterdam, Hamburı ft 

$Uli~·et kabul etmez. Skandinavya limanları. için. yük aluıık 
Daha fa%la talsilAt için ATATURK hareket edecektir. 

eaddest 148 No.da W. F. Rmıry V1111 Der 
Zee ve Şsı. V•pur acentalıjma mllraeıt
at edilmesi rica nlunur. 

ZEOLUOA POLIU 
fıumlNlftlNISI 

TELEFON: 2007/291111 LEV ANT motllril elyevm llm1111nn"""' 
------------loJup Anvers, Danzlg ve Gdynia W.-

Det F orenede 1an ıçin yük alank hareket edecektir. 

Dampskibs • Selskab SERViCE MARITIMB 
--tr- Roınnafn XampanyCISI 

COPENJaA.GEll PELEŞ vapuru l Eyl(ll 939 tarihinde. 
ON BEŞ GÜNDE BİR MUN'rAZAM beklenınekte olup Malta, Cenova " 

SERVtsLEB Marsllya limanlanna yük alarak hare
ket edecektir_ 

ANVEBS - ROTrEBDAM • DANİ· 
MARKA - BALTIK - sKANDlNAvtA RoDanda Aulldlll'al)fa 

S/ s. ALGARVE Ağustosun ron Hattı 
haftasında yük alacaktır. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/919S9 
TUNİS motörU EylQIUn birinci hafta- tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan-

sında yü~ alacaktır. da limanlan için yük alarak hareket 
SİCİLIEN motörü EylfilUn llçilncü edecektir. 

haftasında yük alacaktır. N o T : 
BROHOLM motörU ilkteşrinln birin- t!Andakl hareket tarihleri ile aavlun-

cl haftasında yük alacaktır. !ardaki değişikliklerden dolayı ecenta-
Fazla tafsilat i~in Fevzi paşa bul' :ınn- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fez1a 

da No. 7 (Osmanlı Bankası ittisalinde) t&fsilat için iKİNCİ KORDONDA FRA
t J. NAHUM acenteliğine milracaat TELLİ SPE&CO ftpur acentasına mU. 
edilmesl.. racaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 338' TELEFON : Z004/Z005 

Devlet Deniz yolları işletme umum 
müdürlüğünden: 
Mülsa Denizbank tarafından 1939 aeneai için muteber olnaak lıere 

n~a ye hamiline olarak qhu ve mi-ta verilmit ola aerek te
hır hatlari!e lzmir körfez vapurlanna ve gerek uzak seferler vapurla
rına mahaua puuuı puo ve aedıest aeyahat varablan 30 Ağuslol 
939 tarihinden itibaren müteber değildir. Bu puo ve ıerbeıt aeyalıat 
-aiannın 30 Ajustoe 939 tarihine kadar lstanbulıla itletmemfze 
ve 1zminle pdı he iadesi rica olunur. (6693) 

29, 30, 31 3201 (1802) 

Balikesir Vilayeti Daimi En
cümeninden: 

Oç llll8lik muhammen 
rüaum nisbeti T eminab 

No.._ Mevkii Helmn Lira K. Lira K. 
-

8 Ayayorgİ 20 3000 00 225 00 
66 Mandıra 25 1500 00 113 00 
00 Büyük maymun 11 9000 00 175 00 
Erdek lamaamda INfvbduklan mevkileri yabnı1a pzılı iç parça 

paait ...-ıta iç - müddetle işletilmek üzen 9 uttırmaia ko
nı.ııldalla ve Gb sün müddetle ibaleai uzatıldıiı halde "'talipleri tarafm. 
ılım telılf •• ..,, bedeller ınuhamın-ı bedellerine nazaran dua ba
hmmumtlan h.leaine imkin g&fi)miJerek 11. 9. 939 tarihine ruth
Jan pazartesi günii saat 15 de ihaleleri ,..,.ım•k üwe bira-, müd
detle pazarlıia bırakıldıiı ilin oı-. ». 31 '3102 u 705) 



Sulh son saatı~:e. 
Fransada sef~rberlik büyük 
devam ediyor. Bunu Faşist 

Italyada alınan tedbirler 
~az 

yaşıyor 

•Je fevkalade bir 
leri de itiraf 

intizamla 
ediyorlar 

kereler mi başlıyor? 
Akdeniz sahilindeki büyük şehirleri 1 ·1 Almanyaya cevap verdi 

~manlar da cevap verece tahlive ediyorlar Bu c . 
Roma 30 (ö.R) - Bir çok Faşist ga

seteleri Fransanın ıeraiti hazıra dahiün· 
de gösterdiği sükunet ve enerjiyi kay
dediyorlar. ltalyan gazetelerinin Paris 
muhabirleri Fransayı harp nizamı vazi
yetine geçiren seferberlik tedbirlerinin 
ne kadar sü.ratle tatbik edildiğini bildir· 
mektedirler. Bunlar, Alınmış olan müs
tacel tedbirlere rağmen, Fransız ekono
mik hayatının bundan pek müteessir ol
madığını ve umumt servislerin normal 
9elarak işlemeğe devam ettiğini ilave edi· 

rorlıır. 
Fra anın bu sükuneti Faşist gazetele• 

ri üzerinde teJir yapm~tan h,b kalma-

anıttır. 

cLadoro Fqiab gazetesi diyor Jd: 
Fransa hatta hareketini deii§tirmeğe hiç 
ınütemayil 'örünıniyor. Mevk.iini azim• 
karane bir tekilde muhafaza etmekte ve 

bunu, ne bahasına olursa olsun, müda· lrıihvercıler bir arada: Hitler, Ribc::ntrop, general Brav~ç ve Ciano 
laaya hazır görünmektedir. r f . d k .. aı· .. .. .. ki b b b 1 f .. • FASDA VAZIYET te sır e er en şu mut aayı yurutuyor: me e era er un arın te erruatına gır-

p . 
30 

(ÖR) _ R b d b"ld' ._ ı <Dünya tehlikeye maruz iken her kes mİyorlar. 
arıs . a at an 1 ırı o·· . lh k . . f 

li D
.. . d'"' d tik 1 uçemn su u urtarmasını ıstıyor, a- VISTUL OZERINDE 

yor: unyanın geçır ıgı rama sa-\ ka h · lh k 1 ., ı · d 
t angı su un urtan acagı ma um e- MONAKALA T MONKA Ti 

Paris, 30 (Ö.R) 
ti günü olmuştur. B 
edecektir. Şimdilik kt ı 
datacak bir nikbinliğt.. •· , 
yor .. Gerçi İngiliz ve AL 
leri arasında mesajlar tea, 
cevaplar hazırlanıyor.. Fak,• 
salaha yüz tutması için mcselt. 
ni deği~tirecek yeni bir unsura 
vardır. 

İngiliz kabinesince Alman cevabı 
tasına hazırlanan cevap Berline gön -
rilmiştir .• Hiç ~üphesiz Al.manya bur. ı 
tekrar cevap verecektir. Gerçi müzake-
ı-eler devam ediyor, fakat ~dilik esas
ta bir tahavviil yoktur. Mesele bir me
tod meselesidir. Yani Çe~berlayn, Dala
diye ve Ruzvcltin tekli!- ettikleri gibi si
lah gürültüsünden uzak serbest müza
kere usulü kaou1 edilirse tabancaları 
kon(erans salonunun vestiyerinde bırak-
mak icap eder. O vakit meselen.in sul
han haiji mümkündür. Diğer metod ise, 
silaha ı:qilracaat tehdidi ile, önceden ba- tedbirleri tam bir vatanperverlikle ka- kı olmaksızın her erkek ve her 
zı tavizat yapılmasını istiyen cebrü ş:id- bul etmektedir. bir askerdir .. • 
det metodurur .. Lehistan serbest müza- Sabah gazeteleri Var~vada vazifesi Leh gazeteleri vaziyetin vehame · 
kereyi kabul ediyor. Fakat tehdide bo- olmıyan çocuk ve ihtiyarların şehri ter- fakat ayni zamanda Lebistanm taarr 
yun eğmesi mevzuubahis değildir.. Al- ketmelerini tavsiye ediyorlar. Bununla mukavemet azmini kaydediyorlar. K 
manyanın bu metodu bırakmak istediği beraber bu bir umumi tahliye mahiye- yer Varşavski diyor ki : 
ispat edilmemiştir ... Bilakis şimdiye ka- tinde değildir. Belediye ahaliyi ptµ;if - Çemberlaynın dediği gibi felake · 
dar bunun aksi sabit olmuştur. müdafaa tedbirlerine iştirake davet et- azaldığı iddia edilemez. Lehistan k 

Var~ova 30 (ö.R) - Gdinya ile Dan- Almanyanın Slovakyayı askeri işgali miştir. hürriyeti ve diğer Şark milletler' 
• atler içinde Fas sakin bir azinı ve karar "'ld' S d A · N l'ik b' k . . gı ır. a ece nti- evro J ır aşe 
muhafazasına devam edıyor. Ihtıyat ef- ki' d lh k l b .. . . !Je ın e su un urtarı ması mevzuu a-

zig arasında Vistul şehrinde münakalatın altına alması da Polonyayı muhasara Var~vada asılan binlerce afiş başku- hürriyeti için mücadele edecektir. 
inkıtaa uğradığı bildirilmektedir. etnıeğe matuf olan cepheyi tehlikeli şe- mandan mareşal Smigli Ridzin tayyare-

radı her taraftan auratle kıtalanna ilti· h' l ç·· k'' b" l b' db' h 
L k k . l • • k d'nl l ih . ıs o amaz. un u oy e ır te ır as-na etme te ve 1f ennı a ı ar a tiyar· 
lara bırakmaktadırlar. 

Her taraf ta en tam bir nizam hüküm 
.Urmektedir. Y olcular1n fevkalade kala
balığına rağmen tren tarifelerinde pek 
az g~eler olmaktadır. Bugünden iti· 
baren hususi telefon ve telsiz servisleri 
keailmi§tİr. 

YABANCI KULAKLAR 
ŞUNU DINLEYOR 
Umumi vali milli müdafaayı alakadar 

eden haberlerin ifaaainı meneden bir teb· 
lii nqretmiıtir. Ahaliye, telgraf muha· 
berelerinde, phat askert vaziyetleri hak
kında biç bir imada bulunmamaları bil
Clirilmittir. Her tarafda f(>yle afişler asıl· 
m11br: cSmunuz, sakınınız, yabancı ku· 
laklar sizi dinleyor b 

Fas gazeteleri alh sahife olarak inti
pra karar vermişlerdir. Bu tahdit yeni 
bir emre kadar devam edecektir. 

Paria 30 (ö.R) - Tunus be:yi tara
fından nqredilen bir emirname matbuat, 
radyo ve sinema neşriyatı lizerinde Ön• 
ceclen sansör tedbirini bütün Tun us ara· 
~İne teşmil etmektedir. 

POPOLO d'IT AL YANIN 
TEFSiRLERi 
Londra 30 (ö.R) - Yarı resmi Po

polo d'ltalia gazetesi vaziyeti hazırayı 

talığın sebeplerini bertaraf etmez. Has
talığın sebeplerini bertaraf etemk için 
Versay muahedesini ortadan kaldırmak 

R 
30 

(ö R) H k d kilde uzatmıştır. Leh hükümeti bunun ler, toplar, yürtiyüş halinde kıtalar ya- Londra, 30 ~.R) - B. Hitlerle ce 
oma . · -. . er ne a ar karşısında yeni bazı ihtiyat tedbirleri nında çekilmiş resimlerin;. taşımakta ve yan e~ ...... ~ .. ..,~ .. "'~en Paris ve V 

ltalyada ahalı mutad ı!}lerile meşgul ol.ı. almağa mecbur kalmıştır. Maamafih bu mareşalin nutkundan çıkar-i 1 .:"lllıı } ı::, 1( 1 ~.ıar obıaktadır •. 
makta ise de hükümet vaziyetin tebed- tedbirlerin şimdiye kadar alınan diğer cümleleri ihtiva etmekten ~ ~ .... llu.ıtümetine de, nezakete 

lazımdır. Avrupanın ve AVYupa harici
nin bütün derdlerinin sebebi Versaydır. 
Eğer Versay muahedesi ilga edilmeden 

dülü ihtimali karşısında hazırlıksız kal- müdafaa tedbirlerinden daha az ~ul- ancak şiddetle cevap veririz .. .ro.dn.-2-l "piyetin inkişafı hakkında tam mal6 
mak istemediğinden ihtiyati mahiyette lij olduğu bildirilmektedir .. Millet, bu mağlO.p edeceğiz.~ Harp halinde yaş far- mat verilmektedir. 

sulh bugün kurtarılsa yann vaziyet yine 
ayni noktaya gelmez mi? Böyle bir ha
reket hastalık sebeplerini inkişaf ettıre
rek hastalığı tedavi teşebbüsüne benzer. 
Faşist hükümetinin sulhu bu şartlarla kur• 
tarmasını kimse rica edemez. Çünkü bu 
hal, Versay h~talığından en fazla iztı

rap çeken ltalya, için kendi kendine iha
net olur. 

Romada siyasi mahfillerde hakim olan 
his vaziyetin son derece vahametini mu
hafaza ettiğidir. Bununla beraber Berlin 

bazı tedbirler almaktadır. Piyemonte, 
Lumbardiya, Liforya, T oskanya. Sicil-

ya ve Sardonya ahalisine büyük ıehirler
den daha küçük .kasabalara veya kırlan 
dağılmaları tavsiye edilmiştir. 3 Eyl61-
den itibaren umumi mümesseseler saat 
2 3 den itibaren kapanacakttr. Yarından 
itibaren gazeteler 6 sahifeden fazla ola-
rak intişar edemiyecektir. 

AKDENIZDEKI SOVYET 
VAPURLARI 

ve Londra arasında temas muhafaza edil- Roma 30 (ö.R) - Akdenizde yol· 
dikçe sulh ümidi kat'i olarak kaybolmuş da bulunan Sovyet vapurlarına derhal 

değildir. Umumi kanaate göre, Danzig 
meseleainin silaha müracaatten başka bir 
suretle halli imkanının veya imkansızlı-

Karadeniz Rus limanlarına hareket em-
ri verilmi~tir. 

ğının tezahür etmesi için daha bir kaç FRANSADA DEMIRYOLU 
gün geçmesi zaruridir. Berlinin Belçika T AHDIDATI 
kralı ve Holanda kraliçesi tarafından Paris 30 ( ö.R) - Nafıa nezareti de-
yapılan tavassut teklifi Berlinin müsait mir yolu münakalatında yapdacak tah
şekilde karşılaması da iyi bir işarettir. didattan evvel, bir yerden diğer yere 

ltalya gazeteleri umumi olarak Lehis- gitmek istiyenlerin seyahat etmelerini 
tana karşı Alman müddeiyatını terviç et- ı tavsiye etmiştir. 

Bitarafların hazırlıkları 
Holandanın 

etrafında 
bitaraflığı . meselesi 
Çtkarılan şayialar 

Yeni Japon kabineleri 

Londra 30 (ö.R) - Ingilterenin Hol
landaya karşı vaziyetini tefsir eden ve 
Almanya tarafından Lahey hükümetine 
bu memleketin bitaraflığına ve hudutla
rına riayet eAeceği hakkında verilen te
minat üzerine çıkarılan bazı şayiaları 
tekzip eyliyen cTaymis> ve cDeyli Tel
graf> diplomatik muhabirleri, en salahi
yetli dairelerden elde ettikleri mallı.ma
ta müsteniden, hartS halinde Ingilterenin 
Hollanda bitaraflığına riayet edeceğini 
beyan ediyorlar. Bu hususta lnglltere 
tarafından hiç bir garanti verilmiş ol
maması Hollanda hükümetinin bu ka
bil teminatı elde etmek arzusunu tatbi
kan göstermemiş olmasından ileri gel
mektedir. 

Londra 30 (ö.R) - Öğleye doğru Hol
landa sefiri Foraynofiste kabul edilmiş

Kabineyi general Abe kurdu. Ve 
Hariciye nezaretini de üstüne aldı 

Tokyo 30 (A.A) - Yeni Japon kabi
nesi §U suretle teşekkül etmiştir: 
Başvekil ve hariciye nazın: General 

Noboyuki Abe, dahiliye, iktısadi ve içti

maı işler nazırı, Noashi Ohara, maliye 
nazırı Kazuo Doki, harbiye nazırı gene
ral Şunroku Hata, bahriye nazırı Visa

miral Zengo Y oohida, adliye nazırı Şo
goro Miyagi, maarif nazırı Katişi Kava
rada, ticaret, endüstri ziraat ve orman

lar nazırı Visamiral Kalruo Kodoh, mü
nakalat ve d~miryollan nazırı Ryutaro 
Nagai, deniz aşın işler nazın Tsuneo 
Kanemitsu. 

tis. 
Amsterdam 30 (A.A) - Hollandanm 

s1yut mehafilinde, Ingilterenln Alman
ya gibi Hollandaya bu memleeketin bl
taraflığına riayet edilecellne dair henUz 
teminat vermemi§ olmasına hayret edil
mektedir. 
Yarı resmt cMarsbodu gazetesi, In

giltere ve Fransanın Belçikaya teminat 
verdikleri halde Hollandaya ttminat 

vermemiş olduklarını hayıetle miJlahede 
ediyor. 

Alman bQ.§kumandanı Macar bQ.§kumandanı ile konU§UJIOT 
va seferlerini menetmiştir. Tayyarelerin vet edilmiştlı'. 
lnınesi için husust tayyare meydanları Brübel 30 (ö.R) - Hariciye nazırı 
tayin edilmiştir. lsviçreden müsaadesiz B. Piyerlo Ahnanya 1efirini kabul e 
geçen tayyareler askeri makamatm em- miştir. Sefir Alııuiİl hiikilmetinin Ho 
ri üzerine derhal inmeğe mecbur bulun- landa kraliçe ve kralının asil teklifleri 
maktadır. Aksi takdirde top ateşine tu- ni memnuniyetle haber aldığını ve bıt 
tulacaklardır. asil jestten dolayı minnettarlığını b' 

Halk, telefonla fazla görüşmemeğe da- dirdiğini beyan ~tir. 

Kopenhagao (A.A) -Harlcfyenazırı A' trenl•rı· y 1 
Munch, Danimarka ajansına yaptığı rman ~ g~S a vya 
beyanatta Danimarkanın kat'i bitaraflı- Macaristan ile olan Jlıarp halinde mihve• 
ğuıa riayet edileceğine dair Almanya- münakale münasebef6 devletlerine ıntlsaa-
dan bir dekJarasyon aldığını söylemiştir. lerini kestiler- dekb bulunnuyacak 

Bale 30 (A.A) - Isviçre bfikümeti 
diln akşamdan itibaren Bale ve Asace Budapeşte, 30 (Ö.R) - Alman tren-ı Bclgrad, 30 (Ö.R). - D. N. B. aj 
istikametinde bir çok hudut geçitlerini leri Macaristana gidip gelmelerini kes- taihrafından h

1 
artıp halindke Yug~~lavyd k 

mişlerdir. Macar trenleri günde iki defa ~· v~r deve erine arşı m~sa~ e 
kapamıştır. Ancak mahdut bir kaç yol- Budapeşte _ Viyana arasında ve gidiş hır. bıtaraflık m~~f~za edecegı rıvayet 
dan hudutlar aeçilebilmektedir. geliş seyahati yapıyorlar. Yolcuların ifa-! lerı hakkı~da ~utalaaları .sorulan ~1 

Berlin 30 (Ö.R) - Isviçre bitaraflığı- desine göre Alman trenleri kafi derece- grad salahıyetli mahfellerınde bu gıb 
nı müdafaa için tertibat almağa devam de lokomotife malik olmadıklarından bir haberlerin an~ salahi~et ve .otorit 

Şanghya 29 (A.A) - «Tariku Simpo:P ediyor. Sulh halinde İsviçre ordusunun çok emtia Macaristanda beklemekte ve den mahrum bit takım kimfıelerın şa 
gazetesi, csiyasi vaziy t ha nda mü- b'' "k Utb 1i b't' b' A.n..ı;. ik Ahnanyaya naklolunam.am.aktadır ımtjtalaalanndan ibaret.olduğu ve hiç b en uyu r e za 1 1 ır .qDIC!Y• en . +_ . . ·.. otoritesi olmadı,ğ' •an edilmiştir. 
taIAaiar> bafhğı ile yW.diit bır makale- ol'dunun başına bır general geçi- Ma~ ıazeteıen .ı,ngilterenın goster- RU_..,... 'C'· .. • 
de diyor ki: rilınlştir. ~ azım ~da.~~ mild- l?&Dft • '\ ..._ 

Eter lngiltere ~ Çinde Jllponya Bern 29 (A.A) - Muhafara lotaları. :;~tadil etmesı ihtimalinden hah- &deaal tet:avtlz 
ile istediği gibi oyruyabileceiini ~· hudutta :me~ a~. Asker- Kl'al •tilnessPI pakta ~selesi .. 
diyorsa çok aldanıyor. bıgiltere, hakiil' Jel" öiledM . ii(iijll\yembı iııtWl'erdir. p •- -~;.Ja.iı, Bijıkreş, ~ (Ö.R) - Macar sefiri 

lJ)Usatlarını gizlemeğe çalışıyor. Fakat Japon IA.1/.et meclisi ~mııiİa: ·MB~udU ~ fçJi bütUn ıw8.!80JO IW ~~ ... 1uaiin. •tat- ~~ :; =~~~:'21 ak~ m 

Japonya buna aldanmıyacak __ ~_x..·~-~ı.-~:=::tfi~::::~~:_::::~~~-~~·~~~~~:ı~~~:·~·:~~-~~limi~ıM~~~·~L~~~=:~~~-~~~:b'!'~İ'!:...:=::::::::.,:::::ıır:!.:..;..._:_.:.;L..1[!!~.._.!!~·j!•~lf!!~'~·.....-~~m!~~·~--~f~~~~!J....~....,.~~~~~..,_...1'.~...........u~!...~~ 
7 

__ .J __ M '"" 
0

,. v-ı- _.. n• ııun .ne my-. 76Q.İ .,.., 1' lr:Nl1 · kabul selesini Maearistanın yeniden te 


