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Büyükada
ga dün su 

verildi 

r Fransız - A4man j 
Hududunda bir hadise 

Berlin, 19 (A.A.) - D. N. 
3. Ajansı, Leidingen civarında 
,:-ransız hududunu yanlı§lıkl~ 
geçen Alman ordusuna men
mp iki ki§i ile bir Fransız güm. 

( }' qzısı 2 incide) 
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rükçüsü arasında bir hadise 
vukubulduğunu bildirmektedir. 
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~ Hava taarruzu dün yapıldı Dü~~~le~~~;ine 
" Mefruz hücum tayyareleri muvaffakiyetle tardolundu 1~c::e"~:~$.2 

..___ Halk şayanı takdir bir. intizamla ~as.f korunmam~ bü!~ hükümlerine riayet etti :;~:~~~~"J~~nı';'ı:~ 
~ DU kü ha a taarr d e ıabaıık köye gelince Mim şef oto-
, .... 11 sır ordusun- .~ n v uzu en me- mobillerinden inerek kendilerini 

d 
,.._, " sinin diğer resimleri sonuncu kW'§ılayan lnecelilerin hatınnı 

an selam Sahifemizdedir sormuş ve çocuklan sevmek SU• 

'\"azan: Sadri Ertem 
Mısır d 

tıı ,, or usu topçu kumanda· 
•'tıeraı H·· ·· tıı11 • usnu Ezzeydi Paşa-

hey rıyaseti altında bulunan bir 

ltrı~!· ~ısır ordusunun se l fını -
'Çirı I Turk ordusuna bildirmek 

a. starıbufda bu lunuyor. 
"'•Sı r o d . Otd•· r usunun cunıhurryet 
.. suna .. 

laka gosterdiği kardeşçe n-
bir Yak ın şark tarihinin ycnı 
tiı :.aflıasın ı bir kere daha bn· 
dır. ır §ekilcfe ortaya a t makta· 

Çütık" .. 
h"ri u, ırıustakil Mısır ile cum 

Yet Tu"rk· · d •ıAı '•fla ı yesı araırn a sı a ı 
ht ;ı rıa kadar nüfuz eden hn 
bitfit~fft.~kisi ve dünya görüşü 
bttıi ~ bır yeni tarih safhasınıll 
'ay11 aşt ı alametlerinden biri 

..,.'' Yeridir. 
hı.ıt 111

•tler arasında siyasi veya-
resıtı• 

ll'ıUes 1 ve hususi bir takım 
ttıaıc. '~eleri birbirine tanıştır- • 
~Ulllıç .. atta. işbirliği yaptırmak 1 
ıstikıa~"dlir. Fakat yaln ı z milli 
li iıu~'~ koruylıcusu olan, nııl
ta)e .

1
1altltA, ,başka bir siynrj 

dtt k 1 e alikası bulunmayan or 
'derı U>t.~etler i arasında teessüs 
ltrirı ~Orüş birliği esasen millet
tıaı1d ayatları bakımından ına. =i"'~~"".il:::i" 
~ (/)rutuııı 9 ıuıcıula 

~acaristan 
Af ihvere 'el ah il 

>tf olacak mı? 
~~'car H .. 
''l\lao( • • ~rıcıye Nazırı 

•U •nı ıle dört saat 
ren bir mülakatta 

retile iltifatta bulunmuştur. Mitn 
Şef bu köyün refah ve ferah eser
lerini takdir ederek köylüye 
meyva fidanlıklanmz var mıdır 
diye sormuştur. 

Baş öğretmen ve tarım ba§ı 
sekiz dekarlık meyva fidanlığını 
''e yirmi dekarlıkta onbinlerle 
kavak ve dut akasya yeti§tiren 
kollektif fidanlığı ve dört sena .. 
denberi büyümüş beş bin kavagı 
göstermişlerdir. 

Trakyanın büyük konağı Muıt 
Şef İsmet tnönU, bu sabah saat 
onda Kırklareli istasyonundaki 
trenJerinden a~arak otomobille 
manevra sahasını teşrif buyur -
muş ve öğleden sonra saat 15,30 
da dönerek vagonlannda istir&. • 
hata çekilmişlerdir. 

Milli Şef, saat 18 de Başvekil 
Refik Saydamı ve Nafia Vekili 
Fuat Cebesoyu kabul ederek ken-

1 dilcrile yanm saatten fazla g<J. 
riişmU§tür. 

Bunu müteakip şehirde bir 
gezinti yapan Şef hastane ya
nındaki Göçmen mahallesine !ıı -

... Nminutfur. 
Burada Göçmenlerle. temas eden 

~ Milli Şef aldı~ f&abattan ve Gaç.. 
menlerin durumundan memnun 
kalmı§Qr. 

Cumhur reisimiz buradan hu • 
susi trenlerine dönmüşlerdir. 

Kırklareli halkı Milli Şefin 
Kırklarelinde bulunuşu münase
betile bugün ve bu akşam da 
mutlu bir bayram sevinci yaşa
maktadır. 

Manevralar son safhasına gir
miştir. Harekat hararetle devam 
etmekte ve kıtalanmızın her 
gUn emsalsiz m uvaffakiyetleri ll bulundu 

':da, 19 (A.A.) - Havasa- ·~~~-~~~~~----...-----------;;;:;:::::= kaydedilmektedir. 
.\t an: 
~~nYanın tahsis ettiği tay · 
t~ıeıt ~ dUn saat 15 tc Romaya 1-
~~. lt a~a~ hariciye nazın Csa 
fıldu.~ ~lını ile Ciano da hazır 
llı~liıt aldc dört saat süren bit 
e._~ atta b 
d~l', ih . ulunmuştur. Kont 
'<111 aYrıl linıaı bu akşam Roma· 
\ ltorn acaktır. 
Ilı~ ~i;nın siyasi mahafilindc. 
rı:'i bareun bu kadar kısa sür-

D a nzDgd e 
Polonyah gümrük müfet· 

tişleri tahliye edildi 

"' ~ı h8_d· l ı._..\'\ıltu ıs: erin pek yakın 
'lijl', huiacagına atfcdilme::C . Diüı şehrimizde yapılan hava tatbikatından götüııüş1er: Tayyareler lstanbul semcısmda, Taksinı m"'yc7r.ımna atı1aıı bomba, kaçı§aıı 

(Devamı 9 mıcuda) halk, bir yaralı neklediliyor, sığınak haline ifrağ cdilc>ı bir camide halk tatbikatı takip ediyor 1•c diil.:7•an içine saklananlar ••• 

Denzig, 19 A.A.-14 Ağus. 
tosta Danzig limanını tefti§ 
ettikleri esnada Hitler aleyhine 
bazı risaleleri kaçakçılık sureti. 
le ~ehre sokmakla itham edile
rek tevkif edilmiş olan iki Po. 
lonyalı gümrük müfettişi ile 
şoförleri tahliye edilmiştir. 

(Devamı 9 uncmlnJ 

Yzsır askeri lıelJeti Almanya Slovakyaya 
Orışehrimize gelerek merasimle karşılandı asker SeVkediyor 
Geçit resminde bulunduktan 

sonra Ankaraya gidecek 
/~ 

Bunlar Polonya hudutla
rında tahşit ediliyor 

• .\ Slovakya da Almanyaja ılhak edilecek 

ılt 

Bratislavada bulunmaktadır. 
Heyet daimi Alman askeri he· 
yetinin vazife ve salahiyetleri
ni tesbit edecektir. 

Bratislavada bir Alman as
keri kumandanlığı teessiis etti
ğine dair Times tarafından ve
rilen haberlerin aslı bu olduğu 

lzmir fuarı bugün 
QÇlillJOT 

Ticaret Vekili bu münase
betle bir nutuk söyliyecek 

~ıı- cı_,kcri heyeti cNin l:cnrlilcri11i 7.ar§tlıyanlarla beraber 
.( l'u:ısı 9 ıırıcmla) 

Berlin, 19 ( A.A.) - iyi 
haber alan mahfillerde söylen
diğine göre Slovakya toprakla
rının Alman ordusu tarafından 
işgal ve tahkim edilebilecek o
lan kısmının tahdidi için Al
manya ile Slovakya arasında 
bir itilaf imza edi lmiştir. 

Bir Alman askeri heyeti (Dcıııuııı 9 ıı11cuda). Bugün açı7.acak olan !::mir Fuaroıuı 'T«ipt.M 
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Bir 
1

d7'st~ ~~·k~~~-=ı 
Bir teneke yağ ilkokullara ait 1 ürk şilepçiliğinin 

inkişafı için 
Münakale Vekaletı yanı ve çok mühim 

bazı tedbirler almak üzere 

Büyükadaya dün 
su verildi 

... 

Azizim Sadri, 
Sana son mektubumu yazalı, 

J1erede ise bir ay olacak. Pek 
yalunda !stanbula. geleceksin di

, o gUndenberl elime kalemi 
1.lmadım. Pakat "Nice alametic:
belürdü ielmedin!,, . 

Maamafih, gazetelerde, Mos -
kovada açılacak olan ziraat ser
gısine gideceğini okudum, her 

alde, giderken olsun, buraya uğ 
nyacaksın, o zaman görU§Urüz. 

Lakin sana, daha evvel, söy -
liyeceğim blrşey var. Başımdan 
uhaf bir vaka geçti, onu anla
tacağım: 

Bir hafta evvel, evde oturur -
ken, kapı ça.lındı. Açtım. Bizim 
kapıcı. Elinde bir gaz tenekesi: 

- Bunu, dedi, bir hamal ge-
tirdi, sizin mi? 

- Nedir? 
-Yağmış. 

Ben kimseye yağ ısmarlama -
.Dll§, ve satın da almamıştım. 

Belki refika ısmarla.mı§tır diye, 
içeriye dönUp sordum, menfi ce· 
vap· ~erdi. Kapıcıya: 

- Hayır, dedim, bizim değil. 

- Değil amma getiren hama-
im elinde bir adr ~s vardı. Bizim 
partımanın ismi •e sizin daire

mn numarası yazılı. Hatta ben
~en imza istedi. Ben "size sor -
madan imza veremem,, dedim. 
Onun üzerine "peki, sen sor, 
ben. ilerde bir yere mal bıraka
l!iiım, dönüşte uğrarım,, dedi. 

Ben, kapıcıya, yağın bizim ol
madJimt söyledim, tenekeyi dı
şarıya ~ıkarttım, ve kapıyı ka -

tbm. 
Aradan yanm saat geçti. Ka

pı tekrar çalındı. Yme bizim ka
pıcı, ve elinde yağ tenekesi. 

- Beyefendi, dedi, hamal gel 
dl. Yağın size ait olmadığını söy 
ledim. Bana tekrar adresi gös -
terdi ve "burası değil mi?,, de -
di. Ben "burası,, dedim. (0 hal
de yağ da buranındır) diyerek 
bıraktı, gitti. öteki dairelere sor 
dum. Hiç biriSinin değilmla. De
mek yağ sizin. buyurunuz, alı -
nız. 

Şaşırmışbın. Yağ tenekesini alıp 
mutfağa koydum. Bizim Nazmi 
Acann dediği gibi "halile,, ile kar 
şı karşıya geçtik, dil§ünmeğe l:ıaş 
ladık. Acaba bir dost hediye mi 
gönder di? L8.kin bu zamanda 
hangi dost insana bir teneke 
yağ hediye eder:' Yoksa, her
hangi bir yağ tüccarı, malını sat 
mak için böyle bir usul mu bul
du ? e'jylc ya, ekseriya, böyle bir 
vaziyete maruz kalanlar, tene · 
kcyi açarlar, birkaç gün sonra 
mal sahibi gelir. "Madem ki aç 
tınız, parasını veriniz,, der. Siz 
de mecbur olursunuz. 

Evet, bütün bu ihtimalleri dü
şündük. Misafir gelen arkadaş -
lara, hatta bu aralık tstanbulıı. 
izinli olarak gelmiş bulunan 
Nurettin Artama sorduk. Kimse
nin haberi yoktu. Arif Dinc.ıya 

meseleyi anlattık. O, bilirsin, ye 
mek pi§irme meraklısıdır, bu 
yağ ile birçok tecrübeler yapma 
ğa kalkı§tı. Bir b şka arkada§. 
. ·ağı, paylaşrnağı teklif etti. 

Böylece, aradan giinler ge<;i· 
yor, her akpma eva dömince, 
hep yağ tenekesi · ile karşılaşı
yordum. 

Nihayet, bu işin hukuki cep· 
heden nasıl halledilebileceğini, 

tistadımız Hakkı Tank Us'n sor 
mağa karar verdim. Kendisini, 
yeni yapılan ve muhtelif 3 merfü 
venle çıkılan daireainde, dört 
tarafa nezareti olan iki pence -
enin ortasına yerleetirdiii ve 
ızcrindc Uç telef on bulunan ma 
• mm başında, m rhum Ubcy
uilah F~endlye ait yazı metri.ı
atınm ayetlerini "Fethürral.

nan,, dan arayıp litincelerini . ·n 
zarken buldum. Meseleyi tef er -
ıi.iatilc anlattım, gill!'.'rek: 

Yazan: Fikret Adil Tarih aritmetik kit~?ları 
müsabakaya kondu 

1:lt okullann döı:4üncU ve be· 
şinci sınıflarında okunmak Uıe· 
re tarih, "arit~tik kitapları m1\-

0, Ebüzziyazade Velide, mat - anf vekilliği tarafındnn müsa . 

- Bunu, dedi, olsa olsa Hasan 
~{umçayı halleder, ona sor. 

Hasan l{umçayma sordum. 

buat hUrrlyeti hnkkındaki ceva· haY.aya kQıDmuştur. . 
bını yazıyordu. Başını kaldırdı : Miisabaka bir eylül 939 dan 

- Meselenin dedi matbuat ba§lıyacak, 29 şubatta sona e-
' ' re · f bUrriyetine dokunur tarafı olsay c~ ır. 

dı, geyik, efendi hazretlerinden .Bu m.ü~bakaya bütün öğret 
fetva çıkar derdim. Lakin bıt \mcnl~r ıştırak edebilecekle.rdir. 
hUrriyet\; taama taalluk edoo 'Mlısabakada kazanan kıtap· 
bir iştir. Midene ve kesene gU- lar 940 yılından itibaren 943 yı · 
veniyorsan, aç, ye! 

Azizim Sadri, I 

Bu cevap da beni tatmin et· 
medi. Bereket versin, ogUn gc . 
len Maç gazetesinde şu fıkrayı 
okudum: 

hna kadar ilk okullarda okutu . 
lacaktır. 

Muallim muavinliği 
imtihanı 

Orta okullara alınacak mual
lim muavinlerinin imtihanlanna 
bir cyltilden itibaren Universite-

Hollandalılar, Alman tehlik'3. de başlanacaktır. 
sine ka~ silahlanmışlar ve hu.-1 İmtihana girmek üzere verl
dut boyuna asker yığmışlar. AJ. len müddet dün sona ermiştJr. 

man askerleri, Hollandalı asker Şimdiye kadar 700 kişi imtihıı.
lerle başlamıı;ılar alay etmeğe. na girmek Uzerc müracaatta bu 
Mesela, soba borularını alıp Uze- Iunmuşlardır. 

Evraklan vekllet tarafından rine "Hollanda topçusu,, diye lcv 
balar asıyorlarmış. Hollandalı· tetkik· edHmektedir. Kendilerine 

ay sonuna kadar tebligat yapı. 
lar kızmışlar. ~ntikam almağa laraktır. 
karar vermişler. Rüzgann Alman Oıtüıte iki ıene kalan 
toprakları cihetine estiği bir talebeler 
gün, tam hudut noktasında ateş Bir sınıfta ilstUste Jki yıl ka
yakıp yağlı yağlı biftekler kı- lan talebe imtihan talimatname
zartmağa başlamışlar. Bu nefis sinin 47 inci maddesi hükilm1c
koku, Alman hududuna yaytlın- rine göre, okuldan çıkanlır, bıı 
ca, her glin ha§lanmış patates tn.lebelcr bir yıl daha hususi b\r 
ve lAhana yemekten nazi iman- cıkula girerek tal:tillerlne dev:ın1 
lan dal)i gevreyen Alman asker- edebilirler. F:ıkb t UçUncü yıl 
lerl dayanamamışlar ve kaçma- sonunda da resmt bir lisede im-
ğa başlamışlar. tihana tabi tı.ıtuhırJar. Şimdi ü· 

Bu mUnasebetle aklıma bir§ey çUncU yıl imtihanında engele 
geldi. Onu ~PMJlk ~İYPı:\Pllk ,.ı veya bUtünl :meye kalıp kalamı

yıı.calrlan ha!durıC:a Maarif Ve -
Şimdi bekliyeccğlm, sana bu killiğine al!kac!arlar tarafından 

satırlan yazdıktan bir hafta son sorulmuş ve cevap alınmı§fu'. ' 
raya kadar yağın sahibi çıkmaz· Bu talebeler engel veya bü
sa, tenekeyi, olduğu gibi, Alman tUnlemeye kalabileceklerdir. 

Şehrimizde bulunan MUnakale 
Vekili Ali Çetinkaya Türk şilep -
çi!iği ile alakadaı olmağa başla
mıştır. Bugün mr.alesef ~em le • 
ketimiz §ilepçilikte çok geri bu. 
lunmaktadır. Halbuki kolnŞumuz 
Yunanistan bugün dünyada dör· 
düncü dereceyi hai;dir. 

Hususi· teşekkililer ve ellerde 
çok çabuk ilerliyeceği anlaşılan 

şilepçiliğimizin bir an evvel te -
rakkisi için Münakale Vekaleti -
nin idaresinde bulunan "Sosyete 
şilep,, teşkilatının daha genişle. 
tilmesi. Avrupadan yeni ve az 
kullanılmış birçok şilepler alın • 

maaı kararl8.§mı§tır. Bu huausta 
meclis açıldıktan ıonra tahsisat 
istenecektir. Ya.kında bütün ih · 
racat maddelerimizi .kendi vapur
larımız.la Avrupa~·a nakle mu -
vaf fak olabileecğimiz ilmlt edil _ 
mektedir. 

Bu takdirde bütün encebi kum 
panyalara vermeğe mecbur oldu. 
ğumuz milyonlarca liramız mem· 
'ekette kalmış olacaktır. 

Bundan başka şilep adedi faz -
talaştıkça dahili hatlarda da hay 
van, yük ve qya ıileplerle nakli 
edilecek; yolcu vapurlarına yUk 
almmıyacaktır. 

Gazi terbiye enstitüsü 
B kursu 18ğved!ldi 

Yazalı imtihanda lstanbuldan ka-
zanan öğretmenlerin isimleri 

Büyükadaya su verme t~İ· 
satının açılma merasimi clütl 
S<.bah yapılmııtır. 

Dahiliye Vekili F ai'. Oztrd• 
Vali ve belediye reis! Doktor 
Lutfi Kırdar, İstanbul nıebıı,.. 
larından çoğu ve bazı mehdi' 
hır, §ehir meclisi azalan, adalı
lar merasimde hazır bulunlllut"' 
lardır. 

Davetliler 9, 15 vapuriylc ~ 
-laya gitmi§ler, vapur isk~ 
sinde Ada kamyamakm ve 
Kemal ile Parti başkanı Sü)c)'• 
man, Adaları güzelleştir1'1' 
cemiyeti aialan tarafından kaJ• 
-ılanmıqlardır. iskelede arabr . ~ ~ 

lar hazırlanmı§tı. Davetliler iif" 
rabalarla Madene götürüh1' 

111 lerdir. Burada yeni yapılrnıt 
tevzi merkezinin etrafmda tdf' 
lanılmı§tır. ;t 

Bir müddet sonra Adaya fil 
suyu getiren Deniz.bankn1 
vapurları görülmüştür. Bu~~ 
dan birinde tehir orkettp"'" 
milli martlar çalıyordu. 

Su tankları yeni yapılrnlf "' 
lan iskeleye yanaştıktan -~ 
hortumlar iskele üzerı~~ 
boruya takılarak au ve~ 
tir. Bu sular terfi merk~ 
gitmekte. oradan adaya ,,,.-

Gazi Terbiye EnltitW!ünde mev r.ere tehrimizdeıı yazılı imtihana tılmaktadır. 
cut olan B kurau llğvedilmiftir. giripte kaz.anan ilkokul öğretmen ilk su terfi merkcbine ;;_ 
Hu kurs orta okullara öğretmen lerl ıunlardır: lince orkestra İstiklal M 

· · k d 1 •- b çalmıf, sonra vali ve bel ,ı 
yetıştırmc tey i. Bu yı orta o • atan ul 33 llnctı okuldan Ni - reisi Doktor Lutfi Kır~,. 
kul öğretmeni olmak üzere vill - met Göktaf, l&t.anb\ıl i7 den Sel
yetlerde açılan yazıh imithanla • ma Çelim, İstanbul 4 7 den Le • nutku söylemittir : 
ra girenlerin evrakı vekalet ta - man Göksel, İstanbul 48 den Kad "Sanym arkadaılar; ~ 
rafından tetkik edilmiştir. Kaz.a- riye Kadıköy 8 den Sevinç Ba _ lstanbulumuzu, muh 

ı dl d.. ·ıa t kW ... ı. 'x dıkx., 8 ..a~- " varlığını tC§kil eden ç nan arm f an un vı Tye • .,....., a v,, - .ıv.emnune . · . d Adal 
tur dlrektörtuklerine 'btt~trttinlf:,. ~.ı . .ı.tanlful 61 &ın Sıt!u t>lııg ıç!rıtr ~ ann e 
tir. Yazılı imtihanda muvaff~ Q~~.Reş~jy,e ~ö~en N~ g

6
uze ıkler~~le şüphe tJ 

olanlarm aynca Ankarada bir de mi 'nlrel, Kartal Penıdikten llyas ç k ~JJ8usı ve kıy~e • 

yaya göndereceğim. Her halde. 
bu işe Bay Göbels, kızmaz, Us -
telik teşekkür eder, limit edi
yorum. Öyle ya, King Hol gibi 
mektup göndermiyoruz ki! 

şifahi imtihan geçireceklerdir. Akman htanbul 61 den Fazilet mcvkıı vardır. Kalplcrı 
Gazi EnstitUsUne talebe olarak Arkan, 'Kartal P~dikten üz.ettin ls~nbul sevgisini bira% 
girmek isteyenler için bir §ifaht Bora, İstanbul 22 den Sadiyedir. edine~. ~ra~ adaların 

Mürekkepler imtihan ihdaa edilmiştir. SözlU imt.Uwılar 21 eyIUlde An n:ı.evkunı. <;iaima sara.hatl,~ .;a 
Orta okul öğretmeni olmak U - karada yapılacaktır. ruz. Bu ıtıbarladır kı, şeP'"', 

ucuzlıyacak mamur, en mutena, ell 

Y e • d bir parçası olmu§lardır. 'f 
Fakat azizim Sadri, bu hare- Maarif Vekaleti bu itle en 1 sa na . ., 1 o a- ra rağmen adaların bug~ 

ketle ekmeklerine yağ sürmliş ehemmiyetli surette . aY dar bir türlü halledil~i 
olmaktan da çekinmiyor deği- met1rul oluyor 1 1 aaslı bir derdi, susuzlui'!W' 
lim. Halbuki maksadım, Hollan - Mekteplilere llzım olan mU- 8 r 1 açı 1 y o r lstanbula geJip ve ~ 
dalılar gibi, tabanlarına yağ sür· rekkebin ucuz olarak temin edil- batladığımm ilk daki~,İf 
mektir. mesi için alikadarıa·r tarafından •-'--'ard yi oda1 •- itibaren ehemmiyetle e1'ı:ı1 

N d . ., Gelecek ay sonuna doğru An - mm...... a sana an ~ ·· · d d d .. ~ 
e ersın . tetkikler yapılmaktadır. ı..ıı ~ıı~ .. xyı--·,....,..'r. Sa- uzerın e ur ugum rıı . 

karada toplanacak ticaret odala- IU vu -...a• mv _...." .. W\U da Ada ~ 
Gözlerinden öper, buradan ge- Bu işle bizzat Maarif Vekili nayl odalan ıimdiye kadar tama ar~m suyu . 

Hasan Ali Yücel allkadar olmak n kongresi için bütUn hazırlıklu men ihmal edı' l••· ........ yicı'l•rin planda yer almıftı.. _f~.) f.."" çı;:rken beni görerek, daha mü · ta l k u red" ..... _... " oJll"',,,, -~ 
nasip bir hal çaresi bulurs11n tadır. Mektep kitaplarını, def- marn anma ze ır. dertlerile metgul olacak ve onla- bu .. o kadar kolay hır j~ ~ 
bildirmeni rica cderim. terlerini, ve kalemlerini ucuz:.. Kongre ile dahili ve harici Ut- rm bükfunetle temaamı temin e- Etudü, ?!anlann_m .h~. ~ 

mal etmeğe çaJtp.ıı vekllet, mU· kilAtımızda bu.ı delitlklikler o • decektir. Bu sebepten bu tetkL ıı, servısın tanzımı ıçiD ~ ~~llJ 
Fikret ADIL rekkebin çok pahalı olduğunu lacağı bazı ticaret borsalarmm llta çok ehemmiyet v~rltmekte- dar diğer tetckküller!e ~1t ~ .,, 

-----------görmüştür. Mürekkebin pahalı. llivecİileceği bi!haua birçok ve müzakereler yapı~--

Adll·ye mu·· steşarı lığı bilhassa gişesinden ileri gel- , tabık kalmmaaı veni. -~ 
mektedir. .- - - - - - - - - .- - - ......._.,.CM• •ez len ha .. r.ekete geçip_te•ı" JI" ,J • ~Lfi.LJWWWWW ,_. ,_. ""9'4 1 ,, 

Avrupadan gelen bu fileler- ma ı ıçın tam sckız: aY 
den çok yUkaek gllmrUk alın- "Harp edebiyat.,, üzerine... sarfı icabeylemiıtir. -= .. ,,.,, 
maktadır. Vücuda getirilen t~~ r ._ 
Yakında bu hususta .Maarif Son Posta arkadaımuz ya. dedirler. Türkiye ile herhangi gün i§letmeye açarkeJ! t.W" ~ b· 

Adliye mUsteşan Selim Nafiz Vekaletine bir rapor verilecek- zıyor: bir memleket arasında harp diyorum ki sayın A~ lıi' ~~ 
ile müddeiumumi Hikmet Onat tir. V:ekilet mUrckkop şişelerin - !§itiyoruz ki, geçen gece heli ilin edılmcden. o memle. §Batm devamı müd~_w ~ ~tlf 
dUn sabah tapu dairesi:ıe gide- deki gUmrliğU indirmek Uzere Banko di Romanın sehrimiz. ket teheasmm burada düıman raz sabırsızlanmıı ?~,-.," l.~ 
rek adliyeye tahsis edilecek kıs- tesebbüslerde bulunacaktır. deki şubesinin kapısındaki cam muamelesi görmesi ihtimali geçen bu müddeti il ~-

Tapu dairesinde 
Adliyeye aynlacak 

kısmı gezdi 

mı gezmişlerdir. Bir şi~e mUre.kkebin en fazla levha birkaç meçhul el tarafın· yoktur. miyeceklerdir. L-1rk~ I' ,~ 
Tatilden sonra açılacak yeni beş kuruşa tedarik cdilebilecPği dan kırılmış. Kaldı ki, bu gibi durumlar- Uzun devirler ~~~ ~ 

mahkemelerin çalışacağı kat ta- umulmaktadır. Fikırlerin bu derece müşcv- da bu gibi fırsatlan ganimet demiyen bir itin sekıı .. t#';.ı ~ 
mir cdilmeğc ve mahkemelere vef, sinirlerin bu kadar geı gin bilen birtakun kal'l§tıncı un- tirilmiı olma!mı hii~ ~ ~ 
mahsus kürsiiler yapılmağa baş- Ziraat Vekili şehrimizde bulunduğu bir zamanda buna surların da, sırf tahrik olmak ile kalmıyacaklar, bı ~.w b .... lıt 
lanmıştır. Bolu ve civannda orman işle- benzer lafkmhklar her yerde için sebebiyet verebilecekleri idaresinin nuıl bir kdİ' 11' ,,, 

ri üzerinde tetkikler yapan 7..l- olabilı.r. Ni~ıkim .... siya.si vazi- ıhadisel~.ri n_azarıdi~kat~ alırsak çalı§mıı olduğunu ~dl· .!Jkl 
___ -P" ________ "aat Vekili Muhlis Erkmen, dün yetl-err . ııazıkleştıgı zamanlar. devlet uzennde muesaır olmak ceklerdir kanaatinde~r-,,,Y~ 

1111111::: p ip t · §ehrimize gelmiştir. da sefaret binalan önünde halk için bir zamanlar tatbik edil- Biiyük Milli Şef.çok , \ 
.::. azar azar eıı la dah Ba J · .:.u t. 
- Vekil, bir mUddet kalacak, nümayitleri yapıldığı sık sık miı o n gürültülü miting u. a §Vekillik en ·bi ,.,,,,-1, ~ ~ 
~ 20 Ağus. 21 A;zus. bazı işler üzerinde meşgul ola- görülegf"len §eylerdendir. Bu. :sullerinin ve cam •.atlama kah- bir hitabesinde us~~ sıs ...-~ 
~ caktır. na tecssiif etmemek mümkün ramanlıklannm ne derece teh. tabirini kullanıtllfJll& •. ~' -A' 1 <( 5 recep O recep :İJI ~ 
t- hı zır 

107 
hız r ıc 

8 
r.- aradn l.ıilhassa sUt işi de değildir. Fakat teessüf ederken tikeli olabileceği daha iyi anla- bütün memleket ı~~ 

---- 1 varuır. de önüne geçmek e!ueriya ka. 
1 

tılrr. Son zamanlarda ortalığı bir direktif oluyor. bel~~ 
vakıtlar ,,.3u~1.~l\"a•aıı 1 ezıınl 'ı .,,.. - - ~ _-. •r bil olmaz. garip bir harp edebiyatı kapla· ri yer yer, b~~.. ~ 

,. .~~ ~ Türk Cümhuriyetinin hak dı. Buna. timdi levha kırma ve ıu itlerini hallenu-·~7.k 
' - - - -- ve menfaatlerini teyit ve ilan 1 cam +ıııı•J.ma sakimli~ inzi- aıhhi ve medeot eti r. ne 

oııe 
ltludt 
Akşam 

Yatsı 

imsak 

!ı 1 1 I ' s tf; 10 14 VAKbT 1 -y - ~ ~ 
12 ı~ '.'.. Vi l ! 17 o , , a etmek hususunda eski devir. imam etmek istidadını gösteri- ihtiyıwnı karplaınJ! 1"!:tı.''" 
lfl Ot ~ o:. Hl ı' " O• a b0 ne lerden farkı, bu gibi küçük ha- yor. tan duin bir }ıaz :r 0)1ıııt tJd 
19 c 1 1 1 ıw OIJ,12 ()() rcketlere tenezzül etmemesin- 1 Dü,manı vurmak İçin aciz uyın Adalılar. ]cu dl~ 
20 4 1 

,, LO 
41 1 40 o ft un uz c'eı"'r ve bu topraklarda oturan iki tebcasma ırözclağı vermek Valinin çok alk:!ııırı f _ıt 

8 
: 2 3 241 8 24 1 b 1 b l 1 d T k k - a~ ,,. ya ancı ar 1 ir er ki. ken ileri, ür ün mertliğine ve kahra- nut uncan sonra 'k' ıtJYı 

Türk kanunlarının himavesin. manlığına yakl§m.:ız. (Devamı kaT~ :t ~ 



',.Q k~amın bir lirası ... 
nı ın Potlar muharriri (Vakıf) da çıkan bir yazıyı a.nJa. 

eze~ !. h~l~i .için biı· lira mükafatlı bir rnüsa~aka aç~ş: İlahi, 
•• · Bılırız, alaydan yetişme bir muharrirın terazısı ışte bu 
~ k~bilir; hele o yazıyı anlamaması değil, anlayamaması 
' a ~·idır; çünkü o satırları yazan, son hnftalarda gerçekte!1 

l:ıı~' ~r harb hali ilan etmiş gıbi ortalığı bir narh havası neşrı. 
:~ :ı:ba• edere_k sinirl.eri gerip sar~o~ etme~e u~aşa.nlara, ya 
fazı Yalık edınmek ıçin vatan lııssıyatı tıcaretine koyulan, 
aı: h~yecan ile cezbeye tutulanlara dokunmaktadır. 
On uıcıler anlıyamazlar: 

ili.de bu anlamak, vatan fikrini hepsinden üstün görmek feraga· 
~ldi:ıu.~nJ~ı.n harcıdır. Fecri gurup sanan haris~erin ha~cı 
l~r. ' ıkıncıler anlıyamazlar: Kendilerini kaybetmış haldedır-

•. . Bununı be d tt•V· "' ır lir .. a raber, o yazıyı ha!ledenlere nazlnnın vaa c ıgı 
.aro.ıı: ltlti.k~~tı biz yine kendisinin kazanmas; için ke~disine 

ik bedecegız: Dünkü Son Posla'da "bize yakışmıyan bır den-
~at~~ aşhklı bir yazı var ki, kendi idrak sevıyesinde olanların 

tur a .~ank diyecek bir açıklıktadır. Bunu kendisinin ''mesti 
' eınıi;· gozlerine göstereceğiz. Bunu okuyup anlarsa ötekini h~ 

i\.... olur· B b. • · b" d k d ~ ı· "PUp öte . · u ır manevı kazanç; bır ce m er. çı ar rgı ırayı 
kı cebine kor, bu da maddi kazanç? Artık gidip kumda 

• * * 

5-VAKIT 2ô :4ğustoı 1939 

Bulgar·istanda işlenen sıyasl 

Sof ya 
nas ı l 

hadisesi 
old u? 

Romen Erkônı~arp yüzbaşısı 
kendini öldürmeden evvel 

Sof ya sokaklarında cereyan eden esrarengiz vakalar 
Sof ya, (Arkadaş~mız bildi~i - rilmiş, bu çanta da Romanya/ yüzbaşısı otomobilin yanına ge -

yor) - Romanya ıle Bulgarıs • hariciye nezareti mUhürü ile mü !erek çantanın yok olduğunu gö 
tan arasında esasen gergin olan hürlenmişti. rünce , derhal Romanya sefa- J a o 
siyasi münaseb~tı bir derece da· Ayrıca bir de evrak çantası rethanesine gitmiştır. Hadiseyi p n ya 
ha bulandıracagından korkulan vardı. Sofya istasyonundan Bel· orada hikaye eden yüzbaşı, ay-
siyasi hırsızJık hadisesi çar- grada hareket edecek tren sa.at ni otomobille ve yanında Ro- Sovyet Rusyaya 
~mba günü öğleden sonra saat akşam 8,25 de Bulgaristandan manya sefiri Filoti ile ataşemi-
yedi ile dokuz arasında Sofya · ayrılacaktı. Yüzbaşı Paulitsu 0 liter Budi§ olduğu halde dördün karşı askeri 
nın ortasında oldu. . . gün Romanyanın Bulb'tl.ristan cü polis karakoluna giderek hır-

Bu hırsızlık netıcesınde Ro- sefiri Filoti ve ataşemiliter kay- sızın yakalanmasını rica etmiş - ittifak istiyor 
men erkanı harbiye zabitlerin · makam Budiş ile Romanya se· !erdir. 

lsbat 1 k k 
·" den ve Romen hariciye nezareti farcthanesindc görüştükten son- Polis icap eden tertibatı der- Tokyodan yazılıyor: o unsa ne ÇI aca r kuriyeleri~den .. 3~_yaşlarında yüz ra telefonla piyasa.dan bir taksi hal almış ve bu mahalleyi ablo- Başvekil Baron Hiranuma 

tli . başı Paulıtsu oldu. istemiştir. Borls bahçesi önünde ka ederek hırsızı aramaya baş - ile harbiye nazın General ita. 
· t\J.ıeı;y~/a.ilah arkadaşımız bir İtalyanın 1!.:rme.ııi olduğunu isbata HffiSIZLIK NASIL OLDU? bekliyen 1004 numaralı ve şoför lamıştır. Hırsızlığın yapıln1asile; gaki .. Avrupa karşısında Ja-

da bi • İtalyan olsun, Ermeni olsun, bu adamın kusuru !stan- Yüzbaşı Paulitsu salı günü Nikalofun idare ettiği otomobil, polise yapılan şikayet ve polisin ponyanm vaziyeti,, hakkında 
:~ııt e~~te çık_arıp ~yazdıklarına göre biraz .da _zorla ~ !tal- Bükreşten Sofyaya gelmişti. 24 yüzbaşıyı sefa:et?a~eden aı.m~~. ablokaya teşebbüsü 20 dakik;;ı hariciye nazm Mösyö Arita ta. 
~lıni sı, hatta - bız onun tarafından daha ılerıye gı~e~ek saat Sofyada kalan Romen ku. ve otele getırmıştır . Kunyer zarfında olmuştur. r~fmdan kaleme almmış olan 

~lttı<ii b ş olalım ki - Türke dUşmanca bir İtalyanlık etmesıdır... riyeri buradan Belgrada gide- hotele olan borcunu ödemett Bu hadiseden polis müdUrii bır formül üzerinde mutabık 
ht~ çaı unun Ermeni olduğunu isbata çalışmak onUİl a.saletirıi is- cekti. Kendisi Romanya hariciye maksadilc içeri girdiği vakıt ga- miralay Pantef haberdar cdilmi!'i kalmışlardır. 
': .. ~1§nıa~ gibi lehine bir gayret olmaz mı? Biz hep bir ağrz- nezareti kuriycri olması hasebi. zetelerin yazdığına göre, siyasi ve devlet emniyet müdürü Vlay Mevzuubahs plan hariciye 
'1'8.d~ ~~mi, senin dedeninw dedesi falan padişah w.devri~de le mühim siyasi evrakı Sofya ve ~ü~ir:-1 evrak çantasını otomo- kof, dördüncü polis karakoluna nazırı Arita ve ba,veki!in tale. 
~atı ıdı, !sken~eriyede dogan ~a~an ~- l~ya d~gıl, Türk . Belgrat Romen _sefarcthaneleri . bıl ıçınde b1:.akmıştı~ .. Fa.k~t b.u gelerek şikayetçileri dinlemiştir. bi üzerine Geymuşo servisleri 
~k d altında dogmuştur, sen Prımı degılsın, Prımyansın!,, ne teslim etmeğc memurdu. anda tıpkı yuzbaşı gıbı gıymmış Hırsızlık saat yedide olmuş, tarafından hazırlanmıştır. 
'a~ ne e Priznyandan bir Prim değil, Primden bir Primyan çıkar. Sofyada askeri klüp karşısın- \'C ona benziyen birisi otomobi· yediden dokuza kadar dördüncü Haber alındığına göre bu 

hğı~:acak? Utandırıp dostluğunu mu temin edeceğiz, düş • da ve dördüncü polis karakolu lin kapısını açarak çantayı al· polis karakolunda kalan sefir plim başvekil Baron Hiranu
ı l\ttıı-a ~mı vazgeçireceğiz? Yoksa Ermeni diye ttalyanlıktan yakrnlarmda olan (Plavyanska mış; şoföre fransızca bir şeyh·,· ve arkadaşlan oradan sefaret manın, 5 Haziran tarihli ve e· 

itaba. ili ~gız? Faşistler ırkcrdırlar ama Yahudilikten başkasına bcseda) otelinde bir gece misa . söyledikten sonra hotelin içine otomobili ile polis umum mü· sas itibariyle Mikado tarafın. 
il\'· l'i.ir~~ıyorlar. . . fir kalan Romen yüzbaşısı erte- girmiştir. lürlUğüne gitmişlerdir. dan kabul edilmiş olan proje. 
llı~aadeg~~ede :cnebılerı:'1 ~azete ç~~~rması ~ükümeti~ _hus~i 5~ gUn Belgrada bereket edecek- Şoför bu zatı, kuriyer zannet· Otomobili Arslanlı köprünün lerin parlak bir şekle konulma-

?'altahe~/. ~ag!Jdır. Türkıyedc butun cemıyetıer hukümetın tı. Belgrattaki Romanya sefaret miş ve bahusus ki, hotele girdiği biraz ötesinde ve tam polis u- smdan ibarettir. 
~aıtı ı ıçın kapılarını .açmak mecburiyetindedir. h:ınesine götüreceği ve Bükreş için şüphelenmemiştir. Halbuki, mum müdürlüğü k:ıpısı önünde lyi haber alan mahafilden 

l buıııa.rı~ttları 
1 

ok.uduk5~ ın~anm ya hükumet mürakalx>si yok, ve Sof yadan aldığı evrak 40_60 hırsız hotelin bir kapısından gi- :iurdurarak umum müdür mira · öğrenildiğine göre, Antikomin-
~lll! ··. a.slı. dıyecegı g:elıyor. santim genişlik ve 20 santim ka- .. ip arkacl&J2 çılpp gibnişlir. lay Pantcfi görmek üzere mer- tern'nin takviyesi hakkındaki 
~- • ' HA.8.4N K1JM~.AY.l lınlığıhdk titr çantaya yerleşti - :Sfi-kaç1iAıdka soılra :R'Omen divenlerden ikinci kata çıkmaya Geymuıo planı yalnızca SOv. 

1:>aşlamışlardır. yet Rusyaya ka111 askeri itti-
Utro ve Zora gazetclerlnfn fak yapılması esasına müste

yazdığına göre, Romen yi.izba~w nittir. 
st kuriyer Paulitsu He sefaret Diğer devletler müvacehe-

militcrile birlikte değillermiş ve bir formül kullanmakta ve Ja. 6 Az ETELER 
/ :ıtomobili şoförü sefir ve ataşe- sinde de Japon planı umumi 

1 

bunlar otomobilin içinde kalmış- ponya mihver devletlerine yar. 

D •ı ~ o A . tardır. Fakat, polis umum mil- drmı prensip itibariyle kabul 
, .... dUrU birkaç dakika evvel mli- etmektedir. Ancak Japonya 

k 
düriyet binasını terketmiş oldu- müzakereler neticesinde bu 

iZ IJordUnUn /değillerdir. Sovyet Rusyanın Lir ğu halde Lehist~nı~ bir lima~ı kalırsa, taarruzdan korkmama - ~ .~çin R?n:en sefiri onunla yardımın ~ümulün~ tayin e.t. 
çok yerlerinde açılmış olan fah· olarak kabul edilmıyor? Danzıg lıdır. ~0nışememıştır. mek ve yalnızca uç devletm 

~ kUYVSİj rikalar, harp malzemesi yapmıık '!lchri bunu iyi bilmelidir. 4 -"Danzigin arkasında bü- t~te bu. es~~da otomobilin ya· müşt~r~~. menf?atleri tehlike-
~~l"--· 1 tadır. Bugünkü Rusya, Çarlık Halbuki, Danzig, bi.itün gün yük Almanya vardır,, diyor. nında~ bır sılah .s~si duyulm~fl ye ~ırdıgt takdırde ya:dım et· 
~'lllsin M .. Rusyasının garbindeki müttefik· Lehistan aleyhtarlığı yapıyor. ve sefırlc ataşemılıter otomobıl- mcgı esas olarak kabul etmek. 
~<>t: oskova muhab:rı !erinden satın almak mecburiye- Sebep de malum: Danzig şehri Polonyanın .. a:.ka~mda da Av- de ne olduğunu anlamak tizcre tedir. 

' eeaı V tinde bulunduğu bir çok silah Baltık üzerinde Lehistanın bir rupada her turlu şıddet hareke- süratle gelmişlerdir. Gördükleri Yeni plan cuma günü beş 
~ l\ltıııda oroşilofun kuman • ve malzemeleri keneli memlekc - ~ek ~chri i:cen LehJiler biraz tini menetmeğe azmctmi§ İngil- manzara şudur; \'ekilin iştirak ettiği içtimada 
~ ıı.u lllüth~uluna.n Rus kızıl tinde yapabilmek kudretini ih- ötede Gdynia limanını tesis etti- tere, Fransıı ve onların mütte • Romen erkanı harp yüzbaşısı tetkik edilmiştir. 
~.~~tkteq~~ bir kuvvet teş • raz etmiştir. ler. Bu aleyhtarlık ta o zaman· fikleri vardır. kuriyer P~ulitsu kafasından Şimdiki halde ordunun tam 
~"'tt bu ~tnanında 

2 
milyonu Bundan başka harp ihtiyaçla dan başlar. Bu yeni liman bu - Pari - Soirden ağır yaralı olarak otomobilin bir ittifak yapması keyfiyeti 

~~, ,..u.?rdu, 
100 

piyade tüm~ rının başlıcası olan petrol de gün Danzige rakip olmuştur. arkasında kanlar içinde yatmak- tamamen mevzu harici kalmı§-
tıı .. , r kk Rusyadıı mebzulen mevcuttur. Ne de olsa, Danzigin şikayet * * * t:ıdır. Elinde de mavzer siste- txr. 
~'4\te,..ı t: eptir. Ve içinde H • ı • · d 7 6 ~~ı:ıı~' Utneni de vardır. Meşhur Baku petrol kuyuların· etmekte hakkt yoktur. 34 mil· ıt erin sözüne mın e , 5 çapında bir tabanca Diğer taraftan Domei ajan-
~ te1t \'e dcmiryollan nek dan başka Yolga ile Ural arasın yonluk bir kütleye bu iki liman vardır. smm tebliğine göre hariciye 
"' ~en:ırnuı etmemiş olaı: bil .fa zengin kuyular vardır ki, giiıı çok değildir. ı"nanm am ak f Azım Utro gazetesinin yazdığına gö vekili Mösyö Ari ta vekiller iç-
~ ~l :iadaki mzurlan çöller. de 6.000 ton istihsal ederler. Danzigliler bunu niçin anla- G re, Romen yüzbaşısı beyninden, timamda,Tiençin mevzuu etra-

• l..ı.. bit- ~tde e Ve dagvlarda bulu_ Bundan başka _Ira.n. ve. Irak mak istemiyorlar? Danziglilere N k T . b Zora gazetesine göre i_:>e ağzına fmda yeni bir lngili:: _ Japon 
'Q·v ... r.nı k gibi petrolce zengıo ıkı komşu· lıu hakikati anlatması için Ber- .. e_~vor ' ımes ~azetesı .. u- ~ıktıgı kurşunla gırtlagından a- müzakeresi açılmasını ümit et. 
~ '%·;... e et için bu sUva.ri · 1 gunku basmakalesınde şoyle - al 'l)~i .. ....,, Pek bu" .. k b' h ları da vardır. Hn niçın zor anmıyor? BuraEl ~ · gır yar anm1ştır. mekte olduğundan bahsetmiş 
L "a yu ır c {.';n- • tihk" 1 b. Al h . f k b" yazmaktadır· B f . . t k d f l, ""f tdır. Hudutlarda beton ıs am ar ır man şe n, a at ır Leh · u ecı vazıye arşısın a ne ve ngiliz sefiri Sir Robert Cra-
.~ erberuv· vücuda getirilmesi de ihmal edil· limanı olamaz mı? "Hitler Slovakyanın hudut. yapacaklarını şaşıran sefirle n - i"ie ile Mösyö Kato aras d 
'it:"' tiö gıni tamamlayınca . 1 5 • t .1. w 

0 

m a lıt'tll\ rt ın · ı memiştir. • * • arını 2 sene içın garanti et. aşemı ıter, agır yaralıyı Kle- müzakerelerin müsbet bı"r f. 
"ı.., Çııı;.,.,, •1_Yon askeri silrh sa l.' 'il ~'·Q.b u • • • Fo··rsterı·n ,·ıerı· tikten beş ay sonra bu memıe. mcntina hastanesine götürmüş - hada ilerledigıv·ni ilave etmi t. 
"11 ı.. ~?tletı' 'k•ı r . Mecburi asker A d h · ı b. ı ro· F k t 1 b"" . d k ' ır. "' 1 ı f ır keti askeri iı;gal altına a!dr. Bu e ır. a a • yapı an utiın i (Le JoumJ\1) 
4 bt~lelcetin sene sürdi.iğii iç;r1 VfUpa a 1 Ü d"" ""ü 4 kt hal Alman devl'!t reisi tarafın. katli müdavata rağmen kuriyer =------------
~ ~ 1b.t1y 12 milyon kişı- s r ug no a dan yapılan vaadlarm tamami- gece yarısı ölmüştür. F ransaCumhurreı·s·ı· 
~ 'l<ıe hat kuvveti de vardır. harp geçirıyor Siyasi evrakı çalan ve yüzba-
~ a. i~tn er hangi bir harpt-e Danzigde Iı"örster pazar ye- le kıymetsiz olduğnnu ve ken- şıya çok benziyen hırsız henüz Metz, 19 (A.A.) - Fransa 
~ll oı:sker eksikliği b-ıh - Piyer Doninik yazıyor: rinde davetliler huzurunda res - disile anlaşma imkanı bulun- yakalanamamıştır. Bulgar po- Reisicumhuru Lebrun refaka. 

tleri lllSJ.z. İsviçreliler, umumi harpte mi bir lisanla konuştu. Förster, madığmı göstermektedir. Çün- !is umum müriürlüğü hırsızı bu- tinde Metz askeri kumandanı 
\ ~ i~tir ~.en son tetkikleri Framnzların Akdeniz üzerin le Polonyaya karşı cevaplarını 4 ki.i böyle bir anlaşmanın Hit. !ana 50,000 leva mükafat \'aadet General Loiseau olduğu halde 
tll(e htıat b 1' Kızıl Ordu sih\h bulunan Set limanım erzak ve :1oktada}oplamaktaclır: lerin işine gelen müddetten bir. -niştir. Şoför tevkif edilmiştir. dün Maginot hattını ziyaret et-
.~ ~llleldi:kırnından da ga:tf>'l mühimmat ithal etmek için kul- 1 - P~lo~ya 1Dnd~zıge karşı gi.in fazla süreceğini kimse te. Söylendiğine göre, çalınan miştir. 

lt!-1~. tau-" ~~ker .. !er, aym"ı landılar. Fakat hiç bir zaman harbetmek ıstıyor.,, ıyor. · d D · " AI çantada çok mühim si."asi ev- ThionvilJ,. mmtakasın'-'akı" 
t> iti ... g

0 
. .. mın e emez. anzıg ı man- .• .. a 

~oh tlteeı . rmuş, hem de bu limanı tsviçreye ilhak etme Halbukı Polonya statukonun v kl H" 1 . . di rak bulunmakta idi. tahkimatı gezen Lebrun bu 
" ~a eraır. ~ j . t· St t" k h ~aya verme e ıt erın ıste -tltanıa .... 

1
- . ge kalkmadılar. evammı ıs ıyor. a u ·o arp Beynelmilel teamül olarak hu· mmtakanm geçilmez bir hale 

•·-- •\.&Cl yapılan bı,. t b h · k il k 1egıy'ldir. ği .. gun sona erecek olan bir d ld ~ '"'8fiyeı sviçre, u şe rı u anır en, k ! l utlarda ve ecnebi memleketler ııe iğini müşahede etmittir. 
~'Qli ?tletnıe~~e ordu rnensup - hem kendisinin, h~1? ~~ ~et~~lc- 2 - "Danzig ahalisi asabını mutare ·e satın a mmış 0 aca- dahilinde dolaştığı esnada tahnr- Reisicumhur burndaki asker-
~ l'etini . sadakat ve rin istifade etmeıımı duşündu. bozmamalıdır,. diyor. ğından kimsenin şüphesi yok~ riyattan masun olan bir ecnebi lerin yaşayış şartlariyle de ala-
l'ılle~lle öartıı~ştır. Fakat dil, kültür ve zevk iti· Ala, o halde kimse onun asa.- tur. Böyle yapmak ona yeni bir kuriyerin uğradığı bu feci aki. !rn2ar olmuştur. 

:-İle (!tin as~ee~ıne nisbetlc b:ırile Alman şehri olan Denzıg. 'mu bozmamalıdır. Südet mıntakasr ihdas etmek bet: Bulgar giyasi mahafilinde Mumaileyh bundar. sonra 
··q~~ ~l'tt.1! ... ~ r erı kuvveti zlva: nası l oluyor da Lehistanın ser- 3 - "Danzig her türlü taar- ve yeni bir istilada bulunmak rlcrın tcessUrler uyandırmıştır. tntilini gedrmektc olduğu 

!> l'aızna·d.,Ar~!k ask::rlcr, velini çektiği, onun iki limanın- ·uıa karsı hazırdır .. diyor. içjn b'r hareket nokt«sI vermek SOFYA '\1crc"-Iehaut'ya avde~. etmı· ... 
.. n da m:ıh····ı11 · y • b. · · ld D . y kt1 r ··1 ı.- d k . ~· 1 ,; :.. • ı.... dan ve akcıı;crındeo ırısı o tt· anzıı; cgcr pa .a ına sa;.Aın. eme i.ır.,, ı ırıa ınıut Necmettin Daliornıaıı tir. 
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Memleketimizin turizm ayı başladı l 
lzmir fuarı bugi1n 

açılıqor Bir mektuh'l cevap 
Ticaret Vekili bu münase

Buyünkü güreşi~ 
Tekirdağlı ile rakibi 
yenişinceye kac:lat 

müsabakaya devad' 

betle bir nutuk söyliyecek " Federasyonlar daıresı reısınin taalıyef ve icraat 1 edecekler 

Fuar, iki üç aene sonra yeıil çamlan ve 
mua zzam binal arile Akdeniz sahilleri
nin en güzel fua r larmdan biri olacak •.• 

memleket sporu f d 1 1 1 d Bugün Taksim ıtad 
için- ay a 1 o ma 1 ı r" da mühim serbest güret 

kud-:.tğunu çok iyi anlayan bir bakalan yapılacağını 
:dmsedir. O kadar iyi anlar ki, lokuyuculanmıza haber 

Fuarda açık hava tiyatroau 

Bir ay kadar evvel latanbul 
mmt•lmamda psetecilere ver
d ii beJUl&lla "f utbolculann 
g&nlek deiittirir ıibi klüp de
ııttirmeleri,, aleyhinde bulu
nan Beden Terbiyesi Federu
yonlar dairesi reisi bu IÖzleri
nin akabinde netrettiii yeni bir 
nizamname ile - evvelki be
yanab bilifma - ancak pro
fesyonel sporc:ularm itine ple. 
bi!ecıek bir klüp tebdili ~ldini 
ilin etti. 

Amatör Türk sporcusu ve 
amatör Türk klüpleri aleyhine 
olan bu yeni nizamname bütün 
ıazetelerin baldı tenkitlerine 
uğradı. 

Netekim biz de 11 Ajuatoa 
tarihli nüsbanmcla arkad•ımuz 
Adil Y un:lakulun bu hususta 
yazclıp bir mebleyi nepebnİf-

tkı glndeDheri eehrimizde bu· ar dünyada pek azdır. Avrupa. tik. 
lwıan Ticaret Vekili Cezmi Er- fuarlarının hiç birinde, bu ka - f'ıkirlerine tamamen iftirik 
çin dün Ege vapurile lzmire git- dar kısa bir zamanda İzmir fuarı ettijimiz bu yazı için federu
mi§lerdir. Vekil, bugün enter • derecesinde bir ilerleyiş görül • yonlar dairai reiainclen iki sün 
nasyonal fuarın açılış merasimi. memiıtir. • evvel bir mektup aldık. 
ni yapacak; bu münasebetle ha· Bunu, İzmir fuarında vazife a.. Yeni aicil talimatnameainin 
ricl ve dahili ticaretimiz.e ait lan, beynelmilel şöhreti haiz bu· kendisini alakadar etmeclijini 
mühim bir n,utuk söyliyecektir. l~an . ~i~ar, profesör Gotye de bu yamyı yazan arkadapn taL 

FUAR HAZIRLIKLARI soylemıştır. Onu, fuar hazırlıkla- matnameyi anlamadliı ve bu 
TAJı(A)( OLDU nnm en hararetli devresinde, yaznnmn tam bir prezkirbk. 

Jzmir, (Hususi muhabirimiz - bir gün pavyonlardan birini ha- la kendi phsma hücum edilcli-
4en) - On bir aylık hummalı zırlarken görmüş ve kendisile ı v • • .. li Ba z· At • 
bir faall-tten aonra, nihayet lz- görüşmüştüm. Fuar hakkındaki gım soy yen ~ ıya eım ,, _ . . bu mektubunu yıne o yazmm 
mir Enternasyonal Fuan, olan • dUşUncelennı sorduğum zaman ubarriri ark da Adil 
ca gibelliği ile bütün dünyanın bana demişti ki: m . • f'"!'Z e 
merakla açılan gözleri önüne çık "- lzmir fuan, (timdiki halL verdik. O da ıu cevabı yazdı: 
mıo bulunuyo~. le de güzeldir) fakat iki, üç sene • • • 

Onun, timdikt halinde, biraz 80Dr& AJıoljııjıtf 91dlletbWe 
da ltarışık, maceralı bir hayattan bulunamıyan bir fuar o)acaktır. tos a ı ı nus as d'a 
korkularak sükun ve huzurun Onu bu vaziyetile Bari ve SelA _ federasyonunun yeni bir tecru. 
IOD8UZ sevkine kavuşanların iç nik fuarlarından üstün sayabili - besi) baılığı altında çıkan bir 
rahatlığı seziliyor. riz. Ben burasmı hazırlarken, fbZJJ'D dolayııile, gazetenin yazı 

Gelinlik çağına gelen genç kız. daima Uç sene sonraki halini gö- işleri müdürlüğüne gönderilen, 
1ara benzeyen Ç&Dllarmm serin rUr gibi oluyorum. Yeşil çamla - Batvekal.et Beden Terbiyesi ge· 
gölgelerini tenlerine içire içire nn altında muazzam binalarla nel direktörlüjünün resmi ki. 
dört bir tarafında dolaşan ziya· muhteşem bir fuar... ğıdına yazılmıı ve Federasyon. 
retçilerine, kırk yıllık bir bekle - 939 ~arı, aynı zamanda bir lar dairesi baıkaıu Bay Ziya 
yişten sonra kavuşmuş gibi bir çok yenılıklerle de doludur. Fuar Ateş imzamu ta.pyan mektubu 
hali var. Bazı muazzam eserler ziyaretçileri, İzmir fuarında yal. hakkmdaki düıüncemi bildir
vardır ki, karşıdan zarif görün- nız umumi maltlmat, muazzam meği lüzumlu gördüm. 
dükleri halde bir türlil insan ru. eserler görmekle kalmıyacaklar, ••Q_L1 h" l"'kadar . 
h . u1m . w ~· mıı ıç a a etmı-

una gıremezler. unut az hatıralarla, çeşitlı eg · l · · "'b" . 1 Fuar, hiç de öyle değildir. Bu. lencelerin zevkli saatleri hafıza.. i~İ 1! er ·~~i:·· tii •;z
1 
e garaz

rada en ehemmiyetsiz bir py larında yer ederek ayrılacaklar - ar ;!:ha u um be . e~ mev. 
bile alaka ile seyrediliyor ve ge- dır. zuu s __ yazı?1m ~ı~cı ~tın 
ziliyor. Kaldı ki, fuarda ehem - lmıir fuarmdaki açık hava an- ayne~ §Oyledir: (~ı!lı ku~e 
miyetsiz ve lüzumsuz bir pyin fitiatn, çekinmeden diyebilirim f8111~>1yonunun . tayınınde acı7. 
bulunduğunu söylemek insafsız - ki, hiç bir yerde eşi olmıyan iyi a.~letizm pmpıyonunun tayı
lıktır. 1939 İzmir Enternasyonal dtlşilnillmüş bir eserdir. Sergi nınde t~reddüt ve bütün bun. 
Fuan üzerinde o derece kıskanç. sarayı, müzeler... lar komısyona} havale edili. 
lıkla çalıoılmı§ ki, onda, ihmal • Evet, cesareti~ söylüyorum. yor)· . . • 
kar en ufak 'bir k<S§e bile bulmak İzmir muvaffak olmu§tur. Bu "•v~por faahyetının tekasüf et-
kabil değildir. yıl verilen eeer, artık beynelmi _ tıgı federasyonlar dairesi ve 

Bu münasebetle lzmire lel sahada teklmUl devresine gir kendi tahsmda bu itleri bqar-
biıçok kiti gidiyor miı ve çok ilerlemiş bir eserdir. mak kudreti görerek batkanlık 

Izmir, 19 (Hususi) - Yarın Bu muvaffakıyeti, lzmir, daha vazifesini üzerine alan Bay Zi. 
(bugün) açılacak fuar dolayısile ziyade çalışkan belediye reisinin ya Atqi bu işler alakadar et. 
memleketin her tarafında birçok tükenmez enerjisi!e gösterebil • miyorsa, kendini alakadar eden 
ki§i İzrnire gelmeğe başlamışlar. mittir. işleri bize öğretmeleri lazım ge
dır. Bugünkü trenler ve vapurlar İşte, daha altı ay evvel Nev • lir ki, bundan böyle yazacağı. 
hıncahınç doluydu. Sabahleyin york fuarmın in1&&tmı son tef - mız yazılarda ( garazkarlıkla it. 
Rus ve Yunan sefirleri vapurla, ti§ten dönen beynelmilel mimar ham edilmemek için) federas
akşam iberi de Romanya, Polon· profesör, İzmir fuarı hakkında yonlar dairesinin ve onun sa
ya ve Fransa sefirleri tayyare ile bunları düşünüyor. 
İzrnire geldiler. ••• yakından görecekler, buranın ne 

Bu yıl yapılan inşaat, f uan Türkiyeyi yakından tan mı ak baha biçi!~ez bir kıymet olduğu_ 
(herkesin de söylediği gibi) da - isteyenlerin uzun boylu tetkik se nu daha ıyı a~lamış olacaklardır. 
ha cazip bir çehre ile gözönüne yahati yapmalarına, muhtelif Bu sey~atı .yapanlar, yalnız 
koymuştur. Bu da gösteriyor ki, menbalardan malfunat toplama _ Egeyi deg~l, hıç olmazsa tren 
Fuar için gerek kıymetli ve fa- larma lilzum kt 20 v t pencerelerınden olsun, yurdumu. 
al beled. · ·m· B Beh t U yo ur. agus 08 b 0 k k"' ı · d k" il'k ıye reısı ız . ce z, 20 eylill arasınd ıl lzm" zun ırço oge erm e ı yen ı • 
"'""reks d"w ı·k d 1 bil a aç an ır 1 ·de ·· ·· l ki rd D"" e ıger a a a ar ar, - Enternasyonal Fu .. nl erı gormuş o aca a ır. 
yu .. k b"r ti 1 şl rd arını gore er, H 1 t d'"rt b ı gayre e ça ışmı a ır. orada her . b 1 ki d er yı va anmızm o uca-
Ve muhakkak ki önümUzdeki se. şeyı u aca ar ır. ğından yapılan akın gösteriyor 
nelerde, şimdikine nisbetle daha On altı yılda Cumhuriyet Tür. ki, artık fuar ayı, Türkiyenin tu-
mükemmel bir eser meydana ge_ kiyesinin başardığı işleri yakın • rizm ayı olacaktır. T. 
tireceklerdir. dan se~tmek zc·:kini tatmak is * Fuar hazırlıklarını sona er-

Zaten, fzmirde mefthur yangın tcyenlerin muhakkak fuan ziya · dirmek için KültUrparkta hum -
yerine cennet bahçelerinden biri ret etmeleri lizırııdır. Bunu her malı bir faaliyet hüküm sürüyor. 
konduruluvermiş hissini veren vatandaşa tavsiye ederiz. Belediye, igçileri sabahlara ka • 
fuar ve Külütrpark, bugilnkü Esasen fuar dclayısile İzrnire dar çalıştırarak bütün sahada 
manzarasile dahi, birçok enter - gelenler; insarıl:ğın geçirdiği 1 umumi bir temi2.Jik yapmışlardır. 
nasyonal fuarlarc!an, umumi gös medeniyet devrelerini, tabiat sa -ı Milli Sef lnönü'nün yaptırılan 
terişile falkiyet anetmektedir. heserlerinl, hayal aleminin bütün gayet mükemmel bir büstü dün 

Kültürpark gibi muazzam bir haşmetini sincsiııdc toplamış o - gece Kültürparktaki İnkılap 
saba kaplayan enternasyonal fu - lan Ege mıntakasını gezmekle meydanına konulmuştur. 

yın baıkanının futbol, atletizm 
daha açık tabiriyle, ıp<-r iflerin
den gayrı ne aibi itlerle meş-
1ul olduğunu öğrenmiş olalım. 

mektubunda ne demek istedi- t~k. 
ğini bilmiyen Bay Ziya Ateşin Dün akf&Dl öğre . .-

Niçin yazıma imzamı koy ne istediğini dahi anlamıştır: g(;"e günün en eh · 
- Bay Ziya Atef matbuat müsabakası olan Tek" 

vasıtasiyle icraatının medhiye- Bulgar T eodor Bankof 
madun} 

Çünkü ben· V akıt' ın daimi 
spor yazıcısı değilim, aynı 
mevzua temas eden yazımı 
Haber neşriyatını takip edecek 
olureanız orada da imzamla bu. 
lureunuz. .Eaaaen hüviyetim 
sizce meçhul değildir, hatta o 
kadar malumdur ki, yazmq ol
duğunuz bir mektupta lehiniz
de neşriyatı temin makeadiyle 
kullanmış olduğunuz cümleler 
bugünkü isnatlarınızı bizzat si

ıini yaptırmak istiyor. Bulgar güreşçisinin 
Eğer müsbet icraatına şahit Tekirdağlının da ~a . 

olsaydık memleket sporu na- son•a muayyen bır m 
mma biz bu işi kendirr.ize va. ycıpılmıyarak yenitin 
zife telakki adederdik.fakat her ıd:ır d~vam edecektir ... 
~ün bir yenisine şahit olduğu. ~enste Mehm~t A_nf 
ınuz garibeler karşısında böyle çok muvaffakıyetlt 
bir vazife yapamıyacağımızı i- yapmıı olan Bulgar 
'ıraf ederiz. bu ıaıüsabakayı h~r ne 

Sizin irşat ve tenvirinizden oa· ~a olıun kazanmak 
n.üstağni bulunan Vakit Tah- de cl~uğunu söylemek. 

ze cerh ettirmektedir. rir Müdürliığüne sordurmak is- Dıger taraftan Malftl9'1' 

tediğiniz suali size sorsalar her 1 ıl dı:: ilk defa bir ecnebi 
halde daha münas:p olur: vaJıla güre,eceği i· in bıJ Okuyup anlayamadığımı id

dia ettiğiniz talimatnameye ge. 
lince: 

- Yaptıkların d.:>ğru mu~ rmi3abaka ela çok ent 
Anlayarak mı yapıyorsun? Bu <tc- ktır. 

Ankaradan son defa lıtan
bula geldiğiniz zaman uğradı
ğınız Ha her gazetesinde sizinle 
tanı§mıı ve henüz mevkii fiile 
konmamıı olan bu talimatna-

suali sorup sormama 't size sual Saat Üçte başhyacak 
sorması lazım gelen kimselerin ">u şıüreşlerde matbuat 
reylerine mütevaıtkıftır. ,. "mdan mürekkep bir 

ADIL· YURDAKUL n'!veti bulunacaktn. 

me esaslanndan bahsettiğiniz Bo~s maçları 
zaman bu talimatnamenin tat· A 
bikindeki mahzurlan size izah Dün akşa.-D Tepe başı Bele-
etmif ve ıiz de mahZtırlu taraf- diye bahçesinde oldukça ente. 
lannı izahımız üzerine idrak resan boks müsabakalan ya· 
ederek Ankaraya avdetinizde pıldı. 
t<.krar tetkik edeceğinizi söyle- Günün mühim maçından 
miı tiniz. Ogün yanımızda bu. evvel icra edilt:n karşılaımala
lunan arkaclatlar henüz sağ ol- nn tecrübeleri şunlardır: 
duğuna göre soruyorum size Hüseyin • Rahır.i ".Tlaçıncla 
okuduğunu anlamayan ben Rahmi ringi terketti. 
~ )'OUa )' .... 11t•-b ll,.i~ mü..bek.d· Semih, 
n~meyi bilmiyen, mündereca- Mcırkoya, ü üncü müsabakada 
tından bihaber bulunan bizzat aa Ankaralı H'a'~kı BeŞiktaşlı 
siz, federaşyonlar baıkanı mı) Mus•afll!'a sayı hesabiyle galip 

iki senelik muvakkat bir tec- addedildi. 
rübe geçirecek olan yeni sicil Feyzi ile Hakkı arasındaki 
talimatnamesinde tenkit etiği. maçın dördüncü ravunduncla 
miz cihetler (ezcümle oyuncu- Fevzi Abanhut ettiği içiıı Hak. 
lamı müddet beklemeden ku- kı ~alip qeldi. 
lüp ve bölge değiıtirmelerj), Son olar-k yap:1an Kani • 
resmen tavzih, tekzip edilme- 1!.lcrem müsabııkesı cidden gü
diği ve elde mevcut talimatna- '!el ve hey~""'' oldu 
mede de bu noktayı cerhedecek Jk:!l-r clP.'·i)·3dan sekiz ra. 
mevat bulunmadığına göre fe. vund süren hu macta daha ha
derasyonlar dairesi başkanı a .. 1k!m dö"i""'"n em•ktar boksör 
caba hangi noktanın düzeltil. Kani r k'bini sayı hesabiyle 
mesini istiyor).. yenerek eski mağlubiyetinin 

Sayın Bay bu yazı sahibi O· acısın• r karmı, oldu. 

Amerikan atletleri mUıabakalar yapmak ilzere l"ransa ve 
Belçikayı ziyarete c;ıkmışlardır. Çok enteresan Mticeler doğur&
cağma hiç şüphe edilmeyen bu müsabakalar 1940 olimpiyatlan 
için de bir hazırlık mahiyetinde olacaktır. 

Resmimiz Amerikan atletlerinden gülleci Bili Watson'un gU· 
zcl bir enstantanesini göstermektedir. 

Serbest gür 
airincilik müaa 

dün nihayeti 
Evvelki gün bqla 

>ul serbest güreş bi ' 
nüsabakalanna dün 
naniye klübünde de 
·ek nihayetlendirildi 
Yapılan müsabaka 

! İstanbul .1erbe3t 
.,iyonlan 9öylece ta 
ııiş oldu: 

56 kilo: Ahme• 
61 kilo: Yapr. 
66 kilı:>: Servet. 
72 kilo: Faii: 
7q Kilo: Hasnn K 
87 kilo: Ali Ah 
Amr ı"klet: Cobıtn 

R . 
l~DW. ıu~-
-- <;EKLE 
f 1 ~ll'rlın t lnııııı) 

l IOU Uolur l ,\ınerıko) 
tıNt 1-ran.,.ıı lrıınkı 

IOU l.ırel thal)a) 
ıoo ıı., l\:rt- ınnk 

1110 1-'ı lorın C felen 
IOO Hanmıırk CAlnı•" 
ıou fitolııa t BeltıkaJ 
llHt Uıruhmı t Yunan) 
ıou ı.e"ı ı HuııarJ 
ıou (.:eko .. ıo,ak kuro 
lıtO l'eZt"lıı c lspan>•) 
1110 Zıloıı c l.ehı ııınJ 
11111 l't'nlll'I ı '.\larıırJ 

1110 ı.e-y ıHuınen) 

llHI Uınar '' tıııo ıad 
t 00 Is' et Kuronu 
1110 Huble CSoneH 

ı . r11ıı111 ı 

:>n u~ t.ııuı uıı• ılf 
• ·u rk borru 1 pf"t•• 

FIYA-· 
~ Buğday ) umu" t ., 

kızılca 5,3; c.:a~ d r 
mi 5,13; Kel n tuh 
'illlll J.&,17 1 2 1' 
38, u: K.ıbuldU rı 
\ :ıpok ,\n tlol d 
Trok)a 65, 67. 

.. 
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Gençlik 
Yazan: 

Muazzez 1 Kaptanoğ lu 
Seyrek lıt beyaz sakallarını sı- l Salhayı nasıl kaı;ırdığını anlat 
ıı,a7arak, lıuruşuklarla örül- ta ilk gençliğin kudretini anla-

1Uıuud •Yan ° <:ocuk çocuk panl- yayım! ... 
- "gözleri ıstanarnk: Sahile çokilmlş kayıklardan 
l)i Gençlik" birisine dayanarak karşı kıyı -
le ~7du. Titrel en ellerilc ga- Jarı sil meğe başladı. Gözlerin• 
!beın ~tdına sardığı <'ı,,arasını, kısmış, dudaklarını kemirerek 
kr knçıneı c!efa kıvırarak denize dalmıştı! ... 
_ ~~G nıırıldandı: Anlatru .. ::ııııı bekliyordum. O. 
'ttrd ençiık lıu evıat ... O baş. nun herkesçe meşhur macera -
n lr?... smı keneli ağzından bilhassu 
~ene ' 
llt ııustu. Bu baska şeyi böyle coşkun bir anında dinle -
l'tn~nıaınanııı \erdığl aczi gi.iı:ı- ınck bulunmaz bir şeydi: 
l'dı ten korkar gibi, gilr bel!\ - "Anlatacak ne var ev!At, 

1~1 eıgaraflıııı yakınnk içın dedt.. .. Karşı yakada düğüne gl
ldıt;: k~şa~ııım nrnmıdan çı. den arkadaşlar, bir akşam beni 

Cıum çnkmagııu ateş- de yaka paça sUrUkledller giL 
Q

0 tik BUtUn kıyı çocukları Çınar ı...~Zlcrfrn k . ... d da toplanmıştı Biz lsııtrll yıltlıı Grtla Garl>o alır ba1lılı61 ilt mnruflar. Onan nt film lrrlndt, nt at lıusrııf lıayatında 
""Ylnde ' . ça mağınm ma' 1 lı ıney anın 

1 
rla;ı U kahkaha ile güldlilü. halld tebt.,üm tttigi gorulma. fakal insanlar111 t 11rl11 :anfları var. işte Grtlanın kah. 

'-Yar 'kllla?.ı o' muş yılları ha- kafaları tUsUle_m ş, ısra 
1 

• kalıalarle gültn rtkllnılı bir rtımi.. l anındaki erkek Mtlvgn Duglas'dı r. 811 genç ve neıell artist kim bilir 
Ott a dUşUııd Um... zerine şarkı söyliyorduk ! B r • neltr anlatamk bu ağır baılı yıldı:ı guldıırıiyor. 

~==~~=~=~==---ı---_-p _______ a------z-----.-.a.-------.r.--------d-------.a.-----.-.n.---.---.p---.-------a·-----_-z ______ a-----,--.-.. -.-.a------ı---
l)'d 

1 
n erıncten birinin ak- tıktı ... 

"ıın ı ... }(Uttiphanedc, ço'"UK Kor gibi yanan bu gözlerin 
1 unutan bir dalg•nlıkla sahibi bir anda aklımı başım. ... • --- _ .. _, • .. -·· 

toı.ı Jnaı istemedikleri bir dan atmıştı TUsUienmiş kafamın B W k ee 1 e • d be 
'l'd:llın sayfalarına dalmıştım. ve gençliğin kuvveti ile ant et- ogaz oy erın e ır 
0c il Çok se,·dlğim edebiyat um ki, dönerken bu kızıda be. 
rı::rı sesi ile irkildim. Göz. raber götüreceğim?. Bizde de 

Bir aşk facias' 
Bir ınglliz muharrir 
ölü olarak bulundu 

Danimarkadan yazılıyor: 

Geçen gUn Kopenhag polisi aec 
le olarak şehrin büyük otellerin
den birine çağınlmış ve esraren 
giz bır ölümden bahsedilmi§tir. 
Filhakika odaya giren zabıta kuv 
vetleri birkaç uat evvel kara • 
ya çıkarak bu odayı kiralamıı o. 
lan bir İngiliz yolcusunun cesedi
ni yerde ölü olarak bulmuşlar • 
dır. Cesedin sağ tarafında geniş 
.. ıçak yaralan gcrülmüştür. 

Zabıta ölünün hüviyetini tea • 
bit etmekte güçlük çekmemif ve 
cesedin Bymn Varth namlle ma. 
nıf İngiliz muharriri DugJaı5 
Vahd'a ait olduğunu meydana 
koymU§tur. 

Derhal yapılan tahkikatın ilk 
safhasında İngiliz muharririn bu 
seyahatinin esrarengiz bir ka. -
raktere malik olduğu meydana 
c,ııkanlmIŞtir. 

Varth bundan bir buçuk sene 
kadar evvel mejhur heykeltraş 
Epstein'e modellik etmesile meş
hur olan dansöz Pola Hirensl:a 
ile evlenmi§ti. 

Birkaç aylık müşterek hayu. 
tan sonra aralarmda rabıta bo • 
zulmU§ ve serbest kalan Vartli 
Danimarkalı bir genç kızla ta • 
Dl§ml§tı. Bu tesadüften derhal 
bir hissi rabıta doğuvermiıtlr. lt tnusamahalı bir gUlUş adet olduğu gibi, bu kıyıda da k 

•- .. a bi Geçen cuma için Varth, Ko • a .. 111°rdu. YUzü meşfikti... başkayere kız vermezlerdi.Hele yaz sonu uy usu 
~il ~ r çok uıun yıllan bu. böyle alev göılU, sUIUn boylu - penh 
'ell,te rllbelcrlnden bahseder- Jarı hiç!. lUIJD&~ :rs~::i:~ 
•r

1111 
::sini çıplak bırakan saç. Onun da gözleri benden ay. Yan Uzunçarıt. yan Çadırcıları 1 - Nehavent, mehavent, sen birlikte geçirmeği tasarlamıştı. 

"ııe: rıştıraruk aynı titrek rılnu:>ordu.... i§i, i.dt tahtadan ve i.dt bezden ı-Y AZAN: çalmana bak! Fakat sevgiliaiDQen gelen bu 
- "Ot Senin anlayacağın, o da bana §eZ}ongda uyukluyorum. Arka- Q C I İnek bir daha böğtlrUr gibi olu- telgrafta: "Bymn artık aramızda 
~lll lltlik" abayı yakmıştı. Sabaha karşı ka da.şiar, yamba§ımda, aynı eeyler sman ema yor. Ama bu defakl böğUrttl biru her teY bitti .. Evlendim ve se 

''ll'lll lttı .. Ve Ömer Ağa gibi. !abalık dağıldı.. MUthlş bir fır. üzerinde, boyuna tatlı tatlı adam uzunca .. Biraz değil, fazla uzun- yorum .. ,, kelimeleri yazılıydı. 
"edelJ' bıunıaktan gUçlUk çek- tına cıkmıştı ... Arkadaşlar gUn çeki§tiriyorlar. ca .. Hem bu nasıl böğürtü böy-
- a llıun uzun konn .. mustıı: ış ı ğını lıcld em<'tncmlzi. şafukla Bu çekiştirilen adamlar, eşler, \c? Bu, bir böğürtüden ziyade Buna rağmen Bymn Varth d 

eıaç bJuıuıı oocuksun.. Yarın yola• çılrnıaauzı ~liyeı·e~ beı· 4_,.. ~..,...., .,...._. ,...•Jılırn'•n..,_ ...., ... ..,.. hal seyah~te karar verdi ve Ko. 
ellclt r kız olacakaın .... llllglln. biri bir k('JŞeye çekUdtle.r.... de adım Jrantıyor atbl... ba81ayaıı bir bostan dolıhıaın gı- penhaga _gıden ilk postaya bine• 
~ lll unutarak UstUne kapan Yavaşça ismlııin Satha oldu- Çünktl onlar, uyuyor sanıyor- :ırtısım andınyor. Hem ben, bir rek Danimarka merkezine gitti. 

>'ec bu sayfaların doyurdıığu ğunu anladığını kızın e,·ine yU. ıar, halbuki ben, uyumuyor, ya;.'1 bostan dolabının böyle ağır ağır İtte bu tekilde sevgilisinin pe 
tııllıe:nı manasız bulduğun rUdUm .. Çitle örUlmUş bahçenin yalandan, yan sahiden uyuldu ve perde perde bütün makamlan şine düşen lngfüz muharrir ka· 

lltı Yaşayacaksın!... kenflrına geldiğim zaman, onu yorum. :lolaşarak döndUğUnU, ömrUmde raya çıktıktan birkaç saat son 

t 
ile kadar kendi kcndinı d ertı"ın lk defa duyuyorum ra oteldeki od d ··ıu ı •n in 

1 
peıı,.erc e s lo" •••• • Bulunduğumuz yer, çukur.:in • ' asm a 

0 
o ard 

llfütt san ar•z bilcmeısin? Elimle aşatı gel, diye işaret ve sık ~lıkb bir yer .. Karşı _ Sonra bu alaca makamlı do- b~undu. Polis, İngiliz muha.rri. 
~lös olduğundan o ' ;.ıdar \'erdim .. Beni biç tanımadığı ınız bol fundahkh ve yer yer oo- np gıcırbsına ikide bir hafif ha- rın bir cinayete mi, yoksa bir 
Oıau terlrizkl... halde geldi .. RuzgAr esiyordu .. dur meuılı"kli yüksek bir dağ.. fif "dUm "tek ve y1n' e arada afk facıasma mı kurban gitmft 
-.... )'aısadığımız halde farkı- ı rı karı ..._ " '' olduğunu k t' · · I.~ '•l'Qı Baş örtUsU uçuyor, sac a - Arkamız "alılık, çırpıhk dar hn :>ir. pes perdeden koyun çmgıra· es ırememıştir. 
~ tU ayız. Hep başka dünya. ~ ==============~ Zelllği şıyordu.. yamaç .. Sağımız gökyüzü görUn- p gibi bir ~yler kan§lyor. Der-

•tek ni, canlılığını bek- - Benimle geJlrmlsin Salba. · ı ... ı.H k ı bi koru ken bu alaca makamlı ve hafif i· ap.ırf nnanlannda, tannnın gUnu 
'"ll& geçtrdiğhniz gUnlerdE' b mıyen ""9" yo uı u r .. 't'~ ~ı ararız dPdim ! ···· Seni istesem ana ver· Solumuz genilçe ve ıulak bir .ie· nek böğürtüsü, birden hırlaşıp ve gecesi durmadan, dinlenme • 
lkat ... mezlcr ... Götureylm mi seni!. re içi .. Sonra iki dağ arasına u- Kemancı Rumclikavaklı Ali 119 tizleşiyor ve bütün o dolaştığı a- jen '=a'msn radyolarda, okuyup. 

l~lbU ' saçlarımız aklarla, Titriyordu.. Si.lz söyllyece'k zan.an bir bo~-.. Solumuzdaki 1 laturka makamlardan sıynlıp ta- söyliyenler isterse dünyanın en 
il a .. ı buruşuklarla dolduğu ,.. •- kızı Fatma Böğürtlen ""'la halde değildi. genişçe dere içinin bazı yerlerin· mamiyle nihaventlegiyor. Hem parmakla gösterilen hanende ve 
te rız ki bir zamanlar biz Fakat gözlerinden anladım ki de uf-'- ufak mısır tarlatan, fa- d 1 il b11~lik ... Gen~llği arayarak ... :luğu gibi, sesin bile genel, taze- öyle bir nihavent ki bunu Neyzen sazen e eri olsunlar, onlan, bu 

0
., o ~a beni istiyor. sulye herlekleri, umakabatı çar· ~. körpesi seviliyor. Tevfik bile duysa, dinlese mest demğim ~kil ve tanda, şehrin 

~.. una harcadığımız gUn- Hemen kızı kucakladığım gl- ..a-ı..•ft- var •• Bunlann kenarlan d b h af "• te \&CIAMU& olur, kendin en geçer. Fakat bu ay ve uyu ve k amın yorgun-
ı:ı_"ra nçliği ''aşamadık.. hil k t F rtına irin Be b"" b'"tü k diınde ge "'O.. " bi sa e o um.. 1 " - m da bol ve gümrah böğü~en· n us u n en n <'- makam, tam bir nihavent ama, luklan arasında dinledikçe, hani, 

k.tı C6 'ı nıutalaa zili caımış, de açıldık!.. ler çitiliyor. mek üzereyim ... lnek, kendisin- ses nedir, ses inek böfllrtllaU mn- bunlann hepsi de bana vız gell· 
'"it b ı erı ıslak, hocamı onun Ertesı· gUnl' kıv. amet koptu... li taki k •~1 

1 
• Vakıt k ak y ien hay · uzak ·-·""1

• 11n• te iUr, koyun melemesi midir, bos- yor; daha doğrusu kafamı ıitiri· 
)'Utu 1 ığiyle dinlediğim hal- iki Kıyı delikanlıları birbirine a ~ma y ın.. az soıı rar sesleniyor ve pek az sonra. tan dolabı gıcırtısı mıdır, kaval yor, beynimi patlatıyor; fakat bu 
tı.,., nun neden bu kadar sa. . dil F kat Salha ölUnceye lannın haylice kıaalmıt olan gUn· ded.iw """erı ~ır er. a 

1 
rind --• •• -ı-ı.J ulak d yavrusu da ona tekrar cevap ve- mıdır, viyolonsel azmam mıdır? gim yerde, yani boğazın, de-

~lı& nln neden böyle ıslak kadar benim oldu!... e e.' DU&U!Dııu;wuu 8 ere· &... -~ıınu in 
1 

de .. .ıı;.. • ..+.... böcekl ri riyor. Fakat, onlann, bu kalınlı. 14'arkedebilene aşkolsun! ğil çarşılardan, pazarlardan, sa-
'Wlllb,.. anlamadan kosa koşa s t lld :vıl e\'vel gömdUğU n çın D ....... ....,, e ne "'lley · us u.. · de içli ne de firaklı ötilştiyorlar . ınceli ve tatlı tatlı•böğüril§lerini Taksim, tam karanm kılarker. hillerden bile uzak ve dağlar, de· 
~er A.: gitmiştim!... Salhayı hntırla~arak UzUldUğtt- Şezlo~g kırmasında, fözlerim ka· bu sefer, ben sıınki altı aylık yoı. ırası bir değişiyor; sanki ben ~im- reler, sırtlar, yamaçlar arasında 

~bir a, cıgarasından çek- nU anlıyordum··~~ dı KUçUcUk palı, içim yan geçmlı, hem bir dan duyuyo:nıuşum gibi ... Yanı- di, İstanbul kıraathanelerinin bi- ki en sakin ve en cana yakın biı 
tıı tJ.~efesi çırpınan denize Gene başını sa : lg .. alara fır. şeyler dütUnüyor , hem de a· başımdaki arkadaşların fısıltıfarı rinde radyonun kal'§181nda imi- yerinde, bir yaz sonu akşamı, tat. 

lll,
111

t erken, kelime ile anla. kalan <'ıgarnsını a lacalı bir rüya g&rUr gibiyim . r 1 . şim gibi oluyor ve bir dakikıı lı rUyalarla geçen bir kır uykusu· 
llcıe 1 gençlik hasretini yU • ıatarak karşı Kıyıya baktı ,·e S'.Jlak, rutubetli dere bo;ı :la gittikçe ınce ıyor, pes eşıyor. geçmeden sazla birlikte şarkt nun mahmurluğu ile dinlenen şu 
\ ttı·,~ocuk ışıklı gözlerinin kı. mırıldandı! nun biraz uzaklanndan yan te- kelimeler gittikçe angilaş~lmaz şe· başlıyor: zavallı baba kwn çaldıktan her· 
'"' asında okuyordum: - Gençlik bu evi At... la. .. lı, yan n--1. bir inek böğü" rti"ı· killer alıyor ve ben ttikçe kcn- hangi bir külilstür naPttaya bile "Ilı ._ _.. i" d · rum Saçlarama ak dUftU . r-~ 
C>turxı er Ata, dedim. Sc>nl an- d sil ... Arkasından ve daha uuklar ım en geçıyo . Sana ad bulamadım!' msan, kolay kolay doyamıyor. 
terı. Geçen günlerin bir da. Lüleburgaz a dan henüz albaylık kadar bir-ia- Neden sonra inekle danası bi- • • • 

'ha bırgelınfyeceğlni. gençken nanın aynı eda ile ona cevabı.. rer defa daha böğürilşilyorlaı. Sinirlenerek gözlerimi açıyor Yaz sonlan Kısalan ·· ı 
'llııyd çok şey yapmadığın yangın Arkada§lardan biri ötekfü:tc Fakat bu üçilncil böğürUşlerin a-lve birdenbire _pek nerede olduğu- Sararmaya yıi; tutan ye~ı:;;· 
l'ıll "e Ulun 1>1,nıantığı, lJun- sesleniyor: bengi büsbütiln başka.. Bunlar. mu farkedemıyerek etrafıma bn- Boğazın sahil ve köylerinden 
"lll'or~dlti ıztırabı gözlerinde Lüleburgaz - Şehrimizde - Hayvan ne güzel böğU.rdU. adeta makam ve nota ile böğü· t~lınıyolr, _sonra adrkadaşlann f,li· Çamlıca sırtlarından yavaş yau 
)'.. ın' . · d 1 ı şme erı arasın a: 1 "lUııu ···· aym 11 inci cuma güniı gecesı duy unuz ya. rüş.. aza maya başlayacak olan yazcı-

~h t~r .. n kırışıklarını birbiri. saat 11,30 _ 12 raddelerinde ötekilerden biri: - Burada da mı radyo? vıltılan .. Koru, orman, su ba~ı. 
"Ilı ""il g b idi Yine arkadaşlardan biri yanın 

il Olt enış l::lr giillişl~ omu inhisarlar sokağında büyük ir - Cidden güze · . Derken birde bakıyorum ki .>E'- plaj iLlemlerinden, bağlar ve ilzüın 
1t

11 
hah~a:ıı yangın olmuş: bu büyük !an- Bir başkası: lakilere fısıldıyor: nim ayak ucumdaki sandalyalR- mevsimine giriş. Gittikçe yakl:>-

\>u illete tö UçUk hanım'. Göz . gın saatlarca 0 sokağı tehdıt et- - Yavrusununki daha güzel - U~şak değıl mi bu? ra kurulmuş olan şu baba. kız· şnn kış düşüncesi ... 
'"~tı..... rduğun acı nedirki!. . t' geldi bana! 1 - Hayır, Hkaz! türkünün alt tarafını çalıp oku Bu düşünceler, belki klasik: 

h ... cıekı mış ır. · d i Çil kil h il . sızıyı duyabiliyon Belediye arazösünün şehır e - Tabi... n o en z ger.ı; - Hicaz değil yahu, hica? "llayorlar mı: Yani bir hayli modası geçmiş dü· 
l{ıın b bulunmaması ve bol su tedari- henüz körpe bir yavru! kir! CönlÖıne susmak dUşttı. şilncelerdir. Fakat, ne de olsa 

ltıırıı~lir, belkide doğru! ki imkansızlığı yangının deva- - Ne derseniz, her şeyin ol- - Hayır, süzinak! Bir feryat bulamadım! ltanzimattan sonraki edebiyatı 
'l'ın öt andım.. Onun ve mına sebep olmuştur. - Bırakın ~imdi süzinaki !a· • • • mızda iyi, kötil, yahut kınk, dö 

11lt a::inde kalan hocanım Yangın, iyi bir fırm, yeni mıştır. Tüccar Hüseyine de kıs. lan da şu şeyi çaldıralım! Musikinin, değil iyisi, kötflsU kUk bir hayli bahsedilmiş olan c.ı 

11llbı du ayordum ama, on- yapılmış bir şekerci dükkanını nen zarar yapml§tır. _ Ne)i? bile yerinde olunca seviliyor. ls manzaralar, ne olurdu, birazr 
tıı r<] YUYor mu idim?... 1 b'r de köfteci dükkanını ta· I Yangının nereden ve ne su- tıınbul kahve ve kıraathaneı0 • da musikimizde kendilerini g; .. · 1 ~urtulmak iı:ın· l~~~en yakmış, bu dükkan sa- retle zuhur ettiği tahkik edil- - Saçlanma ak düştilyU! rind". şehrin çarşı ve pazarların - terebilmiş olsalardı! 

dedim . Bana hipl~rine büyük zırarlar aç. mektedir. - O nehaventtir a bebeğim! da, maıı~lle aralannın sık ev ve, Osman Cemal K~ :· _ 
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Denizler için harp 
- 18 -

Kolay ve ucuz diyordum... Alen Gurdon tebessüm ede· 
l"a~ at ayni zamanda da fayda. rek: 
h lıir zafer .. Pakat ben cok te- - E,·et.. birka~ dakikaya ka· 
menni ederdim kl a:nlralın te. iar amiral gemisine varacağız. 
veccUılÜne benim bulunmaz un hem orada cok i}i karşılanacak 
avinin.L Jnn Dosa, mazhar oL .:ıınız, dedi. 
sun .. ÇUnkU şayet o sağ kalsay. ~ Neden?. 
dı c'i.a 'en ölseydim, şimdi onun - Tabii.. !ki donanmanın ma-
.roıdu~ile ıztrrap çcıkmivecek. uevraları müsait bir §ekle girin· 
l!m .. H!liyor .. un Gurdon bu ço. cc uzak şarkta nakiiye gemilc
r.uh'u hen kardeş gibi severdim. rinin seyri takio olunmağa baş
Blr kUçlik kardeş. Sanki öY- landı. De·hal bunların kimleri.? 
değil mJydJ?. ait oldukları araştırıldı. Hey Al-

J an Dark'danberi birbirimizi lahım, bunlar İtalyan nakliye 
bir an bile tcrkctmcmlştik .. Se' gemileri idi, asker sevkediyor · 
diği ve harp patla.m~s~ydı şiın. tardı. Amiral bilhassa bunlaı ı 
di nişanlar.mış bulunacağı Jt 1z, torpillt.:meleri için on kadar de· 
0 kUçllk, masum çocuk ueuiuı :ıizaltı gemisine v2ıife v.ermeğe 
öksüz ı·aıaıı :b:UçUk yeğeniill. hazırlanırken, uzcıkta dort gc . 
dlın onun himaycstnl Madanı minin birdenbire göklere uçma . 
Dos~dan ben rica etmiştim. sı görüldü. 

Lui Tuzey .gayri ihtlyart tit • Oh ben bunu tasvir cdemiye 
redi, e1ini alnmdan geçirdi , af ceğim. Bunu yapmış olan ~izPi' 
diledi: niz, herkesten daha yakın şahi~· ı 

_ Ah .. fatrn.t oen soğukkan. ;;iniz. Amiral derhal üç numar\.i 
lı talimat mucibince bir numa · Iılığımr kaybediyorum.. Neler 
ralı hücum botu filotillasınm 

söylli~ orıını ben .. Beui mazur 
<.rörün Gurdon .. Rimdi aile dert ttalyan donanmas!le nakliye ge· 

Sivas mektupları :-
,.~ ............. 

sene 
Sivasta 5QO yataklı yeni 
bir hastane inşa edilecek 

l 

Sıhhat V cldli hastaııe baş 

Giresunda 
tındık bayramı 
Giresun, (Hususi) - Bu 

yıl fındık bayramımızın geçen 
yıllara nazaran daha canlı ve 
.';landı bir şek1lde yapılması 
~ekarrür etmiştir. 

----------~----~~ 
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21,30 Müzik (Cazbant • pj.), 2'ı 
- 23,00 son ajaııs baberJerl n 
cınkl program. 

nıı 
12,30 Program, 12,3~ Türk rıı 11 

oku~·an: Mustafa Çağlar. c,.:aıan oı ~1 
Ruşen Kam, fleşat Erer, Vecibe .t 

. ., ... ııı· 
yal, 1 ~ Ferahnlk peşrevı, "' 1 bu 
lekset • FerahnAk şarkı (fJlre~t~ ta 
rc{tlm ol güli ter bezme gelırır ıı. 
3 - llJ. Sellm • Eviç şarkı (l3fo ~i 
beple gücenmişsin), 4 ·-Is.ık S ~ 
E\•ic ş:ırkı (Kalbimde açıııııış.l k~f So 
Halk tüıkUsü (Koyun beni )~• 
lero), 6 - T:ılk türküsü CC1 W 
rıicleyim urum elJarıncl, 13,00 r 

{'"O lcket saat ay:ırı, ajans n: rrı.r. ·Gk 
ji haberleri, 13,15 Müzik cf\ın 
kestr:ı • Şef: Necip Aşl.;ın), (ı 

1 - Gounod Avc :'ılaria. 2 - 'f 

berger Küçük Toplantı (Re"nı;ıı 
termezzo). 3 - Paul Lincke 

1 1 
t . \ t 

~crenadı, 4 - talo Aııc;.nı . 1 ~ 
5 F . flııt - rt'ıre Ay.Ay.Ay, 6 - ~l 
leıiyen sliil No. ı. o) Prrlude:111,~ 
nuetto. el Adagiello, d) Cıır~ dt 
- R. Benatzky Grinzing ve ı-ıır ..,1 or"' • Val'i, 8 - J. Strau'!'s \'iyane 1 ı 
!arının efsanesi _ Vale;, J U5 .. ıt1 
7\fiizik (Dans müziği • PJ.). -ı 
progrrm, lı!,35 ~.tiiı.ik (Dan~ n:"1 
PJ.), 19,05 Çocuk saati, 19.3\r 
miiıiği: (Fasıl heyt>li). 20,1~ j11 

pliıklar • R., 20,15 Miizık '' :~ı 
20.30 :'ıfemleket tıaat ııvıırı. ~J ~ 

'1 · · · k 1 k. 1 zın mileri arasında bulunması icap 
erımızın, a p al'~I arımı ·~· . 

1 
.
1 

'> nı d 1 ettıgını hatırladı. talyan uonan Sivas, (Hususi) _ .Karade-
sırası mı. z şu an a ya nız. .. k" rt b 

1 
Bundan sonra halkevi kitap· 

evmı gezmiş ve halkevi reisi 
avukat Ahmet Gözeden lazım. 
gelen izahatı nlm·'.j, Sivasta ye. 
n: yapılacak halkevi maketini 
Je tetkik buyurarak "Çok gü
zel, hayrrlr olsun, Sıavsa yakı· 

Sayın ~alimiz Bay Feyyaz 
Bosut' un başkanlığında beledi
ye reisi, ticaret odası reisi, fın. 
dık istasyonu müdürü, ticaret 
odası ba2katibi ve borsa komi
serinden mürekkep bir komis. 
yon vilayet makamında top. 
lanmı~. bu mevzu üzerinde gö· 
rüşülerek lazım gelen mukar
rerat ittihaz edilmiştir. 

me~eoroloji haberleri. 2·0.4~ ~~~ ' 
zl~ı. Okuyanlar: Rııdife !"e' • f. 

f:•r•· di Hoşse!I, Çalanlar: Reşat c; 
1 

fik Fer~an, Kemal Niyaıi. · :· r 
'liihlil Batdnkofılu I - n~~, ıF' 
re\"İ, 2 - Rakım • Unalc ~sr ~ 111

1 

.. . . . ması mum un mc c e mas re · niz sahillerinde bir tetkik ge. ca harbi cl•rnUnecek kımselerız .. 
1 

. h b d k .
1
. 

3 numara,lr bot kumandanı denmış ve ar e ere gerı ıyor · .zisine çıkan Sıhhiye Vekili Hu. 
başmr sallaclr: u. lusi Alataş ve Bayan Alataş 

""' t L 1 l ili d di Bu emsalsiz manzara ka.rşısın dün şehrimize de uğrayarak na hiç ;\'akışmıyor) , 3 - U$~9 ,ııı 
tez:ıt mıısrelle bu şep), 4 - ş~~ıl· - c:;VC u , l yorum.. e .. d . 1. .. .. " ld" "T 

h kı a amtra m yuzu gu u: w bir gün kaldıg" mı telgrafla bil-Bcn de .. Yok, yok sen a ısın. .. 
1 1 d d" s· · 

· h bl dli zey guze <'a 1· ıyor.,, e ı. •· ızı dirmiştim. Vekil g~ceyi istas-
tin Ziya - Uşşak şarkı (01 $~~,dl 
fapervt!r ~ördüm), 5 - ıerıı,,., f1 

şarkı (}:eler çektin; neler)• 6 ııtl 
mi u5~ak şarkı (Sı:rnh t>brıl ııı 

Biz şu anda yalnızca ar - t . d .- - b"t" 'd -
emın e erım amcam u un cı . yonda hususi vagonunda geçir. şUnecek kimseleriz. a· · - ı - - · · şır bir halkevi,, demiştir. 

. ıyetıne, agır ıgına ragmen sızı miş, sabahleyin merasimle kar. Bakışları çarpıştı, elleri bır - . .. b I ak -gorunce oynumuza sarı m · l 
Daha 3onra belediyeye gi. Öğrendiğime göre sayın va. 

den Vekil burada beeldiye rei- limirin kıymetli ve çok isabetli 
sinden belediye :şleri ve ~ehir teşebbüsleriyle bu yı! bahçesi. 
sıhhat işleri hakkında izahat al- ni en iyi imar eden, hannanını 
mıştır. Aynı zamanda yanla. güzel ve istenilen şekilde yap. 
rmda vali vekili Rauf Demirtaş tıran ve fındığını temiz ve ku. 
ve jandarma komutam Asım ru hazırlayanalrdan sekiz müs
olduğu halde nümune hasta. tahsile para mükafatı verile-

7 - f\t'mençe taksimi, ıı - r 
$l'n • 'il'lZfıh ş.ırkı CSun CIA le' 
elinden). 9 - S:ıllıhattin Pın•~; 
r.am $Arkı ( f nleven udum rıı r 
Halk Hirkü~ii ( Sehf'rtlf' ıı~lıı'1 

leşti Ye Lul Tu~ey harap olmuş tan kendini alamıyacalı:tır. Siz şı anmıştır. 
kumanda. kuJesmin yanında top kendisini 0 kadar memnun etti- Doğruca hükumet konağına 
lanmış olan dokuz arkadaşı- · ki' gelen Vekil biraz istirahatten nız . 
nın yanmn gitti. ~udan henüz Lui Tuzey, dalgın dalgın A- sonra halkevine ve cumhuri-
çıkmış oldukları ıchı ceketleri - len Gurdona baktı sonra yavaş ye,t halk partisine uğramıştır. 
ni , pautalonlarmı kurumak ti. bir sesle: ' Burada memleketin sıhhat ba. 
zere çıkarmış sermişlerdi. Şim- _ Görüyorsunuz dostum, de- kımmdan mühim ihtiyaçları i
di de loz~ın gUneş altında ku. di, filotillamın kolay bir muzaf- le alakadar olmuş, ve Sivasta 
nımuş olnn elbiselerini giymek feriyati bu .. Kolay ve ucuz bir hiss~dilen bµyük bir hastahane 
le meşguldUler.. . muzafferiyet. Çünkü dört nak - binasmin ancak' gelecek yıllar 

bü)). 
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hanesine teşrif etmiş, burada ::ektir. rnr~ :3' 
hc.atahan en in en k üçüle köşe.- Mükafat almağa hak 'kazan. l2.30 Program. 12.35 t•~ 
· d b"' ··k ı. 1. rnuı olan müs~siller fındık ziğı (Pi.). 13 Memleket sı~.rl1 sın en en . uyu · ıı-ısmmş. ~~1: '· ulı .,,.-.11ffıi t- 'ıhı ıı ~:' wıl :."..J .. ı .. ı ~ ııjans ve meteoroloji 1ısır 

dar iki saatten fazla dolaşmış, ıstasyonunun metıı muaur~ · _,. . ~·ııı Lui Tuzcy de tıpkı onlar gibı tiye gemisi de torpillendikten bütçesine tahsisat ko=-ımak su
elbiselerini krzgrn çelik levha_ - sonra, on hücum botundan un. retiyle Anadolunun her ba. 
lnr üzerine sererek kurutmaga cak üç tanesi orada kalarak diiş kımdan büyük bir sanayi §ehri 
başladı. manın bir düzina torpitosilc olan Sivasa 500 yataklı ve tam 
Hazır hatırım°: ~elmişke~ .s~ · muharebe etti. te~kilatlı bir hastahane yapıla-

gördüğü temizlik, intizam ve Bay Hakkı Mahir Durukanın lJ.l5 • 14 Mllzik (Dvor3 

tam çalışmayı takdir ve mem. başkanlığında tetkika~ yapa,.. yoJonscl konsertosu • ~l~~ (~ 
nuniyetle karşılamıştır. Hasta- cak olan bir komite tarafından ~9.:~oi:t)m. ~:·~g ~~rle ıııUJ ~ 
hanede bulunan hastaların baq seçilecektir. n:ıuzıgı - · · · u ı,11,'I 

rayım dostum; sızın muavınınız ( Daha t'ar) cağına işaret buyurmuşlardır. • 
Dosa ne oldu? 

~ lnce saz faslı (Safiye 'fo" · ıj 
ucunda durarak tedavi altında Bu mükafatlar fındık bay. tiraliyle). 20.15 KonuşD'.l8' 5 <' 

bulunan mütehassıslardan has. ramı gününde Ticaret odast ö- Memleket saat ayarı, ajsl' 1}'1-ı 
talık hakkın?a iz~hat a.IJ?lış. la. , nünde yapılacak tören esnasın- mdcoroloji haberleri. 20·~l 
znn gelen direktıflerle llastala- :la bizzat pek muhterem vali- müziği: Okuyan Müzeyrcll et 

Tuzey mırıltı halinde: 
- O ve mürct~cbattan on bc-ıı 

kişi maalesef .. 
Sustuler ... 
Sükutu gene Tuzey bozdu: 
- B~·öton zırhlısına gidiyor 

sunuz değil mi? 

üçüncü Umumi Müfettiş 
Tahsin Uzer 

ra geçmiş olsun sözleri ile ilti· miz tarafından verilecektir. Ç:ı!;rn!ar: Vecihe Darys.l· 
11
11 

fatta -bulunmuştur. K ... :mn. Kemal Niyazi Se)'ıııJJııl. ~ 
H tah bah · d b" Hazırlanan programa göre: / as ane çesm e ıraz H ;ı~ f'''1li peşre\-;. 2 _ V: j,) S 

· · h da b'l h Bayram sabahı saa: dokuzda .; ı.. ıstıra at esnasın ı e asta. seylin şarkı (Zaman otur" ıe'l 
h b h k . · d ·· kurdelel~r, atlaslar. riçeklerle ,,, ane aş e ımın en mutem. ~ tsak Varan. Hüseyni şa.r~ .. ~'· 

- Evet, dostum, tesadüfen 
sizi gördüğüm zaman ileri hat · 
lara çıkmış bir torpito muhribi
ne bir emir götürüyordum. Siz 

·· I" t · t · t" donatılmıq fındık çuvalları ve ttı" mum ma uma ıs emış ır. T gın sulann). 4 - Sade 11~ ~, T b d h t 1 d r t Ö~l · f] b 1 torbaları önlerinde qehir ban. rrı r a zon a r a a sız an 1 s an- g e üzen şere erine e e- T nak - Hüseyni şarkı (AY i &', 
diye tarafından tertip edilen dosu olduğu halde şehrin belli c·önümU). 5 _ Ud taksi~~ t~ 

de o muhribe yanaşmağa çalı

şıyordunuz.. Fakat önümde bin 
metre kadar mesafede birdenbi
re torpito muhribinin üç par~a 
olarak havaya uçtuğunu gör
düm. Sizi temin ederim, muhak
kak surette iki denizaltı gemisi 
tarafından ayni zamanda bom -
balanmış olacak .. lşte bunun ü
zerine avdet ederken iskele ile· 
risinde denizde bir takım kim -
se!erin çırpınmakta olduklarım 

gördüm. Eğer torpito muhribi 
mfilak etmemiş olsaydı, ben o -
:ı unla meşgul olacaktım ve size 
'jelince, siz de .. 

bu 1 a gel l'yor Sivasın güzel mesirelerinden haşh .caddeleri olan sinema ö. Neşe:t Halil. Karciğar şB!"~~ 
l P f b "k •f nünden, sokak başından ve çi. j. v ı o an a~ a rı asma tC§rı et- kınla yandım). 7 - LetJl 

8 
/ 

- Şu halde şimdi siz beni \•e 

ıdamlarımı amiral zırhlısına çı· 

. rnracaksınız c:Iemck. 

Tahsin Uz~r 

._ Evet .. almış olduğum tali- ı. 

mat katidir. Denize dökülenle::-i 
~r~Ium üzerinde rastladığım tak
d~de, toplamak vazifemdir, an· 
cak vakıt kaybetmemek aartile .. 
Fakat bunları yanımda tutmağa 
salahiyettar değilim. Almı~ oldu 
~ talimat bu felaketzedeleri 
ilk""" tesadüf ettiğim büylik gemi· 
ye nakletme~'1 icap ettiriyor. 
Bu sefer için amiral zırhlısınrt 

çıkarmağa mecbur olac:ığım. 

çünkü yeni emirler almak ,tize · 

Trabzon (Hususi) -Üçi.in. 
cü Umumi Müfettişimiz Muh. 
terem Tahsin Uzer Çarşamba 
günü Erzurumdan şehrimize 
gelmiştir. Tahsin Uze:r Hamsi
köyiinde Valimiz . Osman 
Sabri Adal, Belediye, Reisi 
Bahri Doğanay, jandarma alay 
komutanı Tahir Baykal, C. 1-1. 
P. vilayet idare heyeti reisi Ru
hi Ural, Belediye azalarından 
•·e Maçkuda da ailesi, mi.ifettis
J k memurları ve halkevi reisi 
avukat Cemal Karahan ve me-

re doğruca Brötona gidiyorum. 
- Olsun .. Bröton hattın u

<'tında bulunmak~adır. Birkaç da 
l.ikayn kad::ır orada olacağız de
mek. 

sni arkadaşlan tarafından kar· miştir. narlarla kapı kahveden geçile. ğar şarkı tBir gölge 0 1). ıP 
şılanmıştır. Saat 1 7.30 da şeh. Ziyafet samimi ve ıüzel bir rek Bekirpaşa ve Gazipaşa cad di :Ahmet - Karciğar şa.rJcll~ 
rimize gelen ve safra kesesi il. hava içerisinde devam etmiş; ::lelerini takiben Ticaret odası mı hit.ranım gibi). 9 _ ll~ ~ıı t 

tihabmdan mühim bir hastalık belediye reisi Adil Ka:·kan sa. önüne gelinecek ve yürüyüş l<tlsu (İkide turnam). 10 y\ol1, ~ 
geçiren Tahsin Uzer doğruca ym Vekile memleket namına esnasında hava fişekleri de atı- dğ:.r saz semaisi. 21.30_ ft ..1 lo 
k .. k 't · · t' h t d ] k lacaktır. ı r Y ·o:: e gı mış ve ıs ıra a e çe- uyu an şev ve heyecan his. "l.la. 21.45 Neşeli plaka rıJ· ,,, ij 

kilmiştfr. • lerine tercüman olmuş, bunu Ticaret odası önündeki tören 50 Müzik (Melodiler • r:ef:~ ııı· 
T nhsin Uzerle birlikte mali. müteakip halkevi reisi avukat tam f I dl! şehir bandosunun Müzik (Küçük orkestra.· tıı~ ~' 

ye müşaviri hemşerimiz Hay. Ahmet Göze, "Sıhhat Vekilini alacağı istiklal mar~iyle başlı. cip Aşkın): 1 - paı.ıl ~1 ~ 
rettin Ziya, baytar müşaviri aramızda gördüğümüzden do. yacakhr. Danlma (Fantezi). 2 ~etiııd• ıy~ 
M nstafa Bozoğlu, ziraat müşa- layı artan memnuniyet,, izhar I.ehu.r • Göttergatte ope c;.-ır~ ~' ~ 
viri Esat Berkman, sıhhat mü- etmiş ve sayrn Vekille Milli v poapuri. 3 - Niemann ·; • f 1~ .şaviri Tevfik Güney, sıhhat Şefimiz İnönüne karşr Sivasın akıt Kitapevi ton (Dans). 4 - J. straUrJ 1~0,, ~ .. J 
müşavir muavini Cemal Tur- duyduğu sonsuz sayğı ve sev. nup çiçekleri. 5 - Ed~{ılil 6 < ~ ~ 
fan, Orman müşaviri Kemal ginin iblağını dilemiştir. Dün ve yarın tercü- neke - Dans süitinden ( oltl ~c, 
K . E · t ·· · · Paul Lı·ncke . Olur, oıur~ ı.ab!11 kj ıpmen, mmye muşavırı s y v k"l d ··s ta .. me ku··ıı ı·yatı .,ı•" ''11 B hr. K ··f a ın e ı e ıvas gor. ~ aja.11 1 ~ 

a ı ata~ ve umum mu et. d" ~.. h' Id _ . . (Şen parça). 23 ..,on tııll' • 
1 !İşlik köy bÜrosu şefi Ayetul- ugul m vle şal ıt 0 ugum ıntı. No. 31-40 4 cü ıen Kr. leri, ziraat, esham ve (ii'İ~~ • 

lah şehrimize gel~işlerdir. zl akmdı çda ışma a.~dan çok ferah- 31 Re.sin külliyatı iV 60 kamb~yo • nuku: bors351 ftJ·' 
H ta] - d l . l 1 2 k'l ı uy um. Numune hastaha- 32 Metafizik 40 3 O C b nd • as ıgı o ayısıy e ·ı o . . b" .. k f k"' 2 .? Müzik ( az a rtl· 

k b d T h . U . d' nesının uyu ve eragat ar 33 lskenııeı 60 55 1 24 Yarınki progtıı. 
~yde en.. a sın . . zer şım 1 doktorlarının artan mesailerini Kadın ve 

gun en gune rengını ve sıhha. b" .. k b' h l k'k . 34 !IOsyalizm 100 ---------
. · l k k'I b'· j uyu ır az a tet ı ettım. 85 Demokrit 23 tını top ama ta ve ı osu ta ıı H t h . f 1. 1. I l '" ı 

h dd. d ~ k d as a anenın aa ıyet ı ca rş. 36 Dinlet tarihJ 120 f an ııhtsı~. a ıne ogru artma ta ır. t kd' I • 1 • c; " 
N . . d d . h masım a ır e ::arştrarım. 37 Filozof! ve sanat 40 ]'k ·· ı1~ıı1 
eşesı yerın e Ve aıma Si • 5· b" .. k b" "h . 38 Etı·ka lOO 1 - Üsküdar Asker 1 

bll dO!! 11e hJ 
h 'f d d b' 1 k ıvasın uyu ır ı tıyaç 1 ,·c ııe" ~ il at ı a e e en ır ses • .: onuş- h' . . .. d'" -.. k d ., 
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mcnımp 335 doğumu . nıiıı.r ,

1 
p. 

kt d D kt l d .. t : ss · nı gor ugum cocu o~um 39 Herakllt •ıııaı la mu:ımclel'C t~bı" 1 rsltl .:ı~ ma a ır. o or arın or ay b k . . . ' h kk k 
7 

.. ııp · · h . 'ki . T h ve a ım evı ıçın mu a a 40 Ruh! mtıc!.ultr ~ rin ~on yoklanıaJ:ırın 179~)9 ,~ 
ıstıra at tavsıye ettı erı a · tt I k l l .. . =============== ·ı·baren <,ıı 1• . U b' ı_ f f sure e ge ece · y1 ):.ıtcesıne c-.uma ~üniinden ı ı . çıır• <1 
sm zer ır na ta sonra stan. t h . t l • _ ,.e her h:ırtanır. pazarıec;ıb. c ııiıı' 
ı- l 'd k . a s sa ayırmaya ca rşacagım. revi hastahaneyi dolaşmış, şe. k J'k c;u 
•JC a gı ece hr. B 1 s· - "h' b' h h 1 . d d k b" cu.r.a ııü:ı·u·i a~ ·er 1 

' ,. · u suret e ıvasm mu ım ır ir ecza ane erm e e rsa ır i' ~ 
•la ,:ıpıl:ıc;~i· tır. sJı: • 

11 •~iı Rnıı ı :rt·ııtrul S:lıli Tek ihtiya.ı::ı k'lrşılanmrş olacaktır.,, •efü'k yanarak halkevi tarafın- . rt alfll <tf 

V 
· :ı troo;u T. pelı:ı~ı ! Vekil P .. sı:ıfahrih"mdaki be. dan şereflerirıe verilen çayda 2 - nah~.:az~~~:~:ıııe~,ı~: 
:ıı:c,~iıııldc hııl ' /lotC'l'( lbdiye ebktrik fabrikasmr gez· hulunmu~tur. Gece Sivl\Stan m.,hııllc Ye 

0 r,.,. ıısrın 1 "~ ..A'.tef1 
'irır,nrı n rıtı aıı ı . . .. .. I< n rl.H't!Iİ'll' ill'iı p1ee--

1 lıı.lvil 4 perde. :ııı~. ~o~u3 şehıre d_onerek ku- Samsuna aynı hararetle uğur. ,.~ h<in':!İ ~iin ~ubeye 
ı cluz te:b.vi müessesesini, züh. ılanmı§tır. ö~rennıdi i:rler. 



Yeni Mısır kaltinesi Macaristan mihva
teşekkUI, etti re dahil olacak mı1 

f\-VAKIT 

ovget Rusgada 
...... yare enlikleri 

Maarif Vekili Maarif 
~ ~!~ÜY:'. ı.a~:E:.=i- matbaaısını teftiş etti 

F 
8afvekil, hiriciye ve dahili. ayni mah&fil, vasiyetin kanpk 

••k • ve ransız ye nazın: Ali Mahir Pllf•· ve telıllJıeli o14ufwıu ııilylemok- ı 1 · ·ı k k d .. . 
,,.. erı heyetleri de bu muazzam Maliye nazın: HliHyin s.m tedlr. 1 er ve ışcı er ha ın a mu hım 

mera . d h 1 d 1 p.,.,. Meskdr zı,aretin ramt hederı k 1 d . 
18 

sım e azır bu un U ar Murif: Noknill p- --ve- '"ylalara arar. ar ver 1 
1'11.a. ~ <A.A.) - Tu bir pllnörden ır.tırekkep bUyUk M"" -•~-•~ . Mah et.) ~re, eM.11 Macaristanllı ttal· Ma 'f V k'l' H . .. ~:ror: Jılr ha.a ııatuı p!olllımllt " illa u,,_....t. m~t ,,.. ep. yan • Alman ukerl ıttlfalaııa .. "" e ı ı ~Ali Yrı. ırc bu huauıta direktif vermif • 
.._. el"fUDlda T1ı11- çok alqtomıfllr. Mtttoalılbon T~ ~ - nazın: prmeol tePll etmekle beraber. ""

1 
dun_ooboh. ~f Matbu. tir. llleydqmcıa, Sovyet- pçeıı bir çok plln8rler de malıi- Sobıi 1:falıep. ıılyaol malıafilcle, blltlln Avrupa 

11111 te~ etmif~r. Son -n- Matbuda çalıpın mürettip 
r__,, • ....._.lıılJ&ıc lıavaeıı.ı. ııayra ,..... aJm>1ıat1k nı.maraJari '1SI' • Adli?"' Nuın: Mutafa EL mııbdderatuıın mevsuubalıool - lardalu çı?" hır ~unla. doi· '.. ~iie~ itçilerle teker teker Ja»dnııftır. ,...ur. ~ . . cluP ve bu mulıadderatm çok ru~ ~ya ~le aıt. ba: ıoruı~~f. onlann izah ve di. 

loııaıı lıaYleıblmm bu muhte- Nihayet ma uJıad tana" fi- Ziroot Nuın: Hifmni. branlılı: gGzllktUill beyan oıwı • om ıtlemu yapmak uzere ımu eklennı dinlemiftir. 
llrGıııı, yli& birılerce ıoıarma pııııı.ıır. ıı:nel1 taıım - Sdıhiye Nuın: ~Malı.. ıııaltta&r. ve çal.- tanı cleiiftirilen Bilha.ua sıhhat mevzuunda 
~- - ta:yyared J11ıt1ıoP llolokoV. mut. -·aflh, lıua ııı-Jer, :ıı..-~ Ma~ ~~ mo. ıl>rmUJ, )'aflılanla difleri fazla 
tıarfı bU,W. tnöllnlln • çok oeri bira= ıanare"' ile al< Nafia: Alıdül Koni Ahmet. earıatamn ve lılllıam Jtalyaıım ~1j;:~ :;1'vıye edilmittir. bcıızuk ifçilerin difci mektebin. 
~ ft hllk6met rieali, .-111< ,."""" lıunılıın - MiOl MüdolM Num: s.ı;ı. -ona! prclnlltl ualt - lan e 

1 ~ lıuılmakta '.'" -le'. tedavileri için Tıp fakültesi ~ı. zı-111at,,.olmak sere yer al • yll&lıqı KofeWV da lıqk& tip Horb Pap. mal< için bir lelelıbllote lıuhm • .mekteı;> kıtaalanru tetkik deb.nı Doktor Kemale icabe. 
• VorcıtUot, Luar lılr laJJU' ili ..,.. _.,.tlldr Evkaf N.mr: Aııdamıt.- ..ıan lbtlmaUndan ~ elmıf, maliyet liyaılan Ye ba. den; kolaylığın gösterilmesini 

1#.,'&g ~. Jdanov, rı ~· -·Anın. · tallrler. • mı bakmımdan ~!2~ bilclrmiıtir. ~ Pnuı, Beri&, Budl- Allıa7. atlçoV de ve binbmll Go- içtimai Muavmet Namı• M-naıan --. ~ Matbaa muduru Na. Aynq. mü ..... menıupla-lıııra.ı.. lCmpnovig, -v .......,. w.ı. ettiJılerl llıl oeri Şazli p • Qrbar maT dden ~ ~lnutbr. . mım sigortalan İ<'in ve kaza 
traa bulunuyordu. Da. avcı ıayyarelliliD bUy;\lk maba. P. : c:· . . _. .,_., 19 (A.4.) _ tyl haber ":e~I. tertıp ve tashih kun- ~huıt ölüm halin-le yarclnnı İ• 
~ yUlmelı: 8ovyet retle uqıbklr ,aplddmr1 hava S:.L..: !"8 .. .,} alsa malıfellenle ıılJleııılfilne lan ıçın yapdmakta olan hazır. •m bir proje haıırlanacakbr 

..:....-:~~r Birllii UJı m.--ı -u, pek ııi:yode ~- • ,_,,.. aere, :ıı...- Alman. ltal· hklan gözden g~. mildi>- • 

..__...._~.~.-.ıunı haiz olan avat. takdir oıunmUfbD'· badi ve. ~t ~ Alluba yan uked ~kma sizmek ı-'-'lrllııiı lllmıer. muhıır - - .-1ı1ı> ıraııatıan ıar _.,... ıa,... edilpp.ıenm. ......... ıc.at s..ıı, tarafından Mısır ordusundan sel" 
it!. .. ele danWler .. - ....,.,....,. lıel ...ı ·- • ._. ,.pı.a ..,.ııatln heıle am """' lııo...ııpı.,,,tlk ile --~ çok =: MISır askeri heJ')tl il ... ....ı.yt ~ -ek- '"'"' ıaıa 1 ı •• ıdt) llfet polltiknc milleiler aruın-
1ıııı...., Fran.u ve ln gepnil .....= yapıuttır. Bir miitldeıtab-ri .,hrimiım tell - olclucıı ıı11J1eıımekte • TUrk •• M11ır ordulan --~ da 1'9kııbotl, kini, nefreti, ilim 

Jıe,.ıı.rı .._da~ tik n yuılarmda a.., ııelmeJı:ri beldeaen M.r ub- dlr. . • da huıl °'"" hu yakınlık lkı dD...,onlıitını, mDsbot &llrllt nef 
• - =bir ı. _.... • • ı..,. ti bat Kahinı P ....... ~ mlHolln clllnyaya ayni zaylytden. retlnl yapardı. 

'9çit - o-a..ı- l&J1&I" ~ ::.... pıallk • k....,..:.ı;m o.!:,.ı H.. ~ llııdapqte. 19 (A.A.) - HUl<6 ayni ldrlk 8lçOaO il• lıalcmıı o~ BuaOn alyuotlmlıln tamollerl 
lhıi taYnreciıık tqlılJltı "':: buıılu hava ...,......... di ld • lıalde d~'!. • ._ - malıflllerl. -t ~in malamıdon ileri plmoktedlr. realltalel'9 iatlnat -ktedlr 

1'llleroe melıt.p m .;.,. ~ ııallada tealılt :>< 0 uııu R :,:.ı. - .. ya1ıat1 etrafuıda çok lııı Bu ıavlyaler ve ldrllc ıı,oıarı Bu 1'9&llteler vazıhtır: • 
ta • 1ıat1anırı,.ı .,,_ :ım ı ~,.. ~ . .; :i;" umen •

1 
Ik jllk bir ketumiyet mulıofua artık lıuıılln için hltbir mletık ı - Yakın Şark mlllotlarl Av-

'1lr.ıerı Aerok~ lerlnl • ~ !"" an:r-.:..,..." • ~ en- etmektedir. manayı llado 0--. billkıs rupa fikrini kabul -yl yonl "-uOlaraıı: b..ıı ~itleri ~,::)'191* tllll i,,pıarı. :;yeden tehrimıze seJmitler• Cium T- Gitti clllnpnın •il• tutulur, ahi• ilmin OotUnlUlfJnU, tabl.b hl-
~ b:ralımadaıı pi _ nm faaııyetl .-mıııı ,,. - . · a-ıı. 19 (A.A.) _ Kont &llrOIUr nevinden olan ,...ııteıe- kim olmayı vo lnıana kıymet 

ı.ı.:;:- olan mUh dia. do -lılıtolı: ı.nuel .. y11&- ijeyet Tophane nhtmımda ClaJı7, lta1yuun fimalhıde bir rlnden kuYYOt almaktadır. vermoyl kMdllerlnı ılar edlnmlı 
~. leçiler, .:..ur. ıerce pal'llfiltell birden atlayarak onlu namına ~ Htim~ lrualıeda bir Uç glln letlralı&t M11ır hUkGmotl ile cumhur!- lerdlr. 
"""'"'"'idare odi:rordu. balla fiddetli alkıll&n aruuıda Rıza, !~I Voli ve Beledi- amek - bu ııııbah tanue yat TOrklynl lbUr MU.IUman il - Her millet k111dl mukld-
,-~., .... _ - bir ıraç tay,anı ıııeydanıLm tam ortuı - re R- Dr. ~· '-bul De RomadM Jıanbt ftmlltir. devletlerle oldu&u ııılıi tarihinin deratına ulılp ol-r. Millet-,.._-.--tik DU • na inmlltlr. ıtamaııdon velılli Gelaenıl 0.. JCoat a&no bu ııııbah Roma• hlghlr fulında bu kadar candan ler hOrdUr, hUrrlyotlorlnl ancak 

,,_,...,..... Bu alavlı&tlk COl;lt --• -uııda SoY m Tufiuı, Mmr ı.-ıoalu- 4aa tay,are De Anıavutluja stt "" HR1lml bir allka ile ,,,,_ bil&I "" tabiata hlldmlJWI mor· 
.....:: ~plardaa lılrl. ta- yetıer B1rQ1a1a ~ .,._ iu erkim. bir ~ lııtur ve ııılltlr. . rnanqtır. -nda taslı -lenllr. ~ taratıııdu pllo- - - ııa,tlt pıot 0.-. ~ mmb ıaı.lmdan lrarp- Vubel T..... DOn niçin ....,ımı dlllkllk. 111 - Yakın prk mlllotlerl ta 

ı.ıı. vun tdarMlııcle olarak "lfablm -br· Boma, 19 (A.A.) - ıra-. Buafln niçin on yakın bir clolt • rlhln hor clOYrlnde bDyOk mecı 
pllni5rcillerin Gorki,. tayyare tipinde yeni ya - Mızıka, Mmr ve Türk milli Reaınen blldlrlJdlilııe gllre, luk rebıtuı Ilı bqlıyıı? • nlyat -rlerl vUcuda ptlrmlt • 

.....__,,... . "'· \>lllıi"I ,Uüziljl \'~ ~ ··ı n kon iano ile kont Csaky ara- ünkü dün, bizler mistik ve lerdlr. Bu.~nkU ıırl aafhadak 

.,_......, lıir. .ıı-ı ~ıuııııl vuı1et1erını anoak elbirli•i ede 

urtur. lln lıqta. bir dit ı.aıını .. vı. ııalımt , Wlirn ~ mlld4f- ldllG D.., ,,..... """ -- -a,ı .. ......., &rlıum& talu!mııı ... tir. s&-k "- Alıq Hamit tül& - - lluııolbıl • °"' lıen llydc ....,...._ dOYlrforln --., ......... -ı .. 
1 

~· Kurmar ~ ty mUJllratuıa rat- mllllıet .ıy- fullyotınden lıahMbnak dlr. Bu .. mı. bu mlllell•ı'i• 
manya Slovakyaya asker Munır Ani takdim edibnlf, ve bir netice vennemlftir· istiyorum. o zamanlar da ralnız halklan mMUt olacaktır. otomobillerle Perapalu oteline Romanın ai,..t mahfellerl bir takım v.himler ve cehalet iV - BOtUn bu MUlan ta 

ı _ d • Pfilmitıir. ~ ııiyuell lıaldımclm tef• milletleri birblrln- ayırırdı hakkuk ettirmek için milletlerin 
SeV111e lyOr MuL- Mlllr heyeti aym ııbieıde baluıımal<lm ve fimdDıl ÇllnkO cehalet milletlerln bire~ birblrlorlno bep<l bir hU..-le 

-~- fBa, l••/• l lnridı) Almaa ukerl lllcmlıyaJa pi. Jimıi lıirinda yq;ı\xızlk büyük tui>'etlıı lı-1< ve t.elıllkell ol- ayrı roaııı. olduitunu lnklr et- ""'
1 ol-lıırı ııibi, tabiatla '~ ilave edilmek mf11k Poloıı)'a • Slovalı: hoha · &abd iıeçit ı....mde bulun- ....... u ı.,aa ~· tlrir, mlllotl millete kırılinr. Yr m~loyi n mllff lnklpflıırı • 

• clmıda. b ut ıerıa uhtellİ mok - Eıİrn"'9 dawt eılil- Ba ıdyanıtlD he.ı.dl mal6m ol· hlmlerden ibaret olan hlltfet nı t.nm '9ln de oulhu ebedilot 
ll1IVldlerl "11p1 ":ıı1ı1or1 ~ miftir. mama•b& "" mUWıat -·•nda makamı ve polltikuı I• haki· ti- birer YUifo de kabul • • 
~ sa,ı e <il " Buna müteülp Anlıan\Ja lıllluı- Jbeall8laıUD Almaa • katı.re kerp dalllotlerl bir v• . d-lenllr. ÇUnkU bu mllletlo • 
ılb'e ~ lııı ":uf:':- 8"" aidec:.k olan ı.e,e'ı ..ım· ,,. ıı.ı,.n oiyaal ve uted ittifakı· illa olarak kullanır ""batılı hA- rln ~lan hllytık itin la· 
.A ..__ u -;ı Uıumızla t etiıı; .W .:. na pnneal -1eıılnln &6rlitlll" kim kılmak loterdl. hakkuku için mUotakll olmaları 
1 -"' alqı - -m • kert - "'i:ı 11 • •ııttıne dair cllln Ülllll Ro- • Bu Mb ten dola ı llllm hl• vo sulhu korumaları prttır. o.~ almm11 ve ,,...ı.. Alman - M m""i:':ı, ~- da bir ~ 4o1-11 olımımn• ep Y a ... un için bu milletlerin = '::ım, ~ J!lame ecll1 • lek ~ ..:!.tı~ ~ ....,_, mez'k6r malıfelleıde bu Alınaııyı lngllteredın n:ıutterek vasıflar. sulh oephr 

• .. ~ •• e .. ı . en on uÇf styaret emuuıda pıecet hafta- sınde yer tutmaktır • ... ~ .~ :=t ııun kadar eüreeektir. ııır sarfında Avrupa mulıadıle- bllılr llıJtr Bu ffflllalerl ldrlk -. o-
c.111111•~11JM- ~~ ! M C b f 1 ratuun menu olduğunu teinin Londra, 19 (A.A.) _ Bazı lan milletler aruanda vutcua p-

fula - • am p e 1 --ler. -telerin malt muharrirleri len oamlml, kard- --
A ı&termektedlrler. y 1t.• d Bu mu.kıdderat bul mGp.hlt- bu ..balı Almanyanm Lonclra IMtler, bllhusa Mısır ordUIU h• 
~ ~ - • enı uır Unyı rekoru ıere ~ .._ pll!90 pe1ı: • mühim miktaıda yet1nın hım1<otınd., - ıtaı • · ....J. :::ı" ııı!::!.........., · · kırdı ıwaııııı. lılr lelıllıltı ııtırıı•mek- mübaJutta bulunduiulau JıiL ,.., vo Atman matbuatında ken-~ııs ~. . ~ tedlr· dirm..x.. devam etm*k ~.....,~ dılerinln arzu otmedlklerl netı. 
rilliiuınız,, dediklennin ıfitildl - l..ondra. 19 (A.A.) - Confs· n-- 0-ı---' -x- '""-dild N q ... Ch teaancr. celerl d~•rdu 
il 1111 1 DDMlrt<dir tan glllilnd "81 Bini 2'' - - •-~ ..... ev• ronide .-ı.amın ••• · '1 e • . e ue banin- vasiyette Macarllt&D ve bllhu. mali muh . • d" Almanla- Sulh cephninl takviyeye hiı 

Zabitler Polon,yaya Jltiea et • deki tekneeile hareket eden 81r 1& ltalya beyııelmlW gerıinlifi rm Londra am~ un • met eden bu t1f9bbUılerl zayıf • 
dk llteyen ~ l!lovalılarm 1.ııaı.otm Campell -tte HO mD ı.aıı ..ı-J< 1ı1r Ulehbllate bu • la • '?~fiyat- latmak için MU.IDllWI mllletlar 
lıiıdjıttan pçıııeıııre m~ et. katetmek ınıretlle d11n7& kano o • ıuııınak -~ lralabl- h"n ~...:. 'JAoa 1ı: .,:;! aruına fitne ookmak uaulUnU 
mitlerdir. . tomobil ailrat rekorunu lmmıttır. ıeceklerctir. U:~.:'~ ettild . ~ ~nnek yenid_.. tecrübeye batladtlar. 

Almanyadan turaya 90 - '10 tedi ennı 1 
• TUrklye ile Mısır arumda dın 

vaıon te1arsU ıelmfltlr· SJovak., 
8

. Danzı·gde ur. b' .ı,ueti bak•m•pctan h•" o•m• 
,.. hllk~• de_,. hwlıı- ır tayyare kazası ç m - ı..kmn mülıoıJıı. nllfuı rekabetlnd- baL.-.....__ an bu dcleDi fiyat)umı -· JA9vnwyı. 
duna giden yollal'IJl ineumı bir Parla. 19 (A.A.) - Aatert bir ı Ba~ "''aıı 1 "mdt! ı maha d ~~. • bir vuife uydalar, yakın ıar· 
an evvel tamam•amuı için emre. tayyare ......, ciftl'd&da blf ha- Polonya hükGmetinin bu fiya~ erecbs yubeltmit ve km yeni taribini, yeni istikamet 
dllııı1ııllr· .. meydıı.- dll......... Atat tevkifleri 

0 
..- ficlcleıle pro- 144 Sıe ::' ı s"iU:.4 ~ !erini, yeni davalarını anlamıra· 

l'OLOHYAYA GOJl]I: haçblann tell -1 La 8- ı.eto ettiii hatırlaidadır· Mev. ee ,... 
11

' fi w - rak cahll bir ııörUflı ortaya oll· 

y_.. ll tA.A.I _Alman On ojla ..aıa- La aop. lıiD kullum tahliyeli dün Chodaki Al lfbrj, da .,,,.nı ,..L rUlen mlltalealar oacı- ııOlilnc; 
Slovak m~ lıaklımda tıef - metreclen panlltlo&tlamalt......,. :ila Gnioer .-da yıopdall bir ıuz ı...,ıı;:"'cı:-pi un .:.ı.., lıi tUr. 
lirlfte bulUUD l'6llla1& hllk6 • tile ııayaU.-~. Pi' mülllıat --....ı. brarlatbo ton bakır J.:." br. ~ n ÇUnkU il yık bir ıihnlywn 
met mahfellerbıclo ııi!Yle .ıeaıı _ kıt ııımtlltlr• rdnuflır. 4000 1 IA "k 1 -•.LL. ~ projektlrU altuıda yol,..u ardın 

.._Polonya hududu. ~: - Bit .ı...;&ıı C......- li.et"k on. stı :.ım ....,.. ıçın latan cumhuriyet TUrklynın. 
""'IQl Yollann • yalılara taamıs etmek U..... cJe- o....: ... ç.brdıJor ı . pıyaıaaı hararetlen- de mnut olmaya nam~ yakır 
~emrini 

1
'::"' AlmaD. llloY&lı ukelf lttlfala llJııe ııııe, ııanlıatm onJan -- Danzi ~ (AA.) D .1 31 ve fiya~r 3-16 peniden 8 ıark milletlermin kuvvetlenme 
v 

1
1- eeuen çoktanberi fiilen ınevcut lrutmak maımaatıc ecnebi bir ı. . . · -:- aı pcn1e ÇIKINfbr. lırİ, dUnya medeniyetine yet 

G4llN bir vasiyeti tevllk etmelllOdlr· memlelıetlil lftallne ihata 1ıe11 • Her_a!d-~.,., ~ıı ~'!" 1 Yalnız AP.ueıoe a11 ~ ... rıer vermeleri en lıUyllk • 
~.\gy IZONU Bununla Jıonbor bu ittifak, Po • ..ındell bqlr& lılr laba _.ue. ~Va-• Danziıı arazıaı· ~anlar 17:000 ton llob1: meldir. Gulin ve Romada 19 

le (.A.. ADA ...,..,. ihata etmek p,..ııe Slo ınes. ru t:ı eoç bu akpm .-t. 19. a nulıayao •tmı~erdir .. Bu mi;\- uncu uır nıiistefrlklorlnln net 
~) -Vı.qova. YBlıyada bulunan Alman ıotala • HUDUTLAR XAPATILDI ~ teıbtaıek emn venlmıt- tar normal telu1de 'ikı a:rda ıa- !arına ııtıre kalem oynalall aıD 
: le ıueteline rDllD ve maJr,emednbı takvi1'8i- ~r. B. Vat.on. nuyonal aosya· ,b"hlak edilmekte idi. Aynı p. · dqlar biru da Avrupai. kfl•11ı 

ne yardim ec1ecektlr. thata alya. Berlin, 19 (A.A.) - Polonya, füıt makamlar tarafından yan· zete, mevcut etoklar 18Viyeei- ıle .. ,..i dOn --~m bll. IOtbıl talılp eııeı:Jer pılı demol<- Bolıem,a.,, Kormv,a hııdutıan-lıı ı.lıer vermekle itta.. ..,. ~ telılikeli bir tekı1de indiiiııi lıpalar, no olurr" ..... .eğ 
1 

~ "-lo.880 ruiJeft 4elU. AJmaDlardır. Polon nı dilD kapl.Jllllbr· Junmaktadır. il&ve eylemektedir. SHıi F. c -r Er 



t O - V AKIT 20 Ağustos 1939 

Günün Siyasi Meseleleri: Arnavutlukta ltalya r, ______ ,~ 
Türkiye, Fransa ve lngiltere Bütün kitapçılarımıza, 

anlaşmasından sonra işgaldenberi İtalyan kuvvetlerinin Bütün mektep kooperatiflerin~, 
Q • ~ k ) k. karşılaşhğı meseleler Bütün mektep Oirektörlerın~ . 
~ u rı ye r a 1 1 m 1 Ders yılı yaklaşıyor. (\'akıt) kJt&bc\1 1 mektep ki~~ 

O 1 a Ca k 
?. Mey dan~ koymak istediği iş I er :;_r•ynn• için geniş öl(üde h .... ı ......... ş~•••ın> ~ 

l'.ransızca L'nitransigeant 1 yada mihver devletlerinin bir 
gazetesinin Londra hususi mu. tek menfaatleri bile yoktur. Ve 
habiri Fransuva Lasalle yazı- Türkiye ile Mısırın yakınlaş. 
yor: ması da mihver devletlerinin 

Suriyenin akıbeti yalnızca Yakın Şarktaki Arap aleminde 
Arap alemini değil, L!tndra si- oynamak istedikleri oyunu mu
yasi mahafilini de pek ya.km- attal bırakmaktadır. 
dan alakadar etmektedir. Tür- ltalyanın kullanacağı taktik, 
kiye hükumetinin lngiltere ve Almanyanm olduğu gibi garp 
Fransa i1e anla~ma yaparken devletlerinin müdafaası karşı
Suriye ve Filistin meselesinin smda baki kalabilir ve şarka 
de kati surette halli meselesini doğru iki yoldan uzanmak ta. 
şart ko§muş olduğu bir sır de- savvurları düşünülebilir. Şöyle 
ğildir. ki: Yugoslavyanın bitaraflık 

Londra mahafi\i bir Suriye .. veya yardımı baki kaldığı tak. 
Filistin Arap federasyonu ya.- dirde Arnavutluğu atlama tah
pılmasını ve Şarki Erdün'ün tası ithaz ederek Balkanlara 
bilahara da lrakm bu konfede- doğru uzanmak ve Rodosa da. 
rasy9na ilhakını bir formül o- yanarak lstanbula taarruz et-
larak düşünmektedirler. mek.. 

Senelerdenheri birçok prens- Bundan maada Liby~ !alile 
likler ve Mısır kral ailesi efradı Mısıra taarruz olunabılır ve 
suriyenin akıbeti üzerinde rol Habeşistan ordusiyle yapılan 
oynamaktadırlar Bunların ara- bir müşterek hareket Japon 
sında Erdun pre.nsleri ve Şerif kuvvetlerinin Singa~~ra taar .. 
Ali H&y-darm rolleri göze çarp. ruzuna ya~dım ed~~ılır. 
maktadır Ancak birçok kimse- Bu takdırde lngılız ve F ran
ler de Kr~l faysalın _ kısa bir sız kuvvetleri Sicilya ve Libya 
zaman için bile olsa _ Suri- üslerini bertaraf et.~ek i~iyle 
yeye hüküm etmiş olduğunu meı,gul olacaklar, diger taraf. 

1 n -d ı el - 'a ~-rH l rnk'\.""'da çok ehem. 
unut:mı::;~::a.~ ı.:.:ıg :-."..!a -::>g:·u ı ' ' ~t • ~ r b l T·· 
•:fonmek~:::·:fü::::::-. :-n·y-:.·i kuvvctıer u unan ur: 

O d k. l' · !·_· -~· byc lt-'yı:mlnrın Balkanlardakı 
c ya~ın a -ı ..... raı ••.. - l 1 l k k 

ı.: ~ 1 l d L·· • : r ruruz n ·ma mrşı oyaca ve 
. aysa ın geçen er e uo;u:m1 S l. :1.1' h f d k 

ld 
- h S · • :ır : ı ıvıı:;ın ınu a aza e ece • 

vapmış o ugu aeya at urıye · 
ve frak aiyasilerinde, kendile- tir. 
: ir.e büyük menfaatler vaade- Seri ve r.~~:;ut Bir Neticeye 
.:len ltalyan ve Alman tesirleri Doğnı 
~örülmüttür. Suriye ve Filistin işinin ya-

Diğet ve daha ciddi bir nam- km bir zamanda ve kati bir şe .. 
zet de seçenlerde ölmü~ olan kilde hallolunması mecburi gö
F B.ysdm küçük kardeşi Şarki rünüyor. Diğer taraftan Lon. 
E.rdun Emiri Abdullahtır. Emir dra mahafilleri Mısırda siyasi 
Abdullah birçok İngiliz muhit- kısımiar arasm'da sonsuz kav .. 
lerinb teveccühünü kazanını~- galarm sükunet bulması icabet· 
trr. Yahudiler kendisine muha. tiğini ileri sürüyorlar. 
lif değildirler. Türkler de latan- Veft Paşa, Mahmut Paşa 
bukla tahsil etmiş olan Emir Kabinesine şiddetle hücum et. 
Abdullaha taraftardırlar. An. mektedir. İngiltere ile Mısır a
cak Filistin miUiyetperverleri rasmdaki münasebetleri idare 
Emir Abdullahın mevkii ildi· ederek 1936 anlaşmasının im. 
dara gelmesine muarızdır. Şam zalanmasmı mümkün kılmış o~ 
Müftüsü ve etrafında bulunan. lan Nahas Paşa, Maliye nazırı 
lar Emir Abdullahı Yahudiler~ Ali Mahir Paşaya iftira atmış 
fevkalade müsait davranmakla olmaktan maznunen muhake. 
itham etmektedir. me edilecektir. 

Diğer taraftan da Hicaz hü- Mısırda Cumhuriyetçilerin 
kümdan lbni Suud Şarki Er. gittikçe hakim oldukları görül. 
dün Emiri Abdullahm tesiri. mektedir. Londra hükumetinin 
nin artmasına katiyyen müsa- son günlerde çok yakından ala~ 
ade etmemektedir. kadar olduğu işlerden biri de 

lbni Suud aynı zamanda I. budur. 

(Yakıt) kltapevi, ~ektep kitabı işini kendisi ic;fn bir 
İngilizce Mançestcr Gardiyan ruş) .. Şimdiki halde mukaddera zanç meselesi <..eğil, bir memleket hizmeti bilir. 

gazetesi muhabirinin yazısın- ta bel bag-ıamıa vaziyettedir y , 

"' ·• SA,...LAM BIR MUAMELE tLE TAM BlR l{OJ..ı.P dan: Ahalinin konuştuğu şey, an - u · 

İtalyan işgali altında bulunan cak bir umumi Avrupa harbi tak V AKIT KİTAI'EV1NDED1R. MAAR1F1N SATICILA-R1-p 
Arnavutluğa giden bir ziyaretçi- iirinde Arnavutluğun, istiklalini ı D1G1 İSKONTO YAKIT K1TAPEV1NDE SON g}J) 
nin bugün ilk gözüne çarpan !mrtarabileceğidir. KADAR M0ŞTER1LER1NE TAHSİS OLUNUR. 
!}ey, bir vakitler halkın pek ba · Diğer cihetten 1talyan asker -
riz bir hususiyeti olan nezaketin leri ve memurları, işgalin ilk bir KİTAP VE. KA(;IT İHTİYACINIZ lç!N VA.KIT 
ortadan kalkışıdır. kaç haftasında kendilerini pek EViNE UGRAMADAN B!R tŞ YAPMAYINIZ. 

lstiklal günlerinde orada bir berbat etmiş ola!l asabiyet halin L -~~~~~~~~~~~~--~~t1 
Arnavutla karşılaştığınız zamar., den yavaş yavaş kurtulmağı 
derhal elini, avucu yere bakmak b~şl~mış~ardır ... Mesela Tire.na Ecneb"ı Memleketlere Tale 
şartile .kalbi ilzerine götürüp si- gırdiklerınden uç gece sonra. 
ze "Allah uzun ömürler versin . cıehrin civarında makineli tüfrk, 

1 

dediğini görürdünüz. Şimdi hal· hatta top ateşleri işitilmişti. Ar
ka, bu selamı değiştirerek fa.sbl navutluğun işgal altındaki köy -
usulü el kaldırmak suretile se _ lere akın etmeleri ftalyanları o 
lam vermek emredilmi~ir. Bu _ kadar şaşırtmıştı ki, bir gece 
nu yapmıyanlar ceza görecektir. ast bir süvari alayı diye ateş et
Fakat Arnavutllar, bu yabancı tikleri kafilenin az sonra sersc
hakimiyetini temsil eden selam riyane otlayan katırlar olduğu -
tarzını kullanmaktansa, kalaba- nu görüp hayrete dUşmüttiiler. 
lıkta hiç birbirlerini tanrmamaz Bununla beraber Arnavut ka-
lıktan geliyorlar. bileler kral Zogonun jandarma. -

lan tarafınaan silah taşımak 

menedildiği zaman, bütün si!ah 
ve cephanelerini toprağa göm -
mUş bulunuyorlar. 
Zamanı gelince, bu silahlar ve 

Umumiyet itibarile konuşmak 
lazım gelirse, İtalyanlar Arna -
vutlukta bir uzlaşma siyaseti 
takip ediyorlar. Hazırlanmakta 

olan iktısacli ve askeri ilerleme cephaneler dışan çıkarılacaktır. 
planlarını halkı isyandan alı· Lakın bugünkü vaziyet dahilin
koymak için mümkün olduğu 
kadar süratle tatbik lüzumunu de dahili bir harp katliamı mucip 

d akt dırı B.lh b' olacaktır. 
uym a ar. ı assa ın Arna tl - - k b. . . vu ugu, 8.§agı yu arı ır 

kadar Arnavut gencını yakında ltal vilA ti h li k ak 
ltal .. t.. k ı· -ı-ı yan aye a ne oym yaya go urere sempa ilenw.& h d ltal 1 1• 
k k lindedi 1 ususun a yan ann p ant 

azanma eme r er. senelerce önceden hazırlanmış 
Orada bu genç Arnavutlara. olacak; zira hemen tatbikine 

faşist teşkilatının marüetleri bel geçmektedirler. 
letilecektir. Sonra bu gençler, Müstevlilerin ilk ihtiyacı, as· 
Arnavutluğa döndükleri zaman, kert kontrolü elde etmekti. Bu; 
kurulacak yeni ".Arnavut faşist kolay oldu. ÇUnkü Arnavutluk 
parti,, sinin dUmdarları olacak· ordusu, İtalyan subaylar tara~ 
latdır. fmdan yetiştirilmiş, ltalyan mtl 

Arnavutlar, işgale uğradıkları hendislerinin hazırlayıp, yaptığı 
sırada içersinde bulunduktan yollan çiğnemiş bir askerdi. Bu 
şaşkın. vaziyetten uyanmışlar- sebeple kırk bin İtalyan askt>ri 
dır. İtalyan hücumu katileştiği Arnavutluk muntazam askerleri 
zaman, son dakikada yabancı ne iltihak için gönderildiği za
hir milletin yardım.ile kurtula- man, Romanın Arnavutluktaki 
caklarını zan ve ümit etmektey. hakimiyeti tahakkuk etmişti. 
diler. İngiliz başvekilinin Arna • Bununla beraber, bazı Arna
vutlukta doğrudan doğruya hiç- \'Utlar, bugün Arnavutlukta bu -
bir menfaatleri olmadığına dair lunan ordunun muhteva itibari· 
beyanatta bulunuşu, Atn~vutla - le iStikbal için ümitbahı;ı bir 
n bir bakıma kendi istiklilleri - zemin olduğu kanaatindedirler. 
nin kaybolmasından fazla mütc- Çünkü bu İtalyanlardan kısmı 
essir et~Ur. azamı Milino ve Torino §ehir-
İşgalden sonra Tiran halkı, ]erinin endüstri mıntakalann

müstevliye azami karla satış ya dan gelmiş, binaenaleyh siyaset 
parak mümkün olduğu kadar te sola mütemayil kimselerdir. 
para yapmanın yolunu tutmuş - Birçoklarının da Habeşistan 
tur. Mesela etin kilosu birden • ve İspanyada çektikleri canlan· 
bire dört lekden yedi leke çık - na tak demiştir. Bu ordu meıı -
mıştır. (Bir lek takriben on ku- suplarından bir kaçı, şimdiden 

gönderiliyor 
Maden Tetkık ve Arama EnstitüsU 

Genel DırektörlUğUnden : 
ı - Madencilıkle alakadar muhtelif ihtisaslar iç~e 

tahsilde bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabak:ı 
lehe aeçilece.ktir. • dıt 

2 - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmıı.sı laılJll 
a - Türk olmak, . ~ 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışa.bıleeeıs 

yette ve sıhhati tam olmak "sıhhi muayene Ankarrıda. yapı, 
c - U.a.kal Use veya. koUej mezunu olup, o~gunl~ \ 

nı almış bulunmak, 
d - Y a.şı 18 den 8.§ağı ve 25 den yukarı olrnaJllıJ'' 

3 - Müsabaka. uu derslerden yapılacaktır: 
a - Na?.arl hesap, 
b - Cebir, 
c - Hendese, 
d - Mil.selleaat, 

' e - Fizik, 
f - Kimya, 
g - Jeoloji, 
i - Ecnebi bir dtı, ~ 44 

4 -Açılacak mUaa.bakada üssü mizanı ks..tannı10 o,,,-il •s 
raber, gönderilecek talebelerin. ihraz ettikleri derece itJtr"'/ i6 
zananlarm ilk 12 si arumd& bulunmaları oarttır. "J n 

Kazaniııiların yapacağı ihtisas ve gönderileceği ·~'· '8 
:ınUSaba.kadaki derslerden ihraz tdflen notlara gere ti"~ J 19 
cek ve alakaCiarlar kendHerine bu husuata verilecek .ı. .. il tfT ~ 
mUsabakaya iştirak etmiş olmakla pe§inen kabul etr 
caklardrt. * 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil ıııUd ~ 
bir misli kadar Devlet emrinde hizmete tabi olduklaııtJ~ 
susta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taaJılıU 
recek!er ve bunun için de muteber kefil göstrecekletdf''.pr. 

6 - Müsabaka imtihanlan Ankarada yapılacaktır-
mühlet şunlardır: fi 

a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 
b - Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 193~. J 
c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylill 1939. ~ff':J \ 

7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsr.Ub61 b ~ 
nı, mektep şahadetrı.amesini ve olgunluk vesikasını "~~· ~f. 
tasdikli birer suretlerini, 4adet fotoğraf ve dilekı;elerıtı ~ti 
racaat tarihine kadar Ankara.da. M. T. A. EnstitWıi.t t!tl~ ~ 
törlftğUne göndermeleri ve sıhlıl nıuayeneleri için dt ~ 
miş olan günde öğleden evvel Bay Hasan Apartunar.ffl 

4
) 

tUsU merkezinde bulunmalan ll&.n olunur. (3604) U>99 

rak, Suriye ve Filistin ittihadı- -~----------------------

na da mani~olmak istiyecektir. 
Meaela rbni Suud.un oğulların. 
dan biri, Emir Faysal Suriye 
naibi olmaktan fevkalade mem 
nun kalacaktır. Fakat Emir 
Abaüllah Londrada pek göz
dedir. İngilizler yanma meşhur 
Binbll§ı Clubu vermişlerdir. 
Sonra Arap kıtalan kumandam 
Ebuhunaik ve icra.i teşkilat re
isi E.huhüda Tevfik Pap bir 
müddet enci Londraya gide
rek bir çok yeni ve geniş mü

Yugoslav hududuna geçmişler -
dir. Beraberlerinde bugüne k:ı. -
dar 1talyadan kaçmak fırsatını 
bulamamış birkaç sivil hüktlmet 

Cinsi Miktarı Muhammen Bedeli % 7,5 temiııstl şe,ıl Ç 

saadeler almışlardır. 
Diğer taraftan Filistindeki 

gerginlik de gevşemiş bulunu. 
yor. lngiliz kuvvetleri kuman· 
danı General Haynigi' n on altı 
aylık faaliyetinden sonra lngil. 
tereye dönerken halefine çok 
daha az endişe verici bir vazi
yet brrakmıştu. Yavaş yavaş 
son hareketler de kavbolmak. 
tadır. . 

Türkler Süveyş Kanalı 
Müdafii 

Umumi harp sırasında Sü. 
veyş kanalına tecavüz eden 
Türkler timdi, Süveyşin müda~ 
fileri vaziyetine giriyorlar. 

Yakın Şarkta ve Garbi As-

memuru da geçmiştir. 
Maamafih, bugün Arnavutluk 

taki İtalyan idaresini mümkün 
olduğu kadar gayri kabili nüfuz 
hale getirmeğe çalışıyorlar. Bil -
hassa askeri f aalıyete, daha ge -
niş mikyasta ehemmiyet veril
mektedir. Tiran hava meydanı 

iki misli büyültülmektedir. Du -
razo, Valona ve İşkodrada yeni 
hava meydanları yapıyorlar. Bun 
lara hiç şüphesiz ki tabu ahval
de hiç ihtiyaç olamazdı. Keza 
Durazo şehrine bir takım tank 
dafi topları yerleştirilmiştir. 
. Halbuki Arnavutlukta yalnız 

İtalyan tankları vardır. Ayni zs. 
manda ağır toplar yerleştirilmiş 
ve mühimmat anbarlan inşa l' -

dilmiştir. · 
İtalyan hükumeti, Arnavutluk 

yollan için 8 milyon sterlin sar 
fedeceğini ilan etm~tir. 

Şimdiki halde iki şehir 

arasında iki büyük yolun 
inşasile meşguldürler. Bunlar 
'Jittikten ~onra. Arnavutluğun 

iki limanından bir kaç mil öte -
ieki Yunan hududuna askert 
yollar inşa edilecektir. 

Lira Kr. Lira Kr. Jılı 6 
lskarta lııçağı 300 adet sif .135.- 10. 12 ps.za!e~ ~ 
Ekselsiyor 750 ., ,, 302.40 22. 68 açı.k ~" 1 

I - Nümuneleri mucibince yukarıda. cins ve lJlllc ti 
kalem eşya satın almaca.ktll'. )'Sil 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatıarı e ~ 
kil ve saatleri hizalarında yazılıdır. b~t~; 

llI - Eksiltme 24-VllI-939 perşembe günU f{~~ıl~ 
vazım ve mübayaat şubesındeki alım komisyonunda. Jıebillftı' 

iV - Nümwıeler her gUn sözU geçen ~ubede gö re~-~ 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gUJl ~1.ıııelt 

7,5 güvenme paralarile birlikte mezkiir komisyona ~v 
olunur. (5887) 

Nı.. 
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ı 
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VAK 1 T 
Cep Kütüıphanesl s-rt"~ 

Yazan ve filrkçeye cevlreala adı ~ 
Kader (VolterdenJ Asım Us ~ 
Olımpiyad oyunları Vildan Aşir 1 ~ Kılerans Terras esrarı (Galopin'den) G V. ;ı;a 
Yugoslavya Sl")"ahat notları As•m (Js 6' 
~:ırk Ekspre<;inde cinayet (Chrıo;lie'den) V. (j. · faf 
Etrüsk Vazosu tProsper Meirme'den J nayd~r R~trı> t)~ 
Her memleketi~ birkac 1il11 (Muhtelif mOtlhfitr ,.~ 
"hmet Ekrem , O 
Son kor~n ~ roo l.uknerde'den) Fethi f\arıfet !;6 
Karka~ hık:ivelert Cl\azbek'len) Niyazi Ahmet r,ı;rern ·,o 
"on Ehliqlip muharebe?erl (I\ollin<ı'ten) Ahnıet ' 
ı-·ıırhol kaideleri NOzhet Abbas 
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ti bt.. • ··I' T e lhi ,.c e n nıöeıı."'h 

-!~:~re mektubudur Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
Edenlere: 

D n:ıocıaaı Uzenn y C&hşır 

avuz Sezen . 
•rta tacı 
-'•dtrrın ın ve erkek terzıı :. 
tı 

8 
•l'lnden d ı plouı a ı 

''ret •1oııu Parmakkap 
t •Partın:ıan ı TU rk FC\ 
0 nı Ustuncıe •• 

~ Dr. RFAN KAYRA 
..at.ı Mu1 · 1 l'llr\e a;. & u ·. - _ • .J l 

ti kar,. • Boılrurd Kıraathane 
~it ~ınc:ta eski Klod Fareı ı ı 

ı t :>, 8 • 10. ötleden ıon 
tn 7 Ye icadar. 1 

"kara caddesmde • ı 
Kiralık kat 1 

ve odalar 
~ra ~ caddesının en ha.kırı 

. 
• 

~t 'it da, Orhanbey hanında 
~ Oda Olarak kıralık ye:leı . 

.._ lflddı il4n bu··ro~· · ... .,,,, mı. 

kil Kitabevi 
" ve yarın tercüme 

"' külliyatı 
il De tı.ao 1 cı .. n iV 

' OQ. PtottıDdia- 5() 

....._~_ bUlUkl ve lçtim&I 
.. ~-rl 76 '• .~~ ~ 
•s ~ bupJer 7 5 
" ~etlinin hayatı 1 Ot 
: j~ oedirT 2e 
~ L-e;, '4am Ti! 

P,, ''tJa teafrlert 7fı 

~:-~- : 
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Şişmanlıktan Şikô.get 
Emniyetle 

kullanabileceğiniz ·Kanzuk G 1 U .• ten ~üstahzarları 
pıyasaya çıktı. 

Bütün tanınmıt Eczahane, ecza depolan ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği • KANZUK Glüten MA. 
KARNASI • KANZUK GLOTEN ŞEHRtYESt • KANZUK GLOTENGEVREöl (Biacotteı) • KANZUK GLOTEN 
pf~tNCt • KANZUK G!..OTEN FiYONGOSU • KANZUK GLOTEN KUSKUSU Çeıitleriniiıteylliiz . 

Kanz.uk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Teraklrilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak Hcuırlanm11tır. 

Kanzuk 
Fazla şişmanhğa 

Glti teıı 
istidadı olanlar 
Vücudu besler 

. . 
ıçın 

fakat . 

Mtistabzarları 

en mükemmel reiim mustahzarlarıdır. 
yapmaz . Şişmanllk 

Umumi depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi • ··~ooıu, ISTANBUL 
IZMıR Acentamız TURK ECZA DEPOSUDUR . . 

Sabah, öile ve akf&DI her yemekten sonra 

Kullanan mes'ut güzeller 

B i R A · 
Yarım litrelik bir şişesi 
16 kuruştur 

SoğuJu muı b. ile ve sair sebeble hiçbir 

~ "'-ın &b eıo n,..:,c R .A_ D Y O ı~ İN 
tt ~alanlara yüzde 20 tskon. 

fark verilmemelidir. 16 kuru~fan fazla para isfi
yenleri en yakın inhisar idaresine haber veriniz 

1411 "9 lr. Kalan 4.88 •ullun Kullandıklarını 861ledikten 1 RADYOLİN' le lırt"lanan elitler 
~.. l'1atu SM!ttn almarak mUte sonra dl~ Jerln nl~ln bu kadar ebedi barata, sıhhate ve culbe. 
~ '1da • • ,..._ ~ blrer Ura M~omeır beyaz n güzel oldu&ıına Pflll&k ye malik olarlar. 
~bite ballanır. bakJkaten şaşdacak feJdlr 

~I: ASIM US 
Sabah, öğle ve alqam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

Şişe depozitosu ayrıca 10 kuruştur. 

lnlıisarlar idaresi 
Yer: V AKIT Mıtbaaı• 
r-;e,rtyatı idare eden: 

haıcıu ta14k us 

RADY~Li~ diş macunil~ hrçalavınız ~~~~~~~~~~~~~~~ -
~UN·KUM8ARANIZA·ATACAGINIZ·5·KURU$ 1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGON~EN 1 

Cinai Kik tan Muhammen bedel %7,5 teminat Eksiltmenin 

'Y~IN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
o SW$• 

T. C. 
ZiRAAT UNKASI 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 
Rovelver fieeği 15.000 Adet 310. - 23. 25 Açık eks. 14.30 
Kısa ve uzun 
KWçe kUJ'IUD 8.400 Kilo tSM. - 139. 20 

" 
,, 14 

Kalm maldna yalı 5.000 .. 1323 99. 22 " " 15 
tnce " fi 2.MO " 600. 25 45. 01 " " 15.30 
Gres yağı 2.r)OO .. 486. 25 36. 46 il ,, 16 
Vakum yağı 4.000 .. 920 96.- " .. 16.30 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 5 kalem malzenıe açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatlan ekslleme saatleri hizalarmda yazılıdır. 
III - Eksiltme 6-IX-939 çarpmba gUnti Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gUn aözU geçen tubeden paruız almabllir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gan ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte 

mezktlr komisyor.a gelmeleri ilAn olunur. (64.11) 
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I
Mektep, lnıfilzceyi en iyi Bfreten bir mUeneaedir. Almanca ve Fransızca ihtiyat; olarak mUtehaıl 
311 muallimler tarafından Bğretilir. Milli terbiye ve kWtUre ıon derece ehemmiyet verilir. Aile hayat 
ıaptılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve ıporlar talebenin bedeni 

tekemmWUnU teır.in eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

Mo. HENoı·s· KISMI. Am~lt ve nazari u~ullerle.Elek~ri.k:.Makine ve Nafıa 
• Milhenditı yeti9tınbr. 

KAYIT Gu•· NLERI . Yat tatili aarfmda Pazartesi ve Perıembe günleri saat 9,00 ""'" 
• 12.00 y~ kadr. 7 Eylwden tonn ber ... 

F azf,. nt İçin mef · ' ··~va F · · ·' · ·' · l 
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Dünkü hava tatbikatından intıbalar 


