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Yarın müvezzilerden 

Resimli Haffa 
İstemeyi unubnaymız ! 

Res· ı· H tın ı afta en dolgun, en 
ucuz mecmuadır: 

36 sayfa 5 kuruş 

HERYERDE 3 KURUŞ 

CUMA 18 A.G USTOS 1039 ):} ı.-nı: ~:: • :sa.ı:.ı: 77Ut 

Bugün 3 üncü aayıfada 

J~eydullah Ef dinin 
neşredilmemiş yazıla
rından en mühim bir 

parça: 

Zengiler fukara sayesin .. 
de geçiniyorlar! 

------------~~~--~~--~ ......, TlH\RE F.Vf: Ankara Cad. tSTANTITJ t.• TeT~af: VARiT • Po!llfa kıılu~u : 45•'!"e lefon : 2141 3(Ya:ı) -24370( /dnre1 

~-------·----··-------------------------------------------~-----------------r Inönü dün Ediriıede 
tetkiklerde bulundu 
Milli Şefin Edirnelilere hitabı 

"Edirnenin mamur, temiz, kuvvetli 
olması devletin siyasetinde 

(Yazısı 5 inci sayfada) e h e fil fil i y e t ı i b i r n o k t a d } r" 
'------~~~-------------~~~~~~~--~~~~~~~-~~~~~~~----r ~iyat harbi karşısında ı eerlin büyük elçimizle mülakat VaıMm ~ar h Sl@Jnse 

ı ~aç nokta: G ·· Macarlar 
BizŞefebağhyız.Hepimiztetikteyiz. Hüsrev erede Ik. R 

Hiç bir savaştan kaçmayız. Japonyadaki siyasi vaziyet etrafında l omen aske 

.. 

Bir işaret bekleriz. şayanı dikkat mütalaalarda bulundu rini öldürdüler 
iııt ~e Alman, hele oo 1talyan, millet çe, harp istemiyor. Bu Sayın diplomatlarımızdan Paris, 17 (Hususi) - Bugiin Transilvanv~ ·' 
1.aerneyişine bı'z kendi kudrctsizliklerindendir d::,1elim, siz zora HUsrev Geredenln 'l'okyodan ls- M R h "'"· .. a 
il r-.. a_car - umen ududunda vahim bı"r hudut h-a .... dı· .. 
du ·:ıı duramadı, daha kuvvetli karşısında sinmeye mecbur ol. tan bula döndUğünU haber alın-~rl;ı~naısını veriniz. Yahut siz, hakikati söyh.:tmeyen rejimleri en, sekiz yıl sonra onu t ekrar sesı olmustur. İki Rumen neferi hudutta dola§ır~ 
~iır .. ,P'ti'Sbp • u.•~n~ ı.m UL'><tIDU\. <l.U)'l;~ı.rtl ~a;tıııt::h u a ztt.. • tçOrtron m e-.tr arzusu !)IUlT0 :trnı- ken hududu geçen Macar askerleri hiç bir ihtar. 
ti~ gosteriniz, biz, "millet harp istemiyor.,, yolundaki sözle- dım. da bu,lu~mad~n kendilerine doğru gelen Rumen 
Ya e Ya bir harp hud'ası olarak kabul edelim : ..::.ut buna dün. a sker .. erıne nı~an a la rak ateş etmı·şlerdı·r R 

~ 
efk· Sekiz yıl önce onu, daha zin• ~ 

ela h·ı arıumumiyesinde mazlum kalabilmek i~i!l bir propagan- de bir halde bir akşam üstü sor- nedferlherinin ikisi de ölmüs.tür . Bu hadı·se.Roummaenn· 
• dit: 1 esidir hükmünü verelim. ;\elice biribirinden. fark. lı değil. ~ Gerçek veya gösteriş, ltaJyan milleti harp ıstemıyor. ya istasyonundan Ankara ve ..,a a eyecan uyandırmı~tır. 

f 
lı-ı Bunun için bu milletleri sürü gibi idare etmek istiyenler Tahrana doğru uğurlarken göı-
'it Yan l~rimin yaşardığını ve onun bi· 

kr""' tnilletinm asıl harp istemeyişi hakikati karşısında onu 

f 

~rrrp h ze Bulgaristanda verdiği heye-
i~t" arekete getirmek için ter döker bir haldedir; harp "l'nern k canla, r uhuma dolan btitlin ide-
l'iJ ...... ek ': .' harpten kaçınmak gösterişi karşısmda da haklı gö_ ·• . ., nl varlrklarının bir anda boşal-
'ltıak ıçın ele geçecek fırsatı ayn bir kuvvet olarak kullan. 

~lb':t~e pek işlerine gelır. . dığını zanneder gibi olmuştum. 
larırq u . 1~1 memleket yığını harp istemese bile bizım toprak. Bulgarislanda yaşayan yarım 
elan e ız 1.Çın bir tecavüz fikri beslemiyor mu? Vesikalar onlar. milyondan fazla Türk, o zaman 
cıu~nı tnnıyetimizi selbetmiştir; bunun için aleyhimizde beslenen ( Dcl•nmr 6 zncıda) 

Yeni Berliıı biiyük elçimiz 
Ifiisrev Gerede 

, Va.ta anca fikir ve niyetleri halka bildirip yaymak en tabii bir 
} eı:leb~ Vazifemiz... Ve bugün ortaya çıkan r · taraflı ateş 
~ letin ~a~ına bakılır, 1930 yılından sonra da ilanı harpsiz harp- 1500 Nazi 

Molotof 
Yeni Moskova elçimizi 

kabul etti 
Moskova, ı 7 ( .'..A.) - Tlirki· 

yenin :re ııi :Moskova biiyUk elçis 
Ali Haydar diln Moskovayn gel. 
ııı .,.. ir. 

Moslrnva, 17 (A.A.) - Hnlk 
komiserleri meclisi reisi ve ha
riciye halk komiseri B . .l\Iolotoı 

bugün 1iğletlcn sonra TUrlciye 
btiylik elçisini kabul etmiştir. 

Ticaret Vekili 
şehrimizde 

Cezmi Erçin, T ~kas 
Limited Ş:rketinde 

meşgul oldu 

bil:ill'ı aıde halini aldığı halJrlanır::ıa onlar tarafından tecavüz, 
lla iıı.a tarafımızdan müdafaa harbinin çoktan başlamış C?lduğu. 

0 
nrnamak için mani kalmaz. 

tıı.a.ı 1a halde bu neşriyat harbi ~afhasında bizim planımız ne ol-
S tr ? 
C L nİr c·· l k ı " c ~ti§ . urn e ile hulasa edelim: Gerek gerçe ten, gere.;: gos-

l
t litıı: • 1.cabı olsun harpten kaçan veya çekin.gen görünenlerin e

D a n z i g t e ıv~~;·~ki"'ii'A~d 

Si18hlı olarak bugün bir geçit ı f Yüb:::~,:::::.ait 1 
resmi yapacaklar "'""" • indde) ! Sevilmemek ı: 

; mukadder mi? 

oır Sil" h . 'l'a . a vermemek. .1 tiııı: c kı onlar bizim ııeşriyatımrzı harpten korkan mı.Ietle. 
~ laı-, 'Y c:saret mayası olarak gösterip silah olarak kullanmasın. 
~ e{~ar a.hut bugün yarım kazanmaya mecbur olduklarr dünya 
~ .~;unurniyesine dönüp: 
c "n~te biz demedik mi idi? .. diyemesinler. Ticaret Vekili Cezmi Ercin .. S ~a~ll'ı ız, şefe bağlanmıs, hepimiz tetikteyiz. Hiç bir savaştan 
c ıı ayız B' · · · ı · · ~ Yancı · ır işaret bekleriz. Mehmetçiğin harp içın sınır erını 
~ ~irq <l~rnıaya ihtiyacımız yok. Yabancı milletlerden kim dost, l 
? Şi~;an. olabilir, yeni .öğrenecek değiliz. Et nakli işini Bele· 1 

dige iJzerine alıyor 1 

YAZAN 
Y ekta Ragıp 

şehrimizde 

(Yazısı 2 incidt ). 

~ .A.r 1 hır nokta: 
~ aa~ın yada edebi hiç bir kıymeli olnııyan neariyat salgını 
S • İkiaz~l~r, hiç istemedikleri halde, "düşman" a yaramasın ... . < 
? ~1z ü~~~ı bır nokta: Bu neşriyatın aksi iktısadi teşebbüslerı. 
~ cl~ll g 

1 
ıne muhakkak bir durgunluk olur. Burnuna barut ko

~ cl1~İlir, e en bir mali veya sınai müessesenin hemen kulakları 
) erı. kor~rrnayesini işini idare eden el derhal ihtiyat derccesin-

~ 't .. Uçunu~a ~e atalete düşer. . 

8.eş Nazırlar , 
~ cı·li:ltiyed cu bır nokta: H likumet (düşman) tebaası demedıkçe içtimai geri kaldı 
< 1F:ıne b· e :Yaşıyan bütün yabancı1ar, Türk kanunlarınm ken
~ ~ ~iz ı~abi kaı şılık olarak itaat istiyen !ıimayesi altındadır. 
~ a 8.dığı • k evletin hiç bir memll!ketle "muhasama .. halinde oL 
~ 11~!h,a:ırn a~aatindeyiz; memleketimizde turistik faaliyetin de 
< ıı,,~ r ıste·· • .. k" • cıt "-'lllllt . Iız. Kaııiti.ilasyon.l::ırm ne oldugu1U bugun ·u ne. 
f ~ lıranıa.ra' bıle. Tiirkiycde hükfımet vardır ve uyanıktır. Gerek 

~l' sı içi <1 sun, gerek gelip geçcnlerd<:>n, lıerkesı ·anun çer. 

Tokyo, 17 (A.A.) - Ya.rm top 
]anacak olan beş nazırlar içtimaı. 
başka bir güne talik olunmuştur. 

Yarınki toplantıda. beş mum. 
mihverin ve antikomintern pak • 
tının takviyesi hakkındaki Arita 

l 
e,,C' • an ol · k 

h 0tıntian~- ,e tutmaya muktedir olduğu gibi Türk milleti de 
~ d(:n,·ı"u'~l'a kapılacak b:ısit kafalardan toplanmış biçare bir projesini gör ü§erekti. Domei a . 
~ o ır n jansmn. göre, toplanlmın tehirine 

• 11,...._ ~Özue · unu hcı kesin ~el ip <Tözü ile görmesini isteriz. .. 1 r b h . 
·•ıalıclır ,.~ fi ilde sulh ceohesinin bütün uzuvları biribirine ~ sebep, ezcum e ı:ıa '.Y~ ~e tatkr~kye 

• ' -ı.:- ·:ı- ~ nazırlarının proJcyı ıyıce e ı e 
->Jı""""..v..""'""'""'AAAA.AA./\.A.~rvvvvvvvv.;vo...tVo./V'o,,.. vakit bulamanı ış olmalarıdır. 

...:. 
Bir 7.-asap et ayırıyor 

.(l'azısı J ünciidc), 

Türk çice~:çili ğine 
da ir 

Yazan: ne~at Etli!·• 

Sıhhiye Vekili · 
Amasyada 

Harbin garip Amasya, 1 7 ( ...\ .-\ ) - Sıh. 
cilvelerinden lı ;ye Vekili Dr. Huliisi Alataş 

Snmsun trenine baWı hususi 
BUyük sevgiler hala bir vagonla şehrimize gelmiş 

yaşıyor mu? ve i-ıta~ynndtı, vali, bclediy ... , 
parti ve hafkt:vi ~kanlaıiyk 

: ~ ·vr ~O~~ birçok m~muriar ve halk tanı. 

l Karakedinin uğru 
1

"'i:~:;:·:~~
1 

:.:::~~~ ";ı:,_ 
t Yazan: )f11 111.;r.cz. l\:nptarıoğ lıı yet makammn gelen Vekil, bir 

1 
Şaka, sinema ve diğer . müddet i.stir~ha~tan sonra part i 
faydalı m evzula r üze- ve be.Iedıyeyı zıyaret etmiş ve 

• d 1" k • . heledıye tarafından !-lerefine 
. rın e a a a verıcı 1 . · ı .... 1 ... . .. . . 
ı '~rı en og e yeme~~ını rnutea-

. f """"'"'""!,~.~.~~:~: ............ _ kı: ~ıhhat müesseselerini ~e,1• 
mıştır. 



2 - , •• uu·.r 18 ACUSTOS 1939 
'llıııl 

işaretler 

Ricat manevraları 
Bir yandan nİ§angahsız pro

paganda ne§rİyab devam edi
yor. Fakat beri tarafta twılan 
görüyoruz: 

İtalyan matbuatı İtalyanlara 
4lulhtan bahsediyor. 

Hitler l>anzigdeki Milletler 
Cemiyeti komiseriyle görü!Ü
yor. 

Bu iki hadise de ortalığa sa
lıverilen havadislerle taban ta
bana zıtbt. Ancak bunlar ricat 
manevralanru örtmek diye ta. 
rif edilirse kismen mantıki bir 
izah şekli verilmiş olur. 

Münibe, ve Münib psikolo. 
jisine tekrar avdet iınkaru ol .. 
madığı için totaliter rejimlerin 
şefleri ricale bll§ladılar. Ne ka
dar mağrurane olsa ricat ricat. 
tır. Halta bu yoldan "galip sa
yılır bu yolda mağlup,, diye
rek çıkmaya teşebbüs edecek. 
lere de şüphe yoktur. 

Mussolini kendi gazetesi ile 
halka sulhtan bahsediyor, da. 
ha doğrusu harp olmıyacağmı 
müjdeliyor. Mussolininin ağzı 
olan gazetesi böyle bir yazı tar. 
zma neden lüzum görüyor. Bu 
lüzum ıu sebebeplerden ileri 
geliyor: 

1 - İtalyan hllllo esasen 
harp taraftarı değildi. F aıizmi 
harp için değil, memlekette sü
kUn ve istikrar girsin diye be. 
nimsemisti. Halbuki bu rejim 
süklln v~ istikrar yerine onlara 
korku, iıtipdat ve itsizlik ge· 
tirdi. 

Faşist rejiminin tabiat zıttma 
ileri sürdilğU owıinin kalkma.. 
smı İtalyan halla cidden arzu 
etmektedir. Zirai mahsulab, ve 
;,am maddelerini hep dıjardan 
getirerek yaşama)i mecburiye. 
tinde olan bir halk kütleıi bir 
de. harp ihtinıali önünde ıztr
rapllli'lllil\ arlbğmı hiuetnıek. 
tedir. Habef Harbinin neticele
ri henüz almmamıf, milleti Jia.. 
rabiden harabiye sürüklemittir. 

11 - Bir harp ltaJyada yaL 
nız işi sekteye uğratmakla kal
mıyacaktır. Denizler müttefik
ler taraftndan: tutulduğu için 
açlık derhal başgösterecektir. 
Üç tarafı deniz olan ve bütün 
hayati ihtiyaçlarını deniz vaaı. 
tasiyle temin eden İtalya için 
bütün sahillerin yangın arsala. 
n haline sokulması arzuya şa. 
yan bir teY değildir. Bunun i. 
çin harbin aleyhindedir. 

111 - Hürriyete ıusamıı o
lan halk birçok zamandanberi 
de rejime kartı akai olduğu .... 
rahatle hissettirmektedir. Bir 
harp rejimin yıkılmumı liara
retle kolaylaımabilir. 

iV - Muuolini için harbi 
idare edecek elemanlar arum
da ihtiliflar mevcuttur. HaUC 
gibi bir kııım lrumandaıılar da 
Almanya politikasının ıbir tibü 
halinde harbe sürüklenmenin 
aleyhindedirler. 

V - ftalyanm bir harbi ida
me edecek gıdası, ham maddesi 
ve parası yoktur. 

Sütün bu esaslar meydanda 
olduğu için Mussolini hallia 
sulhtan bahsetmektedir. Mak. 
sat heyecanı teskin etmektir. 
Aynı zamanda kendini ıulhü 
koruyormuı gibi göstererek 
prestiş teminine çabşmaktıt. 

Almanyaya gelince~ Hitler 
Daha birkaç. gün evvel Danzigi 
istediği zaman alıvereceğini 
söylüyordu. Milletler Cemiyeti 
onun için mutasavver bir a
lemdi. 

Fakat bugünDanzig hak.km. 
da, beğenmediği Milletler Ce. 
miyeti komiseri ile görüşüyor. 
Bunun ifade ettiği manayı an
lamak müşkül değildir. 

ilet 'Mile yil\seb!n atan, 
......... •-"etiyle JıaDe. 
dec:ığini iOdia eden adamın be
ğenmediği bir teıekkUlün insa-

Ticaret Vekili 
şehrimizde 

ilk tedrisat vaziyeti 

Cezmi Erçin, Takas 
Limited Şirketinde 

meşgul oldu 
Ticaret Vekili Cezmi Erçin 

yanında dış ticaret umum mü
dürü Cemal Ziya, iç ticaret u
mum müdürü Cahit ve kalemi
mahsus müdürü Hazım olduğu 
halde dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Şehrimizde 8 köylerde 35 
yeni okul açılıyor 

Ayazağa yatılı 
sene f aaligete 

okulu bu 
geçecek 

Haydarpaşadan şehrimize 
geçen Cezmi Erçin öğleye ka
dar istirahat etmi~. öğleden 
sonra da mıntaka ticaret mü. 
dürlüğüne gelerek meşgul ol
muştur. Vekil sc-at 16 da Vali 
Lutfi Kırdan ziyaret etmiş, o. 
radan da yeni teşekkül eden 
Takat Limited Şirketine git. 
miştir. Geç vakte kadar şirket. 
te kalan Cezmi Erçin Takas iş~ 
Ieri ve şirketin çalışmaları hak
kında malumat almı~tır. 

Cezmi Erçin yan~ Ege va
puriyle lzmire gidecek, pazar 
günü beynelmilel F uarm acılrs 
merasimini yapacaktır. ~ ~ 

Adliye Vekili 
Bugün lmralıyı ziyarete 

gidiyor 
Şehrimizde bulunan Adliye 

Veki1LFethi Okyar bu sabah 
saat 8,5 ta lmrah Adasına gi. 
derek, hapishaneyi ziyaret et
miştir. 

Vekile Tapu ve Kadastrolar 
müdürü Halit Ziya Türkkan, 
müddeiumumi Hikmet Onat 
ve lstanbuldaki gazetelerin ad
liye muharrirleri refakat ede. 
ceklerdir. 

---.ıo>---

Ali Çetinkaya 

lstanbulun llk tedrisat vazi
yeti etrafında Maarif müdür• 
lüğü şimdiden tetkiklere başla
mıştır. Bu yıl e.n fazla ilk okula 
ihtiyaç olan semtlerde yeniden 
okul1ar açılacaktır. Bu okulla
rın sayısı şimdilik 8 dir. Şemt. 
leri de tesbit edilmiştir. Köy. 
lerde köylünün yardımiyle vü. 
cuda getirilen 3 5 ilk okul da bu 
yıldan itibaren tedrisata başla~ 
yacaktır. 

Köy yatı ilk mekteplerine 
fazla ehemmiyet verilmektedir. 
Yatı mektepleri geniş bir mik
tarda bütün kazalarda açıla· 
caktır. 

Şimdilik mevcut yatı okul
larına ilaveten Ayazağa yatı o
kulu faaliyete geçecektir. 

Maarif Vekilliği köy ya.tı o. 
kullannm müfredat programla. 
rmdaki ziraat dersleri ve tatbi. 
katı kısmı üzerinde bazı değiş• 
meler yapmış, tedrisatın mü .. 
him bir kısmını tecrübelerle 
takviye etmi~tir. 

Köy yatı mektepbrinin baş
lıca hedefi köy çocuğunu kö
yüne yararlı bir uzuv yetİ§tir. 
mek olduğuna göre, köy]ü ken 
disine yarayacak bütün yeni
liklerle mücehhez olarak çıka. 
n]acaktrr. 

Köy yatı mektepleri ders 
tecrübeleri ve tatbikatta icabe
d~n aletlerin tedarik i için büt .. 
çeye tahsisat ilave cdilecekir. 

ilk Tedrisat Kadroları 
Maarif Vekilliği VilAyet ilk 

tedrisat kadrolarının hazırlan· 
ması ve vl!lktinde alakadarlara 
tebliğ edilmesi için me.arif mü
dürlüklerine kadroların hazır. 
lanmasmı emretmi§tİr. 

Mevcut okulların yeni 
ders yılı ihtiyaçları 

Mevcut ilk tedrisc.t müesse
selerinin yeni ders yılı ihtiyaç. 
ları etrafında mıntaka müfct· 
tişlerinin ve başmua1limlerin 
verdikleri raporlar tetkik edil. 
mektedir. Bütçede ayrılan ta· 
mirat tahsisatiyle bu gibi okul
ların tamirlerine başlanmıştır. 

ilave edilecek şubeler okul. 
larm açılmasmdan sonra kati. 
yet kesbedecektir. 

Yarım tedrisat işi 
İlk okullarda bina yokeuzlu .. 

ğu yüzünden yapılmakta olan 
yanın tedrisatın azaltılması hu
susunda ve vaki olan şikayetler 
dikkate alınmıştır. Valilik de 
bu işle yakmdan meşguldür. 
Yarıın tedrisat tedrici surette 
kaldırılmış olacaktrr. 

Maarif Heyeti T eftiıiye Reisi 
Maarif Vekilliği heyeti tef. 

tişiye reisi Bay Cevat dün An
kara dan ~ehrimizo aclınigtfr. 

Bay Cevat umum müfettiş
lerle orta tedrisat müesseseleri
nin teftişleri etrafında verilen 
rapor üzerinde görüşmÜ§tÜt. 

İngiltereye ısmarlana
cak vapurlar hakkında 

izahat aldı 
Ingiltereye ısmarlanacak 11 

vapurun şartname ve inşaat pro. 
jelerifil ha.zırlayan Ankaradaki 
komisyon azalarından Nafıa Ve
kfileti deniz nakliyatı umum mü
dürü Ayet Altuğ, deniz yolları 
ieletme müdürü Nasuhi Özak ve 
deniz yolları fen l:eyeti reis! Hıf_ 
zt dün sabah Ankaradan ~ehrimi. 
ze dönmüşlerdir. Saat 10,30 da 
Münakale Veklli Ali Çetin.kaya 
deniz yollan idaresine gelmiş ko. 
misyon azalarilc bir toplantı ya. 
parak kendilerinden vapurların 

tipleri ve inşaat şekilleri üzerin. 
de izahat almıı;ıtır. Hazırlanan 
şartnamenin en mUhiın maddesi 
vapurların bir an evvel inşa edil-

Maarif sıhhat işleri 
umum müfettişi geldi 
Prevantoryum ve sanator

yum işleri etrafında 

Bay ceıaı gazetemize çok mühim 
bir beyanatta bulundu 

mesi ve memleketimize tosEmi _ Maarif Vekilliği Sıhhat işle. 
dir. ri umum müfettifİ Bay Celal 

Ali Çetinkayanm reisliğinde Ankaradan şehrimize gelmi,, 
yapılan toplantı saat on Uçe ka.. prevantoryom ve eanatoryom 
dar sürmüştür. Gemilere ait §art işleriyle meşgul olmuştur. 
ne.meler pazartesi gUnündcn iti. Bay Celal öğleden sorı.ra. da 
baren İngiliz firmalarına tevzie Maarif müdürlüğü sağlık iı. 
başlanacaktır. pekterleriyle görüşmüştür. 
İç Ticaret Umum Müdü- lstanhul ilk tedrisat müesse

rü Ankaradan geldi selerinde .ok~yan çocukların 
Dün Ankaradan şehrimize ge. sa~ısı 7 5 bındir. Bu ço~uklarm 

len iç ticaret umum müdürü Ca. saglık durumlarım tesbıt etmek 
bit bir kaç gün kalarak pazarlık- a~-nı zamanda öğretmenlere ait 
sız satış kanunu tatbikatı etra _ raporları tanzim etmek üzere 
fmda tetkikler yapacaktır. Pazar lctanbul sıhhat müfettişliği 
Iıksız satış kanununun kaldrrıla. kadrosunda altı iapekter mev. 
cağr hakkında çıkan ' haberler cuttur. Bu iepekterlerden her 
katiyen doğru değildir. Bilakis birinin bit yrl içinde sağlık du. 
kanunun tam manasile tatbiki i. rumunu kontrol mecburiyetin~ 
çin etütler yapılmaktadır. de bulunduğu çocuklar on bin 
===::=================== kişidir. 

şmdan itibaren lstanbulun 
doktor kadrosu zenginleştirile. 
cek ve mevcuda 7 doktor daha 
eklenec:ektir. Buna ait faaliyet 
raporu Vekalete yabnda veri
lecektir. 

Sıhhat işleri umum müfettişi 
B. Celal kendisiyle görüşen bir 
muharririmize şunları söyle
miştir: 

" - İstanbul sağlık itleri 
etrafında sağlık kurulu doktor .. 
lariyle görüştüm. kadroda ica. 
beden takviye yapılacaktır. 
Prevantoryom teşkilatından . zi. 
ya~e sanatoryom teşkilatım ta. 
mamlamaya çalışryorut. 'Elli 
bin liralık yeni ilave kısmı ya. 
kında teslim edilecektir. Bu kı
sım da rontgen daireıi, ameli· 
yat, bakteriyoloji, yemekhane 
v~ hasta muayene odaları bu. 
lunmnktadır.,. 

ıu:thi1' ,tlr Bı 
~~il 

1 . ,,, 

lstanbul . Mers:n Buıgarıstana karşı 
postaları 1 neden cephe 

Fuar mih'lasebetiyle 8hllmlyOr f 
Kıbrısa da uğrayacak yazan: f.1 :km et All ü11ir LI 
Beynelmilel lmıir fuarı mUna. rı 

.ııebetile İstanbul !..ie Mersin ara • UN ANIST AN J lükU' 
1"tte· ıınde. iŞliyen postaların 2!! ağus. meli Balkan 1\ Ll 

to&tan itibaren Kıbrıs adasının fil,. Dev!eHen'nin Bufgarittaı1' 
La.maka limanına da uğraması 

1 

karşı bir anlapna yapılacr."' ~; 
ka.rarlaemıştrr. yiasını tekzip ediyor. Elbet, 

22 ağustos gUnU limanımızdan tek2:ip etlccektir. Çünl;ü mc~ 
Mersine ~idecek olan Tırhnn va. fi, Türkiye, y unaniston .~e f{ıı'· 
puru dönüşte Kıbrısa uğrayarak manyanın bir araya gcl•o B 
fuara. gideceli edr.. halkım lzmi. iı•!"İstana karşı bir anla'~ 
re getirecek ve 8 eylUidc yine li. yapması bugüne kadar tsldP 
rnanımıwan Merııine k9:,'kacak etlikleri 'gayeyi va!ri•ıiz bırtk• 
posta da tzmlrdcn alacagı Ada k ) ., 

l 1 1, b d" .. ..:ı" k ma o maz mı. . ' yo cu arını ıı nsa ow..ıurece . 1 ff Bul . · rir:tıJ 
tir. Kıbrıs • İzmir arasındaki bu ız gan~taru u;e ır~cJlı 
seferler de yüzde elli tenzilatlı o- almak maksadıyle çabt 1'ııt' 
lacaktrr. onu kalenin tamamen dış~rj.!t

d~. bırakacak bir harekeli 1 .. ·ı 

T k h 11 • MEN nasıl ihtiyu edebıltr 
Opra '!13 SU eri Böyle bir ha~~et~ !imdi; 

Of isi 
ra:-. vermek şu ıkı nal.of rl1 

yı ıf ade eder: . . 1 
Arpa fiyatları".lda da 1) Doıt etmek iated ğ~ 

nazim bir rol oynıyacak Bulgaristaru dü,m.an sayın•~· 
Toprak ma.hsllerl ofisi buğday 2) Onu, olduğund:ın da f 

satışlarında olduğu gibi en mU- k .. görmek. 

~~~;:~~~Fm!~7~!.~ Ucuz:ı~an bir~V~ 
ba~~~~:tday satışlarında şim_ dair bırk aç soı 
diye kadar çok faydalı rolü ol. M EMLEKET"r'. 
muş ve fiyatların her zaman oor. cuzladı. Bunoan ~1ıı , 
mal bir h&dd~ ka.!ma.81 böylece tc. &at, içki alışkanlarının ''r:J 
min edilniiştir. gibi §İddetli bir alkolden k~ 
. Ofisin arpa l.iz.erin~e de bu şe~ leri~i ~~a~~ nisı..eten b~ 

kılde hareket edecegl haberlerı hafıf hır dci ıle ülfet ede 
her tarafta büyük tesir yapmış_ melerini temindi. 
trr. B~lhass~ of~s :ı.rpa Jstihcat e. Bazı gazeteler bu ciheri .~ 
d~n köylUnlliı tticcar ve alıcıl~r nutmuş görilnerek: •'SıJ sı,. 
ehnde bfr oyuncak olmasının önti. b' · ~· · d :ı ~ır .. 

ıra ıçecegız., nevın e. 1., ne ~e<;ece~ ve köylUnUn me.hsu - halarla mutlaka bira İÇl11~e~ 
lUnU iyi fıyattan satmasına yar. .• tın' 1 ı .. 

:rn,,.,.,nnn •h.!llll.S 1~ o ıt P" 
dnn eaGooktır. _ Halb k' 1 'b' b:r' 

Dahiliye Vekili 
mezbahada 

Dahiliye Vekili Faik Ôztrak 
dün sabah Vali ve Belediye 
Reisi ile birlikte mezbahaya gi
derek tetkiklerde bulunmuş-
tur. 

Naşit Uluğ 
Ulus Müeısesesi müdürlü

ğüne gazeteci arkada§larrm1z. 
dan Bay Na.şit Uluğ tayin edil. 
1niştir. Değerli bir meslektAft
mız olan NMit Uluğun kendi. 
sine verilen bu vazifeyi de hak
kiyle başaracağına emınız. 
Tebrik eder, muvaffakiyctler 
dileriz. 

Adaların su işi 
Büyükadaya su verilmeıine 

yarından itibaren baılanacak .. 
tır. Bütün hazırlıklar tamam. 
larımı~•ır. Denizbank ile bele. 
diye arasında geçen sene taati 
edilen mektuplara göte suyun 
beher tonu İstanbuldan Adaya 
20 kuruşa naklolunacaktı. Bu 
idare lağvolunup da yerine li
man işletmesi umum müdürlü
ğü kaim olunca yeni idare be· 
lediyeye bir mektu? yazını~, 
amortisman bedelleri.ıin geçen 
sene hesap edilmediğini, bu iti. 
barla bugün eski fiyata da su. 
yJn naklinin kabil olmryacağı. 
n; ileri sürmüştür. Keyfiyet 
Münakale Vekaletine bildiri!. 
mittir. 

Vekil Ali Çetinkayanm Is. 
tan bula göıterdiği kıymetli 
yardımlar gibi bu iş' de şehir 
halkının lehine halledeceği ü
mit ve temenni olunmaktadır. 

u ı ra.a gt ı ıV 

n:.uzirdir. Ama alkolu aıt"~ 
Hiç alkolsuz deği! ya ... /4'1 ~',P 
keyif veriyor ya... MüP1 JI 
olmak kabil ve binnetice te 6• 
edebileceği zararlara bo1 !ı" 
mek mukadderdir. Şu hal b}t'ıi· 
güzel ıu memleketinde şı ~ 
miz baknumdan birayı, 'c~ 
lann tedavi ilacı veyn sO ;ıeıı 
nmızm tezyini olmakt•11 bl' ~bf 
geçirmeksizin itidali eldetı \ 11 
raknuyalmı. . ~)~ :tı 

HlKMET~ ~ıe 
.,,ıı ~ 

Ömer Seyfeddin ihtJ .O ~ 
ıtıJid X'. 

Basın kurumu ba.~kantı& ~ıl· 
Mahnıutbaba n.ezarlıft11~~ o' ~p 

dırılması teşebbL.sleri Uztı' tfll~ ~ 
rada gömülü bulunan tı;tl p 
Ömer Seyfettinin kabritı1 lıl'ıf ~ 
mezarlığa nakli kararltı§tJl'l ~ 
tır. <i'r' ~ 

Önümüzdeki 23 ağust09 erbu ' ~ a 
1 

şamba günil saat 10 da. Jll r,l&b' ~~ 
mun kemikleri, belediyecej111,t~ • t 
mutbaba mezarhğından 8 "ıırU ~, ,..., ,•ıı.r e· 
ve Usküdardan ara.,_ sri tJI ., 
Beşiktaşa ve oradan da. ]\. te· e' 
zarlığa götürülüp saat :ı.3 ırcıılıı' 
velce hazırlanan, yeni Ule 

gömUlecektir. ııet' 
unase ~~ 

Basın kurumu, b~ .Ill ir itıt 
le Ömer Seyfettin ıçın ~ 14,sO ~ 
hazırlamıştır. O gün .sa.a tııtJJld.;. 
Şişli halkevinin Nışa.tl spıl•c ~ 
binasında bir toplantı Y 1111111~ 
ve ömcrin aziz batıras1~;ıeri 
için tanınmış kaleın sa.ltJ 
söyliyecektir. -"erı iS' 

eııJCf"' jıl 1 

Ömer Seyfettini sov l(ur:Jil 1" 
teyenler, öğleden ~';'el debııe~el' 
deki mera.sime iştırak e 6'1e ~ nile başbaşa kalması kendi he

sabına bir kazanç değil, dııva
sır..dan. ricattir. 

Vaziyet bu ~ekildedir. Mih. 
ver matbuatında gördüğümüz 
gürültüler, patırdılar demokra
tik cephenin orduları hakiki 
kuvvetlerini denerken ancak 
siyasi ricat manevralarıdır, se
tir hareketleridir. 

Bir ispekterin on bin talebe 
ile meşgul olması ve onların 
aağlık durumunu kontrol et. 
mesi çok mü§kü] olmakta ve 
muhtelif zamtınlarda inkıtaa 
uğramaktadır. 

leri gibi isteyenler de apı~. 
sonra Asri mezarlıl<t& y 1111it~ 

Gümrükler Umum ---,---..,__;---------- meral!limdc ha.zır ·b~:ı,tl~~ 
Müdürü Gazetemizin Vakitleri bu iki :ner8:6~ı ıııııce ııJ-

SADRI ERTEM 

Sağlık müfettişleri bu vazi. 
yetin düzeltilmesi için umum 
miifettişten dilekte bulunmuş
lardrr. 

Önümüzdeki ders senesi ha-

GUınrükler umum müdUrü Malı K ğ d müsait olmıyanlar Şı ~r bıl 
el 1 1 do yapılacak ihUfaide 

mut Nedim dün sabah Ankaradan 1 nabı"lı"rler. ~ae"l.\.,t stanbul Basr- İstihlak ~ t;ehrimize gelmiştir. Mahmut Ne. t ,,e 
1
11' 

dim burada bir müddet mezunen Kooperatifi Şirkctin'c!cn Bütün matbua denle! t>U 
kalacak, sonra tekrar Ankaraya alınmıştır. mensupları ile arttı e 
dt>neccktir. ..,, ""ı(r----- ----"")- tifale davetlidirler. 
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L s.. !Mısır askeri heyeti O h T 1 1 
1 a:Yük Türk Mütefekkirlerinden yola çıktı a 1 ıye r:nemur ~rı- !Gij~üj)düşündDkçaf 
L, 111erhum Ubeydullah Efendinin HUsnU Paşanın memleke- n ın yen 1 barem 1 ı... ...................... ·-··-----

1 

~ N timiz hakkındaki beyanatı Afet plAnçosu 
~ eşred il memiş Yazılan :1~.::· ~~s~~-~~hab~~l~i~ Derece ~e kadro değişiklıklerine ğuDhl~i~:;.::."!!~:ngö:d:~ 
I •rıııinler fıkara sayesinde geçiniyorlar! Ordu teııkilAtımız ve askeri u. aıt lıste hazırlandı M""!~kelle 1 Kanunusani 39 

._ •ullerimizetrafında tetklkatta bu dan 21 Temmuz 33., a kadar 
Lı Iunmak üzere memleketimizi zi • Anknrn, 17 (lluauslı - ilahi <endilerlne \"enlen yeni maaş • zelzele ve ıu baslunlarmdan 63 
rıadis: Vehel terzu·· kune yaret edecek olan Kahire topçu liyo Vcl\lılcU yeni barom knnu tarını otomatikman alamıyncnk- yurttaş ölmü,, 362 ev yıkılmıt kumandanı tilm general Hüsnü ııu mucibince iclnrc mcmurlnn ıar ve terfileri tnylnlorlndekl u- ve 2862 hayvan telef olmU§. 

l~anasilı l·a" . bı·duafaı·.ku··. m. . . . Elr.eydl Paşanın riyaset ettiği mızın derece ve kadro değişik Jule göre yapıldıktan sonra ala- Doğrusunu isterseniz, ben, 'YI Mmr askeri heyeti bugUn Kahi • ilklerine alt listeyi hazırlaıuı, hlleeeklerdlr. be yekilnu milyonlara bölerek 

. Bılıyorsunuz kı bıçarelerınızm tedHen htare~eıt etmı~,irH. u il El tır. ldaro mcmurıarımızm eY Eski knclı·oda 372 adet olan i~imin acısını gidermeğe çalıı-
eye reıs genertu sn . ıuı mnaşlnrını yeni barcmo gö 10 liralık nUfus katipleri yeni madun. Böyle bir avunuı elim • 

.,.., Bayesınde Q6Çİnİyorsunuz ! zeydi Paga hareketinden önce, A. re alabllmelerlnl toınln için list< bnremde nU!ue memuru olarak den gelmedi. 
elbe~;lZ.dığırn hadisi görer.., eet-i enbiyanın vUcubuna değil, rtadol~ a~ans~na yaptığı beyanat- önUmUzdokl gUnlcrdo vllAyet ''t gösterilmiştir. Bunlar eskisi gl· Dünyada, bir yurltaJm ölü. 
llıaı. ha&ı &nlayacaklardır ki cevazına kail olmuşlar ve nübüv. ta, TU;kıyeyı zly~ret. _etmekten kaymaknmlıklarn gUnderllC· bl mantlnrını almakla devanı münü, yurt müdafaumılan 11 

• 

.... e .raı içtimaiye bin tiç vet va rlsaleti halikin fazlı olP.- duydugu_ memn~nıyeti ıfade ede- cektlr. 'deccklcrdh·. YllAyotleıin tAll nır tehitliğinden batka, h.dif. 
•ı. •·ıre~·el görülmüıtü. Bu rak teli.kkl edip hilliln ve kubUh re~ ~~ıııur ki. • YekAlet karmaknmıarın yenı ı omurlarından 16 lira aeıı mna• letecek hiç bir teııelli yoktur. 
dhı ı nallı g~terı'lm" . il h le • ~tıl tefrı'kte aklın Biltun Mısırın candan sevıp b ·m ıa d k d"ml"ri B .. r 8'Un v., "mış e a .. e UCl ı h ld w 

1 
h T" k aremo u~ a rm a 1 

" " alanlar 1fi Urnlık kadrolara ve iz, b!r değil, alttnıı ijr kurban 
.. in &tlip 1.0 bu miiikül hilc<et olduğunu kabul eylcıniı. ayr11;n ° ugu ·'" ramnn ~r ııl gözönUne alınış ve yonl kadre k ' 1 ~-,. lııtllı n'uvaceh"'si d 

1 

rdl askerıne, Mısır ordusnun sc1a _ 17 ,5 lira asit maaş alanlnr da arşııındayız. Hem hepıi de ~"1~811 , .., n c c r listesini oba göro hazırlamıştır. '>O ıı 1 k 1 d k dm d' 6uı-.1. c:ıı haber verilmi tır · , mını götürüyorum. Türk ordusu. ~ ra ı <a rolarıı alınmışlar- nza a ı ver ığimiz tedbir-
.!'~ıe ~ok kı" b • § • Bu mukaddeınıttan eu ne~ce. nun yüksek kıymetli kumandan • VekAlet, reni vnzlyelto k•yma- dır. ıizlik yüzünden ölmiitlerdir. 
11ıuı nazretı Peygam 

1 
k' bi h ı kin kamlar için 40 lira nsıt maaşlı Yanın • • ye vlsıl o unı• ı en ya a ı Iarlle temas ve kazandığı büyük BELEDiYE VE HUSUSi Zelzele, ne loıı ama su bu· 

"- lt•darın~b<leınden m_ün • halk içinden blllntlhap ba"o et.. ıafere siyasi dehaeı ile tetviç c.. 181' 60 lira asli m~aşlı 114
" GO MUHASElllO MEMURLARININ lunlannı, onlann geleceği yol. 

ltiıtıouı e ~r reyin mUtoa •• tiği r.evatt kiram olmakla b<rtı· den Cumhlırrelsl Milli Şet lnö. lira aoıl maaşlı 76 
'

0 70 
Ur• nı VAZIYET! lan ağaçlamalda pek&lii önle. 

lt4 bu •·kl ttığlnl görilyordu. ber tel!kki ve ihbar ettikleri ha. nun" e ta.zı'mlerı'mı·zı· surunak fırsa - H maaşlı 8 adet kadro vorml~ b'l ~ ~ ınuıu bUyU nıxer t. raftan Dahiliye Ve- ne 
1 

ir. 
P llOk~ınd n k bir kayıkm keşfi dairei lmk!ndadır. tını bulacağımdan dolayı bilhas. Ur. 

6 

u d a kendisi bulun 

1 

ı d 
0 

ıara da Nahtve mUdUrlerl ıcın de .. ene kfıletl hususi idareler ve beledi· Düz, engelsiz bir toprak ini. 
l hlHyor . . • Eğer öy e o masay ı n sa bahtiyarım. • 

1 

., • d b' r kı kudr~t·dhu. Bu bılış sev. mUnketif olnmazdı. Bu vesile ile bUtUn dünyanın kıdem göıönUne alınnrak 20 il· yelerle bunlara ba~lı mu .. ses•· ıın e ır canavar ıürüıü kadar tıe~ 
1 

alıkanın ken. d k !d • • Til ki • ralık 681, 26 lirallk ıus. 30 I!· erin teşkilAt kadroıorını yeni korkunç olan ıel, bir orman ta. 
~ı .. }'&rnberliğe hatime ver. Bunlar böylece kabul olulln ~: ~:nlyrainEbedo ~~f Aytentı" k': ö~·~ın bareme göre nasıl yapacakları- ra. ğmdan geçince, kuzulacıve. -••dı ve k tan sonr• milnıttı z&m&ll e ~- - s ı,.... a ur un nun. ra!ık 60, 36 liralık 7 nahiye mO· , 
1. 

0 
apıyı kapa. ıreı ilmi beıtt teve,.u ettikçe ve de eğilmeyi de bir vcelb• bili • dUrU kadrosu vcrllınlştlr. 22 il- nı gösterir bir talimatname ha· nı. 

1~l'l- 1 k hl UdU ı l ı k d ıırlamaktndır. Bu idareler ı tcc:.... Halbuki yıllardır, R:.,... H....._ 

1 
.r1:1lln ~ U~aliyen terakki meçhulit mılilmat eıraııma geç. rim.,. . ra ı na ye ın r er yen n r G" -, -eıı b murakabe t tikçe ve bunlara muttalı olan ef. Heyet cumarlesı sabahı Ça • roda hakkı mUkteseplerl baki rlnissnl 939 tarlblne kador kad· pa, ıresun, daha doiru>u bü. 

lr sah ve araesutla. ğ ld k lbett bl kk 1 .... 1 t d d ., . .,, k"lmak tızcre 20 ıırn"n Jndlrll- roıarını talimatnameye uyar tün Kandeniz kıyılannda ıu 
~ . i'Ji bas· t 

1 
. rıdı be~er ço a ı ça e e r na a eye muva .... a ın a en ""' .. ;, ba k , •lıt. b!r nlh ır\ çın .f"Y • gUn gelecekti de cemiyeti beoeı'i • Mısır - Türk renkleriyle bezen • m lşU r . 3 o ve 3 5 liralık na biye b lr ••kilde hazırlıy"fl ra k Da hlll· • mlannm acı hikayelerini ~ lu CihıergAh•Y; v:rı e:;:· yenin, içinde bulunan biçareglı.n miş bir çelenk atacak karadaki mlidUrlerl kadrosunun mUhlm Y• VekA!eUne cnndereeekler ve itilip duruyoruz. bıılabıııne~ ~·.• ak rlb ~ .. yes;nde yapdığı o biçareler 11. lbldeye konmak UW"C de birdi. bir kısmı mUiklyo ve hukuk me· reni kadrolar Vekfilctı:e munme. Yüksek dağlara dayanan ._ 

~lb.ı Iıeııoro .'çın •ki·• nıfmm da ma!Onıu olacaktı. Nl. ğer çelengi Çanakkalede bırak • zunu olan nahiye mUdUrlorine lesi ve tetkiki tekemmUI etU· tek ıehirlerinin, bel köylerinin ~kifayet edebilur.u •. •. : tekim oldu. Ve o blçarogiıı ser. mak suretiyle kahramanlarımızı <e gorl kalan kısmı da 25 lira ril ı;•tten sonra icra Yoklllerlnln yamaç kuabalarfnm alın yazı'. 
h ~tıı tefrik .~:~·~tan vet ve wn&nı cemiyet kendileri. sellmlıyacaktır. maaş alan nnhlyo mUdUrıerının tasdikine arzoıunoraktır. 11 hep budur. Biraz aüreldi bir 

.. ~• alıp bltılı .':mak nin _kedd.iy?min'i olduğunu tdrf.k kıdemlerine verllmiştlr. 26 ıı. ille dola olarak lzmlr beledi- yağmur iniflerdo hızlanarak ıı..;. ':'-riye muktezaaından ve ılln ettıler ve tal•bi hakkı Kredi Fon si yede ra maaştan 3 o ve 3 5 il rnh k kn d· ycei yen 1 h Rr< 111 e gör o kadrosu· beli olur. Sonra da iıte böyle 
lcUıı ulup, çıkarıp anlamak ~ita ban oldular. Soeyallzm, ko· kazananlar roya alınan nohlyo m uaurıerı 1 nu hazırlayarok Dahiliye v ek~- iifet biliinçolan çıkarmak 20

• lirı 0lııılldıtnıı kim iddia 
0

• münimı, bolııevizııı. en\ertıdYô· cy!UI 939 tarlhlnaen itibaren Ietlno yollamıştır. runda kalınz. Kurak ekincilik "uı • naliznı gibi meoalik ve mezahibi Kahire. 17 (A.A.l - Yü:oıle ıuullerini incelemiyerek, tarla. 

"ht~e eı_:ıaatJ fslamlyeyf na. fçtimaiycv vo si~aaiyc, ~e~ bu d.a.. 3 faizli ve ikramiyçli Mısır kre- Toprak mahsuller·ı oıı·sı· ya yalnız yağmurun lutfunu '''••r t •nünde tetkik eden vanın doğurdugu acayıpbklerdır. dl fonsiye talıvillerinln 16 ağuo. beklemek ne kadar miinuız bir 
11 
"'·...-lw.~ı .. t..~ 1'P ın..ı. ..... ~"'-.' ~ 1.939 tarihindclü..!:ekilisinde: gerilik ise, au hücumlarına kar. 

t 
1903 .tendi tahvillerindeıt . t• fenni ve ilmi seferber etme-

k / 
• e e • B l 506.229 numara 50,000, 1911 sc. 8 •(,.. f( • • d b d f f k d kad ~ 11. Q l lŞ ın l e e· nesi tahvillerhıd~ 39.1~2 numa • a ZI V 1 a ye erı m iZ e U ğ ay j a ı :'uıuk'ı..kıur. ar ,.ıaı..tli bir 

, ra 50.000 frank ıkramıye ka . •• • d 1 k I " k H · d l 

l:Jı •• • l zanmıelardır. Uzerın e naz ım 1 rO U yapaCa er teY.•. ev etten, ~v)etin ~ e l "'Z 1canun halını a1mı, emırıerin-... er l ne Q ıyo r . . . . 0 • Ankara. 17 (Hususi) - iz- mek narhına esas te§kil eden den beklemek olmaz. Bu itin 
~il Fıhstme gıren Yahudıler mir, Konya. Afyonkarahiaar, piyasa fiyatı iizerinden yumu- belkemiği, nahiye müdürleriy. 

Şeh• M ı· • d h •• k"" Kudüs, 17 (A.A.) _ Filistin Kayseri, Kütahyn, Denizli ve §Ak buğdayların kilosunu le köy te~kili.tmdaclır. Vilayet. 
ır ec ısın e u u- makamatı kaçak muhaceretc m•- Çankırıda piyasaya gelen buğ. 5,675 kuruşa. sert buğdayların ler ve daha büyük merkezlere 

nıet t kk •• tt• ni olmak için etddetli tedbirler al. dayların istihlfıke gayri kafi ol. kilosunu 5,625 kuruş üzerin- sıra ve vazife daha sonra gelir. ""' . e eşe ur e 1 mı~tır. Bu sene 6,500 kaçak mu. duğu onı,ıt.dığınd~n bu ye~- den ofis depolanndn tealim . Çünkü köyle, nahiye, dev. 
'11 ~ettısi tiUn saat on """"'• 

128 000 1
. 

1 
k h . ed'l hacir geldiği ve bunlardan 1.200 lerde ve ıhtıyaç hıssolacak dı. §artiyle: nn uç noktasmda, kaynağın. 

l 
·~ '--ı d ~- . ıra o ara ta mın ı . U Un k 1 k h . . .. l d t ak h 11 . d clı !(, "" e iye r.-.ı d kt ektedir n ya a anara udut hancı e. ger yer er e opr ma au en l a r. f.ı .. l'darın reisligı~·nı do t or m Bel d: b d k dildiği a.nlafılmı@tır. Bunların ek.. ofisinin aıağıdaki es:ıalar dahi. 

3 
- z.mir hinterlandına da· Fennin, kimbilir daha ne 

•· ~.. e op - e ıye u o uz ay- . • k A A . 1. d 1 k V k'I hil yerlerden yegane ıniibayaa it~~~- :.en celsenin zabtı o. lık t•crUbe d•·.-..ı· irı'n de -~ı.. serısı mer ezı vrupada.n gelı • ın e nazı.m ı. yapması e ı.. k b 1 kolay tesirli vaııtalan •ar. B' "il Bo '" .., .. ~..... ,. 11&1\ d ı H k 1 mer ezi u unan Denizlide ma- • .. ı-tlıı. • nra. 3692 numn .. a}J ıı· ·e t 'f . i h 1 t B yor u. et eyetınce arat aımııtır. h 11 b 'f zım aklımıza ilk L,_ .. 'L ~._ ...... cıb· ... Y arı esın aıır &mlf ır. u. ş· d' k d k 1 0 A d 1 a i mü ayaa iyatından aşağı k nı_zaa orman, ."llıfıy ~•ce letklll lhJm.ge na göre koyun ve keçiden 25 il ım ıye a ar açak yolcu ge. - rta na o u mıntc. d"" k k d' J D . 1· oro ve ağaç geldi. Hem ıel-~ &mı tahsisatı bU: ğır "• maııılanm d""rtt b" j,. . tJren vapurların mUrettebatı ceza kasındaki ıehir ~• kaoabaların 1 uş'?'enıek· ·ay ıy,f e, lenı: ı: leri taraklayarak kuvvetiııi kes. 
~ "ı> k b eneumenı mulıaWıı çasından 42 blltiln °.,ğı~ v~ ma~: landırılıyordu. Bunda~ böyle biz. elcınek ihtiyaçlannm temini i· '.""'r stevb' mal sra ınkml zdmlıdr ı- tiği, hem de lopraiı zenginleı-

lııc1 ~ uı olunmuştur. dadan 168 'sut kuzusundan 10 zat yolcular da hapıs cezasına. çin mahallinde ofis mübayaa çtın ":I~ es ıt ·oıunabcal >e ek fe!1 tirdiği için, onu dütündUk. EJ. 
e,.

1 

lrak lUtçe v ikt t t k 'd 
15 

d ' mahk(im olacaklardır. teşkilatı olan yer1erde ofisin enzı ı aurctıy e u unaca ı. bett 'ht' _ 'L• 
1 . dah b' -..ıerizıı- e ısa o uzuıun an , ana ve ma • • 1 h' l d d'.. e ı ısas sanıp en a ın ~ekllııın"' müşterek maz • laktan 51)....70, domıı..ıt.ıı 100 ku.. • • mahalli mübayaa fiyatiylc ve yat ar. ve ınter an ın ve •ger türlü tedbir bulabilirler 

-.,; .•ıtıııa ll§tur. MI§ alınacaktır. Nıaıenın kansı tabiiyeti• mübayaa teşkil&tı olınıyan yer· yerlerde iıe lzmirden tanzim B' k •• d · ~~·-Ae~l.t kan.unun birin. Mü§terek encUmen, nakliye Uc. mize girdi ı.crd. e de te.slim mahalli.ne kadar satışı yapacak mahalline kadar · ır .aU~ ay ıçm e kaybettiti-"Qh 'll~ • be d 1 1 k f1 l mız mı ı servet eğer tedbire "iııcıe lecllye hudutla. reünin kilo \'eya baıı Uzerinden Ankara, 17 (Hususi) - Cer. ıhtıyar e ı ecek naklıye mas. o an ıev ınasra •rının i &vesi harcama idi b ' ü bö' 1 • '1-ı.::"e ınua"'' _ç d d te h f1 ·ıA · t' 1 ld t' 1 ld d'J-'L•J k f' ug n Ye fecı •ı....~ ,,en mıntaka. alınması etro-ın • a ayrıca L ra paşa hastahanesi haıieiye ra annın ı avesı sure ıy e e e sure ıy e e e e ı coı ece ı. lstatiaıikler karı!lmcb kalmıy 
, ~ oıo:lcu nakil \"Mıta. kikat yapılmasını istemektedir. kliniği şefllğlni yapmakta edilecek fiyatlar: yatla, ofis nazımlık roliinü yo. taktık. a-

Hava taarruzu 
tatbik ah 

~1111 s, omnibüs, oto • Mazbata okunduktan sonra Ka. olan Profesör Nlsecn'ln karısı- 2 - lzmirde halen mer"i ek. pacaktır. H. SÜHA GEZGiN 
e.ııen e~e~ ve mezbaha. dıköy azasından Zahit söz almıı. nm tabllyct'<Liıo alınması hak------------------------------

t...~!fıı :e erı ~lediye mec- tarifeyi yilksek l;ul~ufunu söy: ıundakl kararname yUksek tas. ş eh' ı r T· ı yat ro s u b u -
~lt edil Dabı~.lye Vekile. leyerek her semte göre .ayn tarı- dlko iktiran etmiştir. 
8at1~ Y ece~ ucret muka.. Ie yapılmasını istemlştır. --o-ıran be~rlerıne nakletmek tktııat encümeni reisi Hemdi Ruhsat tezkereleri • • ı 

1 

' d 1 

~. ediyelerin hakkı - Rasim, her semte göre tarife ya. A k l7 (1" · g un z m 1 re g 1 1 yor ' -~aı-..... 
1 

. n arn, :ıueusı) - Mali- H G l K , "1... bel pı ırSa Eıninönllndc 40 kurup o. v uı ti t 1 d ava ene o mutanı 
~ eee'ıtı edıyelerin ve iş lan etin Kadıköyilnd~ 50.M kuru ye c e arn ın an a!A.ka· M [ k ff •tk ·ı.. t 1 Id ~~ .... :~ ş_irketJer vası~ .. oatılaca#mı, et flyaı.ıııın .. h: darlar• gtrnderııe_ıı. bir tamimi~ em e e e r o la ra k vı ayet e meşgu o u 
d, '>ılıo • • ı~Ietıımesi veya rin her tarafmda aynı fiyatta ol. ruhoat t.<zkerelerının ' 0 karne • , lstanbulda hava taarruz tııt• "11.,.:'

1 
v~yahut lmtlya - mumm doğTulu#lJnu sllylemlştlr. Ierl•ln muka!'Yll oldukları mUd. Q Ç ık h Q V Q f em S ı l ı Veri / e C ek bikah dün yapılmamıştır. Bu· ~l ••kılleri heyeti ka. Bunun Uıerlne muhasebeci det zar!ınd• işini terkedlp tek- gün olmazsa yann olacağı kuv· ı~%ıa:;r. Belediyeler dl • Muhtar gu izahatı vermiştir: rar işe ba~ıaya~ıara yen:dcn Şehir Tiyatr~~~nclan,. aı:•~- Açı~ hava temsilleri. bilhas- vetle söylenmektedir. Dün aa. 

l"tiıe b t.zammun etme. ·'-KaMplar ıtrketlnin 17 ııaııı ruhsat tezkeresi,. karno ><ıil· nııda genç ve guzıd~ ortistımız "" lngılterede yeniden ihya e. hah Hava Genel Komutanı Ce.. 
~ ..... hı:•nn işletilmesine yonu ile dört deniz motörli var. meıl IAzınıgelmektedir. ~o•?"'.'~r. de b_ulunduğ~ halde dilmit olup başlıca Şekspirin noral Hüsnü Kılkış vil&yete ge. 
lı,~"ıı bu ler. dıJ'. Bu vetalt il• lıtanbt!lun !h. yırnu kııılık bır •• s•natkar. gru. doğduğu şehirde. keza Ha d lcre!ı hazırlıklar etraf mele, vali 

,1\ ~''-· •tlnadd~in~ iatina. tıyaeı görülmüy>rd~. Dalı• _ııeı ridat baheedecektlr. Şimdiye ka. pu, ~u saba~ Cumhurıyet,. Parkta oynanmaktadır. Se~r muavini Muzafferden izahat 
ba; 1U~ naklıye ıeinl ey. kıa.ınyona ve iki <'tnız motö~ dar bu parayı şahıslar alıyordu. vapurıyle lzmıre hareket ede. Tiyatrosu sanatka"' l d b almı§tır. ı ... ~I) n doğrud . 1 k 11 . . . . ki d. r arı a, u I • ...... an 4otııı. ihtiyaç vardır. Btı dokuz ayı k aenekı varıdat veaaıti naklı. ce er ır. Şek• · - · t bb"" 1 . Dün vilôyet de ka k ı, locıır, ){•tile Y11p111&yı dll· bU~rnıse tozla ır.ural koyduk. yeye gidecektir. ikinci sene ;,. Pazar günü açılacak olan bir trva;ı eşe u~ erme .?'m lıklara bir mir ·· r;a.1 a~-~1!14 .. •raağaç mUesse _ Çünkü yeni vessit alınacaktır. E- mltll'a! daha az gidecek, fakat Fuar münasebetiyle giden ••· . uausıyet vere~ı~mek uze- beher sığına~ il" ı~~d erı m!f, l~lıa •t •• rpılan hesap ne .... kadro gelecek .... yapıla - V&rldat çoğalac&ktJr. Senede va. natkiirlar, lzınir Hipodromun- ~e ılk olarak Şekspınn (Yan- la kimse re 

1 

ııı :.ı:·~-
" b '"en 9 •llye işinin eyini. c.'ktır... sati olarak 100000 lira alacağız da, açık hava temsilleri vere. ıılıklar) komedisini oynaya. miıtir. • ınmaması 

1 

ın • 
t b '•..,;trlı~ h .. ılatı 128 Bundan sonra vali ve belediye demektir. Bu iş hilkOmetl mcrke. eeklerdir. CRklardır. T"" •. ~ >ıı~ R6ru~ ırası i~in ihtL reisi doktor Liıtf! Kırdar da şöy. ziyenln bize bir yardımıdl1'. He- I Bu suretle memleketimizde Onu takiben R t N . . 1 une~i/er~ltı~ıı • ve sine· l'ıııc le ~n masarif ye. ie demiştir : piıtiz namına hükumete tcf;ckltiir il'~ defa olarak açık hnva tem- "Çifte Kemm teşa k urıdn_ı~m la ar gl 

1 1 sıgmak ıttıhaz edi· cruı:: ... de'> . . . . . 28 b' l' d . t ·ı· ·ı . 1 e " ome ısı en yer ere de fnzla . 1 
... Tcsı ıçın "- Bu ış bızc 1 ın ıra va- e crım.,, sı ı vcrı mış o acaktır. temsil cdilecekt' ınsan a m-ır. mıyacaktır. 



Avrupada futbol müsa- -Benimparamdab••k•l•rı. 
nm parası kadar geçmez mi?. Bu-

b aka 1 arı na baş 1 an d 1 i~!~~.:~~~i;; __ !~~-yorum. 
Tuti, gözleri bir yılanın gözleri 

Macaristanın bu seneki 
maçları nelerdir? 

gibi parlak ve darlaşarak, bunun 

m l· ı ı"ı ü~~ine orada takıldı kaldı.' ve S:· 
sı bır çanaktan akan zeytın yagı 
gibi yumuşak yumuşak kayarak: 

- Bunu kim işitmedi, duyma_ 

Buda peşte, (A.A.) - Macaris. nün 1938 • 39 yılı faaliyetine da. dı ki .. Sonra,. lü~umundan fazla, 
tan futbol federasyonu, Macar ir bir rapor neşrümiştir. Bu ra.. parası ~lan bır .ınsan ~u p~rası: 
milli takmıınJn 1939 yıh nihaye. pora göre 1938 yılında Fransada nı, ~ngın adamı.arı? egl~.1dıklerı 
tine kadar yapacağı enternasyo. ki klüplerin sayısı 5858, lisanslı ve ~ıbar. efe~dılerın zıyafetler 
nal karşılaşmaların tarihlerini futbolcülerin sayısı ise 173,431 çektıklerı, keyıf çattıkları. bura. 
şu suretle tesbit etmiştir: dir. 1939 daki lisanslı futbolcü dan başka nerede harcayabilir .. 

27 Ağustosta Varşovada. Ma - sayısı, 188,664 dür. Buna muka. Bi.zim şarabımızın üstüne yoktur. 
caristan - Lehistan, bil klüp sayısı 5568 e inmiştir. Hıç tattın mı Vang Lung? ... 

24 Eylülde, Budapeştede Ma- Vang Lung: 
caristan - Almanya, İTALYAA'IN M1LL1 MAÇLARI - Şimdiye kadar hep çay iç -

21 !Ikteşrindc, Bükreşte Ma. Roma, (A.A.) - İtalya futbol tim .. diye cevap verdi ve adeta 
caristan B. _ Romanya B. federasyonu gelecek martta Al- utanır gibi oldu. Ne içkiye, ne 

22 nkteşrinde, • Bükreşte Ro. manya, nisanda da Romanya miL de kumara el sürmüş değilim. 
manya - Macaristan, li takıml~ri!le karşılaşmaya ka. Kadın keskin keskin gülerek. 

12 lk:inciteşrinde, Belgratta Yu rar verrnıştır. . . A - Çay ha! .. diye tekrarladı. 
goslavya - Macaristan, İspa~ya ~e Portekız mıllı. t~- Sonra devam etti: 

Bundan başka, 1 ilkteşrinde Bu kımlarıle bırer ~~.ç yapmak ~çın - Fakat bizde kaplan kemiği 
dapeşte - Viyana muhtelitleri · cereyan .. eden ~oruşmeler netıce. şarabı, şafak şarabı ve kokulu pL 
karşılaşacaklardır. lenmek uzeredır. rinç şarabı var, ve bunlar durur-

ROMEN M.!LL! TAKThH ALMANYADA ken çay içmek neye iyi? .. Vang 
BUkreş, (A.A.) - Romanya Berlin, (A.A.) - Alman fut. Lung başını aşağıya indirirken, 

federasyonu, Romen milli takı. bol milll takımı iki hafta sonra kadın yine o yumuşak sesile ve 
mmı gelecek devrede çalıştırmak lsveç milli takımı ile 14 üncü kandırıcı bir tavırla konuştu: 
üzere İngiliz Elliott'u antrenör o. karşılaşmasını yapacaktır. Al - - Başka hiç bir şeye de bak. 
larak angaje etmiştir. man milli takımı, bugüne kadar mış değilsin galiba? .. Ne küçük 
J.i"'RANSIZ FUTBOLÜ HAKKIN. karşilaştığı !sveç milli takımla. güzel ellere, ne de tatlı tatlı ko. 

DA BİR RAPOR riyle yaptığı maçların 5 ini ka. kan yanaklara .. değil mi? .. 
Paris, (A.A.) - Fransrz fut- zanmış, 6 sIDI kaybetmiş, ikisin_ Vang Lung, ba~mı daha fazla 

bol federasyonu Fraruıız futbolü. de berabere kalmıştır. yere eğdi ve yüzüne kan çıktı. 

Motosiklet turu 
Hohenstein, (A.A. )' - Alman. 

yanın on ikinci büyük mükafatı 
için yc.prlan motosiklet yarrşları
nın neticeleri ~unlardır: 

250 ccnı. mahsus 306 kilomet. 
re yarış. 

1 - Pagoni (İtalyan) kompre. 
sörlü Guzzi marka motosiklet, 2 
saat, 18 dakika, 32.1 saniye. (Va
sati saatte 132,4 kilometre), 

2 - Sandri, (İtalyan) kompre. 
sörlü Guzzi marka motosiklet, 2 
saat 18 dakika, 32,4 saniye (sa. 
atte vasati 132,4 kilometre), · 

3 - Kluge, (D.K.W.) 2 saat, 
21 dakika, 36,2 saniye, (vasati 
saatte 129,6 kilometre). 

350 ccm. mahsus 349 gilometre 
yarış: 

1 - Ham Melehe (D.K.W.) 2 
saat, 27 dakika, 0,1 saniye. 

(Vasati saatte 33,5 kilometre). 

2 - Thomas (İngiliz) Veloc -
cette marka;'2 .saat 29 dakika, 24 
sa.niye, (vasati saatte 131,4 kilo. 
metre). 

500 ccm. mahsu.s 349 kilometre 
yanş: 

1 - • Serafini (İtalyan) Gllie . 
ra marka motosiklet, 2 saat 28 
da.~ika 42,.sin.iye/ (Vasati saatte 
ıli'kilÔm~tre). 

2 - Krühschnecke (B.M.W.) 
2 saat, 29 dakika, 7 saniye, (va. 
sa ti saatte 1'19,2 kilometre). 

3 - Led.ermeyer (B.M.W.) 2 
saat, 30 dakika, 12,4 saniye. (Va. 
sati saatte 139,5 kilometre)., 

Ve yakınında oturanların kendi. 
İsviçre bisiklet turu sine: alay ederek baktıklarım ve 

Nihayetlendi kt.dmm lafların:: dinlediklerini 
Zürih 14 (AA ) _ İsviçre bL sandı. Fakat gözlerinin altından 

"iklet t~ru sekiz. gün sür n bir etrafı süzmeğe cesaret ettiği za.. 
~ ·· d ı d 218 k'el t ffian, kimsenin kendisile meşgul muca e e en sonra ı ome _ ... 
reden ibaret Rorschach - Zürih oJmadıgınr, ve k~ar zarlar~ın 
etabıyla sona erm· t'r tfı.kırdılarının yenıden başladıgı _ 

. . ış 1 
• • nr gördü, ve şaşırarak: 

Sekız etaptan ıbaret olan !svıç- H h b k d 
re turunun startına 79 ·koşucu iş. y ~ ayır .. d i" a ma nn .. 
tirak etmiş bunun yalnız 39 u a0nız çay ... k ed ı. t k "ld" 

k 1 b·ı · t' zaman, a m e rar gu u, sona a a ı mış ır. . . 
1 

· t 
S 218 k .1 t lik t ve boyalı ıpekll tomar arı ışare onuncu ı ome re e a. k 

t . 1 . unl d edere : pm ne ıce erı ş ar ır: . . 
1 _ , ..,. h (L"k be ) 6 - İşte .. dedı.. Orada resımle. 

•uersc u sem rg .. .. G" k · tedi 
t 12 d k 'k 28 · r.r.ı goruyorsun. orme ıs -saa a ı a, sanıye, . . .. .. 1 d 

2 M · (! . ) b' . . gını seç ve gumuş para arı a a. - eıer svıçre ırıncı . ... ..... 
· h b d rncuma say. Berı. de o begendıgı. 

nın emen yanı aşın a, . .. .. . ... . 
3 - Egli, 6 saat, 16 dakika, 26 nı onune getırecegım .. 

saniye. Vang Lung hayret ederek; 
4 - Litschi, - Bunlar mı? .. Ben onları an. 
5 - Molle cak rüyctfa görülebilen kadınla. 
6 - Diggeİmann, rm, nakk_alleri~ .a~lattı~I Kve~ 
Umum'i tasnif: Lven dagındakı ılahelerın resmı 
1 - Zimmermann 48 saat 55 sanırdım .. dedi. 

dakika, 6 saniye, ' Tuti şakacı bir neşe ile cevap 

2 - Sollinger, 48 saat, 55 dakL verdi: .. .. .. 
ka, 35 saniye, - Evet bunlar ruyada gorülen 

3 - Didier, (Lüksemberg) 48 kadınlardır .. Ama öyle rüyalar ki 
saat, 55 dakia, 4.2 saniye. az buçuk gümüş para, bu ka-

4 - Egli, 48 saat, 56 dakika, dmları etten kemikten bir hale 
29 saniye, getirir. Etrafta duran uşaklara 

5 - Diggelmann, 49 saat ıı da. başını sallayıp, göz kırparak: :~ 
kika 32 saniye sanki o da bu uşaklardan bırısı 

6 :_ Sercnte
1 

(İtalya) 49 saat, imiş gibi, Vang Lung'u göstere. 
12 dakika, 37 saniye, rek: 

Ekipler arasında umumi tas- Kasabalı budalanın biri gelmiş! 
n~: deili. 

1 - İsviçre, 146 saat, 47 daki. Fakat Vang Lung, resimlere 
ka, 10 saniye. yeni bir merak ve alaka ile ba-

2 - !talya, 14.7 saat, 55 daki. karak oturdu. Şu halde, bu dar 
ka, 31 saniye, merdivenlerin yukarısında, ve ü. 

3 - Belçika, 149 saat 4 daki • zerindeki odalarda, bu et ve kan. 
ka, 17 saniye, dan yapılma kadınlar vardı: ve 

4 - Almanya, 153 saat 13 da. erkekler de, elbette ki kentlisin -
Kartal Askerlik Şube- kika, 36 saniye. den başka erkekler oraya. onla. 

sinden: ------------- ra gidiyorlardı; demek .. Öyle ise, 

:ı3:> ıl'oj:\ıırıılu ve tecil c!olayısi~ u· 
J,u doğu ın lularla nı ıı:ımclcyc li'ıbi o
l:ın d:ılı:ı eski (y:ıııi 3Hi - 335) do-
ğumhıl:ırın son :} okl:ıınal:ırın L y:ıp:ı. 

r:ık :ıskcrlik tıı('Clisi :ışağıd:ı y::ızılı 

ı.üiıı!crde lopl:.ıııocak ve hiz:ılarındıı 

;\:ızılı kasab::ı, m:ıhalle ve köykrck 
kayıllı olaıı Yl'rli ve y:ıh:ıııcıl:ırın soıı 
y.,,ı,h: ııı:ı~ın ı y:ıpac:ık l ır. A li\kadar o
l:ınl:ır hunu giirc h:ırckcl edecekler-
dır. 

I'.! E) liil salı: K:ırl:ıl, Yak:11•1k. 
Sııi;'anlık. 11 E~ fiil J>l'r~eııılıL·: l'cıı

dik. Dola)lın, Yayııl:ır, Şılılı, Kıırl· 

J,ii~ ·. lG E\liil ruııı:ırlcsi: .S:ım::ıııc!ır;ı 

uahi)'csi üyJıeri. 11 .Eylül salı: ~la i
t~, YettfbrlJ"e. Wftc:Mry~h. ftn~ıhiı 
~·iiJ;. t1 Eylül per~cınh<': Kartal. 2:l 
1 ~ H'ıı cıınrnricsi: Kaı·tal. '.!li J·:~ liil 

Kocaeli su sporları kendisi de iyi, çal~şkan, karısı ve 
birincilikleri oğulları olan bir erkek değil mi 

idi. Bu takdirde hangi resimden 
İzmit, 14 (A.A.) - Birinci se. hoşlanıyordu?. Bir çocuğı..n ü -

risi geçen hafta pazar günü baş. zenmesi gibi bir şeyler yapmak 
lamış olan Kocaeli su sporları ister, yapmaya üzerse bu resim. 
bölge birincilik müsabakaları bu !erden hangisini alırdı? .. Onun ü
hafta şu suretle neticelenmiştir: zerine her boyalı yüze, sanki hep. 

100 Metre serbestte: Mehmet ----__ 
Karamürsel 6.112.10 d. birinci, sırtüstü Fehmi Karamürsel 1.19 

200 Metre kurbağalama: Yu . d .. 200 serbestte Halit Karamür_ 
suf Karamürsel :>,92.10 d. birin. sel 2,40 d. 1500 serbestte :\tusta. 
ci, Ca Karamürsel 25. 45 d. 

400 Metre serbestte: Mustafa 4 x 100 bayrak yarışında Ka. 
Karamürsel 6,38 6-10 d. birinci, ra.mürsel takımı 11. 13 birinciliği 

100 sırtüstü, 200 kurbağalama kaznr.:nışlardır. Umumi li.lsnifle 
100 serbeı:ıt bayrak yarışında tz_ ~mu·amürsel idman yurdu birinci, 
zet Akyeşil takımı 6,·10 5.10, 100 Jzmit Akyeşil ikinci olmuşlardır. 

·ıs .\'obel mükci{ntıııı lrn-:rıruırı 

Pearl Buck 

: . . . . . . . . : ıbrahim Hoy 1 
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si de hakiki insan yüzü imı~ gibi 
dikkatle ve inceden inceye baktı. 

Bundan evvel, yani içle:-inden 
birisini seçmek meselesi bahse 
mevzu olmadığı ztı.manlar, bu yüz 
!erin hepsi aynı güzellikte görün. 
müştü ken.disine.. Fakat. şimdi 
içlerinde diğerlerinden daha gü. 
zel olanlar apaçık görünüyordu. 

Vang Lung bir aüzüneden fazla 
resim arasından liç tanesini, ve 
bu üç taneden de en güzelini, kü. 
çük, nazik bir mahluku, bir bam. 
bo kadar hafif viıcutlu, bir kedi 
yavrusu yüzü gibi sivri yüzlü, 
bir elile gonca açmış bir lolus çL 
çeği tutan ve kıvrılmamış bir eğ
rilti otunun filizi gibi ~nazik elli 
bir kadını seçti. 

Vang Lung gözlerini ayırmak. 
sı:ruı bu resme baktı. Baktıkça da 
şarap gibi bir sıcaklık damarla. 
rma yayıldı. 

Birden yüksek sesle: 
- Bu kadın, bir ayva çiçeğine 

benziyor, dedi. Ve kendi sesini 
duyunca telişlandı, utandı. Der. 
hal kalktı. Parasını masaya bı . 
raktı. Artık bastırmış olan ka -
ranlığa çıkarak evinin yolunu 
tuttu. 

Fakat tarlalarda ve sularda, 
gümüşten bir sis ağı şeklinde meh 
tap oynaşıyor, vücudunda da sı
cak kanı hızla ve esrarlı bir su
rette dolaşıyordu. 

-19-

Eğer bu zamanlarda tarlalardan 
su çekilip te, toprağı ıslak, ve 
güneşte buhar neşreder bir hal. 
da bırakır, öyle ld hir 1 .... ~ eiln 

içinde sürülmek tırmıklanmak 
ve tohum ekilmek icap ederse, 
Vang Lung'un bir daha o büyük 
çayhaneye asla adım atmamak 
ihtimali vardı. Yahut ta, çocuk. 
!ardan biri hastalanır, veya ihti. 
yar babası birden son günlerini 
yaşamak üzere olursa, Vang Lung 
belki de bunlarla meşgul olacak, 
ve ipekli tomarın üstündeki siv. 
ri yüzü ve bambo vücutlu. kadını 
unutacaktı. 

Fakat, grupta çıkan hafif bir 
yaz rüzgarından maada, sular 
hep öyle hareketsiz ve durgun 
kaldı. İhtiyar adam uyku kestir
di. Çocuklar tabana kuvvet sa -
bahtan mektebe gittiler. Akşama 
kadar da orada kaldılar. Vang 
Lung da evinde rahatsız oldu. 
Canı sıkıldı. O, aşağı yukarı do
laşıp durdukça, birden iskemleye 
kendisini atıp, karısının döktüğü 
çayı içmeden, yaktığı çubuğu 

tüttürmeden tekras ayağa kalktı 
ve kendisine ağlamaklı bir su. 
ratla bakan o.ıan'ın gözlerinden 
gözlerini kaçırdı. Yedinci ayda 
idi. Diğer günlerden daha uzun 
bir günün akŞ3.mına doğru, ak • 
şam karanlığı mırıldanarak oya. 
!andığı ve gölün nefesinden tat. 
lılaştığı bir sırada Vang Lun.g e. 
vinin kapısında C:uruyordu. Bir
den ve hiç bir kelime söyleme. 
den şiddetle döndü. Odasına git. 
ti, yeni elbisesini, hatta ipek gL 
bi parlayan siyar parlak bir ku. 
maştan olan ve O.lan'm bayram. 
lık diye diktiği yeni elbisesini giy
di. Hiç kimse He konuşmaksızın, 
su boyunca dar yollardan geçip, 
tarlalardan vurarak şehir kapısı. 
nın karan.lığına. vardı. Buradan 
~eçti. Yeni çayhaneye varıncaya 
kadar da sokaklardan yürüdü. 

Burada bütün ışıklar yanmış. 

kahkahalar, sokağa ak.ıı~ musı. 

ki gibi dışarıya taşıyordu. Vang 
Lung'un toprakta çahşarc:.k eld( 
ettiği ne~e harada. Adaml&.rın as. 
la çalışmayarak humar oynamak 
için toplandrkla,..ı bu binanın 

dört duvarı ara~m.a haps.?dilmiş. 
ti. 

. Vang Lung eşikte bir tereddüt 
vakfesi geçirdi, ve açık kapılar. 
dan fışkıran par1ak ışıkta dikildi 
kaldı. Orada kalmakla, uzaklaş. 
mak arasında bocalıyordu. Zira 
vücudundaki kan, damarlarını 
patlatacak gibi ç:ağlamakla bcra. 
her daha hfila ürkekliği ve mah
cupluğu geçmemişti. Fakat, ay . 
dmlığın ta uzundaki loşluktan, 
kapıya dayanmış olan bir kadın 
göründü. Bu Tutı idi. 

Tuti ilerledi, ve eşikte bir er. 
kek hayali seçti. 

(Dükkandaki kadınlara ınüşte. 
ri bulmak Tutinin vazifesi idi) 
fakat bu hayali tanır tanımaz o. 
muzlarını silkti ve: 

- A ... dedi çiftçi imiş meğer!. 

Vang Lung, kadının umursa . 
mayışından ve Ecsinin bu lakayt 
edasından fena halde alındı. !n. 
cindi. Birden kızdı. Bu hiddeti 
kendisine bir cesaret verdi (baş

•ııeılıl ı r. 
·ıuıren '\lıuııe l\u)"d ı n ı oı 1 

'UJJ ve telıını ı ocretıııı. 0~1 
µara~ının µosla vcyı ~tO 
)'ullıııııe ucreıını idare 
ıcrıı.e alır. 

tT~I 
/ urkıyrnın titr posla f1I 

·ı/lf· 
VA 11.ır o abone 11°• r~ . uc 
'>dres ılcıııştırrne 

<!!'> ~uruştur. 
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l'ıcaret fHlnlarınıD J§~ 
soım sondan llibired 

1 
rd• 

1 falarında 40; iç sayr•~:.d• 
ırnruş; dördüncü '9) ı 

2· bir 
ıkıncı ve üçüncüde • ~ 
4; başlık yanJ kesn·ece 

dır. ~ 
Büyük, çok dev•fllJI• )'fi 

renklı ilan verenlere 'fi 
ındırnıeler yapılır. ue~~~f'li· 
rıa santim • satın 30 ı.l 
flCAHl MAHIYE11'f ~il 

KÜÇÜK U~A.?-'l.." ~ 
tlir defa 30, iki delll~ fi 

defası 65, döM defasJ Oç 
defası 100 kuruştur. r sı 
ılıin verenlerin bir de '1ıJ 
vacJır. Uört satın geçeli şl~ 
Cazla satırları beş ı..urıı 
sap edilir. dİ. 
Vakıt bcm doğruuııd ~r.1' 
ya kcndı ıı.fare ycrı nıfe, 1 I~ 
kara caddesinde \llll~ ~ 
altında KE:\fALEVV §o 
llao Uürosu eliyle il ıı: ı 
eılcr. ( Uıironun telefofl 

ka türlü imkan yok bu cesareti 11iıl • •••••• 
bulamazdı) ve: 

- Eve giremez miyim? .. Baş. 
ka erkeklerin yaptıklarını yapa 
maz mıyım sanki? 

Kadın tekrar o~uzlarmı kaldır 
dı. Güldü. Cevap verdi: 

- Başkalarının gümüş para • 
]Q.r::tndc..n ccndc ciC" Ya.ı-oa..-, ••H;.u. ..J."""' 

onlar gibi yapabilirsin .. 
Vang Lung, kadına kendisinin 

zengin olduğuna, eşraftan sayda. 
cağını, dilediğini yapabilecek ik. 
tidarda bulunduğunu göstermek 
arzusuna kapıldı. Elini kt:merine 
attı. ve bir avuç dolusu gümü:; 
çıkardı. Sonra: 

- Söyle baka hm yete:- mi?. 
yetmez mi? .. dedi. 

K::ıdm avuç dolusu gümuşlere 
baktı ve işi fazla savsaklamıya • 
rak: 

- Gel!.. dedi. Hangisini isti
yorsun? .. 

Vang Lung ne söylediğini bil. 
meden mırıldandı: 

- Ha! .. bilmem ki! .. 
( Daha var) 

AAM a;+ 5 

Alemdar ~uı6masr 
Süveyş F edailc:< 
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l'cpchn~ı lı::ıhcc'>i ııdt· 

1111 gece (Saçlarınd:ıı 
ul:ııı) vodvil 4 perde• 
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z 

El:E TIY.\THOSU 
:\İ.ıri Gcııçılıır \'l' nrl;,ı 
rla~lurı 18 ;\ğU'ifOS Cll· 

rııa ı.:üııü :ık')anıı !)eh 
remini inşirah bahçe. 
sinde (Fermanlı Del 
ll::ızrellcri) l\liı;c Pen . 

~er vnryctcsi. 

- - - • 

1 sıcrhn (lngıliz) 
ıorı ı>nlnr (Amf'rikıı) 
100 Fransız frankı 
100 Liret ( 1ıalyu) 

ı.stikraıJır 

Er~anı 
1 ~ı\':ıs. En.ururn il 

rürk borcu I peşlll 

-
Dükkan yabancı sahil şehirlerin. 
den satın almabi:cn parlak . yağ 

lambaları ile aydınlatılmıştı. Ak. 
sam serinliğine ırarşı elbiseleri Baş oı·ş Nezle ,,e 
fora edilmiş müş~eriler bu ışıkla. ' ' ' hşl P 

rm :ıllında. oturmus konuşuyor ve J •• l ıl l L ... .. " 1 rınııı der -
· · 1 a H t · -"ı-

1 
""11<"'Vra :·, ~ır•ı< 1 <ve ı:; ... ~ ____ agrı a 

ıçıyor ar ı . er ımuı..a, ~'e pazc- • · · bilir· 
ler bir o tarafa bir bu tarafa sal-

1 
... icabında :!_Ünde 3 :za::e alına . 

lanıp duruyor, ve candan gelen 



1 /;;;;j;:f~ristik gol- inönü dün Edirnede 

. ları inşaatı başladı ~~~~~.~l~~~~ınp,~~!e~~e?~r.ı-

a - Y.&K.l .. [16 AC'C.JSTOS 1939 • 

Bize göre: 

ViJ~Ztn~r, (Hususi) - İzmir 
ıı:.._aYetı turistik yollarının in
~ına d .. K tanh .un arşıyakanın Bos-
Su tn .. koyünden başlanmıştır. 
tİtn llnasebetle köyde mera .. 
itad:a~ıl~ış, vali de bir nutuk 

"" tını~tır. 
l Q •• 

940 8tıstı~ yolların ilk kısr:ıı 
rn· enesıne kada:: ikmal edıl
~ !' olacaktır. Bu sene İzmir l\,,.rsry: k · 
1~: a a, famir - lnciraltı, 
-ı- ır " Bornova ve Selcuk -loPbaJ -

[ Yolları yapılacaktır. 
O züm Piyasası 

f açılıyor 
icJa Zlllir, (Husu!:!) Borsa 
to-p):e heyeti dün fevkalade ~ir 
~ctJe ~tı. Yaparak piyasa .. vazı
l>iy tını tetkik etmiştir. Uzüm 
ll'ı asasının ayın 24 ünde açıl-
~ı k l 1 . . 

llıa.hs .. arar aştın mış;. ın~~r 
fi ~ll'ı ~lu hakkında heni.ız mu-
~ ~n ~ın: U:aluma.t gelmediği:ı

tir, atı hır karar verilmemış-

"t ren altında bacağı 

Vali ilk liazmayı 
vuruyor. 

pınarda bir tren kaza.sı. ol~uş-
t Makinist Sadrettının ıdare 
ur. kk . 

ettiği manevra treni, di atsız-
lik neticesi olarak amel~~ 55 Y_a· 
şmde Mehmet Eşrefi çıgnem.ış, 
zavallı adamın bacağı kesilmış-J ke:.ilmiş 

?tn' 
~(Hususi) Halka- tir. 

Fuarın açılm&sına bir gün kaldı 

meğini Karaagaçta yıyen Cum • mış ve binanın içini ve dı
hurreisi 1.smet lnönü, saat 16•30 şını dolduran binlerce 
da vagonlarından inmiş, Karaa- halkın coşkun tezahürle
ğacın yalnız iç kısmının .sıv~ .~e 
kapıları eksik olan yem büyuk ri arasında umumi mü-
istasyonun peronundan geçerek fettişlik konağını şeref
tetkikatta bulunmuş ve yanların.. lendirmiştir. 
da başvekil, Nafia ve Maarif Ve- Cumhurreisimiz burada Ge. 
killeri ve maiyeti erkanı ile Trak neral Kazım Dirik tarafından 
ya umumi müfettişi, Edjrne va- karşılanmıştır. 
!isi ve Tekirdağı valisi olduğu hal Burada, ön taraçada oturdu
de, Karaağaç - Edirne yolu üze. ğu suada, umumi müfettiş 
rindeki nümune fidanlığını şe · kendilerine Trakya hakkında, 
reflendirmiştir. maruzatta bulunmuştur. Milli 

Milli Şef, senede iki yüz ila iki Şef, son zamanda her yerde 
yüz elli bin arasında meyvalı, mey başlamış olan artezyen faali. 
vasız, yerli ve yabancı fidanla • yeti ve büyük çeşitli ziraat 
rın en iyilerini yetiştirerek Trak kursları hakkındaki izahatı ala
yanın muhtelif yerlerine dağıtan ka .ile dinlemiş, bunlar üzerin. 
bu örnek müessesesinde ziraat ve 
fidanlık müdürleri tarafından kar de Başvekille konuşmuş ve ar .. 

af tezyen işleri hakkında Nafia şılanmış, bahçenin her tar mı Vekili General Cebesoya di
gezerek bütün meyva fidanları 
hakkında umumi müfettişten, va. rektifler vermiştir. 
liden ve ziraat ve fidanlık mü _ .~u ~ır~da M~Ui Şefimizin 
d .. !erinden malfunat almış ve mufettışlık konagmı. şereflen
U:n boylu tetkikatta bulunduk . dirdiklerini öğr~~en _halk, ko. 
tan sonra bahçede gördüklerj in. nak etrafında bırıkmıye başla
tizam ve mükemmeliyeti takdir mıştır. 
buyurmuşlardır. Cumliurreisimize, Başvekil 

Sulh cephesi ne yapsın ? 
Sulh cephesini tenkit edenler, sulh cephesine: .. Hitler 

gibi atılgan olmalı!,. diyenler var. . 
Evvela şurasına bir mum yapıştmnalıyız: Sulh çephesı 

ancak Türkiyenin halkaya girmesiyle bir cephe olabilmiştir. 
Onun için: (Sulh cephesi dün Hitleri Çekoslovakyada, Mus,... 
soliniyi Arnavutlukta serbest bırnktı, daha önceden davranıp 
önleyemedi!) denemez. Bu tenkit yersizdir. Dediğimiz igbi 
tam bir .. cephe,, yoktu ki L. 

Bu bir hakikat: Büyük harbi yıllarla sürdüren bizim 
kuvvetimizdi. Büyük sulhü de biz kurmaktayız. (Pekiyi, ln. 
gilizler Türkiye ile daha e~el .anlaş.saydılar) ~a ~emek.~oğ~u 
olmaz· cünkü ltalyanlar ustelık bır de kendılenne muttefık 
olan bir -devletin topraklarını öyle cebir ile işgal ederek orta
lığın emniyet havasını zehirlemeseydiler Türkiye de sulh cep. 
hesine iştirak için kendinde bir zaruret görmezdi. 

Sulh cephesinde bir hareketsizlik m var? işte Türkye ile 
anlasma hareketi, işte Sovyetlerle anlaşma hareketi ..• Ve hep 
sulh~hareketleri. Sulh cephesi ··cenge hazır., bir cephedir. Da. 
vası bu hazırlıkla sulhu da, salahı da korumaktır. 

Yarının türlü çarpışma ihtimallerini gözönüne alarak,· 
bu hazırlığın yeri ve nevi bakımından söylenecek sözler ola .. 
bilir; fakat hazırlığı daha müessir kılalım diye bugün cephe
mize girmemiş bazr yerlerin üssülharekeleri bugünden elimize 
geçirmek için .. cebir,, mi kullanalım? 

- O halde bizim Hitlerden ne farkımız olacak? O far'K l<l 
bizim asıl kuvvetimizdir de ... 

HASAN KUMÇA YI 

Bunu müteakip Cumhurreisimi. ve maiyetleri erkanı ile hazır 
re Başvekil ve Vekillere bahçe- bulunan mebus ve generallere 
ni~ yetiştirdiği muhtelif meyva - burada limanatalar sunulmuş. 150 bin 

• 
nazı Danzigte 

!ardan sunulmuştur. Meyvalarm tur. Milli Şef burada bir saat Varşova, 17 (A.A.) - Katovi-ıtevessül olunan polis tedbirleri 
lezzetine bakan ve bunların nasıl kadar kalmı_ştır. Halkın gös. ceden bildirildiğine göre, Beuten ci.tmlesindendir. Bankada, gü. 
ve ne miktar yçtiştiridildiği hak. terdiği bağlılıktan çok müte- hudut istasyonundaki Polonyalı müş paranın toplanması için 
im.da da izahat alan Milli Şef, hassis olan Cumhurreisi, bahçe polisler istasyonun Polonya kı~- Alrnanyadan gelen bir emir ve 
bu arada bilhassa. bir milli ser. kapısına kadar General Dirik mma geçmek istiyen Alman nazı- talimat ele geçirilmiştir. 
vet kaynağı sayılan ve çok tutu - ve refikası tarafından uğurlan- !erinin taarruzuna uğramışlardır. Alman Gazetecilerine 
1an slino adlı erik ile tatlı ve may · mıs ve halkın sürekli alkışları Polonyalılar hadiseyi önlem eğe . Ateş Edilmiş 

l~ ' d hoş elman,m :::ilyonlarla fidan cır;smda otomobillerine hine. muvaffak olmuşJardır. lstasyo - Danzig, 17 (A.A.) _ Se-
abirenffen yolunu kaybetme en h~Iinde ~kya~ ye~!ştiril!11~si.- r;k şehir .istas~?nu~daki .husu- nun karşı tarafında bulw:~ Alk İ zev civarında yeni bir hudut 

nı ve b·m.a.rın uzennde ıyı bır sı trenlerıne donmuşlerdır. man polisleri hadiseye sevırcı a hAd· · l t 
t' k k f f · ı k · a ısesı o muş ur. l'I anf ara 25 f ira mÜ a a ven ece program.la ç;alzşılmasınr tavsıye Cumhurreisirnizin Eclirnede mrşlardır. Almanların söylediklerine 

I . . . ~ . buyı_ırmuşlardır. .. . yarın da tetkiklerine devam e. 60 A.LMAJ.'ı TEVKİF EDlLDt göre, Polonyalı hudut muhafız. ~ ~ır (H A) _ F uarm 

1 

hangi bırınden magaraya gı- Bır saat kadar ornek fıdanlı - decekleri anlasılmaktadrr. I .
1 

. ~lll'ıas~a. .~su~~ k d kısa renler icerde J'Ollarını kaybe- ğmda kalan !smet !nönü, refa . ~ Varşova, 17 (A.A.) - Polon. lan Aman gazetecı erme ateş 
t t qtnan ık 

1

ı gunt aF::r sa· decekler ~ve dışarı çıkabilmek katlerindeki zevatla birlikte bil. Mosk"'vad a yadaki ''Genç Alman,, partisinin etmişlerse de isabet olamamış .. 
11i\e

1 
a mış ır. . f k b" · ~ reisi Wcisner'in ve casusluk ve tır. Danzig ayam keyfiyeti Po. &q~tıda hazırlıklar artık son icin İıa.yli :vakit sarfedecekler- ahara şehırde u a . ır gezı yap. sabotaı·ıa ınüttehim diğer 60 A. ı.. lonya komiseri nezdinde pro-ı·ı d D I I , F k . . J ~hır· etnin mışlardır. Milli Şefıne kaVU§JDak- Askeri heyetler dan de k f c h ır. ev et pavyon arı dir. uar omıtesı, La • • t ~.t ıı·t ngı·1; bir sevinç i. mnr•n dün Katovier'de tev ı ı testo etmİ§tir. b. Usu "' 1 .. h. h . b" k ısından ıçen an mu eve ı e k 1 lA t 1 p I h t·ı· d hAdi 

it kısn.:ı pavyon arın mu ım her angı ır ap çinde çalkanan Edirne, Cumhur- onuştu ar münascbetile iyi ma um~ ~-~n o onya ma a l ın e a se 
lrısa ı tamamlanmıştır. girerek yolunu kaybetmeden, reisiınizin te~rifleri esnasında ken M k ' 17 (A.A.) - İngiliz Alman mahafilinden öğrenıldı~.- teyit olunmamakta ve böyle 

'nıs ·I\~~ her tarafta tamamlan- aynı kapıdan çıkacak ~lan ~~- dilerini doya doya alkışlamış, so- F os o~a, Sovyet askeri heyet- ne göre, Almanyanm Varşova bu. bir protesto verildiğinden ade
t~~i l llltür Parkı:-ı ve F uarm yaretçilere yirmi beşer lıra mu- kakları dolduran on binlerce halk le~~~~ saat 11 den 14 e ka- yük elçiliğinin.bugün. Polon):a ha_ mi ma!Umat beyan edilmekte .. tır. ~ enınesine de haşlanmı~- kafat verecektir. kahraman !nönüne her adım ba . dar' mü~kerede bulunmuşlardrr. riciye nezaretın~en ızahat ıstc - dir. 

l\iilti.i . . Devlet pavyonlarından Sov. şmda coşkun tezahüratta bulun. y her hangi bir içtima ol. mesi muhtemeldır. Varşova, 17 (A.A.)-Dün 
htaqk er. Pa.rka halkın gırmesı yet pavyonu da bu s_ene ç~k mak suretile bağlılığını bir kere . arı~ ve askeri heyetler, Tu- Temizlik hareketi d:vam et . · tevkif edilmiş olan genç Al-
l'r,%t. ;ıhnış, kapıl~r kapatıl- cazip bir §ekilde tanzım edıl. daha göstermitşir. ~ıya~yyare meydanında genel mekte ve Polonya .efkarıumumı_ mnn partisi şefi sab!k ayan fı.. 
~Jııı unun sebebı, Fuar ha- nu Fua Ismet İnönü, bu tezahürat ara. hşıanvoacılık bayramında bulunacak. yesi bundan müttef.ıkan memnu · zasmdan Viesncr bu sabah tah. ı tt ar miştir. Sovyet pavyo ' . • a Al 
~ti ha.ı ınt v.~ bilhassa .s~':Pri.z- rm Devlet mahallesindekı e~ smda halkevini şereflendi~iş ~e niyet göstermekte ır. man~a. - !iye edilmiştir. Kendisi, tahki-
'lo.labi kın gormemelerı ıçındır. muhteşem pavyonlarından bı- halkevinde parti ve halkevı mu- trr. -o- da çıkan Polonya gazetelerı~ın katın bitmesine kadar adli ma-
1~ı:>es~ent ikmal edilmiştir. Alp messillerinden, halkevinin faali- d Al mütemadiyen kapatılması üzerınc kamların nezareti altında. bu-\>~ ca l de tamı:\men yük<>elmiş ridir. yeti hakkında izahat almış ve biL Slovakya a man Polonyada çıkan Alman gazete. h.:ndurulmaktadır. 
~i~\"ılarla süslenmiştir. Tepe. Geniş bahcesinde, Sovyet hassa musıki ve temsil kolları • askerleri !eri hakkmda da yakmda şiddet. Varsova, 17 (AA) - Po. 
l~Pı) enarında küçük bir göl de ağrr sanayii ~amulatı, ~iraat nın faaliyetleri ile alakadar ol . Londra, 17 (A.A.) -Timcs ga. li tedbirler alınacağı söylenilmek- lonya;m Danzig komiseri Cho-
l.~18"'1§tır. Llbirent'in birkaç makineleri, harman takınele- muştur. zetesinin Bratislavadan gayet e. tedir. dacki, dün akşam Varşovaya 1 

Vardır. Bunların he< ri, otomobiller yer • mıştır. Milli Şef, halkevi hakkında i. min bir membadan öğrendiğine Varşova, 17 (A.A.) - Danzi~· lgelmiş ve Greiser ve Burck. ao cap eden ızahatı aldıktan sonra .. pek yakında Slovakyanm den ögrw enildiğine göre, 1500 mu. hardt'la yaptığı konuşmalar • •• k - . be b l gore, . g • 1 • • k mu ta re e aşagıdakı yanatta u unınll§ · hükfunet merezine bir Alman as- sellah nazi yarın akşam ık ~efa o. hakkında hariciye nazın Beck. un u lardır:. • • • keri kmr,andar.. tayin olunacak - !arak Förster'in önünde bır ge. e izahat verdikten sonra bu sa. 
1\ Edırneyı zıyaretımden Lır. çit yapacaktır. bah tekrar Danzige dönmiiş-
rarı... 1 b' 1 ~ - k f ansı du··n çok memnunum. Güzel r:.:ğer taraftan bütün ~ı~lal~ . Danzig, 17 (A.A.) - Danzig tür. amento ar lr IQI On er Edirnemizi evvelki geli- rm Alman Jq~:uı.tma :ahsıs :edıl • Vorposten'in verdiği bir h~bere Alman Gazeteleri · ı f imden daha i i ve iler- mek üzere tct.hyelcrı Bratısla · göre, nazi teşkilatı reisi Fbrst - Ateş püskürüyor fevkala" de hır C0 80 yap 1 i · b ld y B .. t.. varım resmen ,~ı~an ~.ıt~at~. ta. her, Danzig kıtaatrna sancak ve. Bedin, 17 (A.A.) - Ha. 

fJııı t db" emış U um · u un rafşttdan jşgal cdl!Y.cr,:ııı goste. recektir Bu münasebetle de mü- v~s muhabiri bildiriyor: ~~11!' 
0

• 

1
7 (A.A.) - Siyasi mc- mallerine karşı şiddetli . e. ır- memleket Edirnenin re- riycr. seııa·h n°azi kıtaatı bir geçit rcs. Sankı" emir ile hareket edi. ~ •er U t kl'f etnuştır kk" b"t'' • ' ltııa.n ?.erinde !ngiliz, Fransız . ler alınmasını e 

1 
' lahı ve tera ısi ile ya- Vah vadisi boyunı:a l\ un. ~e- mi yapacaktır. yorlarmış gibi, bütün Alman 

~ 1tla.t Ve İtalyan hariciye na· Markoviç. Yugoslavya - Menı kından alakadardır. Dev hirler ve keza Tsencın ;e d Zıl~a Danzig halkı, serbest 5ehri mü. gazeteleri, bugün yeniden, 
tı:ı~lat

1

tıın lllUzakerelerdc bulun- , ketinin Avrupa sulhu için her let Edirneyi yükseltmek askerlerle dolup taşma dta ~r. 
1 
e dafaa için polis kuvvetlerinin ya. Danzig üzerindeki talepler ile ı ına i k .e 1 . t· , Slo\•akyanm başlıca cmıryo u 1 . k t b b k "d .. . d k" '\\·ru nı ıln vermek üzere ·eyi yapacağını sör emış ır. için hususi tedbirler aldı. . ZT criden bü- nında yer almış o an nazı .ı a - era er orı or uzerın e ı ta-

'' ıtı I>aaa otuz gUnı··k bir siya.'> s lih Mısır- Arap davasını s· ·ı k "t k"l"t . . merkezı olan ıAınaya··br k atının geçidini ilk defa olarak lepleri de ileri sürmektedir. 
" Utar u a - . ' . ıvı ve as erı eş ı a ıyı tün uo!lar hususı seyruse ere a. . V f 

1 "ar eke akdini derpiş edeu müdafaa eylemıştır. l d" G · .r seyredecektır. es ac ische Landeszeitung tıı ar sur ti . . . semere er ver ı. ayrı patılmıştrr. . . . . im b k d gazetesi, koridorun Alman ~1{!lt llz .... ee n_ı m. üzakere. e).·l·e·· \ueber _ tsviçre ., .ıs\.·ıçrenın asker""ılı"k kaldırıldıg"' ın- Vah vadisinc'!ekı ıstıhkamlar Bır A an a.n asın a 
~ ı. "' . b ı ·v tl 1 T h t milhtinin şerefi ile bir teznt "'Onr ' llarlamentolaı ıı 1 b'ta··aflıg-ını kaydetmıştır. d b . t "h"" h. k _ tam techizat ve mevcu arını a - a arrıya 
'~ eransr b . ...~·leden 1 

an erı, arı ı şe ır, en teskil ettiğini söylemektedir. 
Jllra. nglin <>o h b"" mıştır V va 17 (AA ) ı11 Aınerık t·· ... Fis· Graz - Macaristan·, Sul nıu- dine yaro .. "n ta ıı man- · · --0- arşo • A. l · teıq· . an, Sena uı u . . . . t ettiril- l b l d Chemlo makamatı, man e· torıı!tııt/r'. üzerine revkalılde bir nh2delerı nd.tlete. ıstı~a ı kla· zarasını a mahya atşl~h ı. Fransız Tayyareleri kalliyetine ait bankada yaptığı 
ı. ~ apmıştır. nıiş olsnyclr buglinl{ti zo.r ~ -ı . 'f-/ ayatımızın ıyme ı a- L' , arastırmalarda kırk bin Zloti-
"ta ı olmıyacak ıdilg nı Fd" d k • Paris 17 (A.A.) - .r ransız . .. .. l~\ lltera Fi . M rın lıu c erece tıraları . ırne or u a , tI . . B .. yük Bri den fazla toplanm1s gumuş pn. 

lı11~tlıı.1ı\ bt~yuınlalndlıytal -, t c~- ve ınuahedelerin tadili_k fı.kMra·sıt rargahında geçti. Edir- ht ava k.~:~n~;~~ı~lk ~nanevrns; ra bulmuş ve bank.ı:ınm miidii-
"' arı h <: c ev c er aı · , .1 ,'"im · cUği içiııdır ı ı - t · anya u ' .

1 
d k'f t • 

"'1!!111 er tllrıt· . t' . "l tatı>: ı: e.ıı • t .. • • ı· 11 nenin mamur, emız, lki akşam saat yedi ile se. rii ı e vezne arını tev ı e mış-lle . ı gaıan ı 'eıı C ··,tının alom ,a er- l . evvc . B k d ··ı .. 1 .. ~it 110 . Şı<J.detıc muarız olduğu· !etler _,emı~ \; :. kuvvetli olması, dev etın kiz arasında yapılmıştır. tı · an a a mu rnr e.nmı-;tır: 

Teşekkür 
\ııııcrııi 7. 'ftomdlilıc Ycsnri;ıiıı iı.ı'\-

lıılığr ı·sıı:ı~ıııd.ı ~ iiksck al:'ık:ı ve 111[1 

;r.:ılı.ın•l \t• şı•fkulh•riııi l'~İrgı•ıııı·~l'ıı 
lsı.ııılıııl \';ılı vı• llı'lt•ılnP lkisi Pıık
lor Lı"ıırı l\rı·ıl.ır ill' ı~ııııılıul lıt'lı ılı-

~ lenıiştir ğınr söylcı;.15t.ı. ' • t• de ehemmiyetli p . 17 (AA) - Fransız Bu arn--tırma devlctın kredı-
t. • sıyase ın ar1s, . . . . • 1 1 l k . . lleı d l •l · ·· · ı mı m<l::mn 1u un· urn1a · ıcın ıııiııl ''ileri ilı· lırııısirl'll·rc ve Jı::ı.;. 'ıı 'oınaıı - 1.. . . .. b. noktadır. E irne ı e- tayyarelerinin In;ıltere u;;crınc c,s c ı.ılı.ıl,ırı Bı:ı):ıll F:ılııı:na \'C dohloı liıQ S'erck t . ~\eç ·, Bıt.ıı:ıflı · ı Or iRFAN KAYRA ~r ti nın yüksek yapnrnı oldukla!'t uçu:ilar hakkın-,=========-==-=-=-=========== ,;cııcr:ıl Te\fil, Sa/:l.ıın ile, Dokll 

ı l'si sılıhb ı· ıııuıHıı· 11111.1\ iııi J>oldoı 
fhlllilll :-i,tİ( \'l' ('1•1Tal1p,1ş:ı lı:ı~l:ıJı 1 

ııı•si 'it•rl,ılıilıi DtıJ,ınr Esnt ve l:ılıil 

11 nıı~ketı s~ t'yıu. gere){ ~ıınal ·ı.:. MOTEHA!):>lSl 1 rın~ ~u~ . a~ı d" da salahiyettar mahfillerde söy. cileri, bu uçuşlarla antren.nanla. E!,rpnı Sl'rif 'e Doktor 1hsrııı nırııı ' 11~.... crınııı esas siyaseti r 'GEN K thane 1egerını ıyı tak ır etme· lendı·gwı·ne cro··re btı g"cc \'(' (Yiindiiz rını tamamlaınıı::Inr ve meçhul a. tııı "••u eh . 
1 

T'" b Bozkurd ıraa · • • • K tl · ,, · ' ~, ı l> ııklııı MPlırııt ı \li 'ıııı::ı,·:ı ıııinıı Ştfl' . cnı mıyctıc kaydey. . ur e, eski Klod Farerl • erinı ısterım. ıy'?'!-e ı nınııı:-vı-alnrı. l•'ı ·::uıs ız vı• lngil iz ı n~i iizeı iı~tle w~ıı~lar yapmak sı.ı- \l' ~ııkr ıııl:ırııııızı :.ıeııt·ıı ._,) .ın ıı. 
~... 1 sı karşısında 10 ö~leden son kabut· ~üze teşekkur e- hava müdafaa sislcminin hare .lr<.'tıle hn~ıkaten en yakın ~eraıt lıiirrııctler t>tlcri.ı. ~ ·~l>lll._ H 11 Er· sokak No. 

8 
• · g d • ., kete o-etirilmesini müml<Ün kıl .1 altında bır manevrada bulunm~ş. Oğulları: 1

1l\ıı • O and.a •, 3 ten 7 ye kadar. erım. o '! d .')efil\ 1 l'SUrİ, Jlalımııl rcsııri 
!! hıız,n~ı.}~<'Yt hnrhc teşvik e. ra Milli Şef, bunu mütea- nuştır. Ayrıca, Fransız tayyare - ar ır. 

~·1z0 telerin bu suiisti-
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HiKAVE Berlin büyük elçimizle mülakat GununMeseıeıeri : 
Hüsrev Gerede Ahlak zabıtasından 

Japonyadaki siyasi vaziyet etrafında beklenen bir iş Balayları geçince.1 

şayanı 18~!.~~~~.ci~ül~!~~~~~~!u~~!~~~~n Sarkıntılık ve harfendazlık 1 a (Dunkü ••y•Mn dw~:ıza~:n~~~ ~=1~.!~':~:~ 
Sofyadan ayrılarak 1rana daha HUsrev Gerededen şu sualim<- şı•ddetıe· mu d 1 ıa - Aktamdanberi dikkat e- öbür tarafında, hiyanet d 
bUyUk milli işler görmeğe giden ceyap vermesini rica ettim: uca e e zım diyorum .• dedi. Şurada o kadar nen ruhsuz ve duygus\IS 
füdvan Boyoğlu sayın Hüsrev - Japonyada Türk var mı· ızhrap çektim .• bir kere batını hilkatın nasıl yaıadığınt ıJ<b 
Geredenin arkasında yetimler dır?.. . B_ir müddet önce ba.şmuharri. lazımdır., denmektedir.Bu mesele çevirip bakmadın .. ben. hiç 0 }. mıyordu. Şüphelerinde 
gibi içi hüzünle dolu olarak kal· _ .. ~ rımız Asım Us, plajlarda: bazı etra.fmda yaptığnnsz tetkikler • mazaa beni anlıyor; acılarımı dığına emin olmayı çok 
mıştı. Dogr~<lnn doğ·ruya. Türk uygunsuz hallere rastlandığına d d di Cmnh'.•rl>:•h tebaas• yoktur. Fa- işaret ederek tedbir ahnınasını en al<hğ.mız neticeyi y&zıyo • uyuyor zannederdim.. Bana e "yordu .•. 

Sofya. istasyonunda. bir ak- kat bır lunaıı olan Kobe şehri ileri sUrm" t·· B k ruz: hiç acımadın değil miL Onlar da birçokları gibi 
şam stu onu uğurlayanlar ara- e TOk)O 'e l:okobanıa'da bu·. larımızdan aldığımız mektuplar. Plajlarda banyo yapmaya. gl • '"'8nJ a, tını yorganın ara- rÜ§tnüşler; sevişmişler; e11 U il . . . . . uş u. azı o uyucu- t:!~ .h ha 

sında en bllyük İlulgar devlet a. ~aç bin. ırkdaşnnız varfür. Cfak da "plljlarla beraber daha blr den aileler: ekseriya etrafta top. smdan çıkararak: mıtlar: öyle birleşmiye 
damları ile Kral Borla hazret- efck ticaı·ctıc iştignl eden bu çok yerlerde de bu gibi tedbirler ı la.nan, denıze girenlerin manasız - Ne acısıymıf o?.. dedi. vermişlerdi. Aralarında. 
lerlnln başmUşavirl Gospodln m_ooh•cır Tfü•k Tatarlaı·m en bü- ve çirkin hareketlerine manız Ben Naci Beyi · dinliyordum; detlerini incitecek· hiç bir~ 
Gruyef, muhalif ve muvafık par yuk arzusu bir ~üıı evvel ana- ğım. forlkamm ve şahsımın li- kalıyorlar. farkında bile değilim... Hem ve hadisenin geçtiğini }laU 
ti şefleri, en bllyllk gazeteciler v~ı~_7• kav~,,.blhMktlr. Maa. sam milliyi bıtmekliğlml• ve c- Bir zat eunlan söylüyoro yat artık rica ederim •. Uykumu mzyordu. Daha birkaç •Y t' 
ve blitlin sefir ve elçiler vardı. '.":'"" bu borkaç bon n·kdaşımız •Men ikl mlllet arasmd• eski _ Lif atıyorlar. Umumi bir kaçırzyorsun.. line gelinceye kadar bal~ Kompartıman pencerelerinin bi- kıc;ıncle hay~.tnıı tam mannsiyle dostluğun de\·~m edeceği şüphe- yerdir. Söz söyleyene terbiyesini Malik hazin hazin baktı; de. iki aşık gibi sevişerek ve 
rinde lIUsrev Gerede dostlarını u;mnıp murcffeh yaşayan pek ıiz olduğuna. nazaran, iki mcm- vermek hakkın~ malik ve sahip rin bir göğüa geçirerek batını dakika birbir1crinden utB~ 
scldmlarken, onun çok zeki, az<lır. d ~·ı· 0 · d' D k · · rr.aya rY'Y'" go"st rm' rek lekct arasındaki normal müna- egı ız. nu kanunun pençesine ç~vır ı. eme mhayet böyle • UAA e ıye !' 
münevver ve TUrk kadınlığı ile Japonya hiikumeU rn Japon ;eba.tın iyileşeceğine hüküm teslim etmeğe de kadir değiliz. olacaktı!.. Şimdi tamamiyle her ruh, bir vücut gibi yaşıY?r 
'I'lirk milleti için çok kıymetli halkı bu ırkdaşlaruurza karl"ı a· heslcmcktcylm... l>olis çağırıp: ~eyi anlıyordu. Artık araların- hayatın her türlü zevki11

1

•1İ. 
muhterem eşi de, kAh fransızca, zaıni yıu·dım ve ınisafirpeı·~er. - Japonyada askeri partinin _ Efendim şu mayolu bizim da hiç bir bağ kalmamıştı. O türlü demini payla~a ptı1 
kah almanca, kAh bulgarca ve lik giist•nn•ktedir. Bu Türk- kuvvet! bUyUk müdür. Bu partl kerimeye lif atb. diyemtlm elbı>t. halde bu_ kadar azap, bu kadar şikiiyetsiz ve eniiıesiz 1 

. 
• ~ h tU r kçe kelim elcrle, teşyi• !erden .... , .... m {;salt olanlar me ns ~·!arı Hl ra n ~ m a le a bineel- Üste ben gülilnç olurum. En doğ IZ!ırap nıçın l.. Teessüründen bir ömür sürüyorlardı. a• f 
g t. len ve kucak, kucak buket ve beyanname istemekte, hiikumc- ne tesır icra edebiliyor mu?.. rusu gitmemek .. Fakat bu yal. ~g]ıyacaktı. Ve :ıasıl ruhta bir dert1eri ve düşünceleri bıt Jıl 
c.·J"ek1cr getlren devlet adamla- tiınizce de kabul ı ktn" d d J cuktu Kanary b slı'yO'J, "' 0 unmıı uuıı·. Bu sualime sayın elçl şu ce- nız plajda. değil, bir çok yerlerde ınsana er yanıyorau?. Bunu .. ·. . .a. e ,. 
rrnm eşlerine birkaç kelime Ue Yalnız bu meselede bu gibl mu- t k ) l k b guvercın yetıştırıyorlar; pe tı·şekkllr ediyordu.. hacttJann he .. .. "bı verdi: meseli vapurda gezinti, esn .. m. arı an amamcı oma için ir 1. 1 d 

r turlu teshilCtt ve - Japonya.da ordu ve donan- da, yolda, sinemada, bilet alır - ahmak olmalıydı. Hiç şüphe a avunuyor ar ı. 
Husrev Gerede Bulgar Kralc yardonn mazhar olmaıa.. ve m• ve bütün mU!ot iınpar&k>run ken, tramvaYı!a otobüste Hatta yok, bu kadın artık onu sevmi- Nasıl oldu: hatlarının ii•'! 

ın le t B ı · h 
1 

d muvas.ıılatlarında kola,,, .. , . f ' ' · y d So N · b' d 1 b. · ·) 
7 

a_ s c or sın şa s ostu idi. 
1 

. _,., .... ~er- f'tra mda toplanmıştır. Benim pazarda. Mesela Ba.lıkpaza.rında or u. nra acı ır şey an- en nası ır n.izgar esh·" 

I\.
·ral n k d i p K' eştıl'ilmelerl İ"itı H\zımgclen ·· ''c · ' ]atırk l w • • ' .h .. d ·· d w• ... e ı ar eş rens ıril sefi- d " gor...şümo nazaran Çin hMisatı yemişçilerde esnafın gelip ge en, nası, agzınm ıçıne gı. nı a gun en gunc egışw 1 

r
iro iz'n zJ f tl i ı ti Ak yar ım yapılmalnln·" ' • r'ıy ·b· da d' w • 1 d k 1 Y

8 

ı ya e er ne ş r e- . · Avrupa vaziyeti umumiycsl kar- çenlere metaınr satıyor gibi et _ or gı .' on~ ... ~n .. n .. v_e :1-'.~· s:v ıgı şey er en sı ı ına _J 
derdi. HattA bizzat Kral hazret- . Muhterem doplomatımıza 1· şısmdn !kinci plAna düşmüş- nasb ve manidar sözler sayledl. rekten dı~l~digını gozunün o- vın iç.inde hiç bir teYi "'li 
!eri Türk milletinin bUyUk gUn- kıncı sualim şu oldu: tiir." ğini duyarsınız. Bunun manasını nun~ ~etırdi .. Buna, dostluk, memiye haıladı. Onu en ~iıı1 
le: rinde scfarethanemizi şeref- - Japonyada iktısadi buhran - Japonlar b1zl severler mı? .. anlıyanlar bakışır, gUIU~ler, e~mımıJ:'et mı diyecekti? Ken. de müteessir eden, kepdl"'~ lendirlı-di.. var mıdır?., - tık evvel hükilmdatdan ve fa.kat söz atılan kadın veya kız d, kendıne: karşı gösterdiği kayıtsızlık, lı'~ 

Muhterem Husrev Geredenln - "Deniz aş.n sevkıyat ya· ondan sonra Japon mlllctı !le mahcup, boynunu bllkllp geo;er.. -:;:- Hayır.. artık mümkün ili biraz fazla olar>k, itY"'f' 
Eu1garlstanda bulunduğu kısa pılmış olması ve büyük bir or. olan temaslarımdan anladım, Siı.e canlı bir misal.. Bir müddet degıl.. Araya bu derece hür. hakaret ş.eklinde, onu h~! .. ı 
bir müddet içinde Türk. Bulgar dunun cephede iaşe ,.. lkmall k1, Asya! en eski bir mmet ol- önce gar.eteler ya2.dı. &yazıtta metaizlik ve lô.übaUlik girdik. ezen, helak eden yersiz ıuı;;, 
dostluğuna vo Kral Borts haz.. şüphesiz ki memleket Ye devle· mııları haseblylo Japonlar da bir genç kıza yaklaşıp wrla ran.. ten sonra, hayatta İftİrakiu S·l:.>.: şımarıklıklardı. Sonra' 
retıerııe olan §~hsl dostluğu sa- tın finans• üzerinde ağ" tesir Türk milletine karşı tarlhl blı• devu almak lstlyı.n biri bir genç miinası kalmadı. Zihninde hep ya bır de erkek karlfıı,"' ~ ı-esınde Bulgar>Standakl TUrk- göstermektedir. Baz< vergllerln sempati •e dostluk vardır. Ja- kızın kurnazlığ. sayesinde Gül • o korkunç tasavvlırla fıkıbeıi Vazıyet arhk tahammül~ 
!ere yaptığı bUyUk hizmetleri arttırılması ve hazlno bonoları ponlar Büyük AtatlirkUn ölü- ~ane parkında c.ürmU meşhut ha. düşünürken, karyolanın içinde şma çıkmı~tı. Ne yap~ 'f 
tarihe bırakarak burada zikret- il• buhrana ka rş• geliniyor. nıünden çok müteessir oldoııa... lınde yakalandı. Fakat bu, her h..yıı\ft'yatım, omııı geııç kadın /!Yrtlacak mıydı l .. ŞimdiY' 
meye !Uzum görm Uyorum. Sa· Illll>BBSa Japon orkmm kanaat- Bütün d•vlet m•teme iştlrAk defa yapdmaz. En nihayet hiı.lk h~y?.)İ . g_öiünün Öılime< ıliŞti; dar _zih_ninden , gcçmiY'" ,I' 
dece şu kadarını işaretlemek ıs- k4rlık, disiplin ve votllllpervcr- ettiği gibi harp halinde olan bü- ış güç sahibidir. Her işini b•ra. yuzunü orten san saç dalgau. sual ı~e ılk defo Karşılaşır<' 1' 
terim. k.l. 19 ~ 9 yılında B ulgar!s. liğl sayesinde Japonya ltind• tün donanma yarım bayrak kıp mahkeme kapılarında dola • nın arasında sevimli çocuk si. Ah, eger onu. sevmceeydı .. •.,ı 
tan TUı kleı~ Sofyada 600 mu- bir sen-ah, yahut hlr müşabll <0!>ootl,tı, !'"1'1az. ~una imkin bulamad•ğ. masm• gördü. Bu güzel çizgi. :~n aed mü!kül . ve. elit11 
rahhasın lştiriiklyle bUyUk bir harp gıkın tısını Alenen göre- Japonlar em yıl evvel şehlt ıçın de ~zUlUr.. Me~le iffetine ihet bu degıl mıydı?... ., ıni!H kongre yapmışlar ve bu 'llez .. " olan beşfüz bahrtyellmiz namı- ~ldugu ~akıttı~ kı an°".1' mah . - Niçin yaplnn Yarsı,li.,ıı 
kongrede alman mllll mukad- Yeni Berlin el imtz· "lk b na lıer on ytlda. bir dint merA· emd elberebgıdılebılır, m.~la ~or. diyordu. Yuvamı kendi eJi 
deratıarma ait kararlardan bir . c 1 1 a- ilim yapıyorlardı. tki ıl evvel ya va ~ ası ve e.nnesı ıle eglen. bozdum ... kısmını Bulgar bUkQmetlne ka- .ışta bir parça yorgun gördüm . Y mege gıden bir lcza. ta.a.rruz eden , Ona, bu ziyaretimin bı'ı·az nıU· bu şoWtlerimiz namıııa. cuınhu- Saniha ko1unu aawı' 
bul ettirmeğe muvaffak olmuş- b t ., t•lyet hükumetinin cllktirdı'M sarhoşlarla baba da. mahkeme • .. yore bilı" 
lard B k H 

nase e sız zamanda olduğunu Pı' huzu .... ·-a. kt B. k t Yeni İngiliz ataşcmililcri A. c. tune atm.ış; d. ünya9mda. ıt ""' 
r. u ongre, Usrev Ge- 'ö J d' muhteşem ve zarif bir anıd bii- ...... çı ı. ır ço va an • Arnold dl.in sabahki ekspresle şehri- ber, derm bır uyku içt11oe ~' 

redenin dirayet ve Bulgaristan- ' Y e ım. tün vapurların hürmet ve hü- daşlar, sık sık bu gibi hadiseler. nıizc gelerek eskisi ıarafıncJoıı islik- h h d 
1 

l d ~ " il d d le k l ı f k bat olunınlı~.·tur. at ra at nefes alıyor &J• ""' 

c:.a rnznn ıgı sempati sayesinde ' - ayır, e i, bl~ alışkınız. -r.tlnle selılmladığı bir a.nıd ol- aı:!lı aşır ar a at, ya duyma. , k. b ,-. 
:iO yoldu ilk defa olarak toplanı. Uç buçuk yıl önce 8üveyş yolu moo,tur. Kobe'den Şanghaya gl- mazlıga gelir, yahut bqlanna iı ' D"l<l h"·• yollanno roğbtl •H· _ım ilir, ruyasında n•!~ f, 
yordu. Bundan böyle de asla \·e vapurla. gittik. nu ~ene altı ·•e · b··t·· 

1 1 1 
k. b açmaktan korkarak uzaklaşırlar. tikçe artmnkladır. Ankara, 1znıir, ı~- r~~yordu?.. 'ihtimal NacıY

1

~ 
1 

· u n u un yo cu ar ora< a ı <'-" B . . tanbul ve Adıına ara~ında bllhac.ra ruyordu. Bu, onun içiJl~· 
top1UllflnllY0.CaktJf., ay Jk IDe;tUflİfCtimi geçJrntek yiiz ıı:iehldimiz llft-IDJlla dikile A: UDUil çareSllll aramak Ve bul • b ~., • ıe , .eni d.. • n ~ mak ıazımd 11.rıa~ u rağh~t karşı~rndn devlet tın- mukadder bir felaketti. .w 

Da
,_, l-!Usrev Gerede ile Te~··i- " unyayı görmek iizere f>idcvl go··ı·u··rı""r. ır. ':ı 'o1Jar1 Jıı" lt" ev J ... • ,, ., 

1 
~ ,,ı ....reye l>e, tııyyare da. tı gittiği yere kadar takiP . .Jtıı 

kiycde kayinpederi ve esbak .\merikaya. gidelim dedlk. San Kanun, harfendaz.lığı menet • ıa ısmarlamışlır k . F F.• 
M osk ova oe flrl saym Galip Ke- Fnnsiskodakl sergiyi göı"dük. J ~pon l~r Ebedi Atatü,'kü, J a· mlı ve buna ce1aret edenler için • Devleı hM »·oııan pek yok on d• ~=k '.\ab;a: .. köyle b~ ':,"e :;ıl 
nrnr . t d k Orada ~ok cntcresttıı l>uldu"pu· f>OUJ'ayı 3ıırn.tan Medji yo ben- ceza tertip etmi•tir. O halde me. Berul hu·a seferltrine başlıyacaktır. 'r kı ı .ı enece 

, ının apar manın a arşıkar- . . . " zetlyorlar. l\fadjlnln Tok 0 • ~ • ne o aca sa olacaktı. 11 

şıya kahvelerimizi icerken dik- miuz bu seııı;i)i bıı· ay daha gez- lıtsmda. bir park lçlnde :u ~~ sele, buna cesaret edenleri bulup Ankara - Beruı hava seferlerimiz ··rı"' catıe çehresine baktım.. m ş olsaydd<, vaktlmizc gene a- bi .. >" kanun pençeoine teslim etmektir. bi1'\hm Dol<i•I ve Toh<on oebl.-Jed. Gözüne, aynanın li•
1

~ ı<' 
, cmuyacnkhk. Hollmda u•ra· r muze ,.e mabedi nrdor. Benim aklnna gelen tedbir şu • ne kodor u"tolacaklor. •~ılı _d_uran büyük kıla~ b!1' 
Snçloı·ı. adamakıllı beyazlan- dU<. Vaşington elçisi dos;oom Gencllk -~por sabalan da bura- dur: Bir çok kadın ve erkek me. 'Roman>·oya •on bir halta zarhn· su~ ılıştı. Saniha, gelinl~k "8' oıış. yUzdn.dekl çizgiler fazla· sayın Münir'e blr gün misafir ol- dadu. Butiln Japon getnllğl Ja. murlarımız vardor. Ahllk zabıta. d• b•ş v•gon lrndok "tolmoştor. letıyle ne güzel bir kızdı!_'.· ~ 

ı~şm•şıı. Mdlet ve _devlet hlzme- muştuk ki Nevı·ork sergbinde ponyay• yaratamn nıanedyatm- sr. çok şiddetli, devamlı surette ' Son hnfto !cinde mcm on hın yaz tüllerin altında, he•"! ... 
unde ne astı bir ıhtiyarlayıştır kendi g·· .. .. .. · elan ilham ve kuvvet alarak ba· bu gı'bi hMiseleri takip eder ve kilo ze~ tin ihraç edilmiştir. d'· l l 'htır•· lı unumuzu ya~amaya <la-

1 
• A.,. unyamn evs erinden. 

1

• lf 
u.. vct olunduk Ne .. k i ·in zu arım çcliklcştfrlr, İmparator !}iddetli cezalar verilirse, eminim ausıos, eyliil ııylarıno ali bor- !arından bir rfü:ıe geçnıetfl~f· . .ı11 

. v;tor serg s • ~ d ·ı G .. t" '!ada kote olma1•an do··.,ı·zıerı'n 'L•esall :.- b" ~r 
Sofyadan ayrıldık"An sonra 1- ·le l"'lıimı·ze "Ok 

1 
.... k 

40 
.... e J • 11" u, biitiin Japonya- ki harfendazlık ta, sarkıntılık ta • • y b k b k' ıı ..... " ~ myu ve ıa'\'· A • fiyatlarını gösterir listeler giiınrük ve az. zan a gi i '>a ır fft'.' 

randa memleketimizi temsil e- dal l 1 . . nın acleta. bil' kuvvet membaı. tamamıle ortadan kalkar Maa inhisarlar ,·ekaletinrleıt şehr·ıın·ızdek'ı cudu vardı. O temı'z ruh.1.tJı...-'' ı propaıınm o ar olcln. Ser~i- d · · ~ · • ,,..11' len Hus rev Gerede, henüz bari- de bf 
1 

kil h k.k ır. Meseli\, nazır olan, büyük lesef ıçtımaı: mevkileri yerinde alı1kndarlara gönderilmiştir. sum genç kızla, bugiinkıl ~~ 
1 I r

zr mk elr a -ı aten c:ok bir "Vazite,·c ta)1n ol1ınan, bari- bir "Ok gençler bile buna cesaret • l\f -•w~ e ı ç çıkmamış olan Şehinşah 
1 

" "" anisnda üzüm satı~ları başla- ve yıpranmı§ kadın ar-. 

P hl i
m k"''

1
n al - 0 mu~ ar.. Dii.nyayn ce "'• etı·r giden her de .. •let ricali edı'yorlar.,, mı, k "l 6 ·o d · b' Jll e ev hazertlerlni kardeşi A- "' • · • 

1 
osu ,;ı - 10 kuruş ::ırn'iınuct üı;ıünüyordu ela hı·r ır ~Al 

ene im zl tanıttık, • ~ U ·d :t :t .,,. 
tllrke 111lsatlrı;ğe getirmi•tl. • . nınd<lı r<smo vazlfe•lnl alır al· Başka bir zat aynı mesele h k ç P"" c '

111 
çuvot '"

1
'
1
m'''"· bulamıyordu. Fakat itte: ı" 

:ehinş:ıh hazretle rinin mem'ıe- ~ormnndıye , ·npn.n1 11 ... gele· maz ilk mukaddes , ·azifcsl l\fed. kında şunları eÖylemiştir: a • Piyasau:ı deri lizcrine mlihim fa- yordu. İzzeti refsini feb\,,,i• 
1'ctimlze gelerek uzun mUddet ccktik, olmadı. Pnı•ısc gclıl'kcn jlnin mabedine gitmek, huzn· aliyct başııöstermiştir. Sekiz hin ki .,.a go··st . unu ~ıı .. , ol<l n r b .. .. - Bence teşhir her ceza.nm en lo t ı k k • ~ erıyor; gurur ıır' ıymetll misafirim!' oluşu, oc· Y • er on uyook rl<illAlne romda •iillm•k olur. Her dev- "' u ·ucu ·oyun d<ci'i •• ku.-u~ yo . h h P"Ioo' b"< ~ayin cdilcli~mc clııir ilk haberi let adamı onun hnzuruncla vazı- müessir çaresidir. Halkı rahat - tan yerli fabrikalar lnrafındıın alın- r, ayatta er şeY f(lİf ı 
an s:mra, Satldabad paktının ld sız edenler, resirr.leri ile gaze • maktadır. Hu mallar, meşin haiinP ak1mı, idrakini kaybet mza1anışı ve nihayet vı'ı•mı· gUıı ~ ım. ,Japonynclan nynlclıı!;nns fesini söyJer ve '•Sen Japon,·ayı getirile k Al rıl 'b' . d ~ " k ı ·ı " telerde te~hir edilmelidir. Göre • rt• · manyaya ihraç edile. :t gm gı ı sevıyor u. ı.~· 
vvel Pars ajansınm "TUrkiye ne n.t ıır mı te<'q~lr ı~em, hu ka- .rnrattm, bize istimdat et" der.. cektlr. S del'l ı• ı 
i 

tar miihim l>ir zamnncla BerHne ~IcclJ'inin ,·aktile · ·erdil"~ hitab" ceksiniz o va.kıt lu gibi hadise - • t . . ~ urada, o hic bir şeY ı ıı.9ı.l' 
r harbe girdiği takdirde kar. ~ ,.,. , ler derhal azalacaktır. zmır fuarı nıünnsebetiylc seyıı- b . 1 ~ t, uYi' ıl' eşi lran müsollah olaralc onun 1oyiıı olundu;;;uma da o kadar bfüiln mektep •·e kı~lalarda he> hnle çokon "" Hotoya •tdccekloc ' <h• erı ? _maksı;:m, tal• a•f<'. 

•anmda ahzımevkl edecektir•· ·nenınunum. nn, Milli Şotımi- 21 ••aite bir kere okunmakta- Yukanda kaydettlğ;miz fikir. lurl•Uk ı,.liyct b,,ı0moştor. Kendi. nun ıçınde rahat rah•t 0,
0

ao!I 
r.in, Biiyiik Rci.,icnmlmnımnzun dır. Milli ... e dı·n·ı baJ·ramlarda' !eri, Uzerinde dili ulacak değerde lerınin Hııtardo her türlü i.;tirııh31lil· lırken, karyo)nsmın "3~ 1.Alt?D 

t'alind·ekl bir telgrafın btitliıı • · ı 1 b ıtt 
1 

.. e 15 senelik hıtı·ki hlzmctleıimin me01leketln du·· ı·t tnı·atınclan a· buluyoruz. Zabıta vakaları ile de r.•.nın temıı~ ıı:ın muntazam ı:cfcı-le'" 6 mek, hu azaba, u lı ' 
Unyaya yayılış ında, Ebedi A - }apen nak 1 ı J h b tst "' ne .. tlceı;ıf olarak göst<'rılii'!"i f'n hii- kın, al..on ,.,.elen halk ""l"<lJ'f nıa- teeyyUt. e. den hldiselerin önUnU tır. 1 v:ısı a :ırı azırlanmış- bir n.ihayet vererek. 

0 

k 011ıı
1

• 
tıtUrklln Sivas kongresindeki .., n " d O ._.v·eı·ı· ve ondan daha evv·elkı nık itimat c>scri olmak hasebiy- betllni zl:rıtrct et.nıcktedı·ı·. On11n :ılmak. ıçm elbette harekete geç. • e e ı sukuna kavu~rrıa '. , ... _ k Ankaradan Hataya gitmi' olan ıcın b' akıbettJ· .j, 

:·_benim için son <l<"l'<'ce mu- ,Japon milletine bırakhjtı hlta me ıca.p edecektir. Bu da. çok Riya~eti Cumhur orke~ıra~ı şeflerin- • e~ ~e~ut ,_ır .. de ölrı1o's• 
amanlarda <la maiyeti olan dip. 
ı.rnt Hüsrev Gercdentn biz. 
r- t ve zekA. payı elbette ki ı:ol< 

f"Nııf'er 

Tahrandan Tokyo btlyUk el
liğin& tayin olunan ve Japon

adn Uç buçuk yıl kaldıktan 

cıhı ınefhnrettir. be, Atatiirkiin Tiirk p;ençli~lm sıkı takıp neticeslııde uygunsuz den Ekrem Zeki Anlekyado bilYük nun gozunun onun bir J1'I 
'ytl7;itcmiıı " f' c;lli~iinü mfüh·I- hediye ettiği hlt&beslno ben kadınların ~ehri istilasma mey. hir kon~er vererek, fcykalaılc ,:0~. yüreğinde unutulmaz rt'Jırl' 

'cim. J•'akat, Alnıanynı, lyl t•m- zeı·." dan vermiyen ah:ilk zabıtamızın betle """ınım'''"· · tem acı" gibi, onud hı<~,.ı• ~ 
' lll':' olmaklığım ,.e hlrc·ok clost- Bu cevapları ~lcl ı - t sonr: hımmetıne ba~hdır. Dert mey ~ • Tiirkire - Sıırin• ıuhılMI huduı na karışmayı ne ka ar ~ 
'arnnın bnlıınusu t" ı-,· ""'"" ... ,. nıtıht" ' 'ı . ı" ırn -landa. deva dR ~ ... altım olunca korniworııı Tiirı< heyeti rı>i .; i Kıırınn' derdi! .. . 190" / 

• • " • · ' <.· " - ~ rr' 111 e cn·c tc~e!{ktir ecl(' - · ' \il n ·· ·· · .., çel t<'sıtdüfcn nerl'n le J{ k • . 'hallcdılcmiy('('Ck mcs('lc kalmaz . IA\" ll ' tlll \r • hrıo"lıı Toro'i eks- - 19 Hazir;lll 
l f . > . ı ı a~•11er- re ayrılclım. kar.aatini bir d h t k f prrsfrle An1ukyıı~·n Ailıııistir. Hııht'r ''HaydJrJ'a~"''. rJ 
ıo ot<'lın<le c,·ıenmi-;; olınnkh- • 1\1. X. mek lüzumunu G'a a ıct rar et · ı nlınılığınn ı.ıfirr knnıi .,yo ı~ yen iden .. • ı:~~ı, .. 

uymaK :ı.yız. ~·:ılışnrnlarııı:ı bn ~ hırııı ş lır. Dr. Cemil SVı>-
1 



• 

Sahte nüfus lcuğıdiyle İnhisarlar kolonyaları a 1 dola§&D tevkif edildi çok rağbette 
y o ve Ti yat r o 1 Kefalo adında bir Rum sah. İnhisarlar idaresi lcoloaya tile. 

1 te nüfus klğıdı ve takma bir carlarmm bütün şikayetlerine 

12
& • 8 • 939 Cuma ıo. ~tr<nburg: JJenjamin Goda. adla dolaşırken yakalanmış, rağmen kolonya imalini daha z.I. 
-30 Prog raldn 11ıl döniimiJ müna•tbe. adliyeye teslim edilmİ§ti. yade pııJfletmej'e karar vermif. 

• Pi, 13 .. ram. 12.35 Türk mOıl• t111ıe hıitllil pH>ıtWtn. y la hk ı._ d tir. Çünkü halk idarenin çıkardı-
' tı ille ... emJekeı ıaat ayarı, 1• 10. l'ar1ô11U: Sc/tujtrl, Gtltı. apı n ta iıwt sonun a, ğı kolonyaya büyük rafbet göa. 
4 lliiıııc ~roloJl h•berlerı. ıa.t$ t0.30 Torltt0 ınatHA: Vlncetııo Btl· Kefalonun 8 sene evvel bir ka. termiştir. Yalnız inhisarlar bai-
1'1 • PL), ebaikovs.klniu VI. sen. ıe::a. tilden dolayı yakalandığı, mu. ka çeşit ve kokuda kolonya ya • 

1 - \"AJUT 18 ACUSTOS 1939 

Bira satışları der
hal fazlalaştı 

Şimdi beledJyeye dUş an bir vazife var 
it , 11.15 ııtokholm: "Tanhauıtr". Vag. hakemesi sırasında deliliği sa- pacak değildir. F.eaaen mak1&t 
h .. r~ın. 10.0& Mtıı•• (f\da nır 3 IJncü pırdı (Opıradaıt bit olarak hastahaneye yatırıl- halka ucuz ve hakiki bir temizlik Fiyatlar indikten eonra bira 
h.>'eıı). • lll.ao l'llrıt hlOılll (Fa. lltlkllJ, cbiı ve birçok 1abıkt.sı olduğu kolcmyaııı temin etmektir. Yoksa satııları ümit edilmedik dere. 

raimen maaleaef ıehrin birçok 
yerlerinde ve bilhassa duble ile 
bira aatıılan <;ok pahalıdır. l&Qda • c2o.ı:ı Konuşma (Ôpere 12. Radio Parl•. Straıburg: Mcr ••lasılmı•tır. cede artmııtır. Evvelki akıam ) .. evıt ... mu - 'S ıdare kolonyacıJıkla u~ .... o.acak de bi • 20.30 ... •&•mduh tarafın . ıart... .,._.. ııehrin birçok yerlerinde ·ra Etkiden bir duble birayı 
12,5 kurup satan birçok yer
ler yan yarıya tenzilat yapıldı. 
ıiı halde fiyatları ancak 1 O ku
nlfa indirmişlerdir. } Ialbuki e
sasen dublelere doldurdukları 
biralann mühim bir kısmı da 
hava ve sudur. 

.. ..eınıe .. et Kef J b' · · lh gı~'ldir. Yalnız kolonya şi"""lerl :. illete a saat a)·arı, ı · 8 onun •r:ncı su ceza ..- bulunmamııtır.Artıf nisbcti es. 
Qıllııtı .ô~loJt hıberlerf. 20.~ onA ll(JS/K/S/ VE KO~'SERLEll mııhkemesinde varılan sorgu. daha gUıel bir ~kle sokulacak • kisine göre yüzde 400 dür. Bir 

lııabı · - Hicaz peşre,·J. 2 - 9\1 tonunda, nufu11 kağıdmı Gı. tır. 
1 t 111118' ~lcaı besıe • Baklıkcıı 8,30 Lo/14f(J.: Oohnon11I proıramı. tt' d d b' .. d 2 • çok atıcılar bu kadar fazla aa-

41 ~ 11 yase ın a ın a mıın en ,J --o-- la w tah · cd · 
rtıı .. S. - atız \'usuf. Hı 8.55 BetomamUr: Sarkı, orı. liraya satın aldığını ve bir tış o cagını mın emıye-

U4 lak 1vdayı ruhun aşk elınr <U dJ (l/otd tJ Muallim vekileri rek fazla bira almaml§lar; bun-
•·rL 1 nıı. 5 -Yesari A5ım 1.16 aulln ııın : r • müddet Anadoluda dola•tıktan da dol da b" b h 
" "' S ,\ a.• f ı •· I i ... artet ıarkı J "' Ankarn ı 7 (llusust) - 18 ya- n ayı ıra u ranma ı., . ..;U azlar ('alınır. 6 - eı . iv. c..Y t "u t• : nu ' • aonra stanbula gelişinde yaka. •• 

il .. •-yn 1 1 
ıo ı·ı11aı·'"'. , ...... ,.,,,,,,,: Strt11uı. . k 1 1 1 1 a-L- olmu•lardır. ili ""-k..., tarkı • çlim '§U • .... ... landıgwını so'"ylemi•tı'r şını ı mn etmem ş o an arın CU'CtJ' :a 

"-., u Kotonua: Kantala (.t;oıoJ. "Y • 1 b 1. ka n derenin. 7 - Uıl 10.1~ K fal k"f d I muallim vekili ve muaUlm mua- nhisarlar idaresi U vaziyet 
• & - rcıaır tarkı • \"arken 00 I0.2J Sott•nı: Pl11ano ltonıerl. e o tev 1 e i mittir. el J"kacl •· h 

1\ .. vlni olmamaları Maarif VckAle- karşısın a a a ar mute as. 

Buna rağmen ba:::ı yerlerde 
de bira fevkalade u~uza satıl. 
mağa batlanmıttır. Bu arnda 
büyükada gibi lüks bir sayfiye 
)'erinde yedi kuru .. a bir duble 
bira aatanlar vardı;, 

"'•. nek •rcı~.ar farkı - Bllmııı / t.!J l"atıova: ICeman lcon•trl. o . aralara derhal emirler vermi§; 
ıı. 11 hu omrün. 9 - Rerı~ ı y k • tınce karar altına alınmııtır. A k b' f b .k E 1 

"«.ıı. ;~aYnr tarkı • Her •ili• lf..tF/F MUSiKi VE OP6RETLEH apa pıyasası n ara ıra a rı asının az a 
>'rıı IOrı.o - Sad~ıın Kaynak . yükseliyor --o-- istihsalat yapacak bir hale geti· 
l<onuş • Göresin nıi ıeldı s.2j Parl• (PTTJ: llaflf orktılra. Uk mektep talebelcr:nin rilmesi için lazım gelen tedbir· 
~.._11 rna IDoktorun saoıı ı 7. Btrlin: Orkslra, ıoprano. Sovyet hükt'.\mc.ti hesabına pi. ti lerin alınmasını bildirmiftir. Ankara belediyesi bira sa. 

bflan hakkmda bir tarife tesbit 
etmiı, 30 santilitrelik du blcle. 
rin çalgılı yerl.:rde 1 ~. çnlgıeız 
yerlerde 9 kuruf8 satılmasını 
kararlaı tırmıı tır. 

(8Jr l<ıf' PIAklır • R. 2uo ~lb &.1J Bı1ddpıııı: Rad110 orktılraıı. yasadan yapak tcplayan tüccar· no arı 
orkest ısı · Pi.>. 22 Muzlk ı Kü IJrofiıltJIHI: Slovak musikisi. ıann Sovyetlere k&l'§ı 2 milyon Ankara, ı 7 (Hususi) - De- Esasen fabrika inp edilirken 
\\rilly ~ • Şer: Nt'clp A$kın> S.fO lılokholm: llalk orkestrası. kiloluk bir mal gcnderme taahhü.. vamsızhk dolayısiyle son devre ihtiyaca göre tevsi er:ilecek şe. 
2 ... Arnn~el • Hcrııer • Aşk hıiz 9

• Btrlin: ''$tn Dul" (l.eharJ. düne girdikleri anla§ılmııtır. notunu almamış olan talebcle· kilde yapıldığından lazım gelen 
•-:--.ıı.t1•ı. 3 ° d ~leısler • Bohtmy. 9

"
15 ı.tip:ig: lla(i( muıikl ve re sene sonunda veya mUtcakrı> tedbirler kolayca alınacak, fab. 

111 liztr' - flies,·adba · J.oreh:~ ı 9
'
15 donılar. Sovyetlerln bu kadar çcık mal sene bacında müracaat ettiği rika istihsalatı kı!a bir zaman. 

~ı. ~ne fanteıl. 4 - RoMı alması yapağı plyuumı ytlk. v 
... ~ kardeşler. 5 _ Scnıııl I 9.3() RtmıtA: Optrtl porralnrr. aeltmeğe baflaı:ıııtır. Yakında takdirde imtihan edilerek ck~ik ek. bugünkinden iki Üç misli 

l, 8 .... utına daıına söyle 11111, 9.3J K6niııbug: ôp'fıt porratarı. stok malların tamamen satılmı§ notlarının ,·erilmesi .Maarif Ve- fazlasına 4:ıkarılacaktır. 
ııoı Pr~nz l.ehar. Eva operl' ı 10. /loma grııru: ôptrtt ,,arraları olac-~ Uınit edilmektedir. ktUctince kararlaşmıştır. Şişe ile bira ucuzlamasına 
ezto) · - ıe e • Na ırı _. -------~r17 S' d h ' in P~:Cd~~~-··:~~U~l~-~~~~---------------------

'' IGaıo · 8 - l.umbye • Sanı 
tlrıaı P). 2 Son ajans hıbeı 

• lltıkuı ·~shanı, tahvllı\I, kambı 
~:Caıband rs:ı~ı iti.va!). 23.20 Mil 

ll"°tra • Pi.). 23.M • 2• Yıı 
ın. 

•-a j ıa, • 939 Cumartesi 
3o Pt 

l ' ,.:ranı. 12.35 Türk milzl-
krf[1 • t Ptşrn•I. 2 - Lemi .1 
4ııiı Sazın tribl sinem dahı . 

l'ır4llla." ktbnenı şarkı • Bir ıoı Demokrasl·ıer miıtir. Bir F ranaız aıkeri he. terefini kaybetıni, olan bir 
devlet, cidden siyasi fikirle? 
kapıımıa dayandı mı tefeas\ih 
etmek gerektir. Askerf bir ch1c. 
tatörlüğün haklarından mah. 
rum ettiği Polonyalılar ve eka1-

iyetler. Pr~Ya i~9'inin re-

!teki ~ - Kemençe lakaiıni. 
nı, be er - Nihavent şarkı • 

1
lilhtt" 11 nevci•.n. 8 - O•· t'' bak· lf icaıkAr farın • Ellere 

1
tket 11~ 7 - Saz semaisi. t:ı 
baberı t ayarı, ajans ve nıetco-

1lı~ 11~rı, ıs.u; - 14 Müıi~ 
it 

11 
-... ram • Pi.), 

il .r~hl. 19.05 Müzik (Dan~ 
1tz r' · 19.30 TUrk mUzil 
Ateı.ııe~lı) • 20.l 5 Konuşma. 
oı0;1 ~ı saaı ayarı, ajans , .• 

1 1t16sı1t berlerl. 20.50 Türk mu 
), 2:serferden müteşekkil 

111d1 .30 Konuşma (Verem 
lıı.ı. • l>okı ~rı). 2 or .Muhil TOıucrkaıı 
~ "'4uıı1t (~·.45 Neşeli pJAklar • R. 

Son J ır operanın takdimi) 
lııtıv~ı:ns haberleri, ziraat 

•ı ( .. ı ka h. riraıı ' m ıyo • nukut 
• r>ı.ı. '>l ~ 2J.20 Miizik (Caz· 

" ·"5 • 24 Yarınki proıı 

yeti Ankaraya "Br•Dllflır. 

h · Bcrlin • Roma • Tokyo mü-
C8p ası selleıine, bir Lonclr~ - Pariı • 

14 Temmuz 1939 geçit res. Ankara . Var§ova murabbaı 
minde Fransız. lngi:iz kuvve.. kar'-ı koymaktadır. 
• . !:•-----1 L: .. _L:..: fVtmen lsviçre, Hollanda 
tının m~ ~r r&PP~·n- ~~tdeCCüh etmekt~-
den 110J1ra, Jnıiliz Ye Franaız dirler ve Alman kuvvetinden 

fahını, Avusturya idareainin 
nizamını ve Rus idaresinin ra· 
ha tını arıyorlar . ., • Nuyonal 
Zaytung, Bertin. 

ta~arecil~ri rd~imM .. ~:'1 korkarak, hakiki- emellerini iz. 
genıtletmıtle ır. ut~ Y· har etmekten çekinen diieı 
yattlerin eaatteb'SOO ~omı:tre milletler de ıimdi vicdanlarının 
ıürati attıkları ır 1 .' va se.ini duymaya başlamışlar
filolannm bir memleketin hu.. dır - Lam Libr p . 

• • • 

• • • , .. be • , anı. 
dutları çerçevesı ıçınae tecru Polonyadan örnek 

almah edilmeleri güçlefmittir · 
Evvelce de FraDllZ pilotlan 

!Jimali Afrikanm lenİf aahala. 
rmdan istifade ediyorlardı. Şim 
di lngiltere üzerinden uçabilir
ler, bu esnada lnıiliz tayyare
leri de F ranıız göklerini tanı. 
yacaklardır. SenboliJ.. fakat •Y• 
nı zamanda miifterek müdafaa 
m•ktadmr güden pratik bir 
jeıt. 

Gözlerinizi Vart<>vaya, Bük· 
reşe veya Ankarayı çevirin, 
müdafaa cephesinin ıerçekliği 
apaçık görünmekteJir. Siyasi 
anlaımalan iktısadi anlatma· 
lar, mali yardımlar, askeri mu. 
kavemetler takip etmittir. 

General lronıide Mareıal 
Ridz • Smigli'yi ziyarete ait· 

• • • 

Almanlara göre .. Polonyanm enternasyonal 

...... Polon)'& J 8 inci aaırd:.ı mesuliyet itibariyle aöaterdiii 
komtulan tarafından tasfiye itidalin bir kısmına Almanya 
edibıiıtir. Liberal • Romantik i§tirak etse, müzakere yolu ile 
tar;h ve ustabkla propaganda- halledilemiyecek hiç bir mcıele 
lar, bu siyasi zarureti ve kiya. kalmaz. lngiltere ve dijer c:lev
eetli hareketi Polonyaya karşı Jetler - ki bunlann içine tim. 
yapılmış bir tarihi haksızlık o. diden Rusyayı koyabiliriz -
larak tavsif etmittir.,, Alman rüesa.sının indi kararla. 

" .... 1939 Polonyası da 1782 rına kartı kaymağa azmetmİf 
Polonyaımm aynıdır: medeni- bulunuyorlar. Avrupada böyle 
yet için bir hicap, Avrupa su). J tecviz eclilemiyerek hareket 
hu için bir tehlike, kendi halkı hattı ittihaz eden bir memleket 
için bir felAket... bulundukça sulh olamaz. Böy-

" ... Polonya. ahlakı bozul. le bir hareket hattının tabii ve 
muı ve gemi azıya almış bir yeaane neticesi bütün devlet. 
idareci smıEm aefahatinden lt-r: bu memlekete karfl birle~

• bir fCY deiilc:lir. Dahilde 
1 
tirmektir. - Tayım, Londra. 

Japonlara göre 
"Ciheti askeriyenin umumi 

vaziyeti nazan itibara alarak 
daha ıenit bir zihniyetle hare. 
ket edeceğine ve İ§birliği poli. 
ajU.... kabul eyliyeceiine ba,. 
vekil enin l>ulunuyor. 

Hariciye nezaretinin A vru
pa siyaseti hakkında tanzim 
eylediii plan 5 Haziran tari. 
hinde tesbit edilen siyaseti e. 
aaslı bir surette değiştirme
mektedir. 

Ancak mezkur siyaseti va. 
ziyetin icabatına uydurmak ü. 
zere ba,ka tatbik usulleri der. 
pif eylemektedir. - Kukmnin, 
JapoDJL 

• • • 
Çocukça hareket 

Almanların Danzia itinde 
aynı Südet meaeleıindeki tabi. 
yeyi tekrarlamaları çocukça bir 
harekettir. O zamandanbcri 
değiıen bir unsur vardır: Gele. 
cek darbelere kartı daha evvel
den tedbirler almmJttır. Terea. 
ıüm eden buhrana, yapılan ta. 
lıatf ütlere ve nihayet ultima
tumlara hepimizi hazırlanmış 
bulunuyoruz. Asabımız sağ. 
lamdır. Aradaki fark itte bu. 
dur • N' Korinkl, Londra. 

En küçük dublelerin fiyatı 
ise 6 kuruı olarak tesbit edil . . . 
mı,hr. 

stanbul belediyesinin de bu 
ıekilde hareket etmeıi beklen
mektedir. 

Çilnkü lstanhuJda hala bir. 
çok çalgılı yerlerde bir duble 
bira 20 • 27,5 kuruş arasında 
satılmaktadır. 

Haliçte bir kaza 
Dnn 11.bah Haliçte bir deniz 

kaaaı olmuttur. İstanbul limanı. 
na aJt Yıldınm nıotöril Y cmiıte 
Huır iskelesi ön'erinde Bandır
maya baflı 10 tcnluk Yıldırım 
motörUne çarpm:§, arka tarafını 
parçalam13tır .Liman reisliği hi. 
dise· tahkikatına başlamıştır. 

Bir emlak lcomi.yoncuau 
yakalandı 

Kere1teciletde Karanlıkçee
me aokağmda kendisine ait ol • 
mıyan bir anayı Eftalya adın. 
da mevhum bir kaclma temlik 
ederek belediyeye satan emlak 
komiıyoncuıu Yuıufaki adm. 
ela biriıi yakalanmıı. adliyeye • 
te1lim edilmittir. 

Yuaufaki birinci sulh ceza 
mahkeme.inde sorgusu sonun. 
da tevkif cdilmiıtir. 

Dün ve yarın 
tercüme külliyatı 

7 nci aeridea 

61-67.7 kitap 
61 Vikontun lSlllmU 30 
62 Lenelt II. 1. 
63 Uza J. 
64 Evlilik . 20 
65 Gizli Pamuk harbi so 
66 Blaanı tarihi ı. 
67 Senyolbeoı Avrupa eo 

dCSndUroü. 

l(.Q,.amazof Kardeşler 
Diye bafırdı ve bayıldı. açılarak Alyop berıet kararı aldı. 

Yazan: Doatoyev•ICi 

Saçları dağınık, yllzU solmuı bir 
geDS kız, sendeleye sendeleye mahke· 
m• alonuna girmiıti. Onun önünde 
herkes, dehıctc kapılnu§ &ibi açılıyor, 
yol veriyordu. 

Katerin tvanovna: 
- Lizl Lizl 

'!68 Diye haykırdı ve ıenç kıza dojru 
,, . ç..INDI Hall•ı Sille Ceqla - koıtu. Fakat Liz, onu eliyle iterek yo. 

Si °"1aıı ıı öldUrecejinl MSylemİfti. den p91rmadan geçerek cezayı ehilleri- luna devam etti. Gözlerini, kırpmadan 
, L. ~ iti yapacağına hiç bir ne dafrttı. ilerilere bakıyorou. Ti reisin önüne 
~ blr ti dnn: ıına bu tehditlerin Artık ı~yUyecek blfka ft}'im yok. &elmeden durmadı. Halk, hikimler, 

bir l'll)'et olduğuna kaniim. Vereceğinla karar ne oluna olsun tim. jüri heyeti ve kim varsa herkes ayağa 
-_ ~kılıniyetle 0 bu zihni diden sevıi ve itaatle k:rıdarım. Boy- kalkııtılar. 
'-t ttr~dtlc~rıı çekti. o İcanb valca· num kıldan ince. " Reiı, mübaıire ipret etti. Adamca-
~ birtt Ct ılerin bep..i kendilerin• Alyop ıuıtu. Uyandırdığı heyecan ğız, onu tutmak üzere ilerledi. Tam 
)ı d'tlııı :a1a çarpıldılar. övle dtıin ve kaplayıcı idi, ki aalon:la zamanıydı da. Çünkü yavru:uk nerede 

'4\d .. ' ~ıı.~n, filrrt iıyanlanndan h;çkırtk damlayıflarından blfll9 lıiç bir iıe kendinden geçecekti. 
i~ Oldıı taksiratını affetsin _ seı duyulmuyordu. Celae on dakika ta- Birdenbire Alyofadan yana dandü. 
~ ~· ıC. Aııı katil, kendi ipini til edildi. Gözlerinde sevinç yaşlariyJe ona baktı. 
~it -~ •-~detfnı Dimit.; de mad. Tatlı ve dilber bir hareketle, bir öpü. 
ttti "rııy0-.ba uğradı. - 8 - etik uçurdu. Sonra hakimlere dönerek 

11~ l'lit birrıırn, ki artık sizin de is- son derece kesitin bir s:sle · 
bir lcı.ı,, !ey kalmamııtır. Bizden Tam bu sırada kapı yanında kc-p:ı- - Bu. bir velidir. Bakın i~te beni 

"et, Yanıldığımız yerler. bir gürültü, herkesin baımr o tarafa iyilcıtirdi. 

Fiziyoloji bllmmndan, belki pek tid· 
detli heyecadlann eHrl clbi telakki e
dilen bu mudzell tlfa. berkeai bUyUle. 
mitti. Kasaba hlllanın hemen her biri 
Lizin baıtalıfmı blllyor " biç ldmae, 
bu ıifanın ıebcblnl AıJOPdan bqb· 
ıındı aramak iıttd~ 

Salon altilıt o!muttu. Kalklp oturm. 
lar, 16rWUyor, mmltılar duyuluyordu. 
Reiı bile çan çaı.rak halla ıutturınaf ı 
çalıımıyordu. 

Hilcimler de umumt heyecanın ala· 
ıına kapdmıtlardı. BUtUn bu dal&ala· · 
nıt içinde yalnız AlJOP akin, ~ 
o metin ve kcndlae Nhip!l. YUzUae 
aıka yakın bir ıeY,Ue blkan k&Jabalılt 
eWUımUyor ve sözlerine, bUtlin saa
detlerden, tekmil sevklerden daha Oı· 
tün bir iç netesi veren melek yaıları 
doluyordu. 

tıte bu aralık Ruı adli~ tarihind~ 
belki eıine hiç raıtlanmay2n bir ~5rlise 
oJdu. Reis, jüri heyetine, müzakere i~in 
çekilip çekilmiyeceklcrini soruu. lrc;> 
' · ' "" "Fi zumu yok ı .. dediler ·ı-e celse 

Katerln tvanovna, Lble birlikte onu 
eve eötUrdU. Ama 1UnUn kabran:anıru 
halkın kucafından koparıp almak ko. 
lay delildL Bereket Alyop, taıuacak 
derecede derin, bUyQk ve sarsılmaz ıü· 
lrOniyle onlara hikim oldu. 

Bve •ardıklan zaman Madaın Kok
lakOYU orada buldular. Kızını aramağa 
çıkauttı. Uzl yürür aörilnce az kaldı 
sevinçten aklını kaçırıyordu. Daha o. 
gUn iki ıenein nitanlınma töreni ya· 
pıldı. 

Madam KolrlakoY, Adetini unutarak 
taılnn •e mOballgab konuımadı. Kate. 
rin lvanovnayı ıelince, o Alyopya 
dindarane bir hayranlık beıliyordu. 

Delikanlının gü1ümseyiıi asla eksil 
memekle beraber, arada sırada bakış 
Janna carip bir daJımJılr geliyor Vt 

sanki uzak zaman dalgalan içinde alın 
lannın yuıımr okuvordu. 

tvan hlla deli idi. 

S~N 
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ı- Şirketi Hayriyeden : 
~ı iENEZZOH S 1 ' 1 

' Kıymetli Sanatkarımız kemani SADİ JŞILA YIN idare. 
sinde memleketin güzide Sanatkarlarından mürekkep BİR SAZ 
HEYETİ ve Lokantacılıkta şöhretile maruf olan P ANDEL1 
taraf mdan ihzar edilen nefis büfeyi hamil 7 4 numaralı Vapu. 
rumuz yarınki Cumartesi günü köprüden saat 14,30 da kalka-

1 
rak muayyen iskelelerlınize uğradıktan sonra Boğaziçi ve açı
ğında cevelan yapacak, 20,45 de könrüve gelecektir. -----·· 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

izmir Sür'at Postası 

işletme 
ilanları 

lstanbuldan 20 ağustos pazar günü kalkması icap eden İzmir 
sür'at postası, !zmir Enternasyonal Fuarının açılış merasiminde 
bulunmak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini teminen yalnız 
bu haftaya mahsus olmak üzere 19 ağustos cumartesi günü saat 
11 de kalkacaktır. (6239) 

lstanbul Valiliğinden: 
3 Atölye Ustası Alınacaktır. 

Çocuklarr Kurtarma Yurdu Marangozluk, Demircilik ve 
terzilik atölyeleri için Kırkar lira ücretle ustabaşı alınacaktır. 

Marangoz ve Demircinin sanat mektebinden, Terzinin Terzilik O

kulundan mezun olmaları lazımdır. İsteklilerin her gün saat 15 
ten sonra 25 Ağustos 1939 tarihine kadar Darülacezede Yurt 
1\Iüdürlüğüne müracaat etmeleri. (6208) 

Z AY t ZAYl 
Heybelinda orta okulundan 1-6-936 

Bayanların mahrem tuvaletlerinde kulla

nacağı gayet sıhhi el çantalarında bile taşınan 
ve en ince elbiseler altındo. belli olmıyan. vü

cuda bütün serbestiyi veren gayet kullanışlı a
det bezleridir. FEMiL ve BAGLARI her ec
zane ve büyük mağazalarda bulunur. 

Yozgatta mevcut elektrik tesisatına ilave olu· 
nacak yedek motör alternatör vesair tesisata ait 

eksiltme ilanı. 
Mevcut elektrik tesisatına yedek olarak alınacak 150 - l~Ci 

normal, 185 • 200 azami daimi takat üzerinden bir lokomobil 
ve bunun muadili ı 70 - 180 kilovatlık biı· alternatör ve diğer 
tesisatla birlikte muhammen bedeli (39763) lira 59 kuruş. 

tur. · 
A - Bu işe ait fenni şartname ve kapalı zarf eksiltmf 

şartnamesi ve plA.nları bir lira 82 kuruş mukabilinde almabi
lir. 

2 - Eksiltme kapalı zar! usuliyledir. Lokomobil vesair te
sisatın ihalesi tarihten itibaren 12 ay içinde ikmal edilerek ka
bulü muvakkat için hazır bulundurulacaktır. 

3 - 12 Eyltil 939 sair gUnU saat 15 de Yozgat Belediye dai
resinde Belediye Encümeni marifetiyle yapılacaktır. 

4: - Eksiltmeye girebilmek için 12 Eylül 939 salı güniı 

saat 15 e kadar 2982 lira 90 kuruş muvakkat teminat ile 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanunu ile muayyen vesaiki encümı>
ne tevdi etmesi şarttır. 

5 - Daha fazla maltımat almak isteyenlerin Belediyemize 
müracaatları iHin olunur. (5571) 

193'9 e imli 
Memleketimizin en güzef ve en ucuz 

EYVA. ·zü 
inkıbazı defeder, iştihasızlık ~ 
zımsızlık, şişkinlik, bulantı gaı 
Karşı /ay dası vardır. J/ 
yemekten sonra bir tatlı~ 
şığı. yarım bardak su içit11 

köpürterek alınabilir 
rri 

Ş . 3Q iki 5Q dört 8Q kr. HASAN ıs~~ 
ışe ı misli ı misli markasına dı 

N<J,, 
ı 

2 
3 

" 5 
6 
7 

VA 
Yazan ve fürkçeye çevirenin adı 
Kader l Vollerden) Asım Us 
Olimpiyad oyunları Vildan Aşir 
J\ılerans Terras esrarı (Galopın'den) G. V, 
Yugoslavya scyııhat nollıırı Asım Us 
Sıırk Eksprcsintle cinayet (Chrislie'ı.lcn) v. G. 
Etrüsk Vazosu (Prosper Melrme'den) lfayd:ır Rifat 
Her memlekette birkaç gün (Muhtel if mücllirlerden) 
Ahmet Ekrem 55' 

·6 
Son korsan (Fon Lüknerde'den) Fethi Kardeş '~o 
Kafkas hikayeleri ( Kaıbek'ten) Niyazi Ahmet 1:6 ' 
Son Ehlis:ılip muhıırebeleri ( Kollins'len) Ahmet Ek ren:> 2~o 
Fııtbol kaideleri Nüzhet Abbas 

haftahk gazetesidir ~ 

VAKiT K'f b • I ~ Eski Feyziati -;1 
.. 1 3 .~VI' Yatılı B O (; A Z J Ç l L l SEL ER 1 1a~ 

Dun ve yann tercume Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi bin:ısmda, kız ve erkek kısı:nııatl 
külliyatı dairelerde olmak üzere Llse ve orta okul. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Sarayıard~~ No. 41.50 5 ci seri 
il Dö Profund.ia 
42 Günün hukuki ve içtimaı 

meseleleri 
43 Eflatun 
44 Gizli harpler 

Kr. 
fi O 

75 
35 
75 

Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylar da okul direktörlüğUııe 
racaat edebilirler. lstivenlere ınekten ta=esi gönderilir. Telefon~ 

45 Disracclinin hayatı 
46 Metafizik nedir? 
4:7 Yeni ada.m 

İrsiyetin te.ililerl 
Politika !elsef~i 
Estetik 

• 48 
49 
50 

100 
25 
75 
75 
75 
2~ 

610 

BUGON 
KUM6AQAS\NA 
PAll~ATAN 
KOCOK EL Bu serinin 

4 
fiatı 610 kuruetur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 i:!ıkon· 
to yapılır. Kalan .t.88 kurşun 

1.88 kurueu peşin alto.arak mille. 
baki.!ıl ayda• birer· lira .ödenmelı 
llzere üç taksite bağlanır. 

. YAWN 
CEt( .DEFTEQJ1 

Devlet Deniz Yollarınılan almakla 

oldııHlllll tekaüt nıaa51ma ait 142 .i\o. 

lu dizılanınıı zıı:ri eltim. Yenisini a

lacaj{ııııdaıı eskisinin hiıkınii yok
tur. - Scşcl Bolca. .(K. 1. 218) 

ve G/115 ııurnarah lasdikn::ımeyi z::ı- ----------

yi etıiği.rr~cl~n, ~:eni~.i çıkarılac.~ğııı.,.l .. ••••••• .. -
dan cskısının ııukmu olmamak uzerr Ankara caddesinde 

IMZA,ATAf1 
~OYOK '--

OLACAKTIP ilan olunur. - Kanlıca poslalıaııc ua-I 
ıııııda Balıire Te::kurtaran. o:Hi!Hi) Kiralık kat 

1 

ve odalar 
Ankara caddesinin en haki 

noktasında, Orhanbcy hanında 
kat ve oda olarak kiralık yerler. 

Altındaki ilan bü~o_.., .. ,, mii 
raraat. --------

ZAYİ 

İslanlrnl ·t5 inci ilk okuldan 
2:1 - <; - :19 da :ıld ı~ı nı 455/ ı 2i mı- ' 
ın:ıralı cliplom:ıyı z;ıyi ettim, Ycııi'ii-
ııi al:ırağımrl:ın <.''il\İ!-.İnin lıiikıııii. 

yokJur. - 171 ıııırııaralı llıılıisi J\ıır. 
daş. (2!1!156) 

Z AY t 
Bahriye Efr:ıılı Crlilc mcklrhiıı 

miircltcbalında a'krrliğimi ifa cılirı 
aldığım lcrhh trzkrrrıni k:ız:ıcıı 7.:ı~ i 
ctliııı. Yrni,ini ıılıırağııııtlıııı c'ld:-.i. 
ııiıı hiikıııii yoktur. - Siirmrıır. m
krrlik şufır.~irıc J.:aµıf/ı -Çıııra /.:İİl/İİfl· 
den l'ii-<kiiUii ntiııllorındoıı .117 do
{jrımlıı 1'usııf o{j/ıı /.~mail. (K. 1. 2 li) 

SAHlBI : ASIM US 

Basıldığı yer: V AKIT f\Ialbaası 
Umum Neşriyatı idare eden: 

hakkı tal'lk us 

I 


