
Memelde tevkifat ' 
ta V 8lfova, 21 ( A.A.) - Ges 
.~· son ünlerde Memel' de 
~den fazla kimseyi tevkif 
ctrn· · 1§tır Bunların arasınd:ı; 

rMoskova görüşme-! 
leri yeniden başladı 

Moskova, 21 (A.A.) - lngi _ 
liz - Fransız - Sovyct askeri 
göriişmeleri, bugün yeniden baş
lamış ve heyetler saat 10,30 da 

~Yanal - Sosyalizm aleyhtarı 
r teşekkül vücuda getirmeğe 

teıcbbüs etmekle suçlu bir ço ' 
Rcnç Hitlerciler de vardır. SALI 22 AGUSTOS 1939 Y1L:22 "' ~AYI: 7764 1 

Spridonova konağında toplan _ 
mıştır. 
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z a 
il 

Manevraya ait 
yazılarımız r O 
ncu sahıfede 

1 İnönü ... Mareşala gö~-;rdTği 
: mesajda diyor ki: 

l 

Yüksek sevk ve idarenizin bu mesut 
neticesi ıçin sizi ve mümtaz vazıfe 

hıssinden ve ~ıymetinden dolayı Cum-
hurıyet ordusunu hararetle tebrik ederim 

İstanbul, 21 (A.A.) - Altı gijndenberi 
Trakyadaki büyük manevralarda bulunan Mil
li Sef lnönü, manevraların neticelenmesi mü • 

• na;ebetile Genelkurmay Ba,kanı Mare§al F ev
~ zi Çakmak' a aıağıdaki mesajı göndermi§ler
• d. • ır: • • Doiantepe ·Menekşe sırtları 

21-8-939 
Sayın Mareıal Fevzi Çakmak 

Genelkurmay .Batkanı 
Altı gündenberi devam eden büyük ma- ~ 

nevraları arazi üzerinde ve kıtaat içinde yakın-
~ dan takip ettim. Ordu manevranın tabiatından 
~ bulunan zorlukların hiç azaltılmamıı olan şart
: ları içinde kumandanlar, uygun ve isabetli ted
j birleri ile ve kıtalar anlayı§lı inzibatlı ve yorul-
4 maz faaliyetleri ile temayüz etmİ§lerdir. Ta-

lim ve terbiyenin en feyizli devri ve mühim me
selelerin tetkik sahası olarak 1939 manevrası 
hakiki bir muvaffakıyetle hitam bulmuştur. 

l 

•i~ri seviyoruz B- 0 '-emya ve Moravua · 
reıımler başka ! n 7 
ı!~~an; Sadri Ertem 1_· d ll kapandık 

Yüksek sevk ve idarenizin bu mesud neti • 
cesi için sizi ve mümtaz vazife hissinden ve kıy
metinden dolayı Cumhuriyet ordusunu hara • 
retle tebrik ederim. 

Milletimiz emniyet ve itili.sının mesnedi 
olan büyük ordunun kumandanlarına, subay ve 
erlerine itimad ve iftihar duyguları ile sarsıl • 
maz bir surette bağlıdır. 

'ltıitı r ~e Al.man!a. hükCmı~t~fl- n u u ar l -
llQ rt·k akıp cttıklerı sıyaset hızım 
~" 1 alarıırııza uygun olıııad•ğı 
\ .. y,, ayrı cephelerde yer al- tan sonra ... 

Reisicumhur 
iSMET INONO 

YVŞ#YV++4..VJVV+VVOVOOOVOOOOVOOOOOOOVV• 

inhisar idaresi ve belediye iktıaat müdürlüğü
nün dikkatlerine 'it de Alman tecavüz politikası. 

)\ ıt-ı· ltalyan emperyalizmi diiı~
' ~.1etleri için tahammül edil · 
'il~ ır istib ·;:-.ttır. Bu vaziyet 
':•sükun halinden harp ha
"'' •dar birçok inkişaflar, isti
'ııı~:r gösterebilir. Harbi vey:ı 
~t\ı tercih hakkını biz daima 
~- tarafa bırakıyoruz. Biz ı..o-1 
)'kadar sulhun müdafaasını 

Polonya askerleri yolliırı, Bira ucuzladı; 
köprilleri dinamitlediler fakat bira yok 

Q 'tız. 
\i~rı bu bedihi bir hakikat 
'41· ... ~ alrrııştır. Hakkımızı, istik-

·•ııı· 
~tı at'' beşeri davaları korumak 
~~Şle lran arasında kalımı.k 

Polonyalılar Alman hududunda 
mühim askeri hazırlıklar yapıyor 

~, 'e>t •ti gUn millet vazifesini se- Machrsch _ Ostrau, 21 (A.A.) Breslau, 21 {A.A.) - Polou • 
"ıı,) e Yapar. Fakat bu aradn - Bohemya ve Moravya hudut - )niılar hudut civarında mühim 
l~tıtı 'oıadığını,· birçok vatandaş- larını kapadıklarından sonra, Po askeri hazırlıklar yapmaktadır. 
lllı)a da anlamalarına imkan ol- lonya askerleri yolları ve köpjü. Tilmanovada Polonya asker -
~~ ~azı taşkın neşriyattır. leri dinamitlemişlerdir. Polonya leri Dunajec nehrinin sol sahi -

1• ~e ~ıya3i vaziyetler dolayısiy - Bohc~ya ve Moravya hudutla - linde siperler !<azıyorlar. Svza -
~ d"dı cephemizde görnıed:ği- rında Teschcnc mıntakasmd.ı. bil· nica yolu Ur.erinde tank mania -

h~IL •vıet. lerin siyasi hataları tE;- yük kuvvetler tahşit eylemekte • lan vücude getirilmi§tir. Stary. 
t "~ •tt · ld d sacza hususi kıtaat gelmiştir. '1'c ırıleceği yerde milletle- dir. Wirbitzde, Reichva aı.. r. 
·~~&. '"Uz etmek gibi n:> akla, ne Potersuvaldda ·o1e Friedeck'ı"ti? mı. Keza Konitz mıntakasmda Zan • 
lı ~, rı k dersdorf ve Doccc çiftlikleri de 
~!\\ ' e de politik faaliyetlare him harekat müşahede olunm' • . . . 
~,)~)arı gaflar tabii sırf vat~n tadır. Diğer taraftan PoL ... ya kıtaat tarafın~an ışgal cdı.lm~ • 

lrliyle yapılıvermektedir. müfrezeleri Julburncau istika - l;J • Beuthe~ cıvarı~d~. mı!:1" -
(Dcııamı 3 iinciirlr) r1ıetındc ilerlemektedir. y3;;!erle sekız. on kışılık musel -

!ah Polonyt'lıl çeteler hudut ka -
rak.;!jarına. } c:leştirilmi9tir. 

Kaltovicc, ?1 (A.A.) - D. N. 
B.: 11udutl,,.r mıntakasında Po . 
lony~ makc1.1'1r.tı Almanların tev_ 
kifinc devam etmektedir. 

ALT\1AN GAZTELERlNlN 
NEŞRİYATI 

Berlin, 21 (A.A.) - Alman 
matbuatı Polonyada yaşıyan AI
manlnrın maruz kaldığı taşkın -
Jıkları kaydederek Almanyanm 
Danzig üzerinde bozulmaz hak -

(JJcuamı 3 iinrüde) 

Tenzillta nisbetle çok az indirilmiştir 
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Mem·leket davalar1: 

ideal kög muallimi 
geliştirmek Yeni bir kaçakç; 

Yazan: ASIM us şebekesı yakalandı 
Orta tedrisatta yeni ders şekli 1 ~' D .. 

Sayılarr knk bine yaklaşan !imlerine mektep olarak bir Suç.ular adliyeye bugün Mektepler gelecek seneden Ne yazık şu 
köylerimizin hepsine birden mu çiftlik intihap edilecektir; bu 1 1 d 1 k 
allim yetiştirmek imkansızlığı mektebe alınacak talebeler üç tesım e 1 ece ·,f,·baren b' E l"'ld ı k , ~<' 
karsısında üc sınıflı mektep ve sınıfh köy mekteplerinde tah - Gümrük muhafaza memurları ır y u e açt aca A.mari~ara tb~~ 
eğit.men usulünü kabul ettik. sil görmüş köylü çocuklardan uzun zamandanberi takip ettik -

1
. İf ~d' 

Zaruret memnu olan şeyleri bi- alınacaktır. Bunlar bir taraftan leri Ali ismtnd.; bir eroin kaçak- s ı Yazan: t1 ll?.nıet t1 atı ~ ısin 
le mubah kılar. Imkan dahiline be~ sınıflı ilk ve orta tahsil de- çısını nihayet dün ele geçirmiş - ene ortas'nda 25 günlük HERKES radyoyl' öğle \ı ~~e~ 
giren yerlerde tabii olarak, üç recesinde ders okuyacak, aynca lerdir, Ali Küçlikayasofyada Ne. ..ıkşam dinler. Ben 63 ıel'iyl 
sınıflı mektep yerine beş sınıf- iki sene mesleki terbiye göre- cati adıµaa bir arkadaşına eroin /\ b• t t' I k 1 t Ja.11ınrı işe gelmek ~:ze1e h~' <eipj,.. 
lı köy mektebi tercih edilecek - cek aynı zamanda ciftlik haya- s~tarken yakalanmıştır. umum 1 . 1 r a 1 arar aş 1 k d r-alarını. ;a i( "ar" 

· ' d k ~k d. · Ali ve Necati derhal gümrük ıanmcaya 6 ar "J • sı , 
tir. tı ıçin e yaşıyaca , en ı yıye- h f b ... d .. r· -·· T' ıJahlcyin dinlenen mı•si)d. ıt\. ııa. 

B · · M 'f y k'•J ceklerini topraktan cıkaracak - mu a aza aşmu ur ugune go u. · d L b .. ··k b ' ev"" 
unun ıçın aarı e a e - B l 

1 
A ~ 

1 
k.. rülmüşlerdir Maarif Vekaletinin ortı.. tedri - ı ?deceklerdir. Gelecek ders yıl 1.1 ! ışe aııa uyu ıı ~ '1çra 

u hir taraftan Eskişehirde ve di- tır. 
11

1;1 suret ef ma~ku~ 0 an 'ko~ Hadise t~hkikatı yapılmakta I sat müesseselerinin ders saatleri tedrisat bir eylfılden itibaren ba~ . ırlatıyor:.. • 
~ l de eg~ı'tmen uc-ulu" ı' le mua ım evsa mı ı tısap ettı .. . d b d - . l . t 1 1 t B ti d .. 4 •a '·at, ger yer er ~ · . . b' .. oldug~u bir sırada ikinci bir ka. uzerın e azı egışme er ~ap ı . ıyaca c ır. u saa er e e .... s~rıy " .. 
k.. ıı· · y t . t·rmeoe de- ten sonra her hırı ır koye mu- - · ta d · ·· 1 y 1 d 2~ ·· ı · ·k b" u ı · k \ ' . d•i ·oy mua ımı e ış ı o • . • • • çakçıhk cürmü meşhudu daha gmı ve or te rı8at muessese e _ ı ortasın a o gun u ır u. ına uer ın çı ar. e) a 
vam etmekle beraber ayrıca allım tayın edılecektır. 1 t H.d. · h. ~"· rinin sabahları ög~leye kadar ders mumi tatil V"'rilecektir ir Alman istasyonu 

yapı mış ır. a ısenın şa ım o. ~ · _, · • 
beş sınıflı köy mektepleri için Köy muallimi köy çocukla - larak ba§müdürlüğe getirilen Ya yapma prensipinı kabul ettiğini VESAİTİ NAKLİYE 1 Almanların radyoda n~.us · 
de muallim mektepleri açacak · ,rma okuyup yazma, hesap ve ~ar isminde biri gizlice iki suç • yazmıştık. Talim terbiye heyeti ,lrogramları .ıarikuladc gıııe. 
tır. Bu sene ilk köy muallim hendese, tarih ve hayat bilgbi lunun yanma yakla§mış, cepleri. buna ait talimatı.ameyi hazırlı · Akay. Şirltetl Ha}Tiye ve di. lir. O kadar ki, bu güzel nı~, 
mektebi Karsta faaliyete geçe- öğreten bir insan değildir; o. ne bir şey koymuştur. Fakat bu- yarak alakadar mi:esseselere gön ~er vesaiti nakliye idareleri !\1a. ı<İ parçalarınm ekserisini b~ 
cektir. aralarında yaşadığı köylülerin nu gören memu>lar derhal Ali ve derilmek üzere oı ta tedrisat di - uif müdi.irlüğUne müracaatla ye. ·eleyen ve çalan in.eanlarııı .. ~~ 
Ş h. l d 1 lli d h .. l" h , .h . 1 rektörlüğüne havale etmi~tir. :ıi şekil tedrisat saatlerini iste . .. b' . ~ b' .. dtı• e ır er e açı an mua m e er turu ayatı ı tıyaç arın· Necatinin üzerini aramışlar, cep. .nişlcrdir. İşletme id~releri tari . nun ırmı: e Litun Pan;,t rl' 

mekteplerinden çıkan gensler da kendilerine rehberlik ede - lerinde esrar ve afyon paketleri Yeni karara göre yeni şekil ted ~·asrnr da harab edecek bir h~· 
den ideal köy muallimi yetiş - cektir. T oprağm verimini artır- bulmuşlardır. Re:smi bir daire i. risat bu yıl yalnız orta okullarda ;:~~~~~i buna gere tanzim eclecc'· siyaeetine nasıl kapıldıkları 
tirmek mümkün ol:nuyor; bu rr.ak. hayvanların v~ insanların çinde yapılan hu hadise hakkm . tatbik edilecektir Liseler \'e ilk hayret edi~·o~unı..:z. 
şekilde yeti~erek köy mektep]e- r.ağlrğmı korumak için alınan da da der}lal zabıt tutulmuştur. okullar bu şekil çalışmalardan ôGLEDE~· ~ONRAK! TED. Evet .. Bu ~adar biiyi.ikb' il 

l'ine giden m•al1imler mecburi tedbirleri arylamakta ve anlat - ~ugün. üç suçlu. da adliyeye tes. müsbet netice al~ndığı takdirde . nlSAT . .n~essir bir gi.ı~ellik yara.t8ı.~r lrde b 
hizmet devresini doldurarak makta devlete yardımcı vazife - hm edıleceklerdıı. gelecek sene tatt·ik edebilecek . Talebeler saat i2 den sonra bir nış ve yara tabı len Alnıs!'I ( 
daha yüksek bir maaş veya üc· sini görecektir. o !erdir. müddet yemek paydosu yapacak ıasıl olup da tecavüzün ve .. h~ İ!i 
retle ~ şehirlerde yeni bir vazıfe Türk milletinin yükselmesi MÜ na kale Vekili Desler sabah s&at 8 den 12 ye :ar ve bilahare nöbetçi öğretmen bin çirkin neticelerinden \)f • '~~Ce 
bu]r};ağa çalışmak hayali için • Türk köylüsünün kalkınması . kadar 45 dakika olmak üzere !erin idareleri altında ertesi güne müyor veya tiksinrr:iyorlal'· ceıe 
de yaŞıyor. Ne kadar yüksek na bağlıdır; köylerimizde sağ • Dün İstanbul liman reiı· devam edecektir. Teneffüs ara - ait derslerini hazırhyacaklar . yorsunuı:. 11'\l\ ~o 
muallim evsafını haiz olursa lık ve refah şartları ne kadar r.... d l ld ları 10 dakikadır. Okullar bu şe- dır. Du da muayyen bir saate gö. Heyhat ki ha:dlc-at budor : ,ır .er ra 
olsun ilk fırsatta köyden uzak - iyile.~irse memleketimizde o ka· .. ıhg~n .zde mbuleşgu Mo .. Uk kille.derslere 25 eylwde batjlrya - re olacaktır. Bu saat kış · \ .P. yar Geçenlerde kıta.hından ter •ı ~·a. 

~ şc rımı e unan una a- c kl 2"' k d d 1 • 1 . d , -· kt' P ~ \ 
la§mak isteyen bir köy mual ~ dar kuvvetlenir beynelmilel le Vekili Ali Çetinkaya dün öğ • a ar Ye ;>mayısa a ar evam · mevsım erın e aegışece lr. ;ne ettiğimiz AlmaTJ gerıe ~ · nt 
limi Türk köy1ü1erine alelade hayat içinde o k~dar huzur v~ leden sonra saat 15 de İstanbul lk ,:-on Meç'in şu sözlerini bir ~Sc 
bir .... eğitmen kadar bile hizmet emniyet· kazanır. Köy mualliMi Liman reisliğine gelmiş, geç vak. ,·,ı c ı· b ı·r hava ta ar· 1

la hfl:trlayalım: . bil' .'.t 
edemez. bu vaziyeti idrak eden en mü • te kadar tetkikler yapmıştır. "Bır memle!~et yinnı cfıı • :~kt 

İde~ köy mualliminin ilk nevver bir vatandaş olacağı i • Vekil bir ara liman işletmeleri ' 'ıarb kimya~erine n:ıuhtaÇ bl~ c'di 
şaı:t;:'çiftlik ve çiftçilik hayatı i- çin aralarında yaşadığı köyler - umum müdürü Raufi Manyaaı • . h J ·urk,.n, o memleketin orı . a}\il.tıı 
çinde yetişmiş, bütün hayatını de maadi ve ma~evi rehberlik yanına çağırtmış ve keru:iisinden r uzu az ır an l g o r ınuıikitinuı olmuı; ne İfCI 1• İ§\~ 
köylerde ve köylü]er arasmda. etm.ekle ayn~ zam~nda rn~1ll bir. yolcu salonu iı:§aatı .?ak.kında t. rar?,. tı.i~ 
geçirmeğe karar vermiş bir mü vazıfe yaptıgım bılen bir ınsan~ zahat alarak planlar w:erınde tet.. "' * * ~·ı 
nevver olmaktır. Bunun ıcın dır. I H •• kiklcrde bulunmuştur. Şehrin muhfelil .yerlerine yeni· Siyasi zi aretler. ~ ~ 
Kar"sta • yatiştirilecek köy mu""al· ASIM US k d ~it-.. 

'iŞ.aref "'~auarır<ıeri kon u arşısln a "ttı ' ~~: 
Nişantaş o~taokulu Savaş ve Egemen Maa~~n=~L:nd.ecliai tstanbula ikinci bir hava taar • . noksanlar tesbit edilmiş bulun • 1aı'."1::;.~;i~:~ t;:1":u;· ~~ Ilı 1 

Oku~ önündeki~~ki vapurları Maarif inzibat meclisi dün öğ- ruzu denemesi )apılacaktır. Ala. duğundan bunlar üzerinde tet - daha kendini göstermeğe ~ . ~ ~~~ 
hına yıkılıyor leden sonra Maarif Müdürlüğün· kadar makamlar bu hususta ça. kikler yapılmaktadır. lstanbula dığı sırada Enver Paşaya 9 ~ 

X15antaşı orta okulu binası . Mütehassıs bir grup ma- de bir toplantı yapmıştır. lışmalarına devu.m etmektedir • yeniden bir çok tehlike işareti muşlar: ~ ~ b~ 
nın etrafını ve bahçe kısmını ge. kine montajında hazır -- Jer. Birinci denemede görülen veren düdükler konacaktır. - Ni)n Almanyayı re~, 
nişletmek üzere tetkikler yapıl. bulunacak Maarif y ekili Ankaraya llk t d • .. f . l . lk d ediyorsun? Ceride bu 1'~f~k 
maktadır. Bugün halen okulun ö. "tti e rısat mu ettı~ erı- Ba ondan üşen memleket var. Onlarla itil , 
nünde bulunan eski ve metruk bi. , Almanyada inşa edilmekte o - Birkac ı?Und~beri şehrimizde nin makam tahsisatı amele hasta etmeyip Almanya il~ bağd11~ 
na yıkılarak okulun önü açıla • .an 5300 tonluk Savaş ve Ege - bulunan-Maarif Vekili Hasan Ali Yeni ders yılının yakınlaşma • manm manası nedir? 

k M rif vf me ı el t ı k Karagtimriikte 1pekkaytan so- E · · ca tır. aa müdürü Tc ik .. n vapur arı a amam anma Yücel dün akı:ıam Ankaraya dön- sı dolayrsile Maarü Vekilliği mü. nver Pata cevap vernıı~ ,.. 
T 7 t M' Şe tti d. ".,.""redı'r lkı' v~ k ' ';/ kagı-nda oturan ZariCe dUn polise .... 11v z\.u , ımar mse n ve yar ı.. "4U<;; • cıpurun ma ınc ve müştür. fettiş kadroları etrafında. tet . - Bugün Almanya dUPY~. 
re~tör.-~(Koçan dün Nişanta. kazanları yerlerine konmuştur. kiklere başlamıştır. mUracaat etmiş, kocasının evde en kuvvetli devletidir. Otl~uf 
sr okulun,a giderek binanın vazi- Münakale Vekaleti denizyolla- Vilayet ilk tedrisat çalışmala. ağır yaralı olarak yattığını haber la ittifak tam galibiyet ve 1>' 

yetini tetkik etmişlerdir. Bina kı. rı idaresine bir emir göndererek İskenderun liman te§.. tından daha iyi randıman alın • \rermi~tir. demektir. ıı· 
sa bir" za.manda yıkılarak önü a. çarkçı, makinist ve ateş<:ilcrden kilatı tamamlandı ması için vilayet ilk tedrisat mti. Zarif enin kocası Salih. hasta.ha Ve Enver Paşa sık sık Nıfl3 
ç:ılacaktır. mürekkep bir ı;rupun Aumanya.. İskenderun liman işletm~si fettiş kadroları takviye oluna • neye kaldırılmrş .Tahkikat yapıl· yayı ziyaret ederdi. , 

Maarif müdürünün riyasetin • ya gönderilmesmi ve bunların teşkilatının kadrosu tamamen h.a.- caktır. Her heyetin teftiş edece .. mış. Salibin iki gtin evvel Hafız- Almanyamn bngi.:nkü ıil"ı·. 
deki heyet bugün' de Kartal ka ., makine ve kazan montajında bu. zırlanmış, şehrimizde bulunan ği okulların ve ö~-rctmenlerin sa. paşada bir bina.da çalışırken bal· retçileri de aynı akıbeti be~ ı 
zasuia gid~cektir.' Heyet Kartal lunarak vapurun inşaatı hakkm. Münakale Vekili Ali Çetinka.va- yılan imkan nisbetinde azaltıla . k . k . . d 1 ı·ba ./ onun çö mesı üzerıne yere Ü· yc.r ar ga ı . _...,,, .. 
köylerinde yapılmakta olan ye : da fikir edinm('lcrini bildirmiş • ya arzedilmiştir. Kadro Vekilin caktır. Bundan ba§ka ilk tedri • ğı - 1• . ~erek yaralandl ttnlaşılmıştır. Denizyolları vapurJşt_ 
ni .,,,k~y okullarını, mevcut bina· tır. tasdikinden geçer geçmez derhal sat müfettişlerinin makam tah • Kaza hakkında tahkikata devam • 
v~iy~tlerini tetkik edeceklerdir. Bugünlerde hu mürettebat Al. tatbik edilecek ve ayrılan mc· sisatrna karşılık olarak verilen :>lunmaktadır. na buz dolabı konu1~J' 

lkf].~~\J.V·· 'AfM~· ·····"·-_ -- r_·,-.... ,.,~~' .... ~. ı ıl' ~~rn~aza~~;r~~~;:ı:~ :aut!~~ :~~!~~ lskenderuna gönderile- ~~~ralı ~ı:~eo1~:f~i1 e~~~a~:~~~ Dir motosiklet kazası - 62 nu· nn~:n~~r ~%~~:~~d:~:s~0~:~~ ~~: 
r. • ~ , bıt edılmektedtr. --o-- sorulmuş; bu yüzden kıdem zam. maralı motosiklet dün Bilyükde- lunmaması son zamanlarda bıı' 

5300 :Onkkların en ~irincisi o- Yeni Arjantin konsolosu mı görmeyen ve 0 yıl il~ve ı.am _ reden Şişliye gelirken' Derbend çok şikayetleri mucip oırnuŞ· uc· 
Devlet meteoroloji enstitüsün_ lan. J?<>gu vapu:ıı da lazım _?elen Yeni Arjantin konsolosu dün !arını alamıyan müfettişler dev. karakolu civarında karşıdan ge- nun üzerjM idare bütün g~!Jl "s.' 

den aJıiian malU.mata göre, hara.. tadilatı tamamıanmış oldugun • Vali Lutfi Kırdar'ı ziyaret etmiş- let ş1irasma müracaatta bulun • len 1660 numaralı otomobille çar- re birer buz dolabı koynıa.g3 

ret dün F.<:lirnede 25 Bilecikte 26.~ dan bu günlerde tecrübeleri ya. tir. muşlardır. Şura vaziyeti tetkik pışmıştır. Motosikletiiı üzerinde rar vermiştir. 
lst~buJda 27, Ankara ve Balı : PI!ıp memleketimize hareket e • -..o-- etmiş ve esas kıdemle makam ta.h bulunan Yani ağır surette yara· -<>- • 
ke'S;'a~~28,; Yozgatta 29, tzmir. decektir. Amerika konsolosu hava sisatına karşılık olarak verilen !anarak hastahaneye kaldırılmış· 
de 30. Bodrumda 32, Adanada 33, -o tatbikatından memnun kıdemlerin biribirlerile alakası ol tlr. 

Antrepoloji kongre•• 

için hazırlıklar 10ji 
Iskenderunda 34, Urfada 35 de. Kadeş geliyor Amerika konsolosu vali mua- madığını bildirmiştir. Bir kavg:ı. - Küçükpazarda O· 18 inci beynelmilel antrOI'° si 

ve preistorik arkeoloji kon~, 
18 eylülde şehrimizin YıldıZ 

rece idi Almanyadan memleketimize vini Muzafferi ziyaret etmiş, İs· --·•>-- turan Raşit, aynı evde oturan l-
Bugün hava. Egede ve Karade. gelmek üzere yola çıkmış bulu • tanbula yapılan hava taarruzu de· Yeni belediye binası ran tebaasından Ali ile kavga rt-

nizde bulutlu, Trakya ve Marma.. nan 3500 tonluk Kadeş vapuru ncmesi esnasında ataşemilitcrle Sultanahmette yeni belediye bi- miş, Ali tarafından bıçakla muh· 
ra da ve diğer bölgelerde mev - çarşamba günü gelmiş buluna - birlikte yolda bulunduğunu, ha1- nası yapılacağını yazmıştık. Dün· telif yerlerinden yaralanmıştır. 

rayında toplanacaktır. ıaıt· 
Kongre hazırlıkları tanl~11\r9ı: 

mak üzeredir. I<<mgreye ıf.deJe' 
edecek ecnebi memleketı~r ,reı> 
geleri eylül ba§ında.n ıtib g.~" 
şehrimize gelmeğe başh}'9.c 
tardır. 

zii yağışlı geçecektir. caktır. Vapur gelir gelmez ha . kın pasif müdafaayı çok güzel yanın en modern belediye binası· .Kaşit hastahaneye kaldınlmıştır. 
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vuza alınacak ve fen heyetleri tatbik ettiğini, bu yüzden duydu- nın Istokholmde olduğu anlaş•l· 
huzurunda tecrübeleri yapıldık · ğu memnuniyeti iblağa geldiğini dığından bu binanın planları ge-
tan sonra Mersin hattında işle . söylemiştir. tirtilmi.'!tir. Plan tetkik edildik 
meğc başlıyaca'ktır. ~ ten sonra belediye binasının pro· 

--o- Serbest dövizle müba- jesi hazırlanacaktır. 
Ismarlanacak vapurla- yaa yapacak mües- istimlak komisyonu 
rın şartnameleri hazır 

1 

seseler bugün toplanıyor 
lngiltereye ısmarlanacak 11 Dev~et daireler~yl~ ~evl~t ser- Yeni .. istinıla~ ~an~nuna .g~re 

yeni vapura ait mşaat şartname. • mayesınde devletın ıştırakı bulu· teşekkül etlen ıstımlak komıs~o· 
feri dün matbaadan c;ıkmışttr. Do inan mü.esseselerin serb~st dö~i~- nu bugün ilk toplan~~m~ .. ~·apa
nizyolları idaresi müracaat ede . le mübayaatta bulunabılmelerı ı- c~ktır. Kanunun tadıh yuzunden 
cek !'a.brikalara bunlardan \·ere . 1çin Vekiller Heyetinin karan a· bir müddettenberi durmuş ola~ 
cektir. Şartnameler İngilizce ve: lınm~~ı icap_ c~~ce~ .vilaY,et ve j istimlak işlerine yakın bir za-
türkçe olarak oasılnı.ı~tır . ı beledıyeyc bıldırılmıştır. manda başlanacaktır. 

Adliye müsteşarının 
dünkü çalışmaları 

-o-
Şehrimiz adliyesinin genişleye· 120 çocuk 8 ünnet 

:~f'k kadrosu üzerinde çahşa.ıı ad· • ·ıd• 
l. U t S 1· N r· d". ettırı ı 1'otıS 
ıye m s eşarı e ım a ız. un Galata Çocuk Esjrgeıxıt • 
3:3.bah ve öğleden sonra adliyeye tarafından cumartesi gUnU 1;) 
~derek çalışmı§tır. hanede Tiyatro bahçesinde '!et• 

Tapu dairesinde adliyeye ayn- öksüz ve yoksul çocuk siln?l~edi· 
lan katın · ta.mir ve tefrişatı bit· tirilerek çama3ır ve ayrıc~ t 15e• 
mek üzeredir. Burası için 70 ma· yeler verilmiş; kü~tik yavru a 
sa sipariş edilmiştir. vindirilmi~tir. 
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BULJYOK TLJRK MOTEFEKKIRI MERJ.4UM 
EEYDULLAH 

EFfNDfNIN NE$RfDILMEMI YAZILARI lifürüp··düŞüödükçe·ı 
. ·······························-···············: 

1naan, ne zayıf mıtLhluk! M D _ 2 _ Antalya, cHususi) - Say- I - \. 3mur Edirne 
Ünyada çekhgv im yefmedı' de ~~~~ya~:~: :;p~~:u:;~~~ inniliz ma'1fellerine göre yeni müzakereı ~nönü, son sgyahatind~ Edır-

M"Ili Şef l ·· .. , U !:I · nen111 ımar edıleceo'ini müjde:le-

~ daha hesap mı görülecek? ~=~.~~;~~~~:i:~:i~;: ,ıer ancak Jüponlar tarafından aç~abilirıcı;.e;, smır şehd i~i·~ nıanıurlu~u 
:: denilen vadii hiçde hiç görülecek hesaptan çıkabilene lan Milli Şefin Antalyalılara i To~yo, 21 (A . .A.) \.- Bnş,·ekil b~r alan mahfillerin kanaatine çok ~örenler vardır. Yakın dli~ 
York duyınıyarak raprahat a§kolsun! selamlannı da bildirmiştir. ~ n. Hıramunn, bugün \imparator ::?re, Tokyo tebliğinin en mil • n_1a.n ıstıh~aınl~rr, silah mcnziJle-

Ctbba en hangi desti gaddar Şimdi biz orada burada onun : tıırafmdan kabul cdi.\rııtş, Do - hım noktası, Jnpon htikünıetl • rının alabıldığıne arttıgı bir za-
L l&irıt' ha?gi bazuyu kahhar görülecek hesaplarını bırakalım ı ......................................... - .... i mei Ajansına göre, Ba~xckil im nfn lngillz - Japon konferans manda, bu sınır şehirleri için bır 
~be • ararn.zar-i sükundan da biz kendi hesabımızı görelim. para tora dahilf ,.e hnrlet yaziyet 1 sının tatil edildiğini söylemek _tehlike gibi düşünülür. 

e :~hi istirahatten ken • Ben .kimim. Buraya nereden ne Ziraat Vekili hakkında izahat \'ermişti.\· ten tevakki eyle111esi ''e görüş - Oraya ''Sclinıiye" gibı muıu 
"ij·leç so:rnadan pençei zfı- yapmağa geldim. Kim gönderdi~ Tokyo, 21 (A.A. l - HUl..\·ımet ıııclcre yeniden lınşlanınk ic.ıı zam bir mimari harikasını kurnn-
' ı>ıÇap~eJc_ıp çıkarmış bu ma - Niçin gönderdi? Neden benim Mudurnu ve Göynükte namına silz söyleml'!ğe sal.\ 'ıl - açık kapı bırakmasıdır. lar, hududu Viyana kapılarına da. 

\ttr, n~ç :~aka atmış. Ne dur- haberim olmadan bana sormadan tetkikler yaptı yettar zat, lıugUıı gazetecih\-Ir Japon hllkümetl , bunun in h yaımşlnr, ''Belgrat'' ı b:r toplaıw 
g l ınlcnme. Değirmen getirip götürüyorlar? Burada Bolu, 21 (A.A.) - Düzce \'t Japtığı giirUşmedc, lnp;iliz. J\- ralıer aynı ;mrıınndn, a~ağıd.ıl.i noktası haline koyımışfnrdı. A· 

'ı~ e en buğday daneleri gi. çektiğim eziyetlerin içine beni civanndaki tetkikatından döne- pon görllşmclcrinln tatil değil\' esaslı şnl't1 da koymaktadır sırlar süren felaket fırtınnsı sı l:a:a .sıçraya akıbet dişli ta- niçin atıyorlar? Gittiğim yer.njre~ cumarte~i günü b_1:1_raya gc!- talik edil·m.iş olduğ~ . Uzerindc I) GörUşnıelerln iki taraflı kttlına nır. kazıklarıını_zı söküp geriye, t.1 

0ıı:ına sık~ş~p ezilmeli, un, neresi olduğunu bana niçin ı:;öy- mış olan Ziraat Vekıh Muhlı.s bllhsıı:;sa ısı ar etmlştlı. '3.1 !Azımdır. Tokyo, bu fşin do· Edırne cteklerıne kadar attı. Bu· 
llıcij alı. Nıçın? Onu da bil· !emiyorlar? Bu zulmü bana e<len-Erkmen, dün Mudurnu ve Göy· Tokyo, 21 (A.A.) - lnsiliı ~~:rduğu ekonomik meselı>l ~ıı nu bir tarih acısı olarak yürekle. 
lı>; 80l"lnamah. Zaten sors:m kim? Bunlardan ben kimi mes'.lnük'de tetkikatta bulunmak iize- Japon gi.irtişıneleri hakkında, do\ uz de,•Jct nıunhedcslııln im • rinıizde saklayoruz. Fakat bu o-e • 

.\h, beren Yok ki!.. ul tutacağım. Beni bu hallere 80• re Boludan ayrılmı§ ve merasim- hllknmct matbuat blirosu, aşağı znl:"nıış olan di!1er de,·Jet:c>ıin niş hudutlar içinde çok snfra bu-
~lt ~ne zuJUm ve i'tisaf? kan kim jse utanmadan bir gür. le uğurlanmı§tır. dald tebliği neşretmektedir: de i ş tirak edeceği bir nıllzaı;erc_ lunduğunu da hiç bir zaman in-

,. U kadar değil. Daha a· karşıma çıkabilecek mi?. Ah ~:r Ziraat vekilimiz, cumartesi gü- Tokro mllzakerelerl, fngilte. ye ml'\''zu teı:ıkll ettirmek is te_ kar edenıe)Ciz. 
t, ıuar .• O da seni bu belalar kere çıksa ben ona gösterird:m. nü Halkev~nde Bolunu~ he~ sınıf renin talebi il zerine açılmı..,t'.r. meme! 'l'edlr. Mnnmaflh .Tapon • C::ılip ve muzaffer girdiğimiz 
bıı l'lknarı cahimdcn beter c. Boğazına sarılır, yüzüne tükü - sanat ve zıraat eı·babı ıle bır g:;. Japonya, bu mUzakerelerl, Tı • ynmn t ~tuğu hattı hareket ln topraklar Ustünde maııev· f • 
i._ onılasıca dünyaya getiren rürüm. ,\l.?min içinde rezil ve rüşmcde bulunmuş ve dilekleıinı yenc:ln işinin esasındaki mese- "İltere,·i avrr olarak di"~er a

0 

JA tihlerle ug~ ra~tık Ald w

1 
e 

~ d ı· . . . 1 l h kk d ı . h fi .... " . b "· ~ • • ıgınıı:: 
ıtı a a rninncttar olmalı, rüs\'a ederdim. Acaba ogün gele. öınlcmı~~~· . c ~r a 1

." a. ngıllz tik nıc • kr:.dnr de v.letlerle görUşmoJitcrı yerleri, ruh ve iç cephesinden fot. 
f., .. aeıU. Yokı;a iı:ıin bütün bü· cck mi? Bu goruşmt esnasrnda zıraat tının anla~ ış zıhnlyetinl nazarı \'e nihavet müzakerelerin so·ı hedecek yolda de&ildik. O t 
'"" B · 1 · ·· · d b" dikk t ı k k b ı t · ti J 

0 ınıno I' n_' urada çektiğin zah - (Daha var) ve orman ış erı uzerın e ılhassa . a e a ara a _u e mış r. safhasına b\ı deYletlerin n.H _ zihniyeti, ırk davası gütnıemize 
ep nirnct sayılacak bu- durulmuştur. . . fngı.ıt.erenln müzakere etmek nıessili ola.~ak cıkmasıoc!an engeldi. Şefkat ve cömertliğiıniz 

e bgittikten sonra gittigı ... n • • 
1
. dl" . Mudurnu, 21 (A.A.) - Zıraat teklıfı, ı.ondranın Çinde Jnpon .... en""le •L-tedı"r kiliseyi canlı papas .. . 

u ı 300 ısım ı • ıye tayın · · · · · · ... "" ıııcm ı 1" • • • 
1 muessır ve k. t .. narın hep hesabı görü· • 04 

• Ve kıh Muhhs Erkmen yanında. yanın as kert ekonomık \'C sıynsf . patrikhaneleri fitne oca .. 1 har _ 
lfü,geh~ d?ğru hesap veremez- . ~ıat~ıı Bolu mebusları oldufu halde dün lhtiyncıarmı nazarı dikkatte tuı Londra, 21 (A.A.) - lngıl 1 z de bırakmıştı. g 
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teceı;.;_ UtUn bUtün dumar.. Adlıye Vckalctı tarafından 30<ı b~raya gelmiş ve bir milddet kat· tuğunu göstermekte idi. Bunr. Japon m!lııasebc. !erine dair dun ..... 
ccı .. ~qı azablar, göreceğin İ§· ismi ihtiva eden bir tayin, terfı clıktan sonra Göynük'c geçmiştir. göre, ekonomik meselelerin de neşredilen tebliğ \hakkında ha - . Balk~n dovllşunden sonra, E-
11~ ebedi. Uğrıyacağın b::la· ,.e nakil listesi hazırlanmış. yiik· Ziraat vekilimiz burada bulun- müzakereye konmasııın mrtnı rldye ncznrctine )~lkın ma!ıreı - ~'.r.ne ~·~. ~~s~~a eheınıniyetsizli. 

r ~·U Yok. lştc bu böyle. :;:en S<'k tasdike arzedilmişti. dukları esnada zirai ve küçük sa- hiçbir hal me\'cut değildir. nu lerclc söylendiğine \1örc, nıUza • ~ıne duşuruldu. Korunması g{!ç, 
)a~ ol ister olma. Bu bö~·l~. Liste yüksek tasdikten çıkmıc:. nat erbabı ile temaslarda bulun- halde, lnglltcrenin hattı hare kereler Jaııonyamn arzusilc in. "?~arı yazık say_ıtdı. Bu düştinti
~adn sare yok. Gclmemcliy· lır. Yakında tebliğ edilecektir. 1muş ve bunların dilek ve ihtiyaç· ketinde blrlblrini tutmayan tc kıtaa uğramış olduğundan Ja - ~un ~rkasıııdakı kork~nç nıan'lyı 

ıa• Ce~ Cntki gelmi~sin, gcçm)ş Liste daha çok stajlannı bitirc:n lannı dinlemiştir. zatlar vardır. ııoıı hükümeti arzu e'~•Iği tal~ - u~ermden yıllar _geç:ıkten sonra 
a,t b eceksin! hukuk mezunlarını ihth•a ctmcl:-/ Japonyanrn dokuz devlet mu- u•rde mllznkerclerc 2•\ teroı:1uz bıle deşerken derın bır ıstırap du. 
~~kt IJ ll1ilınet-1ıeh.i hestiye tcdir. ahcdesine karşı daha çok en• ... J formUllinUn ~crcm·esJ J çlnde de yuyorum. 

idı :" teldik, yoksa kinı ey- --o- M illetlerı· sevı·yoruz den almış olduğu hattı harek t \'Rffi t?dllebllecektir. ~~pony:ı. Bugün devletin -en büyük ada-
Ca.nı~'k_i .kühcn-cay-i adem. Dadiliye Vekili Bele- mallımdur. Eğer tııglllz hllkO . nıllznkereler esnasında Çil\' para mı: 

il\ il l'tıçın, benim suçum gıi. diyede meflfU} oldu re1·ı·mıer ba~ka' metl, UçUncU de,·Ietıerin mUdn- sı ve Tiycnçlndckl Çinlilenll\nıe\· - Edirneyi imar edeceğiz. 
13_'1tı ~? Bana ne nimet veri!· Vahiliye '."ekili Faik öztıak Y • halesini mucib olmak nlyetin<'l" duatı meselelerinin de tetki\tc e. Diyor. Bu müjde, bence yalııı .. 
tıını ~bı isteniyor. Zaten dün belediyeye giderek lstanbu- c JJa~ .ıraıı ı ımıılt) ise, Japonya hükumeti. buna dilmesini arzu ettiği takd : du büyük ve mefahirle dolu tarıh 
'le,.;/ hayatta nail olduğl:m lı.:n demek meselesi üzerinde tet- Hatta bu nevi tecavüzler bir karşı, ancak böyle bir teş bbü· hu hususta aH\knclnr clcvldctıc in sahnesi bir şehrin güzelleşme 
7 \·a~11de nimet ni ce - bir J.iJ-lerdc filunmu ur. !tane i karşı plıed ki ıilletl r~ sll kntlycn kabul edemiyeccği•1i fik rini alması ve onlnrı a m ·sinden ibaret deği ldir. Bunun ar-
i?iiJıııed· on.un_' burada. hesa.b1 ---rı--- <\-n bi.Wne hUcum edeyim derken kayıtla iktifa eder. zakereıere iştirak etmeğe d!\V kasında asıl büyük bir müjde da-

aA ı mı kı · O nimet d,,11: Bebelc __ latı"nye yolu b" · k d' dl • · · k · Tok)'O .. 21 (A.A.) - h. l ha - etmesi IAzımdır. h k' · d" "" Yl:Yle . 
1
.- • • - ·- ızı, en ı ce erımızı sayet o- , a var ı, fım ı onu kayded('r. 

rı e ımc gcçınnccyc k~; ... b" h 1 r. b""t"' b ı· -· • Çekti... il · . .. .. . Bebek - htinye a~alt yolu ir.- ~u ır a e so ... uyor. en, u un en •&1111 gururla !<b-

°ll'adıfızn gıı:n ) :ek. üzuntusU. ~a:ıtının ya\'aŞ gittiğine dair\'&• Bütün tarih boyunca hayatın, Bohemya ve Moravya hudutları r. .. rüp taşıyor. 
~~reye c!s~:nı ) orgunluk • ki olan r;ikıiyetler üzerine N&iıa dinamizmine v~ zamanın Jartla. "Tnönü'nün: 
~te .. bgıttı · Yekaleti lstanbula bir müfetticı rına intibak eden Türk milleti ıa-·• en burad -. - Edirneyi imar edeceğiz? 

bin ~C)•dcn bel~i az:~ ~tt:~ go:ıdererek tetkikler yaptlrmı§- man ~a1~1an haritasına alastikiyot kapandıktan . sonra Ddyişi, "bizim, hudutlarımızın 
ttçireb"ld" hırını c- tır. Müfetti§ raporunu vekalete vermıştır.. 111 sağlalııhğına, aşılıııazlığına inan· 
dok ı ı_m. Mahrum kıı.1- vermis, in3aatın bir an evvel bi· Bu devırlerinde Türkler akın- ınış kİŞıileriz. Türk toprakları hu 

il ~iiru~)'Üz dok~~~ . d.oku: tirilmesf için çahşılmakta oldu- dan akına &itmişler, birçok ka- ( Baştarafı 1 ıncıdt") da da mutlak bir karar getire • yandart1hiç hir saldırışa uğr~ıa-
\bille l~gırne verdıgı ilzüntU ğunu bildirmiştir viınleri hükümleri altına alım~- cektir. yacaktır. , Tehlike yoktur. BUra-
,'ttiı.· e ıme geçirdiğim birinin · ıardır. !arını tebarüz ettiriyor ve ihti -

·•ı duya d B b" -<'-- · · ı · d ı ·ı· Büt·u·n du .. nvada kati hadisele ya dilediğimiz kadar para ve a-. . rna ım. u ırinı M I V .1 f Fakat bu tarihi misyonun ifa- lifın vahım eşmesın en ngı ız. J • • 

::<'.ırı?ccye kadar ne akf.· are§a o~o~ı o un ısında Türk milleti dürüstlüğiı, !erin mesul olduğunu yazıy~r. rin hazırlanmakta olduğu hisse. lın teri döt'<ebiliriz. Halk dn biz-
t e) çırdım. Şu dünyada her . teıekkuru ladilliği, ırz ve namusa verditi Deutaee Allgemeine Zeıtung diliyor. Mihver devletlerinin öte • den örnek\nlmalı, ona göre da\1

• 

'Uzattı l" · t t İzmır 21 (AA) MarL'cıı:ıJ d" k" denbcri ittihaz ettikleri a"ık hat- rannıalıdır!"' demektir de. 
Ilı msa e ımı u an, • · · - ~ ..... kıymetle iftihar eder. ıyor ı: "' 

~~~l=~ra~ b~lundu. Yüz yüz·~ ~;;~~~~of, .sov~et b~yUk . el~is~ Düşman tarihlerin bile itiraf lngilizlerde Almanyayı otar_ tı hareket ve hukuki \'C haya - işte bunt{ll içindir, ki o ınüide-
t liı.netıgordu~. Arkadan ar. afta yef ~ gonderdı~ bır t~l ettiği bu hakikati bir ıaliz küfür şi planını. tahakkı;.I< ettirmekten ti talepleri o kadar itiraz götür • ye bu olgun hakikat adesesinin 

.ııı,M, ere ugradım. Bun:ar gr • 1zmır beynelmıJel fuarı zevki için nasıl milletimize nııd 1 k b.L 1 f"k' h r mez ve geri alınmaz bir mahiyet. arkasından bakıyor ve övüııiiyo-
"'44 de d h h .. nın a"ılm ·· b f .1 · meney eme sa ı • ., r ı ır a ı. 
eıt a a csap mı go· "' ası munaae e ı) e gor.- edebiliriz. Milli davalara gönül ld' 1n Tzl b b"t f"k tedir ki, alınacak kararlar, §im. rum. 

~ ? derilmiş olan davetiye dolayısiv. . . . .. . l ne ge ı. gı ı er u sa 1 ı -.ar . . . v veren hıç bır muharrır boyle oırl re "yeni cereyan adını veri • diye kadar vaz yetin tabii ve iyi 
e ınsan' M""dd t• h . - le beledıye reisımız Behçet Uz'a · k d -· ı . '' ı k·. k" f · ı 1 -------------;.__·_ ~it . . . u e ı a~"' . • . . . . . şeyı yazına egı , tasavvur bılo yorlar. ;;'akat bu yeni cereyan ln. o ara ın ışa ına manı o an arm 

Hakkı Süha CEZCIN 

ı endısınin çektiği en e:ı:i • samımı teşekkilrlerlna bıldirmek- edemez 'it .. 1.. .. k t" "h" hattı haretinie mütevakkıftır. 
ltab t , b b 1 d 1 • 1 •. • gı ere, şumu unu anca a.n ın Kızına tecavüz 

eden adan1 
ile .. arkasından aleyhinde e \:C ~z~ se ep er •0 ayısıy e gu· . ~apm~dığıınız, masum kaldı· tesbit edebileceği bir mesuliyet 

~<la 11 l!ozdU. Hiç . bir §ey ar- z~~-lzmın ?.u .defa zıy~ret edeme· ğıınız hareketleri iftira suretiyla tertip eylemektedir . ., 
arşova, 21 (A.A.) - Yarı res. 

mi Gazetta Polska bugiln neşret
tiği bir yazıda sıvil halkı melhuz .tı aleyhinde söylenen f:Sz dıgınde~ buyilk ~c:ssur. duymak- bı?nimsemek bir galattan başka . , 

%~ll•anın yüreğini yakmaz. t~ oldugunu da ılavc eylemekh·- bir 'ey deiildir. H_ambı~er Fre~de~b.att ga • 
~~ın ezmez. İnsan kendhıir.;u dır. Şimdi ıelelinı, karşı taraf mil- ztesı de şoyle yazı)or. 
~ ~n aleyhinde söz söyl.! - ~ l~~lerine; hiçbir milletin Adi oldu- Garp de\•letlerinin kararı her 
lıı hır mecliste bulunsa o Aydın mebusları halı.la ,:una, hiç bir milletin yeryüzün· ne olursa olsun hiç bir 11ey Hit • 

( i~· a.Ikına bu fırsatı verme. temas ediyor iden kovulmaya layık olduğuna !erin Almanyasının 1919 haksız. 
'1 ş ltı Oradan aynlmak iate· Aydın 21 (A.A.) _ Ş~hrimfa- inanmayoruz. Biz nıilletleriıı l lıklarına bir nihr.yet vermek hu-

eı~ hald? ~ail ~l~u~ nime:~ dG bulu~makta olan mcbuslan-~k.e~di nıu.kadderatların~ ~endile- susundaki yükse~;: düst~runu tat. 
t~'t v!eçır~lmesı ıçın çektıgı mız, halkla temaslar yaparak ma- jrı~ın s~hıp olt~a~ını ıstıyorıız. bikten menedemıyecektır. 
ı'la 1 ••• _ecegi hesabı kapat • halli ihti'-'a"lan tetkik etmekte- Boyle bır hava ıçınde yaşayanlar ö INGİ'' GAZE 
~~"atı ık b" d rd " "' 'b .. "h · b"" .. MAREŞAL G R •'j --~ en ır e ya an UÇ· dirler. Mebuslarımız dün de or- L1gun mı verrn utun sıkıntıla· t NE DiYOR" 

8onra (K ' ·' ) 1 • fbd ti ı·· ı · TES · tıuer de • ~-r-~ _gahyyabya taklar kö)ilne giderek tarım ko·{"''ı· ıs ı -~klarını, ~u uın er'.rıı . ~ı 
ti ama ının esa ını operatifinin umumi heyet top· sırt arına yu enen nıılletler hıd- Berhn, 21 (A.A.) - ı• areşal 

tftıe{trdcn e\'vel burada da lanhsında hazır bulunmuşlar ,.e1dete değil, merhamete layıktır· Göringin gazetes: olan National 
~de ba.şlıyorlar. Bunlar yet. bu münasebetle gerek koopcra.llar .. On farın bir an evvel geçir· Zeitung bugün başmakalesinde 

' a. hır de gittiği yerde mi tif ortaklanhın ve gerek hallar.1mekte oldukları kabuslardan kur- diyor ki: 
\ıı~;erccek? Bu hesabı doğru dilek ve ihtiyaçlarını dinlemiş- 1tulnıaları arzuya layıktır. İ!:inc "rdiğimiz hafta Danzi..,. 
~-~ b~lar uçurumdan yuvar- !erdir. 1 Eı7er onlar bu kabusları ba::.- 1 . ~ ld ~ k d d" .. "" 
~ttt..~Ça.rcnin arkasından CK'l'· 'ıarı;dan atmaya muktedir eh:.- b~~t~ esınilh~ 0 

ugul la ahr kkıger 
-u..· ... _vi,•" ) d 

1 
-<>-- 1 dd 1 .. 1.. .. u un m ım mese e er a m • 

. ~ (. Ja eyen er olacak. A- nıazlar, muka er o an o unıe ıııu-
:\bı ~w"'I i.li.'ya) deyenler bu Kalifomiyadaki lrüklenir ve biz de kar,ılarına ~·- . . . . 

~ dogı;-u mu buldular? H:ı- yangınlar karsak, yine hakaret etmeden şö- dı yanlış polıtıkalarrnın esen O· 

'1-..ı • Utılar 0 biçarenin gittigı" S _ F lsc 21 (A.A.) -'valyece dövüıteceğiz. jıarak değil, milletlerin milletl~'re 
~:\it h an ranc o, 1 T 1 k' . ki" d k"" ""ki k 
."Cl it\ ~ilah \•ermekdeki uğraya. Kaliforniyanın muatelif mınta - Halbuki harı> aleyhtarı ohm,o an ını !a ın a oru eme ar. 
~ilt U§küiatı nazara alarak kalannda çıkan orman yangın - Alman ve ltalyan milletlerini ma- zusundadırlar. 
~~ llletıerindcn o heaabda bil- lan neticesinde takriben 600 bin 'ceraya sürüklemek ıçın düşmaıı-1 Sulhu bizim kadar arzu eden 
.. ~lle "~~~ikliklere göz yumarak kişi mekansız kalmıştır. Pinerirl- ları~nız bizim "fartı hamyie~'' _ten, l1ı.!k kütlelerine nıer~~me~ e~elinı 
'lJe ~ıler. Beynehu beynel - ge Oregon katıabası tamamiyle ilen gelen hatalarımızdan ıstı fa-

1 
ve onların kurtuluş gunlerını bek. 

~bur~ı kısa kestiler. harap olmus veya hasara uira· 1de etmektedir. lliyelinı. 
tarafta kılı kırk yarara.'" mı§tır. 1 

Çünkü mücadeleyi onlar ken· SADRI ERTEM 

bir harbe karşı müteyakkız bu _ 
lunmaya dav-'!t etmekte ve her a
ileyi iki haftahk erzak tedarik 
etmelerini tavsiye eylemektdir. 

Danzig, 21 (A.A.) - Prusya 
ve 68-rki Almanya hukukşinasla _ 
rı kongresi bugün nazır I<~ranekin 
riyasetinde nasyonal sosyalist ri. 
calinin iştira.kile Poppot'da açıl. 
mıştır. 

Dün sorgu hakimliğince 
tevkif edildi 

Beşiktaşta Köylçi mnhnlle ind c.ı 

oturan Abdürrahim nclındn 40 
ya.,ınrrndn kadar biri l öz kızı 
sekiz yasında abriye) c tecn' Uı 
etmek istediği iddlnsllc yaka 
lnnmış adli3 e~ c teslim eöılmiş 
tir. 

2
- w t 

1 
d . AbclUrrnhlm sorgu hl°lldmliğln 

i> agus osa ·a ar devam ede. de gizli yapılan sorgusu sonun 
cek olan bu kcngre esnasında AJ el t klf lil . ti 

D 
. .. . a e' cc mı r. 

manyanın .ınzıg ıu.crındeki ta- ---o---leplerinin hukuki cephesi tetkik 
edilecektir. . ızmirde imar hareketleri 
Varşova, 21 (A.A.) - Berlin. lzmir, 21 (A.A.) - İzmir be 

den alınan haberlere göre. Al • tediyesi, garaj santralda bir de . 
manyadaki .Polonyahlar birliğı, po ve Karşıyakada çocuk yuvn . 
18 ağustosta Almanya dahiliye smda kanalizasyon yaptırılma • 
nezaretine bir ml'htıra vererek sına karar vermiştir. 

l i mayısta yapılan sayımda tat . Kıbrıstan İzmir fuarına. ifltı 
b~· edilen usulleri mevzuu bah • l'ak edecekleri getirmek için do 

• h 

se ış ve bu usullerin tatbiki yil ru postalar ihdas edilmiş \•e il 
zünden Almanyadaki Polonya e. vapur 30 ağustosta Larnakad 
kafliyetinin suni bir surette çok kalkacaktır. Denizyolları idare 
azalmış olarak gösterildiğini kay si bu sefer için Tırhan , apurum 
deylemi§tir. tahsis etmiştir. 
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J __ M_a_hk_e_m_e_le_r_de ____ , 

Makine şubesi müdürü 
Nusretin muhakemesi 

Dün itfa iye 
olarak 

müdürü 
dinlendi 

şahit 

~ 

- o incilerin ne oldu? dedi. *t••u::;a···z··a··n······· .. ··: ...... ........_Ç...,e-·v.-. .. n.r"'·e··l"t)····~ıı; Vang Lung utandığı ve bu his. 
11 

• 
sini, içinôen kabul etmek isteme-

diği için kabal~.,rııştı. IJX Nopbeel amrii,/.:ôf8nrıun1c/.:k11~<11ıan ı' 1 b r ah •. m H o .ı' :' 
Kadın, yassı ve dÜmdüz bir r : 

ta~la vurduğu elbiselerden ve ha * 56 i 
\'UZUn başından gözlerini kaldı - ~••• •• ••• "' •••-••••••••••••--_. 1 

?'arak ~ekingen bir tavırla cevap bisesi düğmclcr.:.ı1emiş, her za. sına aldığı büyük tahta iskemle- ' 
verdi: rnanki gibi üstünden düşüyordu. ye baktı : 1 

• VAKl'f 
AHOSB J'Attli'"ESl 

Memleket Mıl1111 
trlnd• dış•~ 

Aylılr g5 JSb ~ 
J 11> ııır :rnu 42b • 
1 a)lık 4i~ ı~ıt ' 
ı > ıllı k goo ı6vo • 

l'arıledsn Halkaa tıırllf 
ıçıo &) lltl uıua ıı:uruş do~ıı/. 
Posta bırı ıgıı:ı.: ıaruc~en )er 

•>da )elnıış beşer kıırut ıJ 
medılır. ~ 

ad 

Beeldiye makine şubesi eski Nusretin muhakemesine dün - İnciler mi? Bende. Yüzü de pek değfrınemi§ idi. Yal- - Senin zengin olduğunu duy. : 
müdürü Nusret, vazifesini sui • de devam edilmi itfaiy müdü Vang Lung karısına bakmayıp nız rüzgar ve güneşten buruş. muştum ama, bu ~adar oldllğunu ! 
jatimal euçundan asliye birin - rü Ihsan ile bazı ~~faiye ~emur· gözlerini onun. ıslak ve bumburu. muştlı. bilmeyordum. dedi. Ve kendisini 

.\buııe l\11~·ılını bl ltfırerı 

tup te telt1raı Dcreıını. • 
µ1tr11sının vu~l• •eye 1>tP~:1 
)'ulhııuıa ucretml idare ıırıı 

ci ceza mahkemesinde muha • lan şahit sıfatile dinlenmişler- şdu~ ellerine dıkerek homurdan - Vang Lung'lar, sabah kahvaL yatağa atarak her tarafı yaz sı. 

k a1 l d. ı. tısına masaya oturmak üzere i . cağı ile cayır cayır yandığı hal. 
eme tma a ınmıştı. ır. . _ . . - lncı"lcrı· boş,.,...a saklamak - k · 

l.U.l en eşıkten onlara sırıttı. Vang de sanki her şeyı kendi malı imiş 
Nusret, belediye çöp kam - Şahıtler, Nusretın ıtfaıyeye tan bir fayda çıkmaz. Lung hayretten ağhı açık kala - gibi yorganı omuzlarına kadar 

yonlarının şartname hilafına alınması kararlaştırılan ball Kadın, yavacıça: kaldı . Zira amcasının yaşadığtnı çekti, ve başka hıç bir şey söyle. 
olarak sadece Bcnz fabrikasın - malzemenin cvrskmı geçiktird.i - Günün blrindc onları küpe tamamile unutmuştu, ve sanki mcksizin uykuya daldı. Vang 
dan satın alınmasını mümkün ğini , hatta Hüsnü adında Öit yaptırırım.. diye düşünmügtüm . . bir ölünün hortlayarak kendisini Lung engin bir ~ndişe ile orta o. 'ı 
ı__ı k b "k 4 c t f b · memuru kovduğunu, müô.ür dedi Ve Kocasmrn kahkaha ile g;)rnıe~e !!eldig·inı sandı. Van~ daya döndü. Zira. artık amcasını 
ıuıı:na , una mu ara en a n- b ~ · ~ ~ ~ 
, __ tar fı d k d. . h- -1· Ihsan da u memurun aglaya güleceğinden korkarak tekrar Lung babası gozlerini kırptı u. evden uz.a.klaştınnanın asla ih . 
ır.a a n an en ısıne eo.ıye ~ ~ _ k .ı: · k · .. .. · 
d'l h 4 t bT d b 1 ag1ay~. en· . mıe ~'l~lt . vazıy..-? sozune devam ettı: zun uzun baktı, ve adamın, timali yoktu. Adam, Vang Lungu 
~-dı. en . usbusı ~ ?':1° kı ılnl e ek· 1 ti anlattığını söylemi~lerdir. - Büyilk kızımızın düğününde - Ey agabey, oğlu, onun o • bulmuş, onun kendisini beslemek 
te yennı f'nzınını:1 u anma "' · d'k 
h ~ · I · · f · k M hk N . k ona verır ı .. ğullan ve yengem.. diye sesle • mecburiyetinde c.lduğunu bili . 
ususı ış erını te tı§ yapm::ı a eme, usretın ma a • v L k lb' · b" b'üt" · k d d dı ·b· .. k h h l k d k d ~ l .1 b ang ung a ını us un nınceye a ar a tanıma .. yordu. Vang Lung bunları ve 

gı ı gosterere arcıra ama , mm an ov ugu söy enı en u katrJ .... tırar k yu"k k se ı .· ~ a se s e Onun Uzerine Vang Lung aya. korku iJe de amcasının kansını 
mezbahaya alman basküllerde ı memu~~~ ş~md~ bul.Uhd~ğu ~i-_ - Toprak gibi kara renkli bir ğa kalktı , içinden korkup fakat düşündü. Çünkü c.nların evine ge. 
yolsuzlu~ yapmak, ve bazı ev - ~E>cle ıs.ımı >e ~ •1lı~ c ıfa~es_ı insanın inci takması ne demek o. yüzden hiç belli etmiyerek - na. lip yerleşeceklerini anladı. Hiç 
ra1? v~ktinde ~~artmamak suç j nın alınmasına karar vermıştır. tuyormuş? İnciler kumral. beyaz zik bir tavırla - O .. amca .. ye • kimse de onlara mani olamazdı. 
la.rilc ıtham edihyordu. kadınlara yakışır, dedi. Bir liıh - mek yedin mi?.. Vang Lung nitekim korktuğu. 

za. sükuttan sonra da birden ha· Amcası derhal cevap verdi: na uğradı. Amca~ı. nihayet öğle 

terıne aht. 

l'ürkiutnıtı htr postu merı:t 
ı-·,u~n·o abone unzııır· 

0 Adres dejı~ıırı1;c uctt 
ıa L.uru~ıur 

il.AS 'CCRETLERl 
fı<:ıırel ll~nlarıoıo sııor1;1 

sAUrı sundan lllbııreo ıJi ll f 
raıarınd• •O; iç .ayfıJ•rd• 
kuru~; dordıincü 11y1ıdJ 
ıluncı ve ucuociıde ı; bır1•1,~ 
•; başlık yanı kesn·ece & 
dır. ııf 

l:SU)'Uk, COk deomh. 1' • 
renkli ıllio •eretıler• •>'~1 , 
ınrlırrneler yapılır. Hes(l)I 1 ıo! 
rın sanıım •satın 30 kurtll ~· 
rtCAHI MAHIYl:.'ITE oı..)1 1 ' 

KCCl'K fLJ.,\1.Afl 

Lastik fabrikasındaki f1rrs1zllk 
ğırdı: - Hayır!. ama Rizinle birlikle geçtikten sonra y&.tağmda gerin. 

- Ver onlan bana .. İhtiyacım yiyeceğim. di. Üç defa sesli sesli esnedi. EI-
Vc masaya çökti\. Önüne bir biselerini kavuşturarak odadan var! 

Hır defa 30, lkı delası ~ 
defası 65, dört defı!'I 7~ ff 
defası ıoo kuru~ııu. c;~ :,,_ 
ılıln verenlerın bir defOI 

11 vıaıJır. Uört 111ıır1 ıeceo ılA 11 ~ 
razıa sııtırları beş kuruşl.811 

ıap edılır ar' 
Vakii heın do#rudan ri ~' 

}11 '-endı ıdart! )t!nntfe, htıO 
ı.ara cadılesınde \'alr:ıl :p 
ılıındı KF.MALEl>Ulr.I ~ı' 
rrnn l:!urosu eliyle llAD 

0
,p 

eıler. f tJfıroruın ltle/onıı: ' 

O zaman kadın, ıslak ve bum • 
buruşuk elini ağrr ağır göğsüne 

Suçlulara muhtell•f ce~alar ·ıd· soktu, küı:Uk çıkını çıkardı. ve 
'-' Ve f 1 1

1 

kocasına verdi. Onun, çıkını atı. 

Ahrrkapı lastik ökçe fahri -
kasında çalışan Mehmet oğlu 
Mustafa ile fabrikaya su taşı -
yan Rizeli Salih ve Ahmet oğlu 
Mustafa adında birisi fabrika -
elan 600 düzüneden fazla Ias -
tfk çalmı§lar, kunduracılara 
satmı17lardı. 

Sorularından sonra tevkif e-
füen üç suçlu ile lastikleri alan 
1 O kunduracının birinci sulh 

. şma baktı. İnciler adamm avu -
ceza mahkeı:nesı~de .Ya~ıl~n cunda duruyordu. üıer1erine vu· 
muhak:eme1erı dun ~ bıtmış tır. ran yumuşak giineş ziyasile pırıl 
Mahkeme Mehmet o~lu Mus : pırıl yanıyorlardı. Vang Lung 
tafanın suçsuz olduguna ka bir kahkaha attı. 
rar vererek beraet ettirmiş, Ri- Fak t o l t k tb· ı · . . . a - an e rar e ıse en 
zclı Sahhı 14 ay hapse 0 ka~r dÖ\'11liye koyuldu. Gözlerinden a. 
da n ezar;t altında bulunma~_a, ğır ağır yaşlar akınca da silip 
A hme oglu Musa fayı 1 O gun kurutmak için elini kaldırmadr. 
h!l.psc 1 O lira para ceza.sına, Yalnız. taşla üzerine serili durn.n 
kunduracıları da 3 er lira para elbiseleri tahta sopa. ile vurmak. 

c~za~ma manküm e!miştir. sızın birte.viye dövdü, durdu . 

kase ile tahta çPtalları çekti, ve çıktı ve Vang Lung'a: 
hiç sıkılmadan masada bulunan - Eh gideyim karımla oğlumu 
pilavdan. tuzlu balıktan tın.lan • alıp geleyim. Topu topu üç ca . 
mış ve kuru fasulyadan 7edi. San nız. Sizin bu bilyük evinizde de 
ki kıtlıktan çıkm;ş ta pek açmış giyeceğimiz adi elbiselerle, yiye. 
gib yemekleri sömürdü. Oç kase ceğimiz yemekler asla kaybol • 
pirinç lapasım, ba~ık kılıçıkları - muş sayılmaz. •••••••••_., .... 
nı, fasulyanm kabuklarını dişleri A 
arasında kmp çatırdatarak ağ • Vang Lung durgun, gamlı ba - ı r 

kı_şlarla cevap \'ermekten baaka . . _ R. aş.il R1 rıoı~: , b 
zmı şapırdata ~aprrdata yiyince- ~ · ı.: T ,,.. 11 

bır şey yapamadı. Zira, insanın " e !3 ad·,-tde • ye kadar kim~ ağzını açmadı. f ~ .
1 

r d d :ım Sllll ı. ııJ 
Bundan sonra, &dam sanki ona da az ası e e ın e a:ucu~ a olup ta. ~ oh.la ftnaril~•i 1 

babasının kardeşıle oglunu e\·den bah"esinrlc· • ı 
haketmiş gibi: ' roP 

kovmak pek ayıptı. Ve Vang dan utan: _J 
- Şimdi de uyumalı. Zira J.iç lıung, b~e lti~ harekete kal _ pcrrle. ~ 1) 

~ecedir gözllme uyku girmedl! .. kıştİğı ~kdirôe, zengin olduğu 
0 

,, , E~e 'l'f)·ııto511,ı 
dooi. rMah için e bulunduğu i~İ'l hür. ~ rı Gcn ı; dur ,·e ~ ı 

Tabanca ile oynamayımz 
Vang Lung'un amccısı. o ana 

kadar nerede bulunduğunu, ne • 
ler yaptığını anl&~makaızm çıka.. 

gelmeseyd i, bütün gümüş para. 
lar eriyip bitinceye kadar bu hal 
böylece devam edip gidecekti. 
Amca sanki bir buluttan kopmuı: 
gibi eşikte göründü. Pejmürde el. 

Onun üzerine. şa~kma d:Snmüş met gördüğü kö)<'e ayıplanaca -f d:1 şl:ırı ~:ı ıı~,,u 
ve başka ne yaprcağın. bilme • ğını biliyordu, onun için de bir lı ı:iinü 11;~ 
yen Vang Lun;. onu babasının şey söylemeğe cesaret edemedi. sımpaşa '~ıit 1' 

..t .. dil A F~ '· k . musındıı ~ I'' yanına go ~r ~: '1:1~s1 yorganı - at. apı yanmdakı odalar bo. 1\lıı~t:ıf ,, )Jiçe 

Bu yüzden bir çocuk öldü 
Bü)-ükçekmece ilk meke bi 

muallimlerinden Cevdet oğlu 
Selime ku§ avlaması için bir 
Flobu tabancası satm almış -
tu. 

Çocuk dün Mustafa adında
ki bir arkada§ı ile beraber oy · 

narken, tabancasını göstcrmi~. 
Mustafa da merak ederek alıp 
bakmak istemİ§tir. 

Mustafa tabancayı karıştırır-

ken silah birdenbire patlamı§. 
çıkan kurşun Semihin başına i
sabet ederek beyni parçalan • 
mı§tır. 

Çocuk kaldrnldığı Ccrrahpa • 
şa hastanC'>m~ ! ö!nıüştür. 

Cesedi adliye doktoru En -
ver Karan muayene ederek def 
ninf' ruhsat vermiş, Mustafa 
yakalanarak tahkikata ba~Jan • 
mıştır. 

Biraz da Eğlence - -----~ •• - - - -
BUGUNKU BULMACAMIZ 

SOLDA N SAOA : 

1) !sveçin merkezi. 2) Bir harf, çalışma . 3) Arzusuna. var
mak. 4) Fizikte bir kıymet, bir harf. 5) B~mbcy:ız. 6) Çift baş. 

7) Sınk. 8) Hürmet, bir harf. 9) Bir harf, rüzgar. 

VU KARIDAN AŞAôlYA = 

1) Uzak Şarkta müstahkem İngiliz limanı. 2) . . . . 3) Bey
nelmilel spor hareketleri. 4) Saçsız, beyaz. bir harf. 5) Bir çi
çek. 6) Bir Baltık şehri, Yunanlılar zamanında şehir. 7) Ufok 
bir caıı:ı parçası, fenalık. 8) Zaman, eski tlitUn idaresi. 9) Kcs
tııek fiilinden emir, nefretini unutmamak. 

kaldırdı, doşegm ıyı kuma~ını.

1 
şalsın diye amelefcrin bütün bil • 

yeni ve temiz parr.uğunu yokladı, tün eski eve g~melerini emretti. ••••mımm•••llll' .. t.. 
tahta karyolaya. güzel maf'aya, Ve daha o güni.in ak~anunda am. :\ 'emdar ~•nel118~ 
ve Vang Lung'un baba.sın n oda. cası kansını ve oğlunu getire _ lil 'Jı 

---------- --·-----·-------- rak. bu odalara ycrle~ti . Ve Yang . 
Süveyş F edailc=·· 

Raoıi civarında 
feci bir kaza 

Bir kamyon ·parçalandı, bir amele 
öldü; diğerleri yaralandı 

Rami civarında feci bir ka - '. Kamyona araba bu şekilde 
za olmu~. bir kişi ölmüş. üs ki·; yüz metre kadar yaklaşmı~lar 
~i yaralanrnı~tır. j ve araba birdenbire sola sap • 

Yapılan tahkikata GÖre, b.· . mrş, kamyon da sola kırdığın • 
za ~öyle olmu§tur: j dan, şoför çarpma~ak İçin di -

Ş f .. H.. 't 'd · d k"; reksiyonu sağa çevirmiştir. o or am1 , ı aresın e ı 

3597 numaralı kamyonu ile, Fakat yol yoku~ olduğundan 
toprak yüklemek üzere Rami J kamyon büyük bir şiddetle hen 
den hareket etmiş, Küçükkö • değe yuvarlanmış, parçalanmiŞ 
ye doğru yollanmıştır. Kamyo - trr. 
nun icinde Hakkı. B~dri, Ha • Ameleden Hakkı enkaz al · 
san v; Bayram adlarında 4 !a'. trnda kalarak hemen ölmüş. 
ne de amele bulunmaktadır. Bedri ağır surette yaralanmış. 

1. b' · · ld'kl . Hasan ile Bayram m uhtelit 
am ır vıraıa ge ı erı sı • al l d 

d f .. H.. . l yara mıs ar ır. 
ra a şo or amıt, çapraz ama I ~ 

bir vaziyetten bir kilometre Şoför Hamit kazadan sonr<l 
kadar uzakta bir araba görmü~. 1 yakalanmıştır. Dün geç va'<ıt 
fakat aldırmayarak hızını kes·; adliy~ye teslim edilerek tCfvkif 

Lung aşırı derecede kızmıştı. • ,t 
• • -. J K , ... ••• -4 • r.•,..~J'O r,.. 

Bu hiddetini kalbinde saklıya. 
rak, içinde gömerek gülümseme. illiıılmm~•lll••-ıı:: 
yip akrabaların:ı hoş geldiniz de- ~o 
mek onu büsbütün köpürttü. Anı. yalvararak bakıLca tekrar .... 

'll1tl" casının, şişman al.lak surat!ı ka. nuştu . . . .. . Jl1~ ı ~. \l 
rısını görünce hiddetinden ~atla. - Çekırdcklcrı gorebıl .. 1~ lit~ldi 

• k . bO ·rıı . yacak bir hale geldi . Hele amca~ ç~n, a~.unu. da~.a y~rıp i )(o4JI t c ku 
sınm oğlunun yarama~ küstah dır, degıl mı? •. ışm dtizcC.S ebeni 
yüzüyle karşılaşrnca da onu to .. bir başka kadın~ vuruımıı~;ııt~ ~dar 
katlam~mak için kendisin zor .Van~ ~u~g, ~1r sabah .0rf:. -Ye bö 
tuttu. Uç gün de kızgınlığından aşkıyla bıtkın bır halde. )'B~~ ı:ıltıı 
kasabaya inmedi. argın, uyku kestırerck od ııs~ k,. a 

· nıtı ~ç b 
Olup bitenlere alıştıktan , ka • y~tarken, oda pcııcaresı ~· ~i o 

mksadıktan sonra, O.lan Vang tıgı avluda ar.1casınttl .. ,.M tı. sa. 
b "zl · "'01 "t ol Lung'a: rısmın u so crı ~ tl ~ 

- Artık hiddeti bırak .. çeke • diğini duydu. Derh~l ·n ~ ,y~ er k 
ccğiz!. dedi. Vang Lung yiyt:!r~·kle y~n~~·. bu ~adının gözlcrı~ dir.11 ı~k e.l 
ri yemek ve melceleri uğruna kınlıgıne agzı açrk kalartl _ ı.ıf. q· Şc 
amcası, karısı vt.. oğullarının el. meğe koyuldu. Şışman ~~sdffl ~ tt. B 
!erinden geldiği kadar nazik dav. dan yağ dökülürmfü: gibi J;tt et ~ttrıl 
:-anmağa ·çalıştıklarını gör:E·: ve kalın sesi gürleıneğe deV1lıl1 ~ kdir 
akit her zamank:nden f uJasile ti : l<e}y. ~lldt 
Lotus kıza gitti. Onu dtişünmeğe .- _E~.. b.en b~ı · . ~ok :~ı t•. 1~ i\l d 
koyuldu. kendi k~ndisine de :- görmilşumdür. Bırun esçl fS b fyar 

d.. lt' · lbieeıer .,/ a~-- Bir adamın evi köı;eklerlc tar, uze ır, . yen~ e ~lW t~ '-il. 
c·rlu olıırsa. insan huzurunn li- t1.n ahr •. ve hı~ r. lüzumu :ıııır (" ~:~kıl ... 
dip başka yerde aramak mecbu. bırdenbıre kadı.e ayakka ,ı• il~ a 
riyetindedfr. diye homurdandı ve yerse. bu yeni bir kad1Tl3 ıcd 11t. B 
içindeki bütün o eski acı, ız.tırap mettir. Ve muhakkak ta 0~ { leterıi 
baş gösterdi. Ater tutuAtu. 0.lan'dan kmk döktik btrr1cı !'ı\ı.ıt):.. 

- J ı-a. - t ... 
Daha hala aşkına kanamamış. çıktı. Fakat Vang Lung. . ıi ektir . 

........ Efii. tı. nın 11e dediğini işit('. ı::ıed1·d.~~ 4tcı.~i~ 
ı:ı:r.::::ı :·· .. e·.... •••!f!1••ı!I ;::::: ::::::-::::ıı ::ı.::;::= ....... N O 1 • a.fl - . ... d k ö•unc ~ r-... .J w.=aa= ıi!!i!i!'!l!i 5iliU!!i::= a.:::: :. ::::::::: . ............ =m:: ı e - an ın s ıgı yiızun en amcasının arısı s u ·:·~tlcr 

mernİ§tir. 1 edilmiştir. 

Baş, Diş, Nezl~~ Grip, Romatizma, 
nevralji,kırıklık ve büti=r: ağrılarınızı derha l ı~e .. cr 

.. •icabında günde 3 ka§e alınabilir .• m1 

göremediği, ihtiyar adamın yaşı. etti : .. l)t' ~' t <ıtar 
mn çokluğundan sezemediği, ne - Herhangi bir erıcege 1

Jl16 'Be;) 
de Çing'in dostluğu scbebile far. dmm yeteceğini asla sanm:a.d~ ~ıtlık~ 
kına varmadığı ııeyi, Vang Lun. zavallı budala.. Hele bU "ctıdıl' l\qtl'll 
gun amcasmtn karısı derhal an . sırf erkek için ç&Jı~arak VU ~ı ~'Ct t~l 
ladı. Ve göz1erinin içinden kah - nu yıpratmı~ olan yo~nı ıu'1" Y~hiJ l 
kaha hır fışkırarak: gin ve sıkı çah~an birisı ~0~· \~i cı 

- Vatı:? Ltıı.g baııka bfr •er. o wldt onu klii derec~e Jtl; GJ' l· ·;~t. 
den bir ci~ek dermeyi arıyor cll. maz. O zaman, erkeğin 8d ıaf l~lt, · ~ 
ve ba-hrdı. O-lan, kadmm ne de. ha çabuk başka. yerlerde ~} "''1 

mck istediğini anlamıyara.k ona .{ [JQJı,a, 



Vinston Çörçil' in beyanatı 

..,. Dünyanm istıkbalı kime baölı 
";;.' ~çil diyor ki: 
155fıl l\ -

;;;: uünganın istikbali bir tek 

A vrupada Alman ekalli
yetleri meselesi 

6ü0 • 

»ı1111 adamın ihtiyar ve kapri• Bütün Avrupada dağınık vaziyette dört, 

f' 
si•ıe bağlıdır 

~etJ ra.nsanm şimali şarki vila - harbe sebebiyet verecek bir ha· 
rekette bulunamaz. Bizim mil· 
!etlerimiz şayanı dikkat bir sa
oır nümunesi gösteriyorlar. E· 
ğer bir harp patlarsa bu ancak 
bizim veya müttefiklerimiz -
::len birinin ani ve sert bir taar· 
ruza h~def olursa iki garp de -
mokrasisi daima yekdiğerfinin 
yanında bulunacaklardır. 

beş milyon Alman vardır 
sov civarlarında Töton §ÖYalye · _ 
!eri on ikinci asırda gayet müm. 
bit bir ova olan burjenland'a M. 
kim köyler kurmı..şlardı. Aynı za. 
manda V,estfali köylüleri de ya _ 
vaş yavaş Romen kasabaları ya. 
oma gelip yerl~şiyorlardı. 

hlltt~nnde ve hususile Majino 
ti Y 

1 nun~talarmda bir gezirı
rıı ... ~ Ptnış olaı. lngiliz hüku -
"ıl r,.,L 

ıııe '"'uı~ L.;znlc..-Iı:~•an parla -
,,,,,_.11 " rıt,, _,., J\.. v· 

•rk•ıv ~r ·i ....l.O~ı • :· tı-ı mston 
'"'' ~ ... çkı &e!ek bu seyahatinden 
ucrtd "'' s ı..-iıınd e '· ransız - lngiliz dostlu-

ı~tirıdn ve dünya siyasi hadise 
t~ v en bahsederek gazetecile
tUtnİtrniş old~ğu mülakatta ez· 

e Şunları söylemiştir: 
~rd; Çok' enteresan mmtaka -
g,~d· bulunan bir çok postalan 
tibıt ';· Edinmi§ olduğum in -
tcl'tı ~ansanm gayetle muh -
'-tı k hır _zırhlı hattı ve bir in
o~lt .. alesıle müdafaa edilmekte 
tiırt·~dur. Bu mmtakalar her 
I~ ~~tilaya karşı koyabilir. 

%it~ılız ordusunun eski bir 
~ 1,. 

1 olmanı hasabile, bilhas • 
~.ab·tarısız askerlerinin zeka ve 
th~letlerine hayran oldum. 
tıtq 1 bağlayan dostlukta ay -
I~ ~ayanı takdirdir. "'.. 
·BCIL TERE VE FRANSA 

rtı11~ "ll~i.in içinde bulunduğu -
den ~1.Yasi vaziyete temas c • 
tii11'ıl ıster Vinston Çorçil ez -

.._ c Şunları söylemiştir: 
la ~rNb·e lngiltere, ne de Fran· 

ı bertaraf edecek veya 

Eğer, bir har:ı olursa, dün -
yada insanların üçte ikisi bizim 
tarafımızda olacaktır. Bu mü -
nasebetle her iki millet istikba: 
le emniyet ve bütün dünya sulh 
ümidiyle bakabilir. 

iSTiKBALi KiMSE 
GARANTi EDEMEZ 

Fakat Mister Vinston Çorçil 
derhal şu sözleri ilave ediyor: 

- istikbali kims,. garanti e
demez. ... lstikb ;.l dünyanın hat· 
ta bizzat kendi memleketinin 
menfaatlerile hiç de münasip 
olmıyı:m bir seviyeye yükselmiş 
bulunan bir tek adamın ihtiyar 
veya kaprisine bağlıdır. Eğer 
bu adam makul olursa hepimiz 
serbestçe nefes alabiliriz. Eğer 
bize veya bir müttefikimize ta
arruz ederse bu takdirde tarih 
muvacehesinde büyük bir me
suliyet yüklenmiş olacaktır.,. 

Tirol Almanları meselesinde Mus. 
solini ile Mitlerin anlaşması yeni bir 
Alman ekalUyeti meselesini orta. 
dan kaldıracak, fakat bunun şekli 
muhakkak ki Südet meselesinin hal. 
linden farklı olacaktır. 

Bütün mesele tundan r.ıı iba . 
rettir? MuhakkaJ" ki hayır! Her 
Alınan atlasında bir de "Deutsch. 
tum,. haritası vardır. Ve bu ekal. 
liyetlerin Tuna boylarından Kara_ 
denize, Polonya ve Baltık devlet. 
terine kadar yay:1dıkları görü -
Iür. Acaba Almanlar bu ekalli . 
yetler üzerinde yeni yeni iddialar. 
da bulunmak için ne gibi şekiller 
kullanabilirler?. 

Evvela şunu kaydedelim ki bil. 
tün A vrupaya yayılmış Alman e. 
kalliyetlcr bizi hayrete düşürme. 
melidir. Bütün bunlar Merkezi 
hatta Şarki Avrupaya yayılmış o. 
lan Almanlar, içt:mai ve siyasi 
z:hniyetleri bizimkinden tama -
men farklı olan eski insan top. 
lantılarının mirasıdır. 

Yeni devirlerden evvel Avrupa 
sakinlerine, ırk, milliyet gibi mef. 
hufları tamamen yabancı idiler. 

Siyasi bağlar, <lin veya. içti -
mai şartlar birleşmek için en kuv. 
vetli sebeplerdi. Herhangi bir hü. 
kümdar ecnebi müsteşarlar ile 
teşriki fikir etmekte, yabancı 

.. \ ' . . ~ . ' •' .. . 

Almanların kulla:ıdıkları siyasetlerden biri 
de muhakkak ki ekalliyet meselesidir. Nite
kim yakın mazide Almanların ekalliyetlerinin 
haklarını ileriye sürerek türlü taleplerde bu
lundukları görüldü. 

Salzburg görüşmeleri de muhakkak ki İtal
ya ile Almanya arasında mevzuu bahis bir eka l 
liyet meselesine hal çaresi bulmak esasına bağ
lıdır. 

Sorbon Üniversitesi coğrafya profesörü M. 
dö Marton Avrupadaki Alman ekalliyetleri ve 
bunların Alman iddiaları üzerindeki tesirini a
şağıdaki makalesinde çok güzel anlatmakta· 
dır. 

muhacirleri çağıra.rak kendileri -
ne madenlerin işletilmesini veya 
ticaret teşkilatlarını vermekte 
asla tereddüt etmezdi. 

Bu münasebetler Cermen ka
l)Uelerinin de yayılmasını müm. 
kün kıhyordu. Bilahare hrristi • 
yanlık devirlerinin başında Ren 
ınıntakasma gelea Cermen kab~
leleri Roma medeniyctilc de te -
mas ettiler ve bundan sonra. bir 
yükselme ve keşif, ihtira devri 
başladı. Cermenler her cihetten 

terakki ediyorlar, içtimai, siyasi 
teşkilatlar da yapıyorlardı. 

Büyük istilala~! takip eden ilk 
asırlarda doğum da fevkalade 
yükselmiş ve mü.::temleke bul -
mak ihtiyacı baş göstermişti. İş. 
te bu şekilde biraz da tesadüfle 
Almanlar büyük dünyaya ve hu
susile orta ve şarki A Yrupaya 
parçalar halinde yayıldılar. Fa -
kat bu yayılma hareketinin kim . 
se, hatta kendilcı i bile farkında 
olmadılar. Çünkü büyük gruplar 
halinde göç eden Almanlar Ren 
mmtakası Almaıı1arı idi. 

Bugün de, Südetler rr.mtaka -
sının iltihakından sonra bile Bo. 
hemyada yine de yerlileşmiş 200 
bin Alman vardır. Bunlar işçi, 
tüccar ve büyük arazi sahipleri. 
dir. ' 

Polonyadan Elba nehrine ka • 
dar olan kısım hiç bir zaman ta. 
roamen Cermenleşmemiştir. 

~~giliz manevraları { vet olduğunu aniaı:ııştır .. He- ! şim?i üni.for~aları~ı g~ymişler, silahlanmrza 10.000 ünite ila - Şarki Prusya adacığı on ikinci 
ı. B~Yük Britanyanın a · k'' istemiyor. Biz de ıstemıyoruz. 1 . eşkı gemılcrıne bınmışler ve ve edilmiştir. 1.000 ticaret ge- asırda Toton ve Dan.zig şövalye • 
J~1tır ölçmek istiyenl ~ım .ar: Fakat he\rpten kurtulmak için hiç bir zaman bahriyeden çekil- misi için derhal yerleştirilebile- !eri tarafından zr.ptolunarak Al. 
1 }'aPrnakta olduğu herın şım_ harbe hazrr olmak lazımdır. memişler gibi bu gemileri Vey- cek silahlar hazırlanmıştır. Bu man ekalliyetleri topraklan ol -

~~\rtalarına bakmalarıavkaa"fmı'daı'r. ı Hitlerin BerchtP....,"\r'en'.l ~ '-' mouth'a getirmişlerdir. Her şey maksatla muhtelif limanla!a m::ı.ktan kurtulmuştu. 
'-lece k 1 ')l" da b' .. .. hJ'k sükunet içinde cerey&n ediyor. 2 000 d dl . T' Fakat bugün Polonya yüksek t~1·t . aranlığında, en gayri m~' vı .as.m ır tecavuzun te 1 e · top epo e i mıştir. 1 - Silczyadaki 325000 Posnanideki 
" b h 'l I 1 Halk da bu senbolik nümayişi b d 

t ır avada, sise ve bulutla- erını hcsupıarnakla meşgu ol- caret filosu mürette atın an 330 bin ve Koridordaki 170000 
q_ ta" d w I b'li f B" aynı sükun ve vekarla seyre - 1 O O O b 

kq_t iJncn, yüzclrce tayyare i ~gu s~nı a ı r. ransa, u - diyor. . O kişi askeri talime ta i Alman ile uğraşmak mecburiye. 

. Macarlar tarafından on doku. 
zuncu asırda fevkalade tazyik 
görmelerine rağmen bu mmta • 
kalarda hala iki yüz elli bin ka. 
dar Sakson vardır. 

On sekizinci asırda Avustur. 
ya Osmanlı top!'aklarına yeniden 
sahip olurken Banst'tan Schwa _ 
bes'ler, Romenler, Sırplar \•e Ma. 
carlarla karışık olarak orta Av. 
rupa ovalarına yayılmışlardı. 
Bunların arasında yüz yetmiş bin 
kadar da Alman bulunuyordu. 

Bugün Orta \'e Şarki Avrupa. 
da, Ren mıntakasından Baltık dev 
Jetlerine ve Polonyaya, cenupta 
Romanyaya kadar yayılmış mil. 
yonlarca Alınan ekalliyeti Yar • 
dır. 

Hillerin dağılmış vaziyette bu. 
1unan bu dört beş milyon Alma. 
nm hesabını çok iyi bildiğinden 
emin olabiliriz. Ac:ıb:ı. Hitler bu 
ekalliyetlerden ne şekilde fayda
lanmağı düşünüyor? 

Hudut boylarındaki ckalliyet
leri ani bir taarrlız ile ilhak et . 
mek ~ekli artık geçmiştir. Top. 
raklara dokurunadan nüfusu nak_ 
letmeğc de imkan yoktur. Fa . 
kat bütün bu ekalliyet gruplııı 
nın kendi mmtakalarmda mt.t 
tasrI harekete geçerek· ait olat · 
ları memleketin müdafaa kt.:wc · 
lerini israf ettirmeleri ak!n gc 
len bir manevra olabilir. 

Musolin~ Tirana 
gidiyor 

Arnavut çeteleri dağlar
da yeni baskınlar 
hazırlıyormu§ ! ~l'tla§mıştır. Kumandanlık yuk Brıtanya. ve P~~onya~m tutulmaktadırlar ve bunların tindedir. 

tı e karar verdi diye maviler;n • ortaya çıkabılecek dıger mu · Yaşlı bir zabitin bana anlat· emirleri altmda mürettebat as· Bunlardan Silezyadakiler ma - Tiran, (Hususi) - Ayın 
~0trıatik tt k 1 · zaharetleri hesaba katma - tıklarım dinliyorum: keri bilgilerini arttmyorlar. Ikı· den ameleliği, diğer mıntakada - on altısında tayyare ile buraya 
·ıı""I., sure e ırmızı an d k l . . d B d .. d .. .,.. .. 1 1 l 1 h .. 
•.. ~g up cttı'kl . d kl d" an uvvet erını ceme erse par - ura a gor ugunuz an - ay için hizmete çagwırılmıq ol • kiler ise ziraatla meşgul o an ge en ta ya arıcıye nazırı 
•u J·· erı anışı 1 0 - . . h'lk 1 I d 1 ld " k h' . . d - 'S K c· A l ktak J § u bir ma hah tınm tc ı e ere o u o ugunu ca ızım muavın onanma - d v • kimselerdir. ont ıyano, rnavut u i 
1ı, ... 1 nevra mevzu s f k d k . B" l b" d 1-J da b d ugumuz 15.000 bahriyeli, I l d l B ~ı di M" . . . . ar e ece tır. oy e ır mace - tn'Z n. arp zamanın u o- 19 f 4 d l Cermen istilası daha çok uzak. ta yan ev et müşaviri enni 
~ti k · uttefıklerımızın ge - raya k" .. k'' .. . . . k . ·ı . · · e o duğu gibi enternas - . . b k t .1 b' l"k d d "Urm . ,, . oru orune gırışmesı pe nanma tıcaret genu erım:zı Iarda da i.zlerı:u ıra mış ır. ı e ır ı tc tayyare mey anın a 
~~b~nin ayıl hakıkı bır muha - az muhtemeldir. Veymouth'da korsan denizaltılarla tayyare - yona} buhranı? en. hararetü Port.Glev şövalye'eri Baltık mem. buluştu. 1talyan Kral vekili 
k~~t §art arma kabil olduğu 133 ha.rp gemisi toplanmıştır. İerden koru'-·acaktır. Bir kaç zamanında terhıs edılecek de - leketlerinin başlıca müstahkem Yakomuni ile resmi memurlar 
\o Yaklaqmay l t V 1 l Kr 1 F J ğildirlcr. - Pari-Suvar, Par.'s k'l · i · t · 1 a· k 1 1 d ·d· B , , c bö l 'S a ça ışmış rr, e ngı tere a ı, ranınz ami- haftaya kadar bu donanma şi _ J mev ı erın ınşa e mış er ı. ·arşı ayıcı ar arasın a ı ı. c -e.18 llltn y e teşebbüsün tehiklesiz rali Darlan yanında olduğu hal- malde olan hakiki donanmamı " "' * Baltık devletlerine hakim olan lediye dairesindeki salonda res-

• 0 İ:ll "'"'t k~~ t:ğı tahmin olunabilir. Bir de bunlarr teftiş etmektedir. za iltihak edecektir. o zaman Danzig ve revizyoncular çarlık Rusyayı l:ıu mıntalrnlarda. mi memurlarla görüşen Ciyano 
ın ~· tı-~· rnbardrman tayyaresi er - (Entranıijan, Pam) ki Alman ekalliyetine, orta za - Musolininin yakında Tirana 

nrt'I '<il sab h dünya B~iyük Britanyanın de - 8 ı· d ı c:ofl~' tut a yoklamada. namev • er ttı en yazı ıyor: man prenslerinin kullandıkları geleceğini söyledi. Graf Ciya-
~ ~ ol 1 F • • • ni.! kuvvetini ölçebilir. . 

ı ~, r:ıuş ardır. akat bu ispat İngiliz donanmasınnı Salzburg ve Berhtesgadcn g·ö- siyaset gibi, müzahir bir vazıyet no bir gece Tir&nda kaldıktan 
~nitı ~~ .~~ t1 kı lngiltere vaziyeti ciddi- Daha 1937 de bizim ancak riişmelerinin neticeleri gittikçe aldr. sonra Draça gitti. 
ı11k dili ltık ~ tnaktadır ve yarım yama· geçit resmi 15 zırhlımız, 19 kruvazörümüz daha ziyade bariz bir şekil al- Bilahare Baltık devletlerinin ltalyanlar, Arnavutluğu iş _ 
bOğııJ1l elit, ~Ylerle iktifa etmemekte _ Paris-Soir gazetesinin lngi • 1 O tayyare gemimiz, 108 tor - maktadır. üç gün süren müzakc- müstakil olmaları da yine bugiln gal ettikten sonra Kral Zogo 

bi j(sd~ lııerrıı u gayretin bazı yabancr liz ihtiyat donanmasının geçit pidomuz ve 53 denizaltımız relerden maksat ve gaye, 22 Ma· Estonya, Letonla ve Litvanya gi. rejimine taraftar olarak tam -
evaJ.11 t lqkd· tketlerde layiki veçlı resminde hazır bulunmak üze- vardı. Şimdi 25 zırhlımız, 89 yıs 1939 tarihli ittifak muahe- bi bu küçük memleketlerde cem. nan birçok namuslu insanlara 

ıt Yqtıch edilmesi te~.enniye şa : re göndermit olduğu hususi kruvazörümüz, l O tayyare ge: desinde hususi mahiyette olmak an yüz otuz bin Almanın yaı:ıama- karşı terör başlamıştır. Südübo-
er~elCt• ~i\l r. ~~nş denızınden ve şi· muahbiri gazetesine yazıyor: rr:imiz, 171 torpidomuz, ve 7; Uzere derpiş edilmiş olan Konsül- tarının önüne geçememiştir. · zuk bazı hafiyeler resmi ma • 

c;Jar11'' t~~ denızınden gelen be~ yüz Manevra işareti verildi, şim· denizaltımızla sayısız mayın, tasiyonu yapmış olmaktır. Buna Şimdi de cenupta, Tuna havza. karolara sahte raporlar vererek 
seıer ~ ~ta ateye karşı pasif müdafaa di dürbi.1nümle, kıralm ziyareti torpil gemi~erimizle yardımcı da sebep, ileride enternasyonal smdaki vaziyeti tetkik edelim. birçok kimselere fenalık etmiş -

yc1' il 1eık~alarınm ve bütün baraj için süslenmiş gemilerin on kruvazörlerimiz vardır. bir buhranın çıkması ve böyle Bu mıntakanm on asırdanberi !erdir. Dağlara çekilen ~eteler 
abr)ııt; ~U '~tının himayesinde altı dört harp saffı üzerinde grup - bir buhranın arif esinde bulunul- gayrişuuri vaziyette Almanların de §imdilik bir ha.reket görül -
J!l~ .~ tıt.~ a"cı tayyaresi havalanmış- lanmış olduklarını görüyorum. Yalnız bu sene l 70 harp masıdır. "Şarka doğru,, siyasetini hazır • mcmekte ise de cetelerin bir 

öyl / let .u akşam Londra ve lngi' 19 Jıj de amiral Jellicoe'nin, gemisi tezgaha konulmuştur. Öyle anlaşılıyor ki, Bitler, ha· lamıştır. h lık d . , . d'kl 
k bir el ~.:tnl tn yi.rmi sekiz kontlugw u Jutlan.d'da Alman donanması • Bunların arasında beşi 3 5. 000 :Uacaristanın eski Avusturya az~rakk k evresJınel lgır ı eri 

'4 k d d 40 OOO 1 k 1 k sad biter bitmez, Danzig mesc- imparatorluğu ile rabıtası küçük mu a tır. ta yan ar para 
:f.3~J# ~kti: D~~r karanlığa göm

1 
üle • nın geri çekilişini üzerind~n ve ördük · hlton

2 
~ ·k 

0 ma lesinin halline daha hızlı bir teır.- Cermen gruplarınm bugünkü Ro. ile satın almak istedikleri bazı 
eu1

• .,~ llti\~· '. uşman tayyare erinin seyretmiş olduğu koca lron üzere o uz zır r, ) ruva • po vermek azmindedir. Hatta manya toprakJarmn kadar yayıl. çapulcuları vatanı için çarpış -
ne dt' trı~t)ıyı tanımak için ne gibi ala Duke zırhlısı Courageous tay - zör, 6 tayyare gemisi, 39 torpi Nürenberg parti kongresindc:n ınasmı izah edl~r. maya hazırlanan çetelerin aile-

t' ;ı.,:den ;~t:fade edebilecekle· yo.re gemisinin muazzam hacmi do muhribi, 19 denizaltı, 4 ma evvel kat'i bir netice almak iste- Bir çok !\Iacar ~ehirleri evYel- lerine musallat etmişlerdir. Son 
~·· acaktır. altında eziliyor. O muharebe - ym gemisi ve 24 refakat gemi- mesi de büyük bir ihtimal dahi· cc Almanların ticaret merkezleri üç ay içinde birçok kimseler 

~'ti kf1ece, Büyük Britanya ha- ye iştirak etmiş olan "Rcven - si vardır. Yakında bunlara ta· lindedir. Dan.zigin, belJi başlı bir idi. Bunların Macarlaşması on karakolda dövülmüştür. Birçok 
~t~rarrnı azami haddine çı - ehe", Pcgasse, Romillies, Ad - mamen yenileştirilmiş olarak Avrupa mevzuu olduğu ve Ber- dokuzuncu asra tesadüf eder. Me- kimseler de hapse atılmıştır. 
0~t .~tır ve hava ordusur. venture, mayın gemisinin 12 16 eski kruvazörle 36 torpid'.:>- lin - Roma mihverinin hallC".!e- sela Presburg. Bratislava olmaz. Havayici zaruriye fiyatları yük 
~~~·:lıtlü ihtimallere karşı ko · denizaltı ve on beş torpidonun yu da ilave etmek lazımdır. ceği davalar listesinin en başın- dan evvel Poszony olmuştu, ni . selmiştir. Maaş alan ltalyan za-
1'i·1 ecek şekilde talim etmek. başında duruyorlar. Bu gemiler T ersancmiz tam randımanla ça· da bulunduğu hakkında Berlin.in tekim Transilvanyanın merkezi bitleri kendilerini beyendirmek 
l it "11" f"k' . ~·i~. · ı\lntte :. ımıze güvenebi- üzerinde 20,000 bahriyeli var, lrşmaktadır. Her ay donanmaya ilan ettiği haber ' esen hava~ 'j olan Klansenburg evvela Kolos _ maksadile tiiccar Arnavutlar _ 
l,lt O ı ~·-~ · ~~1~ b:slm...,,ez ve içlerinden f 2.000 i daha ha.vny:ı krır~ı 80 top verilmek - ~östermeğe kafidir. Son bahis,- Yar ve nihayet Kluj olmuştur. <lan fazla alış veriş "apmakta -

"'\· c t. .. ' .. 1 - J 1 lı ••• utece;;: ancak lrnv dün işçi, köylü, tüccar iken tcdir. Tayyareye karşı mi..idafao te<lir. - Noye Ziirher Saytung. Karpatlarm ct'nubundn Bra . ı <ltr. , 



ô-VAKIT 22 ~CUSTOS 1939 

Gandinin hayatı: 1 
······-----

Karan t l nada Mesleki tedrisatın inkişafı ..................................... 

için yeni tedbirler alınıyor geçen 2s1run 

Mesleki tedris~t .önümüzdeki de~s !'" başmdan itibar.~n büyük 1G;~dl Ü~~f :hlik~~~nir;~~d~l~ir . 
hamlelerle genışlıyecek orta tednsa,ta talebeye sanül oğretecek nhtıma hücum etmişti 

Sanat okullarının 
kısa bir zamanda 
mezun vere bil
mesi için üç yıllık 

sanat okulları 
açılıyor 

TORK GENÇLIOINI TEK
NiK SAHADA BiLGiLi, 
AMELi HAYATTA TE
ŞEBBÜSE KABiLiYETLi 
YETiŞTiRMEK MAARiF 
VEKALETIMIZIN BAŞLl
CA VAZiFELERiNDEN
DiR. 

iSMET INÖNO 

Memleketin kUltUr hayatında 

bugUnkU halde üzerinde en f az!a 
durulan bir kültür sahası mesle
ki tedrisat küitUrU olınu§tur. Ma
arif Veki.leti tatbik etmekte ol
duğu kUltür planlarının en b~ı
na bugUn mesleki tedrisat işleri 
ptinını ele almış bulunuyor. 

Memleketin en fazla ihtiyaç 
gö terdiği bu sahanın kısa bir 
~amanda inkişaf ederek elamaıı 

/\;ı.~tirmesi başlıca hedeflerden.· 
dir. Son yapılan sanatlar kongy-e
sıyle bu vaziyet daha ziyade ay
dınlatılmış, mesleki tedrisatın i-

lt!mesi yolunda geniş bir plin 
jcuda getirilmlktir. 
U numi kültür veren orta ted

risat okullarının da talebeyi aynı 
zamanda bır meslek kültür vı..· 

sanatı vermesi esası da dikkate 
alınmış, temmuz ayında toplanan 

San'at mektepleri talebeleri muhtııtlif itleri baıınC:a ••• 

Jhtilllclllğl ve muvaffak ola· 
mayınca da açlık grevlE>rlyle 
meşbu&" olan Gandl bugUn yet· 
.r..', ya9ına girmiş bulunuyor. 

Gandlnin yetmiş senelik ba
yatı hakiki bir mücadele numu
nesidir. Gandi 1869 senesJnde 
dUnyaya gelmiş ve on Uç yaşına 
bastığı zaman biç fikri sol'tll
madan evlendirilmişti. Sek!z, 
on yaşında annelere aık sık rast· 
lanan bu esrarengiz memleket
te çocukların on Uç yaşına bas· 
tıkları zaman evlenmeleri &det 
ijl. Esasen Gandl daha evvel· 
den de hiç haberi yokken lkl ke
re n•,ar.lacmış, fakat iki nişan
lısı :a hırdenblre ölmUşlerdL 

Gandl hatıratında Hind izdi· 
açları hakkında çok enteresan 
.ııalumata rastlamak mUmkUıı- Ga.ndi 

tıır. ı 
lllndlstanda birkaç gUn aU büyük tahribat 1apmakta 

ren e,·ıenme merasimleri gen(. 1 tunu ileri suren Cenubi A 
cemiyetin aileleri için bUyUk birliği hUkQmetlnin vapur• 
bir fellket olurdu .. HattA. bazı 4"antlnaya sokm•k ıs•"'4 
ailelerin bu yüzden ICIA.s ettık gördü .. Kaderine razı oldu .. 

ıeı l "aki ldl.. Tam yirmi lıç sun gemi t~ 
Gandlnln ailesi baslsllğl llt karantinede kaldıktan 90111' 

meşhur oldutu tçtn lltl otulları ... adar baksızhtı kAfl göre• 
nı \"e ylğcnlerinl birden evlendi a<Qmet karantlneyt ka.Jırdl 
r('rek masrafları btrleştirmltler
dl .. Bu lktııadt tedbir daha o u. 
manlar küçük mikyasta bir in 
ullp olmuştu. 

yolcuların karaya cıknıaJ• ~ 

mUaade etti. Ancak o ff//11"7 

daha mlthlf bir b&dlse 
Pena halde asablleten hal• ti ,, 
tıma hucum ederek ka:li!'!_ 

h ··,n ı ~diyordu., rratıll ıunıerln- lllel'l linç edeceklerini b., 
de, bayram gllnlerinde Gandı ler ... 
bir mUddet karmiyle arkada~ . _ _.. 
"lbl yaşayor, sonra yeniden Gandl bu vasiyet brfJ9'~ 
:ıekteblne dönüyordu. Gand• 'OUıel.." dedi ve derhal ..-:1_ 
bugünleri hakkında bizzat 'fU I den lnmele hazırlandı.. ıafll" 
cümleleri yazmaktadır: 

1
1olcular buna mani oıma• f//11' 

"- Uc; biraderimle ben ayn: diler le de muvatfak oıaaı1 
lisede okuyorduk. BtıyUk bira ~a ODU'l

1
'\ birlikte harcl~etl 

Maarif Şftrası bu esasa göre ba· Sanayün memleket hayatında telyelerde yapılmak üzere müte-- rakiyle umumf bir kongre ya1111. 

zı yeni kararlar vermi§tir. Ort.ı. oynadığı büyük rol umumf ha'!"p· ,lavil sermaye ile iş alınmaya baş- mıştır. derim benden -:ok llerl bir sınıf 
rar verdiler. 

tedrisat müesseseleri pek yakın te, istiklal savaşında ehemmiyc· landı. Bu suretle talebe hem iş Bu kongre sonunda ertik ve ta idi .. Benloıle beraber evlen Bir çeyrek saat .sonra 
bir zamanda bu hale ifrağ edil- tini gösterdi. Bu ehemmiyet sa- öğreniyor, hem de kendine bir teknik öğretinı dairesi tarafından mlş olana gelince o da benin ve refikleri t&f' ve ıopa 1.rt' 
miş bulunacaklardır. nayileşme savaşının başlamak ih- de hisse ayırmak imki.nlannı el· geniş bir mesleki tedrisat plana bir sene üstümdeki sınıfta oku. ·uyla mücadele edlyorlard1• 

Bizim, bugUn burada üzerinde üyacını açıkça tebarüz ettirdi. de edebiliyor. I hazırlan~tır. yordu .. fzdlnç bizim birer sene avukat, Gandiyl kaçırtmak 
durmak istediğimiz nokta, met:- Başta Maarif Vekilliği olmak Sanat okullannın daha fazlıı Bu plan hazırlanırken mem1( kaybetw~wize sebebiyet verdi. ;ayetle ıerl 'le)'l'edebllen .,e 
lekt tedrisatın cumhuriyet dev- üzere bütün gençlijin bu sahada teki.mUl etmeai için ders kitsp ketimize muhtelif tarihlerde da· ., .. akat bu bir müddet ıonra tah· Puı denilen arabalardan ~ .. -.... 
rinde göstermiş olduğu ilerlemı? alikalannı çekmek ve çalı§ma lan, icap eden yeni ~emlere. vet edilmiş olan mUtehaasıslanıı sın terkeden kardeelm için biı r qrtırdı. Gandl bir ID&flb tal'S 
ve ileride, önümüzdeki yıllarda şevkini vermek üzere harekete ~~t 19ekline göre tadil e<litdi. raporlan, maarif vekilliği tara fellket oldu . .ı\llah blllr, ne ka· :i11n çekilen bu arabalarla ,eti!, 
mesleki tedriaatın inkipfı için bqlandı. 0~~~ere kıli.vuzlar vUcudn fından bu ~evzu .etraf~nda yap- dar genç bu şekilde ııtırap çe bat etmetı blr ahllksrslık tlf 
alınacak tedbirleri izah etmek· 1925 den itibaren muhtelif mü· g~~di. Pro~ BaDat teş· tın~a~ ~etk~k ~e~celen, mem!~- klyor .. Hind cemiyetinde izdi tak 'kabul ettiğinden daim• ;il, 
tir. tehaBllalar getirildi. Verdikleri kilatlarında deiiluıeler vUcudlı ketımızın şımdıkı ve müstnkıl 11 kt be birlikte ıtder· ., 

Maarif V 'lrım.-;.; d · h lar u · .. ı... baş getirildi Sanat okullan bu ka sanayi vaziyeti bUyUtUlecek 0 • vaç e me e detmt' tdl. Fakat bu kere .~ 
e~. e ışe e em· rapor zenne ç........,maya · · · ' ıer .. b k" k•~ 

miyet vermİ§, Vekilliğin neeret- landı. 1927 de yüksek mesleki dar ileri bir teklnillJ gösterdik kullar ve teşkilatı gözönünde bu- ·· cak u şe ılde lıayatını JJ. 
mekte olduğu derginin ikinci sa- tedrisat dairesi teekil edildi. Bü· ten sonra okullara girmek Uzert: lundurularak hazırlanmıştır. Bu t!'JGlLtZ AVUKATI •abllecelinl dttşttnerek tek 
yı'Sını mesleki tedrisata tahsis tün sanat okullan buraya rapte- müracaat eden talebenin sayıs: pli.na göre: on dokuz yaı;: na bastığı za. abul etti. 
etmi§tir. dildi. 1933 de meslek okullannın bUyUk bir artış göstermeğe ba.Ej· • 1 -: Me~lck~tin ~~btaç oldu ıııan Gandt hukuk tahsil etmek Jt'akat arabayı çeken .s•1• 
Okuyuculanmız peki.la takdir sayısının artması dolayısiyle mea- lamıştır. gu muhendıslen )·etıştırmek U:te uzere lngiltereye gttmtttl. Karı "andlyi &örünce yere tı•"" 

ederler ki sanat sahası bugUnl:U IeJd ve teknik tedrisat umum mil- 1938 - 1939 1ers yılı için alııı:ı· re bir politeknik yUksek okulu· .1 · ·~ _ .. dl 
. · ak • tal be 1 . k rul sı ve çocukları da yanında bu· ,. kaçtı. Bunun uaertne O.-

hayat prtlarının en mühim sa- dürlUiU de tetkll edildi. Bu su- c yenı e n n müsabaka ım· nun u ması. .unuyordu. ~ 
ha11nı teşkil etmektedir. retle memleketin içindeki bUtUn tihanına 2327 kişi iştirik etmiş· 2 - İnşaat kondöktörlerinl. kota kota erine dotra _. 

Cumhuriyetin iJi.nından sonra· mesleki tedrisat müesseselerini tir. Talebenin artması için yatl· makine ve motör inşaatçdannı Avrupalılar g;bf glylnlyoı ;a bqladı .. BOyUk bir ta .. ..,. 
ki mesleki tedrisatı tetkik e1e· bir elden idare etmek imkinfo.n sız olarak talebe alma imkin ve teknisiyenlerini ve mühendit'· colah yaka takıyordu. Diploma ık kendisini takip edi1ord 
bilmek için eumhuriyet devrir.- temin edilmiş oldu. Meslek 0 • lannın temini için teşebbüsler.~ lerini yeti§tiren bir teknikumwı 31n1 aldıktan sonra Cenubi Af A.rkadaRlan tPkeT' telreT r0~11" 
den önceki tedrisat eekline de bir kullarına Avrupada öğretmen geçilmişti~. tesis edilmesi. rlka blrJliinde Matal şehrin• 'anıyor, halk tarafuıd:.:ı e t 
göz atmak her halde faydalı ola- yetiştirilmesi için de bir kanurı .. Bu yenı sanat okullarında bu 3 - Sanat okullannın bina gitti ve bir avukat yaııbanes yordu. Nihayet Gandi de. ~ 
caktır. hazırlandı ve Almanya, Belçika. 'Jlln halen mevcut erkek taleb~ teçhizatlanrun daha modern ea1t- açtı. yumrukla şap!tasının d lf ır , 
CUMHURİYETTEN ÖNCEKt ç k ı k Fra +_.: 3029, kız enstitülerinde 2199 ıık- ta ·· tadil ıslah edilm . udd' e os ova ya, nsa, üvaçre ve • ra gore ve esı, Gandi hitabetteki kuvveti 88 lUfUnU, hissetti.. Blr iP 1 

MESLEKi TEDRİSAT İtalya memleketlerine tahsil et- ~m kız sanat okullannda 7712 makine ve aletlerinin fazlalaftl- vesinde "&bucak nazarı dikkat ıonra suratına müthiş bir to•' 
T 'hl t,tkik edildi.. k'tt k ü tal b .. d 'idi B tıcaret okullannda 1534 akşam 1 J ,, '"° an er - gı va ı e me zere e e gon en . u . • n ması ve sanat okullan bulun- celbetmlş ldl Jngtlterede tab ıedl ve bunu karnına iu~a t 

1840 yılından 'tib A dJ. ti b' d A dan tıcaret okulla.nnda 194 ve mulı- 1 rd . k · 11,a 1 aren vrupa sure e ır yan an vrupa ge . mayan yere e yenı 0 ullann sil etmiş HlndWer de GandioJı meler takip etti Artık ~1 
sanat hareketleri dev adımlariyle len talebelere öğretmenlik yapt.r. telif meslek okullannda 700 ta· kurulması. • 10., . • . . .. lehe vardır. . etrafında toplarımağa başlamı~ lir vaziyete gelmittl ki blll 
ılerlemege bqladığı görUIUr. Bu- mak suretiyle oğretmen sayı&lnı . . 4 - Sanat okulu tahsilı gör- lardı. Tabii bu vaziyet kendile tıı•• 
na sebep de; makine inkılabı idi. arttırabilmek için öğretmen o tsımlen geçen meslek okullar miyen usta ve kalfalan yetiştir · tUlltla bir babe .. nln pal'ID• 
Makine inkılibı dünya devletleri- kullan tesis edildi. Mesleki ten· bugUn büyUk faal)yetle tedrisat- mek ve bilgilerini çoğaltmak malt rlne rakip ~ıktrtını gören lng mna tırmandı .. 
nin iktısadf p.rtlannı değiştittn risatın inkişafına yarayacak ka· 19:1"1°a devam etmekt~rl~r. Kısı\ 3adiyle "Akşam okullan" açtl· Uz ve Bver lerl memnun etınl Oandl hatıratında bu vatd' 
bu makine devrinin ehemmiyetini nunJar tanzim edildi. Okulbın:. b. ır.zamanda daha. gen_ış_miktatdP ması. yordu. 

k af ed ki b idi 
öyle yazmaktadır: 

Osmanlı imparatorluğu idrik e-Je lüzumlu olan atclye, makine n n ış ece erı ta 1 r. 5 - Muhtelif mUesseselerd<'. Fakat, felAket 1896 senesin· d&"'J 
mcdi. Onlar, makineleriyle vilcu- tesisatı temin edilmeje bqlandı MESLEK! TEDRISA TIN fabrikalarda çalışmakta olan çı- de patladı. Gand,i kar1111 ve c;c .. o anda evime canlı ,. 
da getirdikleri el işlerini satllUlk 1935 den 1938 den yılınl ka.d.t.r INKJŞAFI lÇtN PLAN raklarla ileride sanayi mUesaeM- cuklarr ile tatilini geçirmek Uu ·arabllmek Umltlerlm ta•:-r 
u .. Qen•nll imparatorluğunun 314.918 makine alındı. 1926 yılında başlayan mesl~Jd !erine Ji.zım olacak çıraktan ~...,. re glttlklerl Hlndl11tandan av keıllmlştl. Buna ntmen il~ 

topraklannı bir pazar yerine b~n- MÜTEDA VlL SERMAYE tedrisat kalkınma işinin yeni haı.: · İ!Jlirmt'k üzere "Çırak okulJan' det ediyorlardı. Kurland vapu· tarıma kalben kırsın d• 
zctmekten kendilerini alamadı - İLE iŞ tan bir hız alması icap ettiğindcr. un tesis edilmesi. ruyla Natal limanına girdlkler dlm." 
lar. Sanat okullarında hariçten :ı- 1934 de bUtUn vekaletlerin işti· (Devamı 11 incide) zaman, Hlndistanda vebanın (Arkası var) 
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içtimai mevzular etrafında ! Sof yadaki sıyası 
. ~ne 3 

Istılah davası 
- Peyami Safanm ikinci tenkidine cevap - , 

Cunıııuriyet gazeteSinin 4 A.. hizasına konacak türkçe sözler 
939 tarih ve 54 70 sayılı şimdilik hiç olmazsa yabancı ıs. 

)tıı. ının üçüncü sahifesinde tılahm manasını ifadeye yarar. 
._.._ .... l>eyarni Saf anın Bursa Hal- lleride, bilinmiyen bir atide Tür. 

• - ,, hırsızhk hadisesi 
Aşk dikta t o-· ı:;:~':ı~~~~=t~t!,~ıı 
b.. ::m::ım:::==:::.-::::==:=&.w:.-::::::=:::::::::::::::::::::•:::::::: 

. e Yazılan terimlere ait i. kiye yüksek bir medeniyet ,mih. 
tellkitlerindeki yazılarında rakı olduğu r.aman bu Türk ke
kız bazı fikirler göze çarp limelerinin grekolatin ıstılahla -

,, 
ru olanlac 

~ kÔylüden alman terimleri 
~· .~a ~aiyorlar, hem "den.e
' belırti" gibi her milletin 
~ dan aldığı müstesna, kar. 
~-~ulunrnıyanları beynelmi • 
~ ~e Yunanca köklerden al. 
sazımdı ve bütün garbın 
'-' liU- .. iği bu preDBip meselesi 
~ !u ıstılah münakaşasını 
~~ılecek kadar sadedir di. 

tı!!ertıek ki "deneme" "belirti 
"" Öz ' " \ Jlıak türkçe kelimeler çoğalır-
~· buıe geçeceği anlaşılıyor, 
~ ır .. edeyim ki halk dili. Ali 
-- tlove gibi Türk filolokları. 
~Yretile bu kelimelerin çok
~::: U

1 
her vakit temine mukte • 

""'1liter 
bi" . 
~ satırlar arasında garp 

rı11ı yerine geçip geçmiyecekleri ı aa:Rr.-ı•1mı•11111 ::1.:1122•111••n•--=====--:n11HH:m 

ayrı bir meseıedir. Saadet baglarınm devamı için ne yaomak 
Sayın Peyami Safa. ''Yengeç lngiliz romancısı O. A. Hateley 

için, alma.nlar kansere yengeç lazım geldıgmı boşuna arama y 1n1 z 
diyebilirler. Bu tabir tehirleri - Bozulan her aşk macerasının --~-----------------
mizden köylerimize intikal etse sebebi, muhakkak ki "aşk dikta- e· . d ı· d v d 
idi biz de kulla~ı.rdık, ~akat böy. törlüğü" yapanlardır. Keza evli- ır ınsanın saa e 1 ogru an 
le olmayınca. nıçın şehır kulla.nı- lik ha.yatında da aynı tesir görü-

;::l~~şiye ~kal~,, bu~u. Iür.Meşhur İngiliz ruhiya.tçısı ve dog"" ruy!ıt kendı' ı•ç•ınde saklıdır 
Bırıncı tenkıtlerınde topu~u heyetşinas D. A. Hateley bu file- U 

birden yanlış ve muvaffakıyetsız ri besliyor. bu tahakkümünde muvaffak olan hiyatla meşgul olmanın bana b..:· 
buld~.kl~ bizim broşürde: bö~. · , Bu ilim adamı, hayatını başka- insan, karşısındakinin şahsiy~·- ğışladığı bir hakikati bildfrir,m 
le koyl~d~n alı~a ha~ ~.rıJ1ı. tarının meseleleriyle uğraşarak tini kaybetmesi karşısında. muaz- O hakikat da; saadetin kend~
?,al terım er \'a :·bT zc

1
um: geçirmektedir. Onlan tetkik edi- zep olur, canı sıkılır, hatta bı, !erinde oluşudur. Bir insanın sa· 

puzdrp:ıra., n~ mu 9:k1 ı .? .~a yor; bir hal suretine bağlamağa kar. adeti kendi içinde saklıdır. Bina-
ya ıgımız moramı." sozu şu çalunyor. Geniş bır· tecrübeye ı·s· ~ Esas itibariyle günah kendile- enaleyh mesut olmak için dışarı 
sebeple yazıl':ştı~'.. ~ır _k~ç se:e tinat eden malQmatı, birçok kim- rinindir. Karşılarındakinin . şahei ya değil, içeriye bakmak lazıı:ı 
evvel Kkadraca Y voy erın ~~ .. ı.~ selerin teveccüh ve itimadını ka- cazibesinin kayboluşuna bizzH dır. Her şeyı ciddiye almayan 
Türk a mı çocugunun gozunu ştır 

. tt" k . . h t zanmı · kendileri sebep olmuşlardır. her vaziyete uymasını bilmeyerı 
ted~vı e ırm~ . ıçın as aneye En ziyade meşgul olduğu mese· Müsebbip her kim olursa ol- bir tabiati tekemmül ettirdiğinit 
gelıyor. lKendısme hasta ve has- le, aşk meselesidir. Hayat kur- sun, netice aynıdır. Bu hisln. zaman, saadetin ~z emniyettedir· 
talık ha.kkmda antesedan ve a • mak beraber yaşamak bahsidir. kendini sezdirmeg-e başladıgı- za- hayatınızın sonuna kadar sevdi 
nemnez sorulurken şu cevabı ve- Di ' ki 

. ''Se · lı w b 0 yor : man aşk sona ermiştir. İşin fe- ğiniz erkeği muhafaza edcbilirı:;i 
rıyor :. nın an yaca.gın u ç • "Kınlmış bUtUn bağların, gö-
cuk bır ay evvel moramık çıkar- ın· .. beti n· . beb' bu ci tarafı, hakikatin pek geç gö- niz. 

O d ··zı . bö'yle n munase e nın se ı - rüldüğüdür. Yani, yukarda söy- Saadeti baltalayan bir dil!ı::• 
dı n an sonra go en . 1 -

· Mo k d k ldu dur. Ekserıyetle aşk macera a- lediğimiz gibi iş işten geçtiktr.n sebep de, kızlann çok erken ev· 
oldu.,, ramı ne eme o · d lili'k h t d b' 

~ linin kendi ha.Ik dilinden 
~t Iat~ahlar için "şüphesiz, 
'i ~ti kalan ıstılahların hep. 
dit.,, b ce ve yunancadan alınma. 
~ UYuruyorlar. Demek ki iş 
~it .~~titeye dayandı. Yani 
lt)a, dilının ne kadar kelime or. 
~ Cl'e lcoy~bileceği, ve ne kadarı

ı-ıı ,,. ~olatine havale edeceğime. 
dtli-' ~U kalıyor. Şu halde esas i

~e ınutabık kaldık. Şimdi 
'fıt lll ~errüata, mesela kelime. 

içıod' s\Uıis olmasına, arkaik ol . 
rt •d ~ol' ld trı.a, köyden gelmesine ka. 

w k d' · 1 b tu"rk"e rın a, veya ev aya ın a ır sonra... lenmeleri ve bilhassa ilk mevzuu gu en ısıne soru unca u ~ .. d·- . h kk" t ı 
kelimeyi anlamadığımıza hayret. ~ışı, ıge~~e ta a um e ı;n~·t Bu gibi tahakküm zevki taşı- bahis olan adama varmalarıdır. 
1 b k k. 4' urayı bize po- ıster ve boylece karşısındakının yan insanlara ben "Aşk diktatör- Bunun isabetli taraflan olmak e a ara purp h . t' . rtad ·lm - aıı-
püler olarak tarif ediverdi. O za. şa. sıye. ını 0 ~ ~~ 1e':ı~:l ç . , !eri' 'diyeceğim. Bu diktatörler, la. beraber mahzurları da vardır 
man ·biz de anladık ki morarnık, şır. Daıma kendı soy ı erını iki insanın ancak; aheng üzere Ben kendi hesabıma kızların 22 
arkaik bir kelime değil, kızamık ka~ul .et.ti~ek arzusuyla karşı- olduklan zaman, ilk seviştikleıi ve 23 yaşlannda ~vlenmelerhıı 
gibi canlı bir kelimedir. Keza. sı- sındakinı hıçe sayar. . . şahsiyeti taşıdıkları, vakıt hakiki muvafık bulurum. O vaşta kız ar 

B 'b' A ıkl " ·· bınnd" J 
p .. ~anlaşmamız kolaydır. 

uı ff ' aıcı bent de ''bir anarşi pey. 
ıarı'' >ıııı.:."ll. Istılahlar litinceden, 
,_,, ~~n, eski arkair türkçe -
ol"' ~ k dilinden alınarak, ye. 

~..ı~· ~urularak ve hepsi biri-

rasmda yazılarak örneğe konma. 0• gı. ı aş ar, gu?un . . ·- saadeti bulacaklarını düşünmez- ilk gençliğin budalaca heveslerin-
mış bir çok orijinal terimlerden kendilenne yazık et~ık!ennı an- ler. . den kurtulmuş, dimağları olgıın 
birini°daha arzedeyim: Hepimi - ~yacaklardır. Fakat ış ışten geç- Ekseriya, şahsiyetini, feda e· !aşmıştır. 
zin kullandığı "nasır oynaması,, tikten sonra... den kızdır. Seven kızlardan ço- Kızlar, 22. ~3 yaşlarına karim 
tabiri malfmıdur. Meseli.: Aya - Vaktinde kendilerine gelerek ğu kendilerini karşılarında.kiler- beklerlerse, hayat arkadaşlarım 
ğımızda bulunan bir nasınn epi. hayab tam bir müsa':_a.tla. ve \llU· den bir bakıma aşağı görürler. seçmeği daha iyi bilecek ve izdi
dermisi altına ınikrop girerse şi- samaha.y~a pa.yla.gmaga savaştı~- Sevdikleri erkeğin idealine uygun vaçlannın saadeti yüz misli arttı.
şer, kızanr, ağrır, yani iltihap lan ~kdirde her ~Y yoluna gı- çıkamayacaldanndan korkarlar. caktır. 

8' rıD' ;"'"~ ~ 
'-~ blara.k li.8ana sokulmak 
lfer .""-deniyor. 
~I~ 111lcı~ta ifrat •e tefritler 
it Old : 'S.i ,azlertn mlfritlere ,ıf-r 
~ Uğu anlaş~lıyor. 

yapar: Ve bu hal ekseriya nası. rer. Yoksa tabakkum ~~e Böy}e-15ii'ço'K kızlar nasihat ~1- Erkeklere ğe'fftt'n.~ların di-

rm.,.öJ?HMırıw.•rtil~ ı.RlWi'r'.ı~\l ~ 11 iılllt#W. IUM pv- • ..._" d- •J J lllıiı tamameo 
hatsızlık sebebile Orhanellnln == == gi 'ba lal"llll'fi~ı fÇl'ifııe yap- oıg;;nıqın: bulunur'.: ölılar da 

~ Peyamı Safa bu tenkit. 
~ ilmi göriişlerim.e itimat . 
~"~r idise bu kUTVetli ikaz. 
~•ki. sene evvel yapmaları la 
la~ ÇUnkü iki senedenberi or _ 
~ktep çocuklarmm bütün sı. 
~\re liselerin ilk sınıfları bu 
' Yazılmış kitaplardan o • 
~~!ardır Bitarafane hareket 
._ti ır :llluharrir için bu hususta 
~ gıdenleri de ikaz etmek la. 

ıı~ıa.. ted · .. tek" ··ı·· ·lmi "t ... . rıcı amu u ı 

11.ıı..'iır~lılık kisvesinde ileri 
~~ 10 sene evvelki intibah -
~t la.tnak isteyen üstatları da. 
\ kadrolarına almaları la -
~lirdi. 
~ lelince; yalnız grekolatin 
Sı~ ~e, değil türkiyede bilinen 
~lif,. füıa.nların, mensup ol -
tt~' l't~ınilletıerin şivelerine gö. 
~tuımuş şekillerine de hür-

Jai . z. Buyurduğunuz Psiko -
_ıııl" "~8Yoloji kelimeleri Fransız 

kUrd• ~ h e göre yontulmuş olduk _ 

G.o
dt ~İ, llllde lisanımızda kullanıl _ 

~~da mahzur görmeyiz, an. 
açoa'' ~ taıe~lerin kitaplarda. bun -

8ıab•' ~~elıme itibarile ne demek 
ordO.• ~I~ U anlıyabilmeleri için a. 
,-n'·"( ~ t~el'inden çıkan manalarının 
· e7ııı· '~ k~~sini de yanına koyuver-

blf ~ lllunasip görürüz. 
~ eıce Tıp Fakültemizde a -
~ kelimelerden "hazan hatalı 
~lr,, Uydurulmuş Tıp ıstılah _ 
~, tedrisat yapıldığı halde her 

ı;ı·ırUl· 

udde' 
to1'ııf 

n tel" ~ "11
' talebe grekolatin terim. 

afl111 ~el't'~a .. ~ransız lisan:ıı:daki şe-
n n:ıilf ~aı n.i ogretmek ve ögrenmeyi 
akııır• '°e ~ etınemiş, meslekte tetebbu 

~ a~klııin bunlarsız olmıya -
tıt:. ~ idrakten hali kalmamış -

ak•1
1 ta'l> al~n de her türk doktoru 

ıar•J 
aoı•' 
ceJit' 
aeııı· 

dağ köylerinden bir çift hastane. hile kal~ motörflıitl muhiti dev. mak lizımgeldiğini yalvararak hayat arkadaşlannı 25 yaşnııdan 
ye müracaat ediyorlar. Kadın rana baglıyan ve kızıl damarla. sormuşlardır. evvel seçmemelidirler. · 
muztarip oldulu ayağının çanğı - rm merkezi olan koca damardır. Onlara ben kendilerine olan i- Eğer 25 yaşına kadar bekleye· 
nı çıkarmakta iken rahatsızlık ~kuz yüz ~ne evvel kitab~ geç- timadr kaybetmemelerini, kenfü cek olurlarsa, mesela 21 ya~ın
hakkındaki sorguma kocası şöy_ mış ve belkı .de .. ka~lettarıh za. cazibelerinden emin olmalannı dayken kendilerini cazbetrniş 
le cevap vc~di: Toktur efendi ga. ~anb latrdb~ dahüı Tilrkun klullandı - tavsiye ederim. Ve senelerce ru- olan kızla evlenmiş olmanın ne 
lıb!l. (döğtn<"k) olmuş. Siz daha gı u a ır m semması o an uzvu 
iyisini bilirsiniz ya.,. Kadının a- ithamda gösterdiği vecizliği ve 
yağını görünce "Durillon force,, beligati her dilde bulabilmek im • 
olduğu anlaşıldı. Fransız kitabı. kanı yoktur. Fakat öz tilrkçenin 
nın bu terimini tek kelime ile i- bu inceliklerine inan getirebil -
fade eden Türkün kelimesine hay mek için Türk köylülerinin içine 
yan kaldım. Bereket versin ke. girmek, onlarla kaynaşıp anlaş -
lime katıksız yörük Türkünün ağ mak zevkini tatmak lazundır. 
zmdan işitildiği için arkaiklikten Hulasa; bir milletin siyasi ve 
yakasını kurtarmıştır. idari istiklalinde her vakit sağ -
Sayın Pevami Safa ikinci ten- lam ve sarsılmaz bir ha.ide bulu

kitlerinde d.c ''yengeç bizi güldü . nabilmesi için ve hatta sarsılsa 
rür. Bu psi:rnlojik vakıaya ni . bile fırsat zuhurunda eski rasa • 
çin saygımız vok .. , buyuruyorlar. netini iktisap edebilmesi için mil 
Psikolojik hA.~iseler geçici şey - liyetin ayrılmaz bir 18.zimesi olan 
Ierdir. :Mes;?la: eskiden kollan öz dilinin de istiklali lazımdır. 
dirseklerine !radar açık bir ka. • Türk milletinin milli duyguları · 
dma hayretle ltE.karken bu~ pe- nın sembolil olan Büyük Atanın 
çeli gördüğümüz bir kadına gül-1 derin görüşler~n~en, yüksek .il . 
mekten kendiı:1izi alamayız, piaj. hamlarından bırı de bu keyfıyet 
daki çıplak çü"t;erin hep beraber olduğu hatırlanır:a iddiadaki ha
denize gi"n.E'ı:ıini tabii görürüz. kikat daha ziyade tebarüz eder. 
Merhum muhterem Mazhar paşa. Eğer sayın muharririn buyur -
hocamız vaktile teşrih kitabını dukları gibi bir çek uygunsuz, gü 
yazarken meşhur "§iryanI ehper,, lünç kelimelerle anarşiye gidil -
için öz türkçe "özek damar .. de. miş ise bu w~aba~.at ~illi dil. ~a
seydi şimdiye kadar bu tabire vasında degıl, yıne sız ve bızım 
çoktan alışmış bulunacaktık, de- ~bi. müne~~le~ir. Hep ~:aber 
mek ki burada. psikolojik vakıa - bilgı ve ~orgU ıl~ ~ışıp ışı çor
lar görgüye, alışkanlığa bağlı bay~. ~vı~e~elı~dı~. 
hadiselerdir. DüşUnmelıyız kı bızler ekse . 

Özek daman (900) sene evvel- ~iz rihlete ya~aşmı~ ~i~.le
ki Divanı Lügatüttürkte yazılı ol. nz. Yalnız kendı zevkımız;. m~IU 
duğu için sayın muharririn buna duyguya ve gelecek Türk neslı -
da arkaik demek ihtimali vardır. nin menfaatine tek ölçil gibi gör. 
Fakat Lugün Sofyadan Karsa ka memeliyiz. ve anc.ak Türk mille -
dar her Tür~ köylilsU (özek) ke. tinin saadetini düşünmüş ?lan 
liıneshli bil r ve kullanır. Köylü devrimin Ulu Ya.atıcısının ıkaz 
arabala:·n ,n vrka ve ön dingille- ve irşatlarını hatmmızdan çıra -
rini ba~.ııyan merkezi oka özek,mamahyız. . 

etmek üzere 
Sofya, {Hususi) - Siyasi ev

rak çantası çalındıktan sonr:ı 

kendini öldüren Rumen erkim. 
harp yüzbaşısı Paulok'un ces..: u 
Bükreşe gönderildi. Sofyada ya
pılan dini merası:nde Bulgar ~r
kanrharp reisi ile 23 zabit, asker 
ve hükumet mümessilleri bulun
du. 

Alman telgraf ajansının B ·ık 

reşten bildir<liğint göre kuriyl·
nin çalınan çantasında mühim ev

i ·ak yoktu. 
Çünkü, bu evrak Sofya Rum•·n 

;etarethanesine teslim edilmiı ti 
Çantayı çalanın başka bir de\ ı~ 
tin ajanı ol:luğu zannolunuyor 
Hükumetin organi Dncs gazet'- Ei 
ölen zabitin ihmalcilik ettiğini : a
zıyor. Hırsız henüz yakalanma
mıştır. 

Y unanistanla Alman~· ı 
arasında iktısadi müza· 

kerelere başlandı 
Atina. (Hususi) - Yuna'!ür 

tanla Almanya aras•nrla Berlirııit 

oaşlayan iktısadi mü:ı:akerele:·d· 

Almanyayı t .. m:::.il ec!e11 heyctir 
riyasetinde hari<'i~·e nezareti :-ıü 
~avirlerindı~n Morat ve Yunaniı:~ 
tanı tem~il f'rlPn hf>vetin başı r.d~ 

da Yunan milli br-ınka direkt~h 
Profesör Va.vare:;;os bulunmak 
tadır. 

Müzakereler esnasında eski CE' 
koı:ılovak devit t ile Yunanistaı 

arasındaki münazaalı iktısadi m'"' 
seleler de görü.c:tilc<'ektir Bu•ı lr.1 
oaı;ka iki devletin iktısal"fi işlerin 
alakadar eden bütiin meselelPriı 
halline çalışacaktır. 

kadar budalalık ~!acağını an 1111 

lar ... " 
Tanınmış ruhiyatçı sözlerhı 

~öyle bitiri~·or: 

"Ben bu hl\kümlcri hayalim --ı 

uydurmayorum. Bana itimat e 
dip dertlerini açmış binlerce ınsr 
nın hayatından a.lıp çıkanyorun 

Ben onlara daıma bu nasih~' 

verdim ve b1:1zan acr sözlerim(.)" 
gücendiklerini de gördüm. Fakr 
sonunda gelip teşekkür P.ttiJ ~r · 
lngiliz ruhiyatçısı D. A. 1 'at Jltı• 

Ve 1i;r•rnlerine bigane değildir. 
~urn~u müdriktir. Ancak 
~ terırnleri bizlere garp ıs. 
~ ~ının manasını göstermek. 
~ka dünya tababetinde bir 
'iSı t Olnıadığmdan onun yeri. 
•altı tlrkÇelerini alm:ık tabii da-

denir. L'lgat ınanası santral de - üstat Ali ?lvi E~?v~ ile bi~ım 
mektir. Oto•nobillerin şaftına te.. bu husustakı mevkıımız, al.elade 
kabili ~<ier . .\falfımdur ki şaft mo.,ıki Türk vatanöaşı vaziyetındcn 
törün k·trNetir.i şanjıman vuı • ibarettir. Esasen biz bu çalışma. 
tasiyle differansiyele intikal et. lanmızla şimdikilere değil ~ir ba. 
tirerek arka tekerleklerin ve bu tın sonra gclecek!ere belkı ufak 
suretle otonun kareketini temin bir yardımda bulunduğumuza ka. 

lzınir, (Hwmsf) Ş'3hrinıiz fuarının T· caret Vekili Cezmi Erçfn'"in bir nutkuyla r.ç 1• 

ar) ~ ~Iktrr. 
~lirq llıeJt ki istet" ıstılah, ister 

e densin garp ıstılahlarınm 
eden merkez! ce milhlm bir fn · 1 nff z. . . . 
tcrmediaire'dir. Şiryanı ebher Doktor: Şcfık lbrahtnı lşçıl 

mış olchığuııu bildirınişfoıı. Cönderdiğim resim!er fuarın nı;ılış merasimini t~sbit etmektedir. 
Resimde Cezmi Erçin, Sun·i göl, Rumen sefiri, davetliler ve fuarı hazırlayan Belediye Reisi
miz Behçet Öz'le fuarda bulunan bir kısıın davetliler görülnıel<tedir. 
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Kütahya sel f el3lieti RAov 
22 Salı 939 

r- ~ 
7 Numarah Hücumbotunun Maceraları 

Denizler 'için harp n Q s 1 ı o ı d u 12.30 Program. 12.35 Türk ,.:,.a ziği: Yeni besteklrlann Y6 
- 18 - serlerinden mürekkep progtf 

Hazır hatınma gelmişken so - cak üç tanesi orada kalarak düŞ°- 13 Memleket saz.~ ayarı, ajaıı' 

rayım dostum; sizin muavinini= manın bir düzine torpidosuyJa Badema bı·r felakete manı· olmak ı·çı·n ı..:.eteoroloji haberleri. ı3.ı5 · 
Dosa ne oldu? muharebe etti. Mi.i%ik (Kanşık proıra,m • l'~ 

Tuzey mınltı halinde : Kolay ve ucuz diyordum ... Fa- l9 Program. i9.05 Müıi1' 
- o ve mürettebattan on beş kat aynı zamanda da faydalı bir s ll h • d •• •• k 1n_~ü~ği; ~l.). t.192~o1;u: kişi maalesef... zafer.. Fakat ben çok temeımi e g t e zıgı: ~ a.Sl eye 1• • •) 

Sustular... ederdim ki amiralm teveccühüne e er l şe ır ışına O urec m~. 20.30 Memleketj. saah ~rl 
benim bulunmaz muavinim J:ı:n a1an~ ve meteorolo ı a 

Sükutu yine Tuzey bozdu: l h 50 tğt Ank ra 
- Bröton zırhlısına gidiyor- Dosa, mazhar olsun.. Çünkii ' t e var ~O. Türk mUz ( a /, 

SU.'lUZ değil mi? şaye~ O S~ğ ~alsaydı da bez: i; J. m e er a ara l l g aç ~~~~) ~~~~Ş== ;1\r;ı~e:~) "!:"- t d t t d" f · · scydım, şımdı onun yokluguyh 
- .ı:.,·e • os um, esa u en sızı · · BT Kiltahya, (Hususi) - Şehri . lesi semtlerine yUriidü. Mecra bo. swıunda cansfrcr.llle çalışmış; lar - R 21.50 Müzik (Bir 0 .. d" -·· ile . hatlara ıstırap çekmıyeccktım.. ı ıyor- ,, 

gor ugum zaman n G d b - b k mizde ve civarda ayın 18 inci cu- yunca ve mecrayı doldurarak i. bunlar arasmda. l.a.ıısaten takdire r.ın tıı.k1hni • Halil Bedi > 
k b. t 'd uh 'b' b' sun ur on u eocugu en ar· ~.ı 

çı mış ır orpı om rı ıne ır d .b. d.- B' k" · ·1 ma günü saat 17,30 da başlıyan nen sular Balıklı, Meydan, Ta • d~ğer fedakarlıklar gösterenler kenL 2~ ~on ajans haberleı• . ..t.. .. rd g· d eş gı l sever ım. ır UÇU-' _.t 
emır go uruyo um. ız e 0 rd S k' ·· 1 d - · ı · ve 15 dakika süren şiddetli fırtı. latbey mahallelerine yaylldı. Bu olmm•tur. Sel diner dinmez bele. raat, esham ve tabvilt, k~ 

h .b - lı d ka eş... an ı oy e egı mıv- _. ,
11 mu rı e yanaşmaga ça şıyor u- di? · na ile karışık yağmur ve doluyu semtlerde mevcut bütün dükkan diyece tedarik edi:en amele grup yo. nukut borsası (Fiyatl~~. 

nuz .. Fakat önümde bin metre · .. .. t k' t 20 d t k .. l 1 - 1 b · uh ı · r ı1 d w t 1 "fil 'k CC b d Pi ) 23 ;ı.ı 
fed b

'rd b' t ,; Jan Dark'danberi biribirimi?i mu ea. ıp saa e e rar mu- ıan ve ev ere ugrayan se ura. ıan m te ı sem ere agı ı a . ~· zı az an • . . . 
kadar mesa e ı e!l ıre orp.- . . • . • temadı şimşek, yıldırım ve fırtı. !arda hayli tahribat yaptı. Bazı rak sele uğrayan cadde ve bina _ Yannki program. 
do muhribinin ür parça olar~!< bır an bıle tcrketmemıştık .. Seı: · ı ı " t af'' 'dd tı· - ev eayalan'le han ve du"kkan· lar . l t ·zı · k 1 39 "" "' d·-· h ti d . a· na ara mu er ı .ıe şı e ı saga - .,. a.rın ernı enmesıne, yı 1 an yer 23 Ç b 9 ·,ıın 
havaya uçtuğunu gördüm. Sizi ~gı ve arp pa ama~ay ı şım .. ı naklar başladı . .Bu hal 1,5 saat daki ticari eşya)'a zarar verdi. lerin onarılmasıı.a, çay mecra - · arıam a "r'" r teb 
temin edenm, muhakkak su· nışanlanmış bulunacagı kız, oku- .. .. . . - . Nüf' . kt "1 l 1' 30 p 12 35 Tü ~ 

. . . . . çük masum çocuk benim ök,üz surdu. Şıddetlı yt.gmurlar netı • usça zayıa-.: yo ur. ı~ a ca lannm açılmasına başlanm1şt1r. ~ . rogram. · • •ltı.ı 
rette ıkı denızaltı gemısı tarafın- ' ::ı • d h · b b. ·st· zarar henüz tesbit edilmemiş ise Bu yıl biribirini müteakip gelen ziği - Pl. 13 ME:mleket saal ag

1
\ kalan küçük yeğenimdir Onun cesın e şe rın gar ı cenu ı ı ı. ı,ef. 

dan aynı zamanda. bombalanmış · k t· d k' k·· . b d kor de 100-150 bin lira raddesinde ve biri dig-erinden fa.ıla bir •id .. n, ajans ve meteoroloji ha ~tl,; .. · himayesini Madam Dosadan ben ame ın e 1 yo ı..lj aşın an • "" .11 11 
olacak .. İşte bunun uzenne av - . . . kunç sel dalgaları yur·· üdü. 1le _ tahmin edilmektedir. det ve vüsat gösteren sel felaket. 13.15 - 14 Müzik (Kanşıı- ndf! 
d d k isk 1 ·ı · · d d nca etmıştım. , 

et e er en e e ı erısm e e - . . . . • . ridenberi normal selleri cnleye - Yağmur ve sel esnumda. fası- leri göstermiştir ki bu şehirde ram - pl.). . ~ rdu 
nizde bir takım kimselerin çır - d' Lul~ ~uz~y ~eyrı ıh~ı};rı ~t~~- bilen ~ehir içindeki sel knrialla. lasız denecek bir şekilde devam mevcut sel kanal ve mecraları 19 Program. 19.05 Hafıf.. \·a'" 
~ınmak~ olduklar.ın.ı ?ö~d.üm. E- ı::u~ 101 anın an geçır ı , a ı- rının istiap haddini bir kaç mis. eden şimşek ve yıldırnnlar kor. bu afet ve felaketleri önlemeye zik (pl.). 19.30 Türk müz:iğl~ 
ger torpıdo muhnbı ınfılak et - · Ii aşacak kadar tir vüsat ve aza. ku ve heyacanı artırıyordu. Şe. kati değildir. Sel:erin taşı9 ya - sıl heyeti. 20.15 Konuşma· 
mcmiş olsaydı, ben onunla meş - - Ah .. Fakat ben soğukkan- met kesbeden seller Sultanbağı bir içinde bir eve yıldırım dü • yılmasından tamaır.en kurtulmak Memleket saat ayan, ajall~ 
gul olacaktım ve size gelince siz ~~ğımı kaybediyorun:·· Neler sö~- deresi boyunca evleri, bahçeleri şerek ve semt elektriklerini sön. içn bir taraftan selleri kısmen ol. meteoroloji haberleri. 20.50 !· 
de... !~yorum ben... _Be~ı ~azur go- bastı. Buralardan getirdiği en • dürdü . Şehir içinde bir eve yıldı. sun şehir dışıno. akıtacak yeni j müıiği: Okuyanlar: Mefhar~.ı!S 

- Şu halde şimdi siz beni ve r~n. C:türkdonl .. k Şım1dı aıle dertle- kazla Şengül ve Pekmez pazarı rım düşerek ve semt elektrikleri. kanallar açmağa. bir ya.ndan da nak, Necmi Rıza Ahıskan.t:'~~ 
adamlarımı amiral zırhlısına çı · rımızın, a ~ aygı arımızın sıra- köprülerini tıkadı buralardan ta. söndürdü. Selin d~vamı mUdde - mevcut §ehir içi mecralannm !ar: Ruşen · Kam, Refik " 
karacaksınız demek. sı ID;1 ?.: .. :Sız şu ~nda y~lnızca ~an sular bir koldan itfaiye mey. tince belediye ~bıtasile itfaiye kenarlarma yeni set ler eklemeğe Cevdet Kozan. 1 - Yesari 

- Evet.. Almış olduğum tali - harbı duşunecek kımselerız.. danına bir koldan Pekmez paza - teşkilatT, poli.~ ve jandarmamı •
1 
ıhtiyaç vardır. • Hicaz şarkı (Bilmem ni_)·~ ı 

mat kat'idir. Denize dökülenleri Üç numaralı bot kumandanı rı çarşısı ve Cemalettin mahal • zrn mal ve can kurtarması hu - buseni) 2 - Tamburi CeJ?1.1l r. , 

yolum üzerinde rastladığım tak- başını salladı: ca.z §&arkı (Hep sayei .\'8~, a.: 
dirde, toplamak vazifemdir. An - - Evet Lui, biliyorum .. dedi.. ~~anisa mektupları: gönül) 3 - Nobar - ttıcaı ~ n 
cak vakıt kaybetmemek şartiyle .. Ben de ... Yok, yok sen haklısın. !u (Ağlamış gülmüş cefa)-a c: t ~ 

Fakat bunları yanımda. tutmağa. Biz §U anda yalnızca harbi dü- Ma nı· sa bele dı· y esı· mu·· hı·~ lanmış) 4 -Aşık Mustafa·~.. ö 
salnhiyettar değilim. ·:Almış oldu- ııünecck kimseleriz.. naz şaarkı (Fırsat bulsatıl · 
ğum talimat bu felaketzedeleri ilk Bakışları çarpıştı, elleri birleş- de varsam) 5 - Şehnaz ~ 

tesadüf ettiğim' büyük : gemiye li ve Lui Tuzey harap olmuş lm· k ra r l 8 r ver d ı· maisi. 6 - Rahmi Bey • S\l >f 
nakletmeği icap ettiriyor. Bu se- manda kulesinin yanında toplan- a 1: şarkı (Bir sihri tarapl 7 -. , 
~er için amiral zırhlısına çıkar- mış olan dokuz arkadaşının ya- SUreyya - 8uzinak şarkı (!\~ 
ırağa mecbur olacağım. Çünkü nına gitti. Sudan henüz çıkmış 200 b I I k L f' · ı · medi zalim sana bu ahu e111~ 
:.·~ni emirler almak üzere doğru- oldukları için ceketlerini, par.- İn İra 1 Şen re SU ge iri l}'Or 8 - Arif bey - Hicazkir y 
~n Brötona gidiyorum. talonlannı kurutmak üzere çı· ... ı ~ ~ ,.J, • i • ,ı .Qüld~ •S!ldı YiJı ~ı yeı-'0\lt\ 

- Olsun .. Bröton hattın ucun- karmış, s · Je ·. i di ·~JI 6 ~ - Halk türküsü <MeCn }'!• 
ı, bulunmaktadır. Birkaç daki- kızgın gün~ altında kurumuş o- ·ıv1. em ur Leylaıru gördüm) 10 ':" ıı. 

kaya kadar orada olacağız de- lan elbiselerini giymekle meşgul· türsküsil (Yıldı ı 21.30 (1\011 
5 

~ 

mek. - - .. ..-..-.+ diller.. b • k · t •ı k ld haftalık posta kutusu). 21:! ı: 
Alen Gurdon tebessüm ede· Lui Tuzey de tıpkı onlar gibi l r o o ?')er a l ., ur U u şeli plaklar - R. 21 .50 ~~uıı ~ 

rek : .. • elbiselerini kızgın çelik levhalar ~ ...., listler). 22 Milzik (Ktiçilk ot~ 
_ Evet .. Birkaç dakikaya ka- üzerine sererek kurutmağa baş- 1 lanmı§ olan kaymakamlar, na: ra. Şef: Necip Aı:>kın): 1 - ıf 

dar amiral gemisine varacağız. tadı... ~ hiye mü~ürleri ve ka~\ ~eledı· Rydahl _Melodi. 2 - J. str~ 
k k Bu sıralarda 3 numaralı botun ye reislerı kazalardakı ı tıyaç - Bizde (Vals) . 3 - V. cze..t 

Hem or-:da çok iyi arşılanaca -. lan h"akkındaki dileklerini bil • Güzel sanatlar töreni cuve.ı;) 
ded' kumandanı kuledeki yerini alı- Jcv 

sınız. ı. yordu. Bir müddet için kumanda- dirmi~lcr. bu işler etrafmda u · 4. - Max Schönherr - Alp ,., 
- Neden?.. ı:un uzadıya görüşmü9lerdir. lc:'inin dans havalan. ~ - '

6 - Tabii.. lki donanmanın ma- nm mevkiini işgal etmiş bulunan \' 1 d h' kl"b" d b. rtUr 
muavini Jobel gülerek: ' ;-ı i ün şe ır u un e ır Noack - Romantik uve dl, 

nevraları müsait bir §ekle girin· 
cc uzak şarkta nakliye gemileri
nin seyri takip olunmağa baş • 
landı. Derhal bunlann kimlere 

- Buyurun kumandan, kule o 
kadar muntazam tahrip cdilmij 
ki her oturak daha rahat, daha 

ait oldukları araştırıldı. Hey .\1· geniş bir şekil almış. 
lahım, bunlar İtalyan nakliye g~- Yedi numaralı bottan kurtanl
mileri idi, asker sevkediyorlar-, mış olan on kişiden mürekkep 
dı. Amiral bilhassa bunları tpr- felaketzedeler kıç iskeleden ami
pillcmeleri için on kadar denizal· ral zırhlısına, Brötona çıkarıldık
tı gemisine vazife vermeğe hazır- ları zaman kendilerini nöbetçi • 
lanırken. uzakta dört geminin yüzbaşısı Raynuvar karşıladı ve Manisa, (Hususi) - Vila · 
birdenbire göklere uçması göri.il- derhal Lui Tuzeye: yetimiz belediyesi verimli çalış 
dü. - Kumandan amiral derhal si- malanna devam etmektedir. Bir 

Oh, ben bunu tasvir edemiye-. zi görmek istiyor .. Fakat bir da· ka-: yıl içinde Manisa belediye· 
ceğim. Bunu yapmış olan sizsiniz, kika müsaade... si memleket için hayırlı olacak 
herkesten daha yakın şahitsiniz. - Dedi, ve muavinine dönerek; birçok işler başarmıştır. Bele -
Amiral derhal üç numaralı tali- yedi numaradan kurtulmuş olan diye Reisi Avni Gemicioğlu ve 
mat mucibince bir numaralı hü· gedikli ve neferleri ihtisaslanna mesai arkadaşları şehrin ihti -
cum botu filotillasının İtalyan do- göre zırhlıda en fayd~lı bir se- yac;larmı gözönünde tutarak y~ 
nanmasiyle nakliye gemileri ara- kilde vazife görehilecekleri yer- pılması gereken i§leri başarmak 
sında bulunması icap ettiğini ha- lere taksim etmesini emretti, son- ta ve Manisayı günden güne 
tırladı. İtalyan donanması müm· ra tekrar Lui Tuz,..ye dönerek: bir mamureye çevirmektedir. 
kün mertebe maskelenmiş ve _ Çok hasara uğradık.. On Belediye bütçesinde gittikçe 
harp ederek geriliyordu. beşlik toplann ikisine mermi isa- inkişaf vardır. Belediye varida-

Bu emsalsiz manzara karşısın- bet teti.. Harap oldular .. Batarya tını temin için bir otobüs mü· 
da amiralin yüzü güldü: "Tu- kumandanı vuruldu .. Kule geçidi bayaa etmiştir. Otobüs istas · 
zey güzel çalışıyor.'' dedi. Sizi tahrip edildi .. Bakın.. yonla dış mahalle arasında iş · 
temin ederim amcam bütün cid- - Evet, evet. Görüyorum. Ktt- liyecektir. 
diyetine, ağırlığına. rağmen sizi mandayı siz mi aldınız? Geçenelrde fevkalade içtİm3 
görünce boynunuza sarılmaktan _ Evet .. Kumanda bende .. Fs.- eden belediye medi:ıi verdiği 
kendini alamıyacaktır. Siz ken· kat gelin şimdi amirali gö~n. ıbir kararla elek~ri~ ?i~li~i.ni f.e:;· 
disini o kadar memnun ettiniz Kendisi yalnızca haricen bır&z hederek elektrık ışını uzcrıne 
ki!.. müteessir olan Blakha,•s'da bu-1almıştır. l\1emleket :ıu ihtiyacı· 

Lui Tuzey, dalgın dalgın Alen lunmaktadır. , nı karşılamak için yapılacak o· 
Gurdona baktı. sonra yavaş bir Yıkılan, parçalanan çelik parça-]Ian 200 bin .Ii~a bir .istikraz :~e 
sesle: tariyle karmakaruµk bir hale gir· şthre su getmlecektır. Meclı~ 

- Görüyorsunuz dostum, d~- miş olan kıç güvertede. Cesetle- bu hususta da karar vermiştir. 
di, filotillamın kolay bir muzaf-: rin. uçmuş kol ve l:afalann ara- Yeni il bayımız ~aik ~~re bu i~ 
feriyeti bu.. Kolay ve ucuz bir smda zigznklar cizcrck ilerlcdı ·, etrafında çok ala~a gostermek· 
muzafferiyet .. Çünkü dört nak- ~ ler.. Her taraf kana bulann111' tı:di r. 
lfye gemisi de torpillendikten idi. 1 Beledive, hususi idare ve 
sonra, on hUcum botundan an-~ ( 1Ja1ırı t1nr) mii~ terekleri taraf mdan vücude 

c; '· ~·emeği ziyafeti vermiftir. Miroslav Shilik - İspanyol t 
L ıyafette nutuklar söylcnmi§ - 23 Son aans haberleri. ziraa 
tir. F'azartesi günü Manisanın ham ve tahvilat. kambiy~ • ~ 
iizüm bayramıdır. Lutfi Kır - borsası (Fiyat) . 23 Müzık./ 
darın eli ile kurulan üzüm bay- band - Pl.). 23.55 • 24 ı 
ramınm kutlanması için Lutfi program. ,d. 
Kırdar bu törene Manisalılar ~ş ~ t 

tarafından davet edilmi§tir. tic .. si ölümüne sebep olaO ~ 1 to. 
-------- C:eşi Salaahttin Oztürküf1 <J~ı4 t tıı 

Kozan haberleri: kemesi dün bitti. Karar ~ h~ 
getirıiecek bir kooperatif te§ek - ----- • sı §Udur: ~ıı ' 'nı 
k..il tarni~. nizamnamesi hazır - Kuyudan og~ lunu Suçlu Salahattin kardd ~e' \he 
lanmıştı!'. tili olduğundan ceı:ası id~Jıı' n~ 

K ..: c-rt:H.tifin te§ekkülün - kurtaran baba . de y~mın küçük olması. ,0 
," t 

de mesken buhranını önlemek de ·bir kasit bulunma?•SJşlY 
ı~in memur evleri yaptırılacak- Kendisi yukan çıkar· f erdane de çoktanberı f{lf 
t:·. Şimdiki halde on evin inşa· k .. ld .. hastalığına müptela buhı11i 
~ına başlanılmıştır. Yapılmağa . en °. u sebcbile ceza on dört sY~~r~'~ 
başl<man evler Kurtulu§ parkı KRozan, l~Husuks.ı) bawK] oz~~ rilmiştir. Karar tefhim edı ~ 
.;i~anndad1r. nm ume ~ ~e~ 11 • g arm~ Salahattin ağlıyordu. t 

Manisanm köylerin den Yunt oturan Sclanıklı Seyfı kuyu ı - BlR KIZI DACA ~ 
r:'.clğı kC:yünde Bandırma parke çindc bunalarak öldü. Hadi:s:: KALDIRDILAR 1' bır 

b •u..:ur · ·· .. ele , tt taşlannın nevine yakın taş u· ~ '- · .. . . Dün Mahyalar köyo•; ,,b 
lunmuştur. Manisa yollarının Bugun sabahleyın Seyfi, ya§larında bir kızı 4 ki~• ·Ji~ı ~ 
b .ı ta1lnrla parkclenmesi ka - oğlu Mustafayı pislenen kuyu - ren dağa kaldırdılar. J-l8 ~e 
rMlastrrılmıştır. Beher ta~ın ~ud~u. temiKzletmd.e~ kiçin kuyu>:a §Öyle olmuftur: orrı'' ~~ 
maliyeti 5 • 6 kuruş arasında ın ınyor. en ısı uyunun pıs Mahyalar köyünden ıf1 r " 
olup çok elverişli olduğu gö · !iğini çekerken oğ]unun: "'Bu • adında bir ~ahsm 14 yşfısr tl:~lıı 
rülmüştür. Manisa yollarının naldrm, ölüyorum, imdat!,. fer daki kızı Sıdikaya aylarda0 rt.ı ~~ 
parkelenmesi ve tenezzüh yo - yadını işidince beline bir ipıaşık olan Hacı Osman oğld I' ~D 
1 1 k 1 l k . Sağlatarak oğlunun imdadın;ı kızı kacırmak ı·rı"n aürıler tb.f lt u o ara yapı ması mem e etı k B 

1
. d k' . . -ı "J r- }JI "

1
, , 

bir kat daha ~ereflendirecek - 0 §_uyor. e_ın e 1 ıpı .?~unun beri plan kurarken kızt ,.I'"' ~r 
tir. Yarhasanlar mahallesinde belme baglayarak olumdcn Omerin ve anasının harf1'1.c... 

k F k · k isUl" " e ki lağımlar kanalizMyon haline urtarıyor. a at ıp te rar sa - meşgul bu]unmasmdan .,fı 
sokulmu~tur. iındmp kendisinin beline bağ - de ederek sabaha kart1 "et) tıfı ıttl 

Belediye ayrıca dış mahalle- a]n~~a w kadar gaz .. ta~k~~ına na aldığı Cilaz Ali. v~ ~d ~~ ~eı~ 
de bir çocuk bahçecıi yaptırmak· ras.ladrgından baba olmu§tur. öğrenemediğim ik1 kıt le ,,,ı ~ 
tadu. Şehrin muhtelif yerlerin· KARDEŞiNi YUf\IRUKLA dört kişiyle ve !ilahh o1artı ı~r 'lltı 
d" yart:nlnıış olan pr:ırkl"r şch· CI DOR ENJN MUHAKEMESl ldikayı zorla dağa kaçırrrı~ii~1~: 
rin t-U71':1liğ:ni bir kat daha art· Pir buçuk av evvel eski Ka·ldrr. Kızın babası 011er dtJI~ 
trrmıştır. La.sakal köyünden karr:esi Eer-

1
mete mi.iracaat etmış, sll , 

Du.;m· Vflİlnin riyasetinde top C:,\n.? Oztiirkü hir yumruk n'! - aranmağn ba,Iann'l1~tır. 



Garip bir intikam ... Matbaacılıiın mucidi 

lı,ııde 
t btr ~ kibar maharııe men. 
, b lile tanımıştJm. Kadın 

oyı 

1 u, zayıftı. Arkasından 
11[991' .... ı ar Pek çoktu. Bir takım 

Otd:~tlerı oldutu da söyle • 
M!l'll..a, ' Zekhından dolayı ho 

• d Clttı. Zannediyorum ki 
e orıu h 

a.M1 .. 1hı1 fi n oşuna gitmiştim. 
""b. Anı aşk ettim, nu biı 
·ıı e ·ı 
leh / Arıı a~kıydı. Coşkun 
k, a Uke nıukabele etti; an-

Yazan: REŞAT ENiS 
bar, iyl bir adanı ... Bir mUddet. 
enberi eve yerleı,miş ... Belki de 
artık çıkıp aıaYuşmak istıyor. 

Götenberg ıçın 
yapılacak park 

Ve koca kadar, o da benim bu Almanyada Götenbcrg için 
.. ,.c gellşimdcn memnun olu • yapılacak ihtifal hazırlıklarına 
yor. devam olunuyor. Matbaa ma • 

Acaba mütekait eski bir Aşık kineaini ilkcvvel keıfcderek kul 
mı, lanan ve dünya kültürüne en 

Birçok gUn, onunla yapayal · b" "k h' t• b k" ·f uyu ızme ı yapan u aşı 
nız kalmanın lnıkAnını bulama- . · La · d b. k l 

ıçın ypzıg e ır par yapı • 
lını. Her yerde kocası da be - .. 
·aberdl nana revkalAde riayet maktadır. Parkın ıçınde çayır 
Ö t i 

· d ve ciçeklerden ba•ka ltalyan, 
!lır lk ; s er yor u. ~ " 

11 bu Şanı balodaydık. Danst /spanca., Macar, Südet, Ren, 
Q)[ YUk salonun yanında Bir sabah odama gelerek be. Bavyera ve Viyana ile Alman 

bJr od d ıi de gezintiye davet etti. Bu sı· b' . . d k. t .. k. t a a genç kadınb ı~ımın e sc ız ant- yuzer ı-

:llı Şeyler fısıldarken ·adn lzdlnçtan bahsetti. )"al . tilik lokantalar yapılaca"ktır. 
... ,,,_ t ıızlıktan şiklyet ettim ve ıu · 

eeıar eaadUf eden aynadı el bir kadının arkadaı'!Jığfle ha· 30.000 metre genitliğindeki bu 
111.ıı tufn bizi tetkik etmekt: • k · t .. b. d · 1 ' nu g" ·atın şenlenc<.>eğinl söyledim. par ta mınya ur ır emıryo u 

ıycı ?rdum. Bu, kadınıı. Jlrden sözUmU kesti: da inta edilecektir. Uç kilometre 
~r ı. Gözlerimiz blribirint b d 

-~~ etu. Sonra ,yine aynr - Azizim, dedi. Bilmediğiniz. huzunl lukğundaki .. i~ d ~miryolu 
CQ~ döndUğUnu ve glttlsin ıwden bahsetmeyiniz. Bizi tes er 0 kantanı:t onun e ıstasyqn 
~ 4'(, • yapaca tır. 
1lt ır eden ,bUtUn o letaretler, ken. 

aşta seygllime dedim ki ! allerlne temellük ettiğimiz za· 
)(Ocan

1 
bl nıan tamamlJe biter. Sonra, kw 

~ltorı z zı takip ,e tet . lı'llar ... Şeydirler ... .Na~ıl anla- Dünyanın en büyük 
1• tayım, kadınlık sanatıol pak • 

l(<>caın ını? aiJmezıer ... E,·et... baraJI 
ttet Fazla bir sev söylemedi ve 
. "· l3izi birkaç kere gö b n de ne dcme.k istediğini an • Dünyanın en büyük barajı 

~tnn !:yamadım . Plank"enburgta yapılmıştır. H:ır 
't

111 
etınem. Emin misiniz. ts balkanının eteğinde ve Bode 

lnın1. fkl gUn sonra Nkenden beni h . . da ] b ba 
~eı. e 1 1 ·r ne n cıvarın yapı an u ra 

11. t h >dasına çağırdı .. Bazı r s m e . l w 8 k·t celi 
'iıb u ar... Halbuki be · ~fü;tcrmeğe başladı. GUzel bir ıın uzun ugu ı ometr r. 
U apıarıına karşı tasa n-u 1 10.000.000 metre mikabı su 8tUnd · :colekslyonu vardı. 
t6' e hUrmet ve nıuhab yun akmasına man: olmak Ü • 

terır. Bir koltuğa oturmuştum. l JO .__ .. k ,_l.kt b. n zere meu.::; yu se-. ı e ır 

,,S "1,:tlıkı benim sizi se,·ditiru :a~ı karşımda, karısının dal • duvar Y8t"'ılmrştır. Duvann üs • 
.., r resıne açılan bUyUk kapı nr • t" • ..: V 'k. t b"l -"':.J l\ · u genı, .. r. e ı ı o omo ı ge 

~- a lbit llıl Jı. Bu kapının arkasında, s~v • b") k ec1· Ba . uJ .1 r"-
~k Y- ? .. llem bana ilA •11 • 'dl il 1 d lll t çe ı mc t ır. raJ ı arı eve 

'"'CQ Yalnız siz deJllsini. ::ı mhın cgır' şu gl~l şUlne de el <-:· can ve Hale ıehirleri ve civan 
ten a g r ı t er uyu u • h 1 k 

l{ 1 su i tiyacı temin o unaca tır. '•it..,_ rord u 
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Ne var, Ne yok? 

Dobrucada yer altında 
eski bir şehir bulundu 
D obrucada yapılan ara~tırmalarda ı Hacıoğlu Pazareıgı) 

Dobriç ka.!!abası civannda eski bir şehir meydana çıkan~
mıştır. Bu şehir eski Romahlann Abritus şehridir. Kazılar yapıl· 
dıktan sonra meydana çıkarılacak eserlerden eski litin alemine 
dair birçok maddi vesikalı:nn, ve Dobrucaya Romalılar zamanın
da yapılan kolonizasyonun mahiyeti meydana çıkacağı zanno!u· 
nuyor. Rumen hilkiımeti b:.ı eserleri araşlırmak üzere mühim 
tahsisat vermiştir. ~ 

290 dil bilen profesör ' ~ 
Doktor Şids iaminde bir Alman profesörü şimdiye kadar ?.00 

dil öğrenmiştir. Profesör, bu dilleri nasıl öğrenebildiğine dair 
sorulan suale: (Bunun için, irade, dikkat ve imkan) lazımdır, cc· 
\'ahını vermiş. 

Doktor Şids henüz lisede iken bazı ecnf!bi dillerini çifter, 
çifter öğrenmeğe başlamıştır. llk önce eski yunancayı öğren
miştir. Profesör l909 senesinde tekaüde sevkedilmiştir. O za. 
mandan bugüne kadar dil öğrenmekte de\'am etmektedir. 

Öğrendiği her yeni dili hususi bir albüme kaydeden profe
sör daha on dil öğrenmek istediğini söylemiştir. 

Moakovada aivil tayyarecilik Akademisi 
Moskovada (Sivil tayyarecilik akademisi)) namiyle bir cns· 

titü açılması teşebbüsUne girişilmiştir. Bu akademide tayyar~ 

istasyonlan inşa edecek mUtehassıslarla, tayyare ve motör imr.l 
ed<?Cck mühendisle!' yetiştirilecektir. Akademiyi ikmal cd~n

ler imtihanlara tabi t•ıtulduktan ve muvaffak olduktan son''a 
(Sivil tayyarecilik mühendisi) Unvanını alacaklardır. Bu yc·ıı 

müessese bir Te§rinievvelde açılacaktır. 

Bükingam aarayındaki reıim galeriai 

Evli bekar farkı 

Herkes hafta tatilini türlü 
türlü geçirir .. Evlilerin bir kıs 
mı evde kalır bir kısmı da şöyıe 
köylük bir yere gider. Fakat 
bekarlar muhakkak gczmcğe r. 

İngiliz Kralının ikamet ettiği Bukingam sarayı içinde dlin· dip yeni bir av ararlar .. l§te re~ 
yanın en zengin resim galerisi vardır. Dünyada mevcut en kıv- mimiz bisikletleriyle gezmeğe 

metli levhalar toplanarak meydana getirilen bu galeride 6.00(; giden bir çifti ve bekar bir er . 
levha vardır. Levhalardan en kıymetlileri gizli bir salonda mu- keği göstermektedir. Bekar et 
hafaza altına alınmı§tır. Bu salonun kapılan katiyen ziyaret!;i· rafını tamamen görebilfl'\ek j . 
Jere ve misafirlere açılmaz. Yalnız Kral ailesi millt mera.sim gün- çin mcvkiilc mütenasip bir yere 

l ~ deill mi'! n . · l h' d"kk t t lıtJ· en rcsım ere ıç ı ·a ~ • 
1 ll' . • • ,, .. 
14a "• ııl,<il.) ·au r · ı u:disim, IJaşl°a lıır ~ey uliŞUll • 

terinde gizli bir aletle kapıyı açarak salona girmektedirer. çıkmı~tır. 

=-;;..~c~~--ü;_y:ük kütüphaneleri --.....,...'.""'"l"l"'--:-~~----_;;_-------. 
ı delllet edecek hlc biı il1ğ'Um balde,-Virdem - -. 
lörıncdlm. 

ı' •• ..,. moıı Htttpllan ı •••Jd ..... ...,... ~ n 414tnt:
yondur. 76 bin el ~ eeer vardır. Berlinden IOAIB 1526 1e11c

- Şurada daha ı;Uıcli nr, sinde inşa olunan ve içinde bir milyon bq yUz bin kitap hulu-sı 
'ıi? ti takip 'e tetkik etme 

lfı 
aıı~'" Demin de söylediğin. 

t. apıarımıa daima iyi ge 

l urun da göstereyim. nan Viyana kütüphaneai gelmektedir. 
Dedi. Kapıya doğru koştu l"e Viya.na kütüphaneaindekr kitapların .çoğu eski krallardan 

ki kanat, sanki tiyatrolarda ol- kalmıştır. Viyana üniversite 'kUtüphanesi de çok zengindir. Bu· 
luğu gibi, birden a~ıldı. rada bir milyon kitap vardır. Baron Lihteyştaynın hilsusf 

Karmakarışık bUyUk bir oda kUtüphanesi de keza çok zengindir. 

ç!nde yerde sUrUnen eski etek • Cephane fabrikalannda demiryollarm- r 

ikler, korseler, gömlekler ara. dan istifade 
. ında kupkuru, saçları dağınık, h f b ·k 
ski kombinezonu zayıf khlca • Ham madde ve demiri olma~~ ~tal~nl~r ~p ane a n a-

bl kadın ..-ör lannda kullanılacak demiri tedank ıçm bın bır turlil çarelere baş 
arına yapışan r ., • h · · · · 
ıum. Elinde bir demet uç, ay - \"Urmata bqlaml§tır. İtalyanlar ilk evvel Roma fe ~. ~çmdekı 
ıanın önUndc tarıyordu. tramvay yollanm sökmtl§tilr. Bu suretle Roma şehn ıçınde 45 

kilometrelik demiryolu demirlerini çıkarml§lardır. Bu demirler 
2500 tondur. 

• • . su perısı 

Evinde ölü bulunan 
lngiliz muharrir 
Dünkü sayımızda bir ln&iliz muharririn evinde ölü olarak bLı

lundufunu yazmıştık. Celen haberlerde hAdisenin esrarenıiz ma

hiyeti hAla muhafaza edilmektedir. Resimde lngiliz muharririn 

sevdiği Matmazel Creta Calso ~örülüyor. 

Yeni tayyareler 

1936 senesinde düşerek parçalanan ( Maksim Gorki) isim'ı 

meşhur Rus tayyaresi gibi bir tayyare imal etmekte olan So\. 

yetler, yeni tayyarenin yüksekliğini 7 metre yapmaktadırlar. 
Tayyarenin kanatlan içinde ve görünmiyen yerlerde altı motörü 
bulunacaktır. 

7 • 8 bin beygir kuvvetinde olacak olan tayyare 64 yolcu ta
şıyacaktır. MUstahdemln 8 kl~iden ibaret olacaktır. içinde, Jo· 
k:mta, miltalea odası, radyo odası, tuvalet o,iası c!a bulunacaktır. 
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Trakya manevraları 
muvaffakiyetle bitti 

Ticaret Vekili Macar Hariciye Nazırı 
italyadan döndü 

Almanyanın Macaristanı tat· 1 
yik ettiği tekzip olun~~~~ E·ı 
Budapeşte, 21 ( A.A.) - da yeniden ne~rettıgt b rif~ g e 

8 

Kont CBaky, dün akşam bura- te Almanyanm Maca lı'' --r-
ya gelmiştir. Başvekil Kont tazyik ettiğine dair doclil~~~ ıe 
Telckı, Kont Csaky'yi hem~n berleri tekzip etmekte r. 
derhal kabul etmiştir. Hariciye şöyle demektedir. . aJS ,ı 
nazırı, bu görüşmede başve\dle Almanya ile ~a~ar~st cD~ 
Alman ve ltalyan devlet adam· srnda siyasi, tarı_hı \ ~ . .,ı bJ 
lariyle yaptığı hususi mükale .. sebeblere müstenıt JJ) ~ı 
meleri hakkında izahat vermİ!· te§riki mesai mevcutt~j111a.ııl" 
tir. Csaky Macaristanla ~ 

Berlin, 21 ( A.A.) - Al- arasında kati bir mu !ıiÇ tııJ 
man istihbarat bürosu Alm1n görüleceği noktasında ıfll1' 
- Macar münasebetleri hakkın- şüpheye yer bırakılrrı&J!l 



""----------~~~--~~~~~~~.;.__~--
t ıı1ı İ a ar idaresi ve bele diye iktısat müdürlüğü. 

nün dikkatlerine 
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1 ~esl~~I tedr~satın. in- (eüt~n kitapçılarımıza, 
hira ucuzladı; 
fakat bira yok 

~lence yerlerinde içilen bira fiyatları 
enzilata nisbetle çok 

kışafı ıçın yenı tedbırler1 Bülü~ .~ektep koop~ratif~_erin~, 
(Baş tarafı 6 ıncıda) rulacaktır. Bunların bir kısmı Butun mektep Oıreklorlerıne: 

6 - İptidai şekillerde bulur.an kurulmuş olduğu için eksik gö· , 
bazı sanatlarda çalışanlara mes· rülen şubeler ilave edilecek, ta- Ders yılı yakla~ıyor. (\'nkıt) kitabevi, mektep l;:itapları 

leki bilgiler \'ermek üzere bir j !ebe teş!dl:itı genişletilecektir. j nın ynyıuu için gen.i-;; i))c;ü<'lc hnzn·lanmış, tcşkJliitını ı~urmu~
"Seyyar ve muvakkat kurslar" a- Bu okulların haftalık ders saatı 

1 

tur. 

~ılması gibi esasları ihtiva etmek 11 olacaktır. (Vakıt) kitapevi, mektep kitabı işini kendisi için bir ka. 
tedir. Bu plan tanzim edildiğinden Üç senelik sanat okullarıınn zanç meselesi ı..eğil, bir memleket hizmeti bilir. 
Başvekalete verilmiştir. · çinde bulunacak s:ı11at şubckrı 
Yukarıda sayiığımız planı. JUnlardır: 

tı 
az indirilmiştir 

m:.ddcleri. mc~leki tedrisatın ted- Sıcak ve soğuk demircilik, tcs
ici surette inkişaf etmesi bakı viyecilik, tornacılık, ferezccilik, 
nından bilyük bir 'kıymeti haiz· iöklimcülük, elektrikçilik, rnaran 
lir. gozluk, doğramacılık, modelcilık. 

SAOLAM BIR MUAMELE !LE TA.ı."1 BIR KOLAYLIK 

V AKIT K1TAFEV1NDED!R. MAARİFİN SATICILARA VER. 

DlGİ İSKONTO VAKlT KlT APEV1NDE SON HADDİNE 
KADAR MÜŞTERİLERİNE TAHSİS OLUNUR. 

~~~n tetkik, münakaşa ve neş. 
l~etn sonra bira ucuzladı. Hü. 
~ltı ın bu kararı umumi bir 
ııe ;Uniyet doğurdu. Hatta. vak 
r(enı~e ba~ına yı.iz p:ara kar a. 
ırayauc~amakla karları altmış 

~ıı.ıı 
1 
duşen satı!ılar bile mem. 

3atış deposu bira. istiyenlere ce. Evvela, memleketin sanayii i· boyacılık, döşemecilik, galvanop-
vap bile vermiyormuş. Biranın j :in lüzumlu olan bütiin işçiler. !astıdır. EVİNE UGRAMADAN BİR IŞ YAPMAYINIZ. 

KiTAP VE KAOIT 1HT1YACINIZ 1Ç1N VAKIT KlTAP 

ok 

c dular: 

~~ satıp çok kazamyorduk. 
i~il 1 

Çok satıp çok kazanırız ... 
er. 

F'a1c . 
'Uıa :~ ?_iranın uct.zlatılmasınuı 
lld uyuk ve n~cmleket ölçü • 

1 c faydalan da vardır. 
Q:ı}. ...... ~akı gibi vücudu pek ça. 
~ ~hırleyen ıçkiye müptelalar 

acaktrr 2 • 
~~; Bir türlü temin edilemiyen 
lıtqce Yerleri, fiyatlarını bir 
r. r 0 1sun mecilurcn indirecek 

~alt 
ııı at biranın ucltzlam:ıM, u. 
rı~aYa11 uedceler tevlit etti. 
~ .Ye::V'\·elki gün tstanbulun hiç 
l'ıd Jnde bira bulurum •. dı; yu. 
a ~ kaydettiğimizin aksine 
~·et~enJ.er; rakı içmek uecbu. 
tı·· de kaldılar. 

un 1st ~itıd anbulun muhtelıf yer • 
atb:a_ıı bakkal ve tütüncüler 
etlı~r" ~za. kadar gelerek şikfi • 
-aşıa:nı bildirdi. Bir çok vatan. 
fah~tıda. telefonla, mektupla ve 
~. au 't:ııtasızl~k derdini yandı. 

derh 111'ad.a. il.zerinde durulacak 
~ lll a/ ~ almac iL 
tııın eseıeıer karşısında bulun. 

~tı Uza şahit olduk. Bira satıcı 
ın şikayetleri şu: 

~~1.,~Uçük mikyasta iş yapan • 
~ııı . b' ~ar ~ı ır inhisar karşısında. 

'htt • Bn· kaç yi.a kasa bira a. 
ı.. f!llJer ·nh· 
·ıcı-ı • ı ısardan kolayca a. 
~ıa.:r. Fakat biz, bir kaç şişe 
"'..: lJ>oruz. Bu vilzden müc:ıte '• ıl\'ı' ~ " • 
~ izi kaçırıyoruz.,, 

:ıtır: haldı şikayeti kaydettikten 
Ilı. ıtSil rnühim meseleye geçe. 
ıı: ~ alkın şikayetinden ve bi _ 
1~ 11 e ~a.hkik ederek elde ettiği. 
1 

etıccye göre : 

~ b':" İki gündür İstanbul müt. 
ır b' 

1İı· . ıra buhranı geçirmek . 
~. · liıç bir satıcıda bira yok. 

ucuzlayacağı çok evvelden ma . ·ctiştircbilecek miktarda orta S:l· Ayrıca 1941 yılının yaz mevsi· .. -----------------.. 
lüm olduğuna göre icap eden ted ıat okulu açmak bugün için minde Istanbulda büyük bir kı~: -------------------------
1irlerin alınmış oiması lazım ge- oümkün olmadığından işçilerin enstitlileri ve sanat okulları sP.r· 
lrdi kanaatindeyiz. nilhim bir kısmının çıraklıktan gisi açılacaktır. Bu sergide teş-

!nhisar idaresiııin vaktinde ted ·etiştirilmesi uygun görülmüş ve hir edilecek eşyalar listesi hazır
>ir almaması, a~ıkça bir ihtika • , kşaın sanat okullarında faaliye· lanmıştır. Erkek sanat okullan· 
~a da sebebiyet ,-ereceğe benzi • e geçecektir. nın müfredat programları yeni
yor. Akşam sanat okulları vilayEJ den tanzim edilecek, kitap'ar 

\takll Kita~evi 
)ün ve yarın tercü

me külliyatı 
No. 31-40 4 CÜ tCrJ 

31 ttasın külliyatı ıv 

32 Metafizik 
·3;, lılkenoe: 

H Kadın ve ~syallzm 

35 Demokrit 

36 DınlE>r tarlhı 

37 Filozof! ve sanat 

Kr 
60 
4Cı 

60 
ıocı 

~ 

12~ 

40 
38 Etik:ı 100 

:ıre göre tanzim edilmiş, şubelc:r· yeniden yazdırılacaktır. Kitap-
:! tedrisata devam edeceklerdir. tar müsabaka ile yazılacaktır. 
Akşam sanat okulları haftanın Sanat okulları içerisinde bir de 

nuayycn zamanlarında birk~ç mecmua neşrcdiJccektir. Bundı.n 
~iln akşamlan da aynı tedris::;.ta başka: 

levam edeceklerdir. Bu okullarda 1 - Sanat okullarında tckno-
ııaftahk ders saati 10 saati geç- loji, fizik ve kimya laboratuvar-
;niyccektir. lan tesis edilecektir. 

Memleketin her yerinde ipti 2 - Yeniden inşa edilecek sa-
lai bir şekilde devam eden sanat- nat okullarının planı· hazırl:m

'ann yeni bilgilerle mücehhe.l ruştır. 

olarak çalışabilmesi için seyyar 3 - Okullarda lüzumlu aletler 
:e muvakkat kurslar tesis edile· okullarda yapılacaktır. 
'ektir. Bu kurslar ihtiyaç görii· 4 - Ocretli stajiyerler için bil 
1en yerlerde açılacaktır. talimatname de hazırlanrnıştlt". 

Her vilayette açılacak okulla- Bu talimatnameye göre stajiycı
·ın ·hangi şubeleri olacağı, büt· ler atelyeleri için yardımda bulı!· 

"' Devlet . Demiryoll~rı v~,.-. Liman_l~r!~--· 
·~ ~İŞietme· Umum · idare~j ilanlart ~ 

Muhammen bedeli 1300 lira olan bir adet Jeneratör 28-8-
1939 pazartesi günü saat (11) on birde Hayda.rpaşada gar ninası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alr
oacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 97 lira 50 kuruşluk muvakkat 
leminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saat.ine kadar komisyona müracaatları lazmıdrr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. (6220) 

J(.J(.J(. 

Muhammen bedeli 675 lira olan 50 adet hasta sedyesi 28 - S • 
939 pazartesi günü saat (11,45) de Haydarpaşada gar binası dn· 
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulü ile satm alı
nacaktır. 

Bu i5e girmek isteyenlerin 50 lira 63 kuruşluk muvakl:a t 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme güniı 
Matine kadar .komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait sart.
nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 6541 ) 

~e. talebe vaziyeti, öğretmen vr nacaktır. 
· dare masarifleri de esaslı suret· 

..-. .-. ~ .-. _ .. ~ e tesbit edilmiştir. 

39 Heraklit 2~ 

40 Ruht mucizeler 7r 
har:k:u:rinin en mü- Çorum Vilayeti iskan Müdürlüğünden: Maarif 

;re..~ Plana göre Ankarada, sanat, him bir sahasını teşkil eden mes
leki tedrisatın inkişafı için Maa· 
rif Vekaletinin aldığı kararlar 
!lcr tarafta büyük bir alaka ile. 
karşılanmaktadır. Bugün kültiir 
hayatının en mühim davş.sını ı c::ra~8~9~-E K L E R --..--...· 
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1 ıuo Lır~t <ll~.l)a) U.GG25 
• 1 llJO lwıt-re frank. 
ı ı fiil Filorı n IFt>len '· I 
ı ıııu Hıınmark t.'ılmon) 

rno Relsa <Bclrika) 
lUO lJırahını (Yunan) 
100 Leva (Bulgar) 

1 100 (,:ekoslo\'Ok kuronu 
' ıııu Peıeta lfspanya) 
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100 l>ı ıı:ır t \ mıo<.la'I') 
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llJU llulıle tSı"} ı·ı ı 

'stikra.ı1u 

28.60i5 
ü7.9375 
50.823 
21.517j 

t.0825 
t.5ü 
4.3375 

ı 1.03.i 
23.7875 
2U525 
0.90;) 
2.8925 

30.5725 

23.902:> 

nşaat; İstanbulda inşaat, maki
ıe, mobilya, maden, tekstil, ek· 
nekçilik; fzmirde sanat, kimy:.ı. 

inşaat; Bursada sanat, süt ve 
•1tonscr:ve; Konya, Diyarbakır, E
iirne, Aydın, • astamonu, a.v
'leri, Adana, Eskişefür, Sivns, Er
ıurum, Zonguldak ve Kütahy~ı 

vilayetlerinde sanat okulları ku-

. . 
teşkil eden mesleki tedrisatın 
memlekete temin edeccğı faya::ı.
lar sayılamıyacak kadar çoktur. 

Hasan Bedrettin Ülgen 

• • • 1 ~ • • • ..... 'I.:,,;. • 

Amerikan Koleji 
KISMI 

lstanbul 
KIZ 

Kız kısmında leyli yer kalmamıştır. Lise lhzari sınıfı 

için de kayıt kapanmıştır. 
MUDURIYET 

ilan 
Etııniyet Sandığı Müdürlüğünden: . 

Mccidözü kaza merkezinde yapılacak göçmen evlerine ait k:ı· 
palı eksiltme ilanıdır: 

6 - 9 - 939 çarşamba günü saat (15) de Çorum iskan miidür~ 
lüğu eksiltme komisyonu odasında ihalesi icra edilmek ü-ere 
{32460) lira keşif bedelli Mecidözü kaza merkezinde yeniden ya 

pılacak (75) çüt göçmen evi inşaatı kapalı zarf usuliyle ek~i1t 
meye konulmuştur. 

~u inşaata. lazım olan kereste idarece verileceğinden k ~ ' 
bedeline dahil değildir. Eksiltme, hususi ve fenni §artnam ·c 
keşif hüiasasiyle buna mütefcni diğer evraklar Çorum lsbııı 

Müdürli.iğünde ve Ankarada İskan Umum Müdürlüğü fen heye. 
tinde ve Mccidözü İskan dairesinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (2434) lira (50) kuruştur. tsteklileriı 

teklif mektuplarını 24.90 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
hükümleri dairesinde 939 yılına ait ticaret odası ve bu gibi işleri 
yaptığına dair ait olduğu dairelerden alacakları vesikalarla bir
likte 6 - 9 - 939 çarşamba günü saat (14} de kadar Çorum lskaıı 
Müdürlilğüne vermeleri lazımdır. (6497> 

Çorum iskan Müdürlüğünden · 
İskilip kzasına bağlı Karadibek ve Alagöz köylerinde yapı

lacak göçmen evlerine ait kapalı eksiltme ilanıdır. 

t;e~ Bahçelerde bira içmek is. 
qllı.ı~ ere ''Biram,z kalmadı, ra . 1 

Erl(anı 
Sı q~., • F.rıuruın 111 

Tllrk horı·u ı rıPş!n : ..... .,,_ ,, 

Çanakkale askeri hastahane B~'·liye mütehassısı Binbaşı 
Dr. Abdülkadir Olgaç eşi Bayan Adile Olgaç 24 • 9 - 938 ve 
24 - 10 - !>38 tarihlerinde sandığımıza bıraktığı paralar !r)n 
\'erilen 29095 • 40216 numaralı bonola l'ını kaybettiğini söy
lemiştir. Yenisi verileceğinden eskisinin hükmü olmıyacagı 
ilan olunur. (K. t. 22~) 

6 - 9 - 939 çarşamba günü saat (15) de Çorum İskan Mü
dürlüğü eksiltme komisyonu odasında ihalesi icra edilmek Uze
re (17723) lira \'C (20) kuruş keşif bedelli lskilip kazasına bağlı 
J{aradibek ve Al:ıgöz köylerinde yeniden yapılacak ( 40) çift göc;
ıncn evi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu inşaata lazım olan kereste idarece verileceğinden keşif be
deline dahil değildir. E~ksiltme hususi ve fenni §artname ve ke· 
şif bülasasiyle buna müteferri diğer evraklar Çorum lskan Mü
dürlüğünde ve Ankarada İskan Umum Miidürlüğü fen heyeti11-
de ve İskilip İskan dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat 
(1329) lira (24) kuruştur. 

lu11 "ar,, deniyor. Bu, birası 

~ıe~b~ıı bahçelerJe de böyledir. 
1 b' b' ıranın :..z, rakının çok 

., trak:rnasıdır. 
" ....... 

. aqa 13~.zı bahçeler bira ucuz • 
ıl'k ll once şi~esini 60 kuru~a 

~~leı-~~· ~imdi 55 kuruşa indir. 
llıUt ır. Bu, ucuzlayan miktar. 

1 
eııasip değ;}dir. 

bu? ~ ~: l<'ıçıdan ayakta bira içi • j 
~csıöe ~ %ıes:lerde ucuzlamadan önce 
ıE~ ~~ 1 ~2,5 kurı:ştu. Şimdi 10 ı 

il1!;o ~ ~ fi; ın.ıniştir. Bu da indiri • 
~.; \'1 ~ atıa mütenasip deği;dir. 
il"'"'' '13· ~!a.y ırası olaıı bahçelerde, bir 

~a.Jt~a: ~turan her adam n:u . 
,..uııı / I' tı.ıt~ır şişe bira içmeğe mec. 
uzP~ ~ Uyor . . 
.. _.,,, tt' le tırıuıı ı 

tJ6P"~:.ı~ l'ı.ie 11• a beraber, bazı bahçe. 
e ,.";, ~a ~ış: biranın ınasada 25 ku. 

a.t ~ ~ll erıldiği de görülmektedir. 

Tıcare! ve Zahıre Borsası 
21 - 8 - 93g 

Buit<lay ) umu•):ık :ı.20. bu/Mrı~ 
srrt 4,2;); hıı~day kııılco 4,3G 
;;,9; arpa 4,2-.J,3; çanlar 4,4-
hakla 3.24, )Ulaf a,10-3,15; ku5. 
yemi 5; darı s:ırı 4.32; sus:ım 

.J.i,2tl; iç fınclık 38-38.20: Tiftik 
mal 103- 113, y:ıpok Anndol 52. 

GELEN 
Buğd.ıy t 727 ton, arp:ı 1 o;; loıı. 

~ :ıpak 81 ton, bulgur 30 loıı, kr. 
trn tohunrn 15 ton, tiftik 32 ton. 
un 101 ton, mısır 12 ton, ) ulaf 19 
ton. 

Ynıııık 25 ton, !iflik 20 ton. 
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VAK 1 T 
Yazan ve J'l.ırkçeye çe'l'ırentn adı 
Kader (VolterdenJ Aı;ım lJ~ 
Olınıpıyad oyunları Vildan Aşir 

Kılerans Tcrras esrarı l(jAiopın'ılen) G. V. 
'usoslavya seyahat notları Asım Us 
~ark Ekspresınde cinayet (t:hrısııe'den) \', G. 
Etrıisk Vazosu (J>rosper Meirnıe'den) ll;ıyclar Rifat 
ller memleketle birkaç gün (:\1uhlel ıl mucllırJertleıı) 

'ıhnıel Ekrem 

Sayıla Kr.,. 
208 15 
ı:w 10 
301 20 
112 10 
360 :w 

ti4 20 

352 
~on korsan <Fon Lüknercle'drn) Fethi K:ırde~ 376 

:ıo 

20 
10 
20 
10 

Karkas hikiiyeleri (Kaıbek'len) :-:ıyaıi Ahmet ııo 
Son Ehlisalip muharclıelı•rl (l\ollırıs 'ten) Alımel Ekrem 2i6 
Futbol kaideleri Nüılıel Aulıa5 •O 

İsteklilerin teklif mektuplarmr 2490 ı::a_y11ı arttırma ve c>k
siltmc kanunu hükümleri dairesinde 939 yılımı ait ticaret odası 
ve bu gibi işleri yaptığına dair ait olduğu ctnirelerden alncakları 
vesikalarla birlikte 6 - 9 - !>39 sar$amba günii saat (14) de lm
dar Çorum İskan Müdürlilğüne vermeleri liı.zımdıı-. (64!)f.) 

P. T. T. Umum Müdürf üğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için 60.000 adet varnon orta kömürü ka· 

palı zarfla eksiltmeye cıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel 7200 muvakkat teminat 540 lira ôbp 

eksiltmesi 10 birinciteşrin 939 salı günü saat 16 da Ankar ... da 
P. T. T. Umum Müdürliik binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka te
minat mektubiyl~ kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o giin 
saat 15 kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

tPY ~'lı-~t lehaJtif ve beş madde ile i. 
... Qiı-: ettig~. · ••••••••••••••• · oı "' ~' Şen . ırnız meselelerin her C Eski Feyziati -----·---· 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, tstanbulda 
P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Miidürliiklerindcn bedelsiz ola
rak verilecektir. (39H) (65081 

ırıı re# ~.~l'Qidi tın bugün için hayati bir 
iltt ge~' ~qt-lUğur. Belediye iktısat mil . tt rt}~~1 ~l\tıetj h~Jkın aleyhine olan va. 
~ ~ M ~ l' ld~ s~atJe halletmeli, inhi. 
ın de tıı ~tbı.·it1 ihet~ı de vakit geçirmeden 
~_,,tıı llı~lidt ıyacı olan borayı temin 

cıw ..... dO' !'. 

ğits t.(j ~kk 
l'l(,-1· al ve bira satıcılarının 

·~lerine göre inhisarlarrn 

~~l~:nıfı~ i~ı~ ik~! f..!. me!:.b~i~m: ~ !.,!! !.=l~r~I!:: / 
dairelerde olmak üzere Lise ve Nta okul. 1 

'' ""' ·· . ._ .... , ......... · .... ' ... ~ ~. \ ...... __ .· .. ·-"'; .... : .. _ ..... 

1939 RESiMLi HAFTA 
Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 1 Her nüsh:ı yeni bir güzelli'< ve olgunlukla çıkan t)ıı 

Kayrt h;hı her gün saat or.dan on yediye kadar Ci~~c ~~ai·PyJ~rd& o!rnl dirc!ttt·r ;.:ğüne •m•ü•.•ıl] haftalık mecmua Türkiyenin yeglne ra1cipıfrı gaıetesi~iı 
111~ racaa~ ~ebili!'ler. 1stiycnlcre ı:Qktep tarifname.si gönderilir. Telefon: :.H>.210 < ,,. ~ JJ'"<'J.•f'~ 
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Şeker hastalığına ve Diyabetler~: 
yegane GIDDA olan Türkiye ve Avru- ii 

pada Birinciliği ihraz eden, bütün ~ 

! Oı 

mamulitını i ~ 
israr ile isteyiniz ve HASAN marka ve ismine dikkdt ediniz ! g, 

~ 
Ağrı Belediyesinden : . --· Ankara caddesinde 

_________ ._. _________ .....,~ l t ~ 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ·5·KURUS 
1 

k 2740 lira muhammen bedelli Ağrı kasabasmm hali hazır ha
ritasının yapılhıası 25--7-939 dan itibaren bir ay müddetı~ mü· Kiralık kat 
nakasaya konulmuştur. (6206) '6 

ve oda lar 

HR$RRRT :\nkara caddesinın en hfil:ım 

noktasmda, Orhanbcy hanmda 
kat ve oda olarak kiralık yc:leı. 

Altındaki ilan bürow·•o mii· 

5ıhhahnizi -------/p/Jtf iti edigor Dün ve yarın 

tercüme küll iyafl ıı~~ 
'• 

OtlL/l/11 

7 nci seriden 
61 ·67 .7 kitap 

61 Vikontun ölümü 30 
62 Lencit il. 1. 
63 Liza 1. 
64 Evlilik 20 
~5 Gizli Pamuk harbi 50 

, ,. Bizans tarihi 1 • 

., 7 Senyolbeos Avrupa 60 

Zayi 
Kumbaramı geri vcrİl'kcn yanlış • 

!ıkla mahfazasının i~incle kalan ıııii. 

lıiiriiııı iş bank:ısıııcl:ı ka)bolduğun. 

<lan yenisini k:ııdırılını . Eskbiniıı 

hükmü olmadığı. S:ıd:ın 

(22297) 

GOZ HEKt~H 

Murad Rami Aydın 

YAR,N·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR -
T .. C. 

ZiRAAT BANKASI 
u-ı "'"' • 1. ı...,ı., l11111hl, ıaıııa. V•rff4• Hu ı 

Pazardan başka her ~ün ~aat 2 · • 
ya kadar Taksim • Talimhane Orl ı 
apartıman t\o. 10. Tcclfon: 41553 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme . 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci ten Kr. 
41 Dö Profundia 50 
42 Güniln h ukuk! ve içtimaı 

me3eleler:I 75 
i3 Eflatun 35 
44 Gizli harpler • 75 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yenl adam 75 
48 lrsiyeti.D tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 
Bu serini.o !iat.ı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iııkon
to yapılır. Kalan 4 .88 kurşun 

1.88 kuru~u peşin alrnara.k müte. 
baldsi ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uç taksite bağlanır. 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
Şikô.get Edenlere: Şişmanlıktan 

Emniyetle 
kullanabileceğiniz 1 .... e .1l üstahzarlarr 

piyasaya çıktı. 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK Glüten J\1ı\' 
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi - KANZUK GLOTENGEVREöt (Biscottes) - KANZUK GLOff:~ 
Pi~iNCi - KANZUK GLÜTEN F1YONGOSU - KANZUK GLUTEN KUSKUSU Çeşitleriniisteyiniz. 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

•• 

Fazla şişmanhğa istidadı olanlar 
Vücudu besler 

ıçın 

fakat 

•• ahzarla ı 
en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 
Şişmanhk yapmaz. 

Umumi depo: OINJGDLD~ IK&\N~UK EC~~NESB - BeyoğDu, DSTANBUL 

IZMıR Acentamız TuRK ECZA DEPOSUDUR. SAHlBt : ASIM US 
Rasıldığt yer: V A.KIT Matbaası Umum Neşriyatı idare eden: _________________ , ________________ -=ı _____ ..... 

hakkı tank us 


