
l~-~S-le_!_i~-r-~-" -~~-c-uz-~-.!~~~ '\ ık hlecırı ıı:ı ı dır. 

36 ıayfa 5 kuruş 
tn ·· 

tQ 8UzcI ~ nzıl.ır, en güzel resimler 
iuzcı ıncvzulnr. 

( --, 
Varşovadaki intiba 1 

Yarşo' a, 22 (A.A..> - Plıl .,_sı 
tebliğ edi)Or. Almanya ile so,·yetler 
Bırligi arasında hır .... lemi tecavüz 
paktı imz:ılan:ıc:ığı haberi Varşo' a 
si) asi ın:ıhnfılinde bill ük bir tesir 
)npm:ımıştır. Çünkü bu, Avrup:ı 

kun etleri mü~ ıızcnesindc fıili hiçhiı 
le~Ccnıuanın gonııl islrri sa) fosı 
aı·kr: kızlnrı 'c genç erkekleri çok 
ke~ alanrfıran, onları doğru )Ola sev 
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Mn li Şefe, Mareşalin 
çektiği telgraf 

J 
Ob~u, millet ve hükOmetin itimadını 

ır kat daha takviye azmindedir 
t .. lıtanbul, 22 <A.A.) - Reisicumhur lımet 
llo .. , t n~ ne. Genel Kurmay Baıkanı Marepl 
t~'lzı Çakmak tarafından aşağıdaki telgraf 
0nderilmiıtir: 

Ader11i t:ecavüz 
paktı ir11zalanıyor 

Sayın Türkiye Reisicumhuru Milli Şel 
ismet lnönü 

fil Trakya manevraları dolayısiyle yüksek il
~ınıza mazhar olan ordunr.ln, millet ve hü-

etimizin itimadını bir kat daha takviye 
~inde bulunduğunu sar•ılmaz bir imanla 
ctrZederken yüce varlığınıza en derin saygıla-
1'1ftaı sunmakla büyük iftihar duyarım. 

Genel Kurmay Baıkam Mareıal 
FEVZi ÇAKMAK 

~VVV\-'VV\AAA~'V\Ai~oAAAAIV\.~~· 

Son vaziyet 
81llb ' cephesine So\ yelleri al- ni, hele bu lmzaya ria7et de et-

\.ti l<!şebbüsünün milzakcresi tiğlnl tasanıır ediniz: (YUl'tta 

Ribbentrop Moskovaya gitmek 
üzere Berlinden hareket etti, 

bir lngiltere yeniden 
çok kuvvetleri 

silllh altına çağırıyor 
"-:: giderken enelki gece sulh, cihanda sulh) düsturu 

~:r:~:~~~?.~::~:.;:~:;~;E::~ Parlamento yarın fevkalade içtimaa davet olundu 
Ji ~ıldığıııı HğrettJ. ötekine saldırdığını görmek is· • 

~ Adı~f!J)lın lmanyn ile blrtn- temlyoruz. Türkiye blr~k ihti- lngiltere ve Fransa elçileri Molotoftan izahat istediler 
'ıa ... .ı.. deYl.ıler l !lnrıtı sulh JOl11 jlP )lallo\\lnn-
' lıııtıusl bir ebemm.l;yetl ot- ••oettnln en ~I ar' .,,_.. ~ il (.t..L) - tJ'aıil a- n ~ -flılıifıli • ....,.._, eyJernW.ir, BıuıımJ• allbdaı' ~ 
-...,- beıucıh·; fakat umumi bir devletlere ruıen isbat etmft bir jansı bildiriyor: . ~da. ':'1kua gelen tJkh: tea- Jarak, bu f§e mUteallfl: -rll§m 
~e hAdi eyi siirpriz diye memlekettir. Sovyet - Alman ticaret ve kre- tisı, her ıkı tarafta da aralannda- terde bulunmak Uzere Almanya 
~ten matbuat işin hu :ıfhn- Şimdi bir de düşününüz: Böy- di mukavel~in imzasından.~~: k~ ~~.asi milnasebe~erdeld ger- hariciye nazın Von Ribbentro}! 
'- ll:leşguı olmaya ne<lensc lii- ıe bir paktın bir tarafı Sov)"et- ra, Almanya ıle Sovyetler bırligı gınlıgı azaltmak, bır harp tecel- birkaç güne kadar Moskovayı zi· 
' lörrncmJş olanlar<lır. l'al- ıer gibi köklil bir Türklre dos· arasındaki siyasi münasebetlerin lisini ortadan kaldırmak ve bira- yııret edecektir. 
~ 86tıenen sözlere mana , er- tudur ve kara g11n dostudur. iyileştirilmesi meselesi ortaya demi tecavUz paktı alrteylemek f.Devamı 10 uncudalı 
ı... :_ ış bitmiş olmavor·, sukfı. çıkmılbr. Bu hususta Almanya arzusunun mevcudiyetini tesbit 7 

' 
.~ ,.. # Onlara hudutların ötesinden 
\ ''- bi~ ifadesi, bir mannsı, te,·ccctıh edebilecek: bir rahat- •• • 

Ribbentrop 

ı .. ·~ı tebliğ'' l \"nr. 
~ sızlıtm bertaraf oldopno gör-
~ lllal'ln sürpriz dedlkJcti mekten Ttlrld1e1e ancak: mem. 
\lt,tolt zaman bir köıııebnsın . nun olmak düşer. Ademltecavü.a 
~ - ko;ı'lllup da sokakta, 

0

t.a. anlaşmalan, Bitlerin de müşte
~ll1yıo cereyan eden bir rek bir anlaşmayı tercih ede. 
~-...._ tıı bir noktasında Riizlcrl- rek ileriye sürdilifl bir 7oldn; 
ı..._ ~ı. yahut bir sinema sa- yalnız buna bakarak hadisede 
~ daldığı tatlı bir şekerle- Alman politikası için bir zafer 
~ bir öksürükle uy~"'·lığı ka7detmekte acele etmemeli
~. Yepyeni bir manzara ne dlr: Stalln, Hltlere en alır söz

'~asıdır. Litduot'un an- )erini bu anda geri ald~ bu

Polonyalılar Omer Segf ettin 

'ııt" lstıtasını hatırlayor mu!u· luno7or. 
\' llıtıerln, o dünyaya mey- Bize denilecek ki, ba bAdlse, 
~tır gibi gürleyen nutuk- sulh cephesinin aleyhinedir; 'd"' "beşeriyeUn bir nnma. c;ünkü bugün dünya sulhunu 
~ttşnıanı" Sovyetlert yere tehdit eden, emnl7etl kaldıran 
'.__ itnı gözden kaçınuadığı. Almanlardır, Jtalyanlardır. Sulh 

S tlhakkak. Sulh cephesinin <ntvomı 10 ıınC"udaJ 
~ ltusyaya düşen hlr yükii 
~ alarak kendi he"'abmn 
~enış konuşma zamanı bı
~ nı, İnglllzlcrlc aralonndn 
4ııı llıüzakerenin şu "hadi ha. 
'>1ll'iiyüşünde pek iyi ghrüp 
~~l'duk. O halde sizin için t--. sürprize benzeyen bir 

Bugünkü sayımızda: 

ikincide: 

Fikir ve Sanat 
meseleleri 
Yazan: Sadri Ertem 

Betincide: ' ~arsa o da belki. "adflml 
~~·· ı>aktı oluşudur. ·•Te-
' • "taarruz" gibi kelime- Avusturya Tekrar 
~lttıu11 atcşnlacak hissine ka.. Dirilecektir. 

' ?nız bugünlerde "ademi Altıncıda: 
s;~·· gibi bir sulh Jesti lif' Spor; lngiliz Kralının yeğenleri, 
' ~IDak gertekten bir si\r- Gandinin Hayatı 
~~fllmaluhr. Nitekim hu Yedincide· 
' l'e dair Moskovanm 't"r. • 
~t l<!Igrar, böyle bir akdi, ln· · Hikaye: Hikmet Münir 
~ 1 .... - li'ransız - so,·yet pnktının Sinema; Bulgaristanda 
'ltt >.a ı ile telif edilebilir bul- Alman Faaliyeti 

Hudutlarda askeri hazırllklarına 
devam ediyorlar 

Merhumun kemikleri bugün 
asri mezarlığa naklediliyor 

Alman 
Edebiyatımuın hikaye üstat ~ 

!arından merhum Ömer Seyfet. 
tinin kabri bugün Kadıköyünde Danzige mütemadiyen 

tayyareleri geliyor 
Mahmutbaba mezarlığından Asri 

r) a:m 10 zıncwl<11 mezarlığa nakledilecektir. Mer • 

Mısır askeri heyeti 

Mısır askeri heyeti 
reisinin beyanatı 

bumun kemikleri ve mezar kita. 
besi bu sabah saat onda beledi. 
yece Mahmutbaba mezarlığından 
alınacak, Üsküdardan araba va • 
purile Beşiktaşa, oradan da Zin. 
cirlikuyudaki Asri mezarlığa gö

l türülecek, saat 13 te de evvelce 
hazırlanmış olan yeni metfenine 
ı;ömülecektir. 

Saat 14,30 de Şişli halkevinin 
~işantaşındaki binasında bir top 
lantı yapılaCak ve Ömerin aziz 
hatırasını anmak için tanınmış 
kalem sahipleri söz söyliyecek • 
!erdir. 

Bütün matbuat ve edebjyat 
• mensupları ile arzu edenler bu 

merasime ve ihtifale davetli bu
lunmaktadırlar. 

Ömer Seyfettin merhumun şah 

Omcr Scy/dtin merhum 

siyeti hakkında Sadri Ertemin 
bir makalesi ikinci sahif emir.de -
dir. 

llq"<lır , .c doğrusu da budur Sekizincide: 

~~~~f~e~!'e1:ı~ıi;e::!.:::k~~: Denizler için harp, Memleket "Asri vasıtalarla mücehhez Türk ordu. 
' "-.:u haberleri 

Antikomintern 
pakt bozuluyor 

~~·e:~ id~u~:::·:u :ı:~:. Dokuzuncuda: sunun yüksek kabihyet ve kudreti 
-----~n~ılnı--_s,..;IJ_·a_se_tı_m....:.lz:..;;.<1....:.lr.:... . ..::B:..::ii.:..::tü:::nL.:\~l a~sf~i ..:.:R~iz:=a~n~ın'....'.b~a!şı~n~dan~g~e~çe:n~~--hi in b İ r intiba b frak tı ,. 

Japonya, Alman hükume
tinden izahat istedi 
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Fikir ve Sanatı 

•• 
". 

Om er Segf ettin 
Milli dille hikaye yazan adam 
şüphesiz ki kahraman ve tarihjn 
her devrinde tebcil olunacaktır 

Yazan : Sadri Ertem 

Ankarada bir 
cemiyet 

(Türk iktisat cemiyeti) 
ıktısat ılmin:n terakkısına 

ça ışacak 
O ıenç yaımda bir te~his raflar kazanmaya baılamı§lır. ~nk~rada Tur~ i~tısat ce.mı-

hatuına kurban aitmİftİ. Onun Bugün milli dilden bahse- yetı adıyle yem bır cemıyel 
ölümü bir münteha olmadı, enlerin birçoktan o zaman lkurulmu§tur. Gayesi iktısat il
çünkü bir taraftan onun bede. ..yeni Lisan meselesinde ta. 1 ıni ve bununla alakalı mevzu-

• w altını kil luk b' mamen skı·y"ı· "Lisanı azbül- llar ve meseleler hakkında aza-
nı topraga f o ır e , · d f k · · · · 
kemik yığını halinde terkedilir. beyanı Osmani,, yi müdafaa ~karı ar~1m. ~ Tı .. ırk. taadtısını vke 

d. la dı ı tısat ı mının ur ıye e tera • 
ken onun ruhu ve hayat tellk- ı e ıyor r • k. . . .. .. .. . 
ki . w dö'kü'l b. h ha Bugün onların samimiyetle ısını ve taammumunu temın 

sı topraga en ır aı 1 .. . . . . etmektir 
tohumu gibi gür, hücb.yı nabit mudafaa ettıkJeı:ı mılli ~lf O Z~- C . ' . b . } k 
filizler verdi. .nan onlara ganp, acaıp gelı. emıyetın şu esı u mryaca • 

d tır. 
Vahsi bir lar çiçeğinin edası· yor u. idare heyeti şunlardan mü. 

nı her ~zaman m--'L-faza eden Şimdi onun tadını aldılar, 
W1'ı k nl 'il · 'd rekkeptir: 

hath8§daki veludiyet, kolay ko· çün ü 0 ar ?11 e~n. gen ;~ Sait Aydoslu, Muhlis Ete, 
lay etrafı iatili kudreti Omer gelen h~eler.ıyle bırlıkte mıllı Nusret Köymen, H zım Atıf 
Sey~ttinin kalbinde de belir. şuura erdıler. Kuyucak, Jsmail Hüsrev Tö. 
di. Şüphesiz Omer tek batma k · 
b. damdı V k b b. Omer Seyfettin dil mesele- ın. .. . A 
ır a • o te aıma ır 5inde bir pİştar gibi hareket Mueasıs azalar da şunlardır:. 

dünya yaratb diyecek değilim. Abd ilah Ak N k Z k edenler arasında idi. u er amı e ·ı 
Çünk.U böyle telikkinin dünya. Netekim onun hikayelerini ~rd, Şevk~t ~üreyya Ayd:mir, 
da hiç kimseye nuip olmadığı. birinci plana çıkaran kudret Kemal BeAdı~cı, Şefik . Bılkor, 
nı biraz mürekkep yalamq o. hikaye denen şeyin ana dile Ahm:t l lamıt Çaga!, Nıhat .. ~~ 
lanlar kolayca ic:lrik ederler. de yazılacağ hakkında misal VU§oglu, Esat Demırel, Şukru 

Tarihi dolduran ~ vermiş olma:mdadır. Eralcin, Mümtaz Faik Fenik, 
fertlerdir. Fakat bunlarm hıç,. Bu .. Omer Seyfettinin bı- Şeref Nuri llkmen, Asım Sü
biri ~ndinden ~ evve~- raktığ~u~ikaye telmiği itiraf et- reyya~ Halis Kaynar, Halit 
den ırtibatmı kesınıı deiıldir. lidir ki ki · l' H'k"' Nazmı Ki mir, Enver Kö. . . d bul '-h me , es mış ır. ı aye . O 
lkı zırve arum a meç ıu. • i~ ve derinlik kazaıımıŞtır. semen, Ahmet Alı zeken, 
ramanlar, adı mıuculmuı teki. Basit, sade hisleri::ı ifadesin. Rüknettin Üz.tomur, Talat S&. 
n'lül yarabcılar vardır. den ibaret kabnamııtrr. Fakat buncu, Remzt Saka, Haldun 

Bir büyük zirve ve büyük Omer Seyfettin dil davasındaki ~rhTank, .. MaNhmut SUey~.' NurNe~-
i-'-'.ı:- hamleıi h&linde gördü- li 1 hAl"' · tarl k ak n tın o oı;, usret zgoren, ı-
~ ro y e a a Pi! ı m amı ı Al' U .. .. lh Ulk 
ğümüz noktalar dumıayan, i. ek geride lbıralmııt dewildir. ı. çuncu, Asan men, 
terleyen bir tekimülün bir had- p Milli dille hikaye :azan a- Ulvı Yenal, Celal Yarmen. 
elidir. Taıihi fertler yapar .?i· dam §iiphesiz ki her zaman, ta.. 0 

yenler vardır. Ve onlara ıore rihin her devrinde tebcil olu. İstanbul Merkez 
tarih ve aanat sadece tek fertle.. nacaktır. Kumandanlığı 
rin arıularmdan, fantezilerin. ı... 
den doğmuıtur. i ı • ·rtanbul Mer-

" Ay" sınıfına mensup kez umandanı 
Eğer tarihin istikametini ta· dördüncü denizaltı Albay Cemal 

yİft eden bu inaanlar bafka tül'- • • başka bir vazi. 
lü dütümelerdi, tekamül bam- gemısı feye tayin edi. 
batka olurdu, diyecek kadar ce. Haliçte Valde kızağında ierek yerine Al-

t! k · ı ... _..ı....lar B Türk ve Alman mühendisleri sare e onuımaıuawı- • u bay Hüsnü Ta-
d tt. Fakat L...ı..::1-t tarafından in~a edilen "Ay,, sı-aa ece cesare ır. llllllUUl - şer getirilmiııtir. 

cesaret demek değildir. nıfına mensup denizaltı gemi· yeni Merkez ku 
Omer Seyfettin Osmanlı im- sinin dördüncüsü olan "Yıldı- da 

d · 1 · • · ·· ·· man nma va-
parat~~Jg" unun aon senelerin. nm., enıza tı gemımızın onu- 'f . d ff k" 1 d"l .. d k. . .. .. d · zı csın e muva a ıyet er ı er, 
deki sosyal aksülimellerin fi. muz e ı pazartesı gunu enıze d'V f b .. k d · di · . l kt ıger tara tan, ugune ·a ar 
kir, sanat ve dil iilemindeki ın rme merasımı yapı ama ır. 'f . . h · 1 .. 

M . d M'llA M"d f vazı esını e emmıyet e gor-
akislerini ifade eden bir muhar. erasım e ı ı u a aa k ı Alb c 1 V kil' G l N . T D me te o an ay ema e, ye. 
rirCli. e 1 kenera d acıAm.az,l Ş~- ni ödevinde başarılar temenni 

908 hareketinden sonra Ru- nanma uman anı mıra u- d · 
k .. Ok vaı· "lkA k ,. e erız. . meli hudut zabitleri arasında ur an, ı, mu ı ve as erı 

-.0---

nasyonalızm' bir vakıa halini erkan hazır bulunacak: Amira- Maarif Müdürü alınıtb. Çürikü Balkanlarda Ümiz bir nutuk söyliyecektir. 
milli davalar fiil haline ginnif Kartaldan döndü 
ve hıncını Türk fertlerinden, ~AVA~- Kartal kazası okullarının yeni 
Türk bayrağından, Türk zabi.. lir A uv·ı M / ':: ders yılı bina ''aziyeti etrafında 
tinden alacak bir ıuur mertebe. 111"\f\ tetkikler yapmak üz.ere Kartala 
sine ıelmiıti. Hudut zabitleri glden Maarif Müdürü Tevfik 
çoli iyi biliyorlardı ki, birisinde Dün hararet Trakya ve Do. K1lt dün ııehrimizc dönmüştür. 
üniversite tahadetnameai, öbü- ğu mmtakalannda 1 .. 2 derece -o-
rüsünde bomba, belinde taban. yükselmiş, diğer bölgelerde tik okullarda 
Ct\, ıırtmdn filinta dolqan uzun 1. • 6 derece düımüştür. devamsız talebeler 
saçlı, parlak gözlü Ballo.n deli- Yağmur yağan mıntakalarda w • • 

kanlısı kendiaine phsen düt- 8 • 12 derece kadar hararet dü- Devamsızlıgı dolııyısılc ılk 0
-

d ld Faka b. da ''ki...... 1 t kul talebesinden son notunu al -
man eği ir. t o 1!' va· şu ugu o muş ur. mamıe olan talebe, müteakip sc. 
nm kahramanı olarak cınayete Saat 14 te hararet Çorluda b d .. t tt'ği kit 

· ' -'- d L-x 26 Ça kk 1 d ?7 B ık · ne a.şm e. mura.caa: e ı va hile el uzabn-.tan, a am ""'Kaz ' na a e e ... • a, ı esır· . t'h d k 'k atlann veril 
lamİ.ktan, gözünü kırpmadan de 28, Antalyada 29, Malatya. ım 1

• an a e ~ı ··ınmıı"tilr 
• • da 31 M . 1 l d da mcsı uygun goru "'9 • insan boi:ımAktan ull çekınmı· , anısa ve s .en erun 

yordu. Komitecilik tarihi böyle 33, Diyarbakırda 34 derece kay E~er 
bir pıiko!ojinin her gün cins dedilmiştir. 
cins miaalini kaydetmiıtir. Bugün havanın Ege cenup genitletiliyor 

Bu pıikolojiye kar§ı Rumeli. mı~taknlarında az ~ulutlu ve üniversitenin r~nıoııoloji ve ıır
den kaban_naya ba§l~YB? .mu .. dog~~a bu.~utlu ge~ıp Trakya kcoloji enstitülerinin tcvsiine 
kavemet yıne orada hır fıkir ve ve dıger bolgelerde, bulutlu ve Maarif Vekaletince karar veril. 
sanat meselesi olarak ortaya yağıflı olması muhtemeldir. nıiştir. İki cnstitU için Şehzade. 
abldı. başındn Genç Türk caddesinde 

Ziya Gökalpm, Enis Avni. ~ Çarşamb .ıPerşemb. bir bina kiralanmıştır. Enstitü _ 
nin. Ali Canibin, Omer Seyfet. > 23 Ağus. 24 A~us • ler bu binadn müstakil olarak 
tinin Selnnikte çıkardıkları ~ çnlışacnklardır. 
mecmua "Yeni lisan,, davasını <( 8 recep 9 recep -
sosyal mesele olarak ilk defa t- bızır ıııı hızır lll Üniversitede yeni ders 
keskin bir ~uurla müdafaa et. 1 ---, ı yılı hazırlıkları 
mi• •_tı'r. vakıtlar \3~8tl _·zani _\·asatl _ezani 

q üniversitenin yeni ders yılı ha. 
"Yeni Lisan,, hareketi ancak c;unc~ , ı. ı 2 ~ 19110 22 zırlıklnrı etrafında g?~üşmek li: 

Balkan m:ığlubiyetinden sonra, oıııc 12 ı; 1 ı'i 1 ~ 1615 2 , ?.ere diln rektör vekılı Bay Alı 
yani Balkanlarda doğan, Ru. lklııdl 11\ o • o lfl 12 n O!I Fııadm baı;kanlığı altında bir 
meli alaylanndald zabitlerde çi- Akşam 18 f ı r.1,12 00 toplantı yapılmı§tır. Toplnntıda 
çeklenen his.sin daha derin bir Yatsı 20 ıl ~rı ll'ı 1 ıH kayıt kabulün 1 cyll'ılden itibaren 
hal almo.sı, kültilr merkezi olan, lmsllı: 8 ' 

8 2 8 83 ıj ba§laması. açık ci.oç:entlik iıılcri 
lstanbulda yer bulması ile ta- etrafında görüşülmfü;tür. 

Liman amelesi işlerini bıraktı 
Hadiseye ameleden istenen yüzde 
yirmı kazanç vergisi sebep oluyor 
Istanbul limanı amele buhra- dönmez Maliye Veki.letı ile bu 

11 geçirmektedir. Limanda tah- İfİ konuşacağım vaadetmiştir. 
:nil ve t~hliy~ igleriyl~ uğra§~n 1 Fakat bugün limanda amele 
:ımelele~ın ~'~!an bır~~ç gun azlığı yüzünden :vapurlardan 
~~':'el ~.'.>O _kı~ı ıken bugun 180 yükler zamanında b'.>taltılama 
<ı§ıye ınmıştır. 1 maktadır. 

270 amele maliye:lin kendi. Bilhassa ecnebi vapurları 
lerini liman işçiıi addederek vakitleri gelince yükleri boşal. 
yüzde yirmi kazanç vergisi is- madığı halde hareket etmekte 
terr..esi yüzünden ellerinde ka· ve tüccarların malları geri git. 
lan paraları kafi görmiyer~k mektcdir. Liman işletmesi haş· 
; lerini bırakmışlard. . 1 ka amele aramı • fakP.t hiç kim .. 

Ameleler kendilerinin hamal se yüıde yirmi vergi ile bu işe 
)lduklarmı ve eskidenberi de 1 girmeğe razı olmamıştır. 
böyle addedilerek ancak yüzde 1 Bilhassa sonbaharda daha 
be:. kazanç vergisine tabi olduk miışkül bir vaziyette kalınacağı 
l~rmı iddia etmişler; fakat ma. 1 anlaşılmaktadır. Çünkü o za. 
lıyeye bunu kobul ettirememiş. iman nakliyatı fazlalaşşcak li· 
lerdir. manda hareket artacaktır. 

Liman işletmesi umum mü- Dün akşam Ankaraya giden 
dürJiiğii vaziyeti şehrimizde bu-

1 
umum müdür Raufi Manyasın 

lunan Miinakale Vekiline ar- bu iş üzerinde alakadarlarla te
zetmiş, V~kil Ankaraya döner mas etmesi muhtemeldir. 

imtihan mümeyyizleri hakkında 
Vekaletin yeni kararları 

Dersle ihtisası olmıyan öğret ... 
bulunmıyacak menler imtihanda 

Maarif müfettişleri ders yılı 
sonunda. lise, orta ve ilk okul . 
ların imtihanlarında yaptıklan 
tetkiklere ait hazırladıkları .... _ 
porları Vekilliğe vermi lerdir 
Bu raporlara göre b~ı okullar -
da imtihan komisyonlarına o 
derste ihtisası olmıyan zatlann 

da mUmeyyiz ~eç.ıdfği anlru,ıl . 
mı§tır. 

!mtihanlarm cicldiyctlı? _yaplma 
aını Ünftla::J in her °"'ln m t~ 

hanına o derste Lttsası otan öğ. 
retmcnlerden mümeyyiz se~iJme
sine itina edilmesi için blitlin 
okullara tebliğat yapllm19t1r. 

.s~anbul - rlaudan 
seferleri 

Halkın arzusu üzer' 
tadilat yapılıyor 

Bursa, Mudan~E. ve civarı 
unın şikayetlerı ·.zerıne de 
denlzyolları idarcsı 1stnnbul 
Mudanya arasındakı \ apur · 
ierlerindc tadilat yapmalt 1 

;ahşmağa .Ja.5lamışt1r. Burs"' 
ar buglin istıınbuldn bır ışlt 
"'Örmek ve yine Bursaya " 
mek için tarifeleı yüzUndetı 

ece lstaııbulds kalmsk me bl' 
rıyetindc bulunrrak • Jır . Çil~ ~ 
kti her gün ~ludaı.yada.n ak§' 
ları vapur vardır. Bu vapurla 
ltınler tabiatıle ancak ertesi ' 
i~lc.rıni görebl,mekte \ 'C ısU11 e 
!ıtı ıdan hludanyaya da yaın.ıı 
bahları vapur lrnlhtığmdıın ° • 
'am da lstanbulda kalmağa ıtl 
bur olarak ancak erte 1 .s ! 
yerlerine döııebılmektedir. BV 
3alılar yeni yapılacak tarife 
3abahl rı erkenden Mudaı1}ıad 
bir vapurla rstEmhula gelfl'I 
ve işlerini yaptıktan sonla ) 
tıynı akşam Bursaya d<innıc~ı 
ternekte11r. Denlzyollnrı i:i r 

ı· · t \ bu suretle tarifelerde tad .'~ d 
oacak. fakat va!·i~ gcciktı~ııı ~ 
bu tarifeyi ancak bir teşrıo!e 
veldc tatbik cdetilccekUr. 

Adliye kadrosu 
Müsteşar dün ıababti 

Ankaraya hareJ .. et el 
İstanbul adl ı;} esının ycıu ~ 

rosu etraimdoki l az1rlıkları" 
tiren adliye mil6teşarı Sclfll1 ti 
fız dün sabahki trenle ~rıl< 
ya hareket etmiştir . 

--o--
Türk tabiıyetine !Liman Umum mÜ- Göçmen naklı~1 

geçen talebeler dürü Ankaraya gitti A baş! andı ,. 
ilk tahsillerini Türk yeni inşaat projeleri Na~~m vnpurı:ı ~.o) 
okullarında yapacak teıbit edilecek goçınen getırıyor , 
Yabancı ilk okullnrına ve or. Devlet limanları lşlctmesı u. Romanyn ve Dulgarlst• 11 

ta. dereceli yabancı okuJlarJnıu lL um mUdUrU Rau ff Manl a.., gelecek muhııcırlnrın nn~ 1 

ilk kısımlarına devam eden, ya. dUn akşam rnkCıletle temne buşlanmıetır. 

bnncr tcbcası bulunan talebe. etmek üzere An karaya gltmiş· ııı -Bulgaristan muhacırJsrı .. 
lerden Türkiye cumhuriyeti ,.a ur. Umum mUdUr yarın eat,ah ı· rnak Uıere Varnaya gfdeD 
tandaşlTğma geçenler mulıak- tekrar şchriml~e döMC"ktir. ır 

..,. zım 'apuru ilk kafile ile b , 
kak surette flk tnhsil!<'rinl Limşnlıır işletmesi umum ıııu. 
TUrk mokteplcrlncle yapmak dllrltlğU )'eni mesat programım ı;Une kadar llroanımııa d f.S 
mecburiyetindedir. lıaıırlamnktadır. Programda cektlr. Vapurda 2.000 doıı <f 

Dazı velilerin bu kanunn rin- ır.Ustncel olarak yapılacak i,.Jeı la göçmen ile bunların ılr•'!,r 
yet ctmfyerek çocuklarını Yine trshit edilmiştir. sanat eşyaları, hayvanları t ! 

yabancı mekteplere dc\'am et- Bu i~ler arasında bilhass.ı bi:- dır. Vapur llmnnımızda blÇ ıfde' 
tlrdiklcrl yapılan teftişler neti çek limanlara iskele inşası baş. mıyacnk, doğru Tuzlrıyn t• 
ccsinde anlaşıltmştır. Bu Sib~ tfı gchnektedlr. Şimdilik ııu. rek muhncırla.rı oraya çı1'' ,. 
tnlcbclcrln önUmlizdekl dorö Y•· cinnya, Ordu, Ereğli ve hlq;oJ\ cnktır. Buradaki tnhaf!ıl;~,~ 
it başında tnsdlknamelcriyle b,r. Marmara iskeleleri kışı geç~r' • nede bir mUddet kalacak et 
likto resmi okullara de,·redll. cek bir şekilde tamir cdilec:ek- göçmenler sonra Anadolud• >dl' 
moleri bUtUn okullara tebliğ C· ıer, ilkbahardan itibaren dP- bü. Ieştiı lleceklcrl yerlere se''"e 
dilmiştir, tun llmanlard(l yeni Ye P.&nslı leoeklerdlr. 

Y k 1 1 • ıet· ürü a i p Aıına iskeleler inşasına geçilecektir. Diğer bir vapur da bugUfl ,rı 
Kış mevsiminde inşa cdllcceı· de Köstenceye giderek :ııortı81'. 

gıderken ~:k:;~:.crin projeleri hazırlan:~- yadaki muhacırları nak)edeC 
tir. 

Bir sandal devrildi, Bugün pek harap olan !\hı · 111•· 
d 1 k ı 1 • tamirine '·aş Teşrinlsanlye kadar ns1' det 4 kici denize dü•tü anya s e es nın "' - d ~ 11 ı k " dl ldar bundan ta devam olunacak, bu ınU 0 .. e BUyUlrndada oturan Nejad. anma uıere r. c • 
b k 11 i 1 t 1 1 t ak· ıçlnde Ilul ... arlstrından ı:z.OO ıf Fikret. ınrl, Sakıırnr isminde aş a man ş e me er n m. 1

• "' c 
dört kişi bir ııandnln blnerc.t neleştirmek tı;:ln de esaslı prcjl'· H.omnnyndan da. 3.400 Olutı• 
YUrUknli pl:i.Jrna gitmek tızn~ ler hazırlamaktadır. getirilecektir. df 
yola cıkmışİnrdır. Yolda sar.anı Sovyet Sefiri Romanyadan gelecekler 18• 
ansızın çıkan rüzgardan devril- Beynelmilel Fuarın açılı§ Knvakta sıhhi muayenedeO ti' 
mlş, dördü de denize dUc_;m:lş- merasiminde bulunmak üzere c:!rfldlkten sonra Marın•r",,•· 
lerse de etraftan yetişen ıu.ndnl· tzmirc giden Sovye. Rusyanın reğlislnde karaya çıkarıl"" 
cılar tarafından kurtarılmt!'laı. \nkara elçisi dün ak~am Cum: ıa.rdrr. 
dır. huriyet vapuriyle tehrimize 

-o-- fönmüştiir. 

Tırhan Mersine hareket 1 Kuyuya dü,tü 
etti Ali, Şakir \'C Klmll ismtr.de 

Almanyadan gelen Tırhan vn· Uç klı:i Kasımpaşada Kulakf.tı· 
puru dUn Mersine illt seft!rini da Yeniderc sokağında 1Iilmly·• 
yapmıştır. \'aırnr Mersinden diJ. 11lt kuyuyu t<'mizlorken hurılor. 
n<.>rken Kılırıs adasına uta-raya dan Ali Dikkatsizlik ndlccsl 
cak, buradan tzmiı· fuarına gi- kuyura dlişmllş. arlrnclaşlnrı t·• 

dccckleri nlacnktır. 1 rafından kurtarılmıştır. 

-<>--
Hava taarruzn 

denemesı 
· ei ll,,. 

btanbula yapılacak ikın JU'' 
''a taarruzu hazırlıkları etr ne , 
l::ı çalışılmaktadır tkirıci ~e nlır 
'llede sokaktR vR.zifc~ar 0 ;Jia' 
ve gazeteciler maske ılc d 
cakfurdır. 



BCJYOK .!QRK MOTEFEKKIRI MERMUM 
UE~YDULLAH 

EFENDiNiN NE$Rf DILMEMI YAZILARI 

3-VAKIT 23 Ağustos 1 ~39 

Ticaret Vekili 1 lzmir Fuarına giden r---···-··--·····-·· 
f Görüp düşündükçe 1 

Dün ızmirihracat elçiler dö.ndü ·------···--• 
İnsan, ne zayıf mahluk! çılarile görüştü Sığınağa gider f 

-
3 

- Jzmirde ihracatçılar Fransız elçisi verdiği ziyafette Bir bahçe ıinemaaının tahta. 
ft S8nİ S9nİ yaradanln huzuruna Birliği kuruluyor perdesindeki ilinlara bakarken, 

reyim• bütün sıkıntıların defolur 1~ir, 22 _<Hus~i) ~ T~caret hararetli bir nutuk Söyledt :~~':::dak;;: t:ı:~t; 
'b6 7 " Vekılı Ce~ı Erçın bugün tıcaret lzmir, 22 (A.A.) - lzmir ğini ve bir\Fransızm bir şehir un kağıt gözüme ilitti. Ustün. 

fl_e kendi kendime söf. ademden bu duzeh misal mari . odas~nda ıhra~atçılar toplantıs; - F uarmın açılışı merasiminde kurucusuna bundan büyük bir ide bir ok resmi ile "Sığınağa 
fiilde bir korku hisse. kei vücuda getiren Allaha götü • n~ rıyaset ettı. Bu toplantıda ~ bulunmak üzere şehrimize gel. kompliman yapamıyacağmı gider!,, cümlesi vardı. 

~ı.~iınden bir şey bana: receksin, öyle rr.i? Benim o zali. ?1ır mebusları da bulundu. Vekıl miş olan Sovyet büyük elçisi kaydederek .vücuda getirilen Okun kınlı t f I 
ı._~tı Sesin J<aparuıın. min yanında i... ıhracatçılara beyanatta buluna • T erentiyef ve maiyeti dün biiyük eseri takdirlerle anmış. "ttı'gı-· "hzıpti" .• t .arardu.ı yo un 
"Crif ı S . .. rak dedi ki: . . I gı cı e goı enyo · - us, artık cksık soylenmc, .. . . . Cumhurıyet vapuru ıle atan- lır. . . 
dUruyoı. Bu içimdeki edebini takın yoksa!?.. . Bu~nkii beynelmıllel. ~azıyet bula avdet etmişler ve vali na. Bunu müteakip Fransız bü. Kendi ic:en~~: 

•Uaturmağa çalışıyorum. - Canım ben ondan zulüm gö .. ıktısad.ı şa.rtı:r gı;;e erı~ıze _uy. mına emniyet direktörü tara- yi.k elçisi Massii;'\i, Türk - Fran - Demek bız1D1 Beşiktafta 
• o benden zorlu. O - Sus diyorum, edebini takın ~. tıcarı ay:t:ızı Aan~me fından uğurlanmışlardır. sız siyasi ve iktısadi müna.se- bir sığmak yapılnu§. Gidip fU-

L. Yor. L&yenkati. sesi. dedik a! ~mkan verme~e ı:·. ı:u arı I . 22 (A A ) r::-. betlerinin inki~afı, ~ki milletin nu göreyim! 
~ı dinle diy Seni k' sed r· .. dU ımanlarla telıf eeecegız. Huku - zmır, . . - ı:.nter. .h. d l _ b~ dan Dedi 

da bir n-ı•-t·· orD .. 
1 

. -·· f nl ım en zu ~ gor - metin tedbirlerile tesanüt te • nasyonal lzmir Fuarının açılııı; tarı ı . ost ugu ve. n . b~01.~: P· 
.Aıı_. '4.r.Wl u. ın emıye. gun a an yok. Sen kendi tenbel. . . . . d b 1 d - .. . d b l k .. h ra takıp edeceklerı sdc.ı ış ır ıgı Okun istikametine doiru ·· 

.. ~ belAnı versin, kah. liğinin zulmünü görüyorsun. Be. mın ~~rksılndız, ıçı~ ~d uhun ugu_ t?r~ın el ~ unlma puzl ere şe · etrafında çok kıymetii fikirler rüdüm yu""ru""dum"" yuru" ··d·~· 
'9\IYley k · .. · d' 1 . . muz ıntı a evresını a a az sar. rımıze ge mış o an o onya "e , , um • 

..,_..._, benieC:ah~:· ~~r:yl~i • ~ ~~/:~~~k ~~t;yors:ıhs=:~ sıntı ile atlatırız. Fransızlarla ti- Romanya büyük elçileri bu sa. ihti~l e~~n bi~ . n;tu~~öyliD- Akaretler bitti; caddeye geldim. 
O bana muttasıl. ' - beni susturmag~~ em"eaJıaıyorsun caret anla~asmın birkaçgiine ka bah saat 7.1 O da tayyare ile An- hrek k edaıye redısı . r. ke ~çelt . ~ Sıimak yok. Sonraa 

L · ıı !i' • d k b -ı nmasmı bek k h k · l ı.k ın en erın ta aır erını S L _ 
""'il l'ahat ot B" k" Sen şimdi beni dmle de hazırlan ar arara ag a . araya are et etmıf er ve sa- l . . - akın nam•m aıimak ye. 

!:eki}. Bana~~ k~~a:~:r~ Bana uy. Ben seni, seni yara~ liyoruz. lngi!izlerle tica~i anl~. mimi surette uğurlanmıtlardır. beyan ey emıştır. rine kullanılmaım! 
'her derd· d nm huzuruna götüreyim. Senin manın alacagı §ekil Uurınde fı - ltalya büyük elçisi de bugün Bu nutuklara cevap veren Di d"" ündüm." •• 

Ge ıne er:nan °· k" t tisinde bulunulmaktadır D U 1 k · h ye uı 
,__!el.eliği bırak. Tcnbcl- bu sıkıntıların r.ep defolur. On. ır ~a ilzakereler bu .. lerd~ ltalyan vapuru ile mezunen I. r. z, ~eme e~ıl v~. ~ 11 Ama hi hamam .. ak 
. :-1eç. İtiraz edeceğim di dan sonra duyacağın lezzettir. Bu Resmı m . ~ talyaya gitmektedir. hakkında ızhar edi en ıss'tya. ., ç ~lgu\ olur 

··--···- a, yalnız dinle diyor. diinyaya geldiğinden hoşnut ka. başl.ıyac:aktı_r. Amerıka ı~e son Fransız büyük elçisi Massig- ta hararetli cümlelerle teıeklcür mu. Allah vennesm herhangi 
"nı ama yak~ı elin. lırsın. Buraya nereden niçin gel- Yazıyetın ıh~ası ~~kan~~ayı li bugün Bergamaya gitmi§tir ettikten sonra şöyle demiştir.: bir tehlikede oraya ıığınma]C 

- d' _. . ' işler hale getırmek ıçın goruş - ' · . tehlikenin bet · ~1--- ., 
tiı....:" ıyorum. Ta can e. ıgını anlarsın. Buradan da nere. 

1 
d ed' lsviM"eyle Orada eski eserleri tetkik ede- - Sözlerime çok nazık Ma- en sa,,~ mı• 

~ Yi "d ği . b·ı· . ., Seni me er evam. ıyor. -.ı· k h . b .. .. l G .. ele L_ ""ld"" .. bomba 
eJUı e p duruyor. Bir gün ye gı ece nı __ ı ırs.ın · sı - Uzakereleri ikmale çalışıyoruz. ce ve tekrar ıe rımize döne- dam Mas~igli:ıin ugun soy e- .~' yuz ueı o urur, 
: den bezdim. Bıktım u. kan bunJ~ degıl mı? İşte bunla. ~u anlaşmaların vereceği kuv _ cektir. diği çok ~rif bir sözle nihayet yuzde yarmı. Fakat "zatürree,, 

n tenbellık etmez, sa.bırlı ~lur • veiıe kısa zamanda ihracatın. lzmir, 22 (A.A.) - Fransız vermek isterim. Madam Mas- ·· de bu kadarhk ihtimali an-
~ benim içimi yiyen kurd, ~n hep anlarsın. Daha ne ıster. müşkilitmı hiç değilse tahfif e- sefiri Maasigli tarafından dün sigli "Aşk ilk gö7. ağnama dö. cak tifaya, kurtulup bıralömt-
;~ kiınstn, beni neye te. sın! deceğiz. Yeni anlaşmalarımızda ak§am verilen ziyafetin sonla- ner,. de•nişlerdi. Türk· Fransız br. 
""ilP duruyorsun. Ne ya. ..- Oh, ~an, Allah:!ıNe.~~ş Klering usulünden hususi takasu rma doğru Fransa ticaret neza. doathığu sevginin bu tabii yo- • • • 

8'ı.tlııatçı bir mahluk. :ı;~.~l~~~~u:; i 8~ :t~o~ ~ sulüne temayül ediyoruz. ln~il~e: reti namına Fuardaki Fransız luna a~det etm~~tir. -Bu c~m- Bu ı.~~n11ç, ~bir~-
b· \Un. Sualime cevap bek. d NY 

1 
h 1~.. T re, Amerika ile münasebetımızı pavyonunun hazırlıklarına ne. le dakıkalarla suren kuvvetlı al- zah ÇefJUSı vermek ıçın degıl-

oır u yan ır. ası azır o.uo.ymı. a- . .. d M h 1" b" k 1 1 k 1 z· eli ş --X.--LI-- h : nı "ddet sükut ile geç. 'f t. Gideces.!imiz yerde nas 1 teshil edecek tedbirlerı suratle a. zaret e en onye, araret ı ır 1§ ara arşı anmıştır.- ıya. r. u '"lSl&&tUUCU akkmda azı. 
~ ~a;anmahyım~ Bunun Mab~ı labilirsek piyasanın bugünkü sı- nutuk iradetmiş ve belecliy.e fet iki memleketin ve onun cık fazla konU§ulmaaou, tec:L 
ltti?\~nicn diye cevap ver. öğret ki bir kusur etmeyeyim. kıntılı vaziyeti hafiflemiş _ola - reisine hitap ederek, kendismi kıymettar mümesl'illerinin bü. birlerin çoğalblmuou istemek 
? il ~ırdun. Ha! Ya ben Kovulmayaynn. caktır. Size §tınu söyleyım ki Fas çö1lerinde mamureler ya- yük reislerinin şereflerine ka- ~in yazıyorum. 

~ Aı._~Ya. nereden geldin? Kok N' . . . Fransa, İngiltere, Amerika piya. ratan mareşal Liy,oteye benzetti dehler kaldı;.·ılarak bitıni§tir. Beledi d lar dacak 
·~ta ı ı - r ma. ıyetını düzgün saları bizim i"in daha genia aA - y_e, uvar a aa 

n. li.htan mı? Allah t t o · -.ı "'':r"' ( bal ka" lmas 
u · nıyetin düzgün olursa u. kilde istifade mevzuu olacaktır. M k "' h t • ev arın, ao ga amut 0 1• 

~ fak tefek kusurlara bakmaz. Yal. Vekil bundan sonra ticaret iş. 1 Si r as erı eye ı m yasak etmİ§. Güzel bir yasak 
' :atan, seni yoktan mz niyeti halisa ister, ~k isU:r, lerimime teşkili.tlanına zarureti doinuu. irili ufaklı, genitlikle. 
'"l' i zulmeti ademden t'ed~Arlık ister, sükQt ıster, sil. üzerinde durmuş piyasayı müs • ri denle olmıyan bu levhalann 

:.t'e 8eldj;ıkarandl . . k<in ıster: takar tutabilmek için birlikte ha- reı· s1· nı· n beyan atı caddeye çirkinlik verdiğind~ 
ba , bura a ışın ne, - Pekı ama nasıl davranmalı, reket zaruretini anlatmış İzmir ·· h k Fak ... 

tecı· ~ ._ SQ- ~.nat11l ~eli, ~ ™'il llaftida ....... .,....biAca~ şup e yo tur. ~t aığuıak 
ım. Huır ol. Edebi- ~tmez misin"! nı bildirmiştir. Birlilfn projesi ha. ••A 1 hh T d ~halan b-dm ·~- edile-°" c\rtık eksik söylenme. Öyle ise dinle: zırle.nmış, 12 kişilik komisyon srl vasıta ara muce ez Urk or u- ~.,~ .. 7~~-biHe::ı:;ır çap-

nıı, beni ona, yani beni [Merhum bu yazıyı ya buraya projeye son şekli vermek içinse. •• k k b·ı· k d • ' ır o~u '·· -~ .. ~ ~ap. 
~n~. yokt~n var edene kad~r yazıp (Huzura nasıl gir. çilmiştir. Birlik haricinde ibra - sunun yukse a ı ıyet ve u reli ~ h~~~u~•en guzel 

' ' oyle mı? Beni sana melı ?) bahsini bitirmeden bırak- catçı kalmayacaktır. 1lıracatçı • • • • • • o ur, m go elen kolay. 
~ademden nura, vU. mıştır;. yahut yazdığı halde mUs. lar birliğinin tesbit eyleyeceği bızde derın hır ıntıba bıraktı,, Sonra bunlara uğmağm yeri 
\pk n, bana göre nurdan veddenın kalam kaybolmuştur. fiyatlarla satışta serbest olacak. de yazılmalıdır. Yahut gazete-
~~ k~ranlıklar içine a. Yann: (Din, diinyanm kendi. tardır. Manevralarımızm son hafta • düklerimiz ve asri vurtaıarla mil lerle ilim mahzurlu ise polis 
• e gıbl olan iramgi.hı .sidir) l ( Daha var) Vekil tüccarlarla husust hasbı- smda hazır bulunmak üzere ev - cehhez Türk ordusunun yUksek ve bekçilerle her aemtin

1 

kendi 

I" bisikletçilerinin f M hallerde bulunmuştur. Hataydan velki gün şehri~izd.en husu~I hareket kabiliyeti ve bütün el - uğmacağı yer bildirilmelidir. 
t . anevra yapan gelen heyeti kabul etmiş, dilek. trenle Trakyaya gıtmış olan mı- hanca müsellem olan muharebe Hiç ü he ok ki de le 
2 urneaı ıubaylanmız Edimede terini dinlemiştir. Akşam körfez.. safir Mısır heyeti şehrimiu dön. . . . . . harcan!np ~ h~ korumakv içe 

. • 2 (A.A.) - Iz:mir d . t" . t y üştiir kudretı bızde derın bir ıntiba bı. eme , 
~!erinden mürekkep dört Edime, 22 (A.A.) - DUn ak • e vapur gezın ısı yapı .. arm m . raktı Bununla milftehiriz. halka himıet içindir. Yarun ve 

'• ~lSiklet kı.filesi a- to . şa.m sona eren manevralardan t~tan.bula hareket cdecektır. ln- Misafir h~yet~, program .mu - . .. . . eksik tedbirlerle bu emeği bo. 
't llıde b 

1 
ak gus cır pıyasası yarn• açılacaktır. cibince şehrımizın şayanı dıkkat Bundan başka buyUk Reısicum tuna dökülm" u·· • par uht 

~ aş am ve 6 ey- sonra cuı.ıa. u.bahma kadar is • A .. . v ~ •• •• • • • • ~ a ve m u • 
. ~ erınek Uzere 2400 ki. tirabete ~ekilen er ve aubaylan - tatUrkUn ve ~ezı1,??ege la!.1k ma~alleri g?8 bur- İsmet lnonUnUn manevra na gıbnif hımmet haline dütür. 

tutannda olacak olan • terılecegınde.n d_un mo. torlerle Bil. meydanında bilvesile yüksek il- miyelim. 
4n mızın çuğu EdJrneye gelmi§tir. • • k b yUk d t 1 d 

adolu turnesine çık. Sokaklar bilhassa geceleri geçil. ann8Slnln 8 rl a aya gı mı§ er ır. tifatıarma ·mazhar olduk, bun • Bir İf bqlarken mükemmel 
miyecek d --.:1 kal bal '.4.- d k Mihmandarları refakatinde gez dan duyduğumuz iftihar pek bil.. halde görünemez. Onu L:--•..:.. 

ere~·e & ıa~. Etrafın a i park mekte olan heyet öğle yemeğini ki ~ 
Kahraman ordumczuıı elde ettiği tamamlanmak u"'zeredir Adada yedikten sonra arabalar - yüktür.,, eme er ve zaman ikmal eder4 

----·------- Umuyonım, ki yarın ortaya ab. 
parlak netice ile halkm yurdun lmıir, 22 (A.A.) - Atatürkiin la tur yapmışlar, akpm eehre r· lacak dalia akla yakın ve ihti. 
mudaraasma oıan emniyet ve or. yaldelerinin Soğukkuyudaki me- dönmüşlerdir. lnönUnUn ıcaret yaca uyjun fikirler benimaene. 
dumuza olan bağlılık ve sevgisi zarları etrafında vücude getiri - Mısır heyeti bUyilk geçit res • v k 1 1 f cek ve eksikler tamamlanacak. 
bir kat daha artmıştır. işine gU- : park tamamlanmak Uuredir. minde bulunmak Uzere ayın ylr - e 1 ine te gra 1 tır. 
cilne her zamandan fazla sarıl • e7.arln il7.el"ine konulan on ton. mi dördünde tekrar Trakyaya gi. HAKKI SUHA GEZCIN 

luk granitin üstüne emaye harf- deceklerdir. lzmir, 22 (A.A.) - Reisi· ------------
mış bulunan Trakya şehir, kasa- ı ı k ..... _....__ ı k h 1 1 .. ·· Ba ere aua.ıı..uıa o ara şu yazı ya. YET REİSİNİN BEYANATI cum ur smet nonu ve §Ve-
ba ve köyleri halkı boş saatleri. zılmıştır. "Ebedi Şef Atatürkün HE ki! Dr. Refik Saydam, lzmirde Santoren yanardağı 
ni bir neşe ve eğlence içinde ge. annesi Bayan Zübeyde burada Kardeş Mısırın askeri heyeti bulunmakta olan Ticaret Yeki- d 
çirmektedirler. yatıyor.,, reisi tümgeneral Eu.eydi Paşa in ifaı 

memnun olduklarını. geziden bir 
çok istifadeler temin ettilerini 
söylemişlerdir. 

----------- bugün matbuata aşağıdaki beya- li Cezmi Erçine aşağıdaki tel- Atina, 22 (A.A.) _ Santoren 
Yunanisfanda natta bulunmuştur: graflan göndermişlerdir: yanardağı adasmm etrafında 

"Manevra hakkmda ihtisasla. Bay Cezmi Erçin bir kaç gündenberi devam eden 
Bütün ihtiyat zabitler nmı soruyorsunuz. Mareşal Ticaret Vekili volka.nik hadiseler, ziyadeleşmiş-
silih albna çaiınldı Fevzi Çakmak'm yüksek lutufla- IZMIR tir. 
Atina, 22 (A.A.) - Gauteler, n ve manevra müdürü orgeneral . 1• b" . 1• b" l Bu ada Ü7.erindeki küçük Aya. 

Azımı v.e ılim 1 ır ça ıı- Yorgı· limanmca hararet derece. 
harbiye nezaretinin bir tamimi. Fahrettin Altaym göwterdikleri 1 F h . manm esen o an • uann açı • si 56 ya çıkmıştı.,.. Limanm sağ 
le 22 ağustostan ıtibaren bir ta· yardım ve delaletle kardeş Türk 7ında hakkımda ızhar olunan tarafındaki nht m, su altmda 
lim stajı yapmak Uzere her riit • ordusnun manevral!lında tulun • 

'h · t b"tl · · asil duygulardan dolayı te~ek- kaybolmuştur. Kraterin ctrafm • beden bütün ı tiya 1.8 ı erını ~e makla pek büyük bir şeref ve se. 
1935 ve 1936 smıflarmm zabıt vinç duyduk ve çok istüade et . kür, F uann muvaffakiyetli ol- daki çöküntüler <!e devam cdi • 
vekillerini silah altına davet et- tik. Gerek Mareaal hazretlerine masmı dilerim. yor. 

~ lsmetlnönü•--------------
mektir. ve gerekse orgenerale çok min. 

lıtimlik edilecek nettarım. Bay Cezmi Erçin Yeni yollardan geçecek 
tesisat binalar Manevranın tertip ve tanzimi Tıcaret Vekili 

Belediye takdiri kıymet komis. ve bih'esile komutanların hare - IZMIR 1,500,000 lira ile yapdacak ye 
yonu dün valinin başkanlığında katı idaresi ve gerek subay ge • . ni asfalt yollardan geçirilcc 
toplanmış, istinılik edilecek bi - rekse erlerin gösterdikleri inzi • lzmır,. Enternasyonal ~ uarını telefon, havagazı, elektrik, su 
nalar etrafında görilşülmilştilr. bat ve talim ve terbiye kudretini a-;mak lutfunda bulundugunuz. kanalizasyon tesisatı için yen 
Eminöniinden Unkapaıuna kadar bilyiik bir hayranlıkla gördük. dan dolayı teşekkür eder, fua. bir program yapılacaktır. B 
olan sahada 700, Koska yoku • Hava kuvvetlerinin cesur ve ma. rın memleketin iktmadi heyeti mlln.uebetle bugiln fen heyetin • 
şunda da 200 bina istimlak cdi- hirane manevralarını iftihar ve için hayırb olmasını dilerim. c!e vaUnln reisliŞinde bir içtim 
Jecektir. takdirle seyrettik. Bütün bu gör. Dr. Refik Saydam yapılacaktır. 
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l __ M_a_h_k_e_m_e_l_er_d_e __ . 

Boğulan gayrimeşru 
çocuk davası Sen, sen zavallı budala i.Je, bir'*....._.,,, ................................... ••••~~ 

erkeği, meşgul ctmeğe, aklını çel. V ı 
meğe layık d~ğilsin ve işinde azan ! Çev n ıre n 

Baba k l Z l n m U hakeme S l
•n e kullandığı öküzt.iııden bir numara ı,'J.'? Nnbel nıükö.fatwı kn:onıırı j 

daha farklısın. Kocan parası o. Pearl Buck i 1 b rahim H o''( 1 

~ J J •• b / J lup ta yeni bir kadın satın alarak * 56 ~ 
agırceza a un aş an l eve getirirse, şikayet etmek sa- ................ ,, • ......., ••••••••••••••••• _......... ..... 

ak Z. b'"t"' k k Kadın buna karşı derhal ce - fısıltı halinde çıktı: • dd l ç · k 1 Er · .. ~ k na y ışmaz. ıra u un er e • Bir mü et evve, emış. e- tesı gun çocugu te rar 1 b'" 1 d' B . h h 1 t k vap verdi. _ Öyle ise gümüş para lazım 
el V h. dı da h tah ·· .. d" er. oy e ır. cnım am a a o-

zekten g en artu ı a n as aney:_ gotur um. cam da aynı şeyi yapacaktı. Yal- - Sen bu işi bana bırak. Yal. demek .. Gümüş ve altın .. Topra-
23 y.a~larında bir. kadın .. b~_bası -.- Çocugu alın, hastadır! nız ne yazık ki, zavallının, öm . ruz kadını göster, kim olduğunu ğımın değerine elde edeceğim 
Serkısın yardı:n~~le koyunde dedi?'1. . .. ..1 ründe, kendisinı besleyecek ka. söyle. Meseleyi hallederim. herhangi bir şey iazım .. dedi. 
Faruk adında bırısınden kazan- Dmlemedıler. Çocuk yuz~ dar bile gümüş rarası olmadı O zaman Vang Lung istemi - ~km doğurd~O-U garip ve zıt 
dığı gayri meşru çovcuğun~ '>:, e. gozu şışmi~. meme de emnu· Kadın bunları, ve daha fazla_ ye istemiye ve utanarak konuş • bir nöbet, humma ile, Vang 
di~ule yolunda bogara~ oldur. yor~~·.. .. smı da söyledi. Fakat Vang Lung tu. Zira o ana kadar sevgilisinin Lung her şeyi düzelinceye ka. 
muş, yolun kenanndakı mezar- Donuşte ben onde, kızım ar-jilk söylenenlerden başkasını duy ismini kimseye söylemiş değildi. dar, tekrar büyük çayhaneye git. 
lığın hendeğine fırlatarak üze- kada gelirken ben çok uzaklaş- madı. Zira kadın laflarından bey - Lotus denilen bir kadın. mek isteın~di. Kendi kendisine: 
rini çalc çırpı ile örtmüştü. Ce- mıştrm. Vartuhi ~elince çocuk ni durmuş, düşünemez olmu~tu. Vang Lung, daha iki kısa yaz 
sed.in bulunması ile yakalanan kucağında yoktu. Sormağr u- Şimdi, sevdiği kıza karşı besle . ay1 önce, yaşadığından bile ha. 
baba, krz t~kif edilmiş, dün de nuttum. Eve gelince hatırladım. diği açJığJ, duyduğu susuzluğu berdar olmadığı Lotus'u herke -
Ağırceza işlerine bakan asliye '' - Dü~tü, öldü, ben de o- gidermek, tatmin etmek için ne sin tanıdığını, ismini duyduğu -
ikinci ceza mahkemesinde du- raya atıverdim.,, dedi. yapmak lazım geldiğini birden - nu sanıyordu. Bundan dolayı da, 
ruşmalarına başlanmıştır. Cesedi meydanda bırakmak bire anlamıştı. Kadını satın ala- amcasının karısı, 

Altmış altı yaşında olduğu. dogwru degwildi. Ertesi sabah kı. cak, eve getirecek. Kendisinin - O, nerede? diye sorunca. 
ı S k d sabırsızlanıverdi. nu söy iyen er is sorgusun a zımı alıp gömmek üzere gittim. malı yapacak, böylelikle başka 

k l l Sert bir tavula cevap verdi: 
va ayı §ÖY e an atmıştır: fakat cesedi bulmuşlar. Birrnk hiç bir erkek onunla temas ede. - Nerede olacak? .. Kasabanın 

.. - Çemişkezekten geldik- kişi ba~(;ıa toplanmı~tı. Bizi miyecek, kendisi de yemek yiyebi · ~ ana caddesindeki büyük çayha-
ten sonra kızım, komgumuz yakaladılar.,, lecek, beslenebilecek, içebilecek neden başka nerede olabilir?. 
Faruktan gebe kaldığını söyle- Vartuhi de kulağı sağır ol- ve ~oyacaktı. Birden yatağından - Çiçekler evi denilen çayha-
cli. Doktor Hayrabetyana mua- d • F w k d" . . tat ayaga fırladı, dışarıya çıktı ve nede mı·?,. ugunu, arugun en ısını - k · r b' · 
yeneye götürdi1m. Evvela ur h sözlerle nasıl kandırdığı, amcasının arısma gız ıce ır ı. Vang Lung karşıladı: 
zannetti. Sonra gebe olduğunu . w l d (':. d • şaret yaptı, ve kc.dın arkasmdan - Başka nerede olsun ki?. 
anlayarak: çocugunu nası . oour ugunu gelerek, sokak kapısından çıkıp 

- Eı;er kadın evime gelmez 
ve yamız ~n~m olmazsa, boğa. , 
znnı keı::;-3'er, yine onun yanına 

g:tmeyeceğim, dedi.. Fakat eğer 
kadır ~\.İn:e gelmezse .. Cümlesi. 
aklına ge::ı:cce, kalbi korkudan 
dura<,ak €ibi oldu ve mütemadi. 
yer amca:::mın kansına koşarak: 

- Ptl!'anm azlığı kapılarımızı 
kapayacak değil.. 

Ve tekrar tekrar: 

- Elimde istediği kadar gü -
müş ve altm bulunduğunu Tuti
ye söyledin mi?. dedi. Arkasın 

dan da: . 30 1
. d h anlattıktan sonra. ta söyleyeceklerini kimsenin duy Kadın alt dudağını değiştire. 

- 2 lıra rapor ıra a as. ç v b '~ v d ~ rek bir müddet diişündükten son 
tahane parası getir, yatıralım, d eli oocugu b en ıJOgmak ı~ı· mıyacagı hurma ağacının altına ruh - Ona anlat ki, evimde hiç 
• ll h k k d v d e . nu ara a çarpara o· vardıkları zaman ona: ra ayet: bir iş görmiyeeek, yalnız ipekli 
tn§a a er e ogar a gazete d"rdü Kucağımda 'di Araba - Orada kimseyi tanımıyo - lb' 1 . k dil rs he 
ile ilan ederek birisine veririz,, bu . f l dı . "ld'" - Avluda söylediklerini duy- rum. Bir yolunu bulmalıyım. Bu e ıse er gıyece ' ve e e r 

d d. ana çarptı, ır a ı ve o u. dum ve dinledim. Haklısın bana gün köpek balığı kanatları yiye~ 
e ı K h d b k kadını kim işletiyor. Yani ma • 
Kı. h h orktum, en eğe ıra tım, ondan daha başkası da ldzım.. cek. 

zımı ertesi günü asta a- 'tf H h . . . b 1 k ması kim? .. dedi. Bu vaitler o kadar sıkl•11•tı ki, 
neye yatırdık. Bir müddet son~ gı ım.,, em, epımızı es eyece kadar Vang Lung bunun büyük ev • ~ 
ra y edikule hastahanesi dog-um Bundan sonra Tıbbiadlinin toprağım olduğundan sonra ne - deki esirlerden Tuti olduğunu nihayet şişman kadının canına 
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d B d V den yapmıyayım? dedi tak dedi ve gözlerini devire de _ 
hastahanesı. olmadımndan kızı raporu okun u. un a artu- · · söyleyince, kadın güldü ve: 

e· vire Vang Lung'ı:n yüzüne: ımmaımm•• .. ...,....-
Hasekiye yatırmışlar, fak:ıt hinin delilik iddiasında buluna- Kadın hırsla ve çarçabuk ce - - o mu? .. dedi. İhtiyar efen. ası 
vakti gelmediği için çıkarmış· rak müşahede alma alındığı, fa- vap verdi: di bir bir gece Tutinin yatağın- - Yeter!. Yeter!. diye bağırdı. Alemdar sınertl 
l kat mü~_;1ede sonunda aklının - Tabii, neden yapmayacak - da öldükten sonra karı bu mesle- Beni aptal mı sandm? Yoksa bir 
~ ~ 

Sonra kızım, ansızın Yedi. yerinde olduğu yazı!ıyordu. mışsm ?. Zengin olan bütün er . ~ mi girdi. Eh .. Olacağı, karı • erkekle bir kızın arasını daha ilk ır ııı 1-Aynarot:P 
kule hastahanesinde doğurdu. Yedikule hastahanesi dok- kekler yapıyorlar. Yalnız bir kap nm yapacağı da bu idi zaten.. defa mı buluyorum, nedir?. Beni 
Çocuk 3 günlük olunca çıkar- tor-larmdan Hayrabetyan ile tan içmek, yemek mecburiyetin. Sonra tekrar gevrek 1ıeYrek. r 0 hnt bırak .. lai bitireceıöm va 2.__.S:.t.:-=.aı.~ ğı 
dılar. Yatıracak yerimiz yoktu. Ba1aban dinlendikten sonra de olan fakir adamın elinden kıkırdaya kıkırdaya gülerek de. h~ı: ... ~ır çc.k kereler her şeyi bir •W·f#hfW ~ııSL ~k 
O gece bir hastabakıcmm oda- r.ıuhakeme başka bir güne bı. gelmez bu iş. Kadın, Vang Lun - vam etti. bır soyledım. Anlattım. 1 EGE 1·~1t,[ıtı\ ı~· ~~ 
sında bir lira vererek yatırdım. . k ldı gun daha başka ne söyleyeceğini - Ma.ma o ha!.. Çok kolay ca. O zaman Vang Lung'a parmak 1 D TEM· fsl>ud• ,1 ı· 

--------o-r_a_ı_.____ bilerek böyle kouu.~u. Nitekim mm .. Mesele basit.. O ha!., Oka. larını burup kemirmekten ve evi Bu akşaru eS1 .,rle 11~' ~'>t» 
Vang Luiıg da kadımn umduğu drn daha ilkten her §eyi yapar, 1 Lotus'un birden göreceği şekle 5iroh tııı~Csıırıt '"' ~ 

T ra m Vay d a b 'ı r k ad 1 n a [gibi sözüne devam etti: h~~ta. avucu_?da k3f i de:ec~de gü ı sokmaktan başka bir şey kalına. ~ ~ oy ınen d~ğ·~P~pl . 
- Fakat bu işi kim görecek, muş para gorse, bır dag bıle ya. I dı. O.lan'ı şuraya buraya koş . , , Göll p .. · ~ 

ben.im için konuşarak meyanecL ratmaya kalkışır. turdu. Ona odaları sUpilrttU, yı- t t 

te C av U .. z e d ı" I d ı" liğini. çöpçatanlığını yapacak. Vang Lung bunu duyunca ağ. kattırdı. Masaların iskenılele - ~, 
Bir erkek bir kadına gidip te "e- zınm birdenbire kurulduğunu, ! rin yerlerini değiştirtti. Öyle ki Ö 
vime gel! .. ,, diyemez ki.. kavrulduğunu hissetti ve sesi bir ı' zavallı kadın gitgide korku has. Askerlik çağına 'giren ı:;,ıu , • 

S h müfeCaVİZ fevkif olundu talığma uğramaya başladı. Zira Juların son :roklam:ııa:1.:.,reıı ~', ar aş 1 l b . k ı ·k kocasının bir şey söylememesine ('llllla ı.ıiinü sııboht;ın 111
39 gııll~ 

Rai.f adındq birisi, dün sabah rek birinci sulh ceza mahkeme- a e en ın as er l sağmen, artık basıma ne gelece - yoeııl :e 30 ı. Trşr•.11.:. ıl d. 
.. ğini anlamış bul d ş:ırııı nıhu~·et hıılacakt re1' 11 ı 

sarhoş bir halde Sirkeciden ge .. sine verilmiş, tevki.'.' olunmuş- . unuyor u. Bu doğumlular ve g;ııi b~ııı 1, 

çen Fatih - Harbiye tramvayına tur. d l • lı kk d Vang Lung, artık karısile bir Auııılularl:ı muamele)~ \iıı \e lier 
binmiş, kalabalıkta sıkışan bir Fatihte lastik fabrikasında er s er l a ın a yatakta yatmaya tahammül ede. lıırın yıık:ırııla yuzılı r) ali gilOıı]d~ 
k d v b 1 l ld v b' dil R · . . . rln :ıvlıırının tek ııuıııar rı a ına sataşmaga aş amı§trr. ame e o ugu tes ıt e en a. mıyordu. Kendı kendısıne: Evde 

1 
• 1 ··r cı'i:r.rtıııılo ,eıtr 

H ık k d 'k" . 'f hk d d . . k' . . l < c ~u H•ye nu us .Jerı ti a m ve ·a mm şı ayetı t , ma eme e emışttr ı: ıkı kadın olwıca daha fazla oda. ıorı mekteplerin tahsil 11 

110 S ~ 
üzerine çağmlan İbrahim adın- .. - Karımın çocuk doğur:ı~ M •f v k" I t. . k 1 a ld lar \'e bir başka avlu, bir de sev_ I ~östcrir Jıir ~aha<lctn:ırııeıer "'~ 
da.ki polis miitecaviz sarhoşu cağınr öğrenince mi.itcessir ol- a a rl e a e f yen 1 af af CJ f 1 gilimle gidip hah·et olabileceğim lcri, nıozııretsiz ((eJnıeYe~ ed11 

karako~~ götürmek i~temiş, fa. dum. İkimiz zor geçiı:ir~e~ ~~r 107 6 sayılı yedek subay ve zun oldukları veya bulunduk.. bir yer bulunmalı .. diye düşün - da cerni muamele tntb• 
kat Raıfm yumruklarıyle karşı. de çocuk masrafı belımızı bu- Askeri memurlar kanununun lan mıntakalardaki Lise direk- dü. Bir yandan amcasını karışı- iliın olunur. • • • ·rıdtft ~ 
!aşmıştır. kecekti. Selameti rakıda bul- 3 üncü maddesini deği~tiren törlliğüne müracaat ederek 0 li· nın işi bitirmesini beklerken, bir ne.~ikta~ A~ktrlik ,5ııbt~irıtı'' 

Nihayet güçlükle yakalanan dum.,, 3701 sayılı kanun mucibince 1 senin ilk çıkacağı kampta ta- yandan da işçileri çağırdı, ve or. Bıı ene ·nskerlık ç:ı~ı~ ıı!>•ıı' 1 

Raif dün adliyeye teslim edile- 1938 _ 1939 ders yılından iti- mamlarlar. Arzu edenler, okul .. ta odanın etrafında iki tarafta hıııan 335 tloğuıııh1 
• edetl 

baren askeri ehliyetnameler ların kamp zamanını beklemi. olmak üzere bir büyiik iki ki.içlik loho;il ,.e sıhhi aln~Jlc:ı: ıııı ı!Od f 

Biraz da Eğlence ______ ..... ___________ ... ________ -----------~ 
BUGONKU BULMACAMIZ 

SOLDAN SAÖA: 
ı - Bir Avrupa memleketi, 2 - Beyaz .. Dünya, 3 - Alman. 

yaya geçen bir mıntaka, 4 - Bir nevi kumaş, 5 - Aksi, 6 - Yün. 
Cilt. 7 - Büyük, 8 - Dost .. İtalyada bir yanardağ, 9 - Boy de. 
ğil .. Bir hayvan .. Bir harf. 

YUKARIDAN AŞAÜIYA: 
ı - Süveyş kanalı Ü7.erinde bir şe-hir, 2 - Fransızca ke

mik .. Zaman, 3 - Dansta eş, 4 - Para getiren şey, 5 - Şekil, 
6 - örtü, 7 - Bir erkek ismi. 8 - Neferler, 9 - İhsas etmek .. 
Boyu değil. · 

' 

·9 
1 

üç oda çıkmalarım emretti. İşçi- ertesi seneye terl\edı le'. \aıırı'~ı ı a 
kaldmlmıştır. yerek ya talim taburlarında ve. 

1 
h tl b kt 1 f k t ıuıarln ııııınmeleyl! t:ilı 1 

1 
f~ 1 ı 

yahut garnizon komutanhkla· er ona ayre e a ı ar a a clo"nmlıı mükellcflcriıı , 1.rıac', 1 
Bu kanuna göre okullardcın g·e cesaret d "' bn"" t 

.. • .. w. k ı cevap verme e eme • n('ınli yoklamalnnna ~ d. "'' 
mezun olanların askerlik mua. rınm munasıp gorecegı ıta ar.. d'l O d nl b' .. ı " - oSl J • 

da ikmal edebı'lı'rler. ı er. a o ara ır şey soy e. llnııgi giinlcrde ve ııa ı.~ı 
m l l · dogvI dan d w el d' Y 1 b 1 d d d ı · .. ·rıcıı )8~ e e erı ·u ogruya . • me ı. a nız aş arın a ur u. yoklama yııpı ar.agı :ıJ ı: o ~ 

leı-indeki diplomalarına göre ta~ _Bu maddeler içinde as~e:" I Bu suretle de ne yaptığına dair nıakanılı{:iına göndcrılcc~crilt''1 r 
kip edileceğinden bundan böy· çagmlacak olanların kamp ıçın Çing ile bile konuşmak ihtiyacı. vefüe cr<hl'llerin<le gos ı: gııı 
le kimseye askeri ehliyetname müracaatları kabul edilmiye. nı duymadı. İşçiler tarlalardan Ru ~r<lvcllerde ı;ıöstl'rııcc~(lo18rl• • 
verilmı·yecektı· r. Y"'lnız sıhhi cektir. toprak kazdılar. n..varları çık • ilk yokl:ıın:ısı yapııınış ı~srd9 1 ~ 

" v 14 pılrr.nmış olıınlurın oktı ,tc 
mazeretleri dolayısivle her han. Lise ve muadili oku.llard~n 1 tılar. Toprağı dt-kerek damı yap- de lıtılııııunların da ı.ahsllı:ul d r 
gi bir veya birkac ders yılı kam- mezun olanlardan Unıversıte tılar. Vang Lun.g da kasabadan rının nfimunesi "eçhılc 0

d011 11 • 

pma girmemiş ~lanlara, diplo .. J veya yüksek okullara girmek 1 kiremitlerini getirtti. ı ıör ve dekanlıklar tarafı~ıK ıııtc ~ 
ma yerine birer vesika verile- istiyenler 1 inci maddede yazılı Od 

1 
b't' t to k uf 

1 
yen ~[idılet lçiı~<le ka~k~~ı;dir~:~ı 

ves 'kal d · t' f d d ki a ar ı ıp e, pra a a - ne gondermelerı a s rl!l c 
cek ve ~unla_r no~san. kampla.. . ı ar. an ıs ı a e e ece er· nıp, döşemenin hazırlanması için ııunun tayin eıtiAi rcııı:o 

~ r~nı aşagıdakı şekıld~ ık~~l -~t. dır. . dökülünce, Vang Lung tuğlalar dırılııca~ı ilıin ohınıır. 
tık~en sonra okul dırek.~orl~k- 1935 senesmden evvel .h.a~ getirtti. İşçiler bu tuğlaları yan-
lerıne yapılacak ış ar uzerıne kazanmış v fakat he hangı oır yana dizerek kireçie sıvadılar ve Yeni Neşriyat 

11
• 

diplomalarını alabileceklerdir. sebeple ehliyetnamesini alma· Lotus için tuğla döşeli Uç oda ha • 
A · Lise ve muadili okuilan mış olan talebelere askeri ehli.. zırlanmış oldu. Vang Lung kapı. Güzel lz1111~ ti~ 

bitirenler o yıl Universite ve yetname verilecektir. !ara asılmak Uzere kırmıZl ku • Ne idi, Ne oldıs · ,., ~, 
yük.sek okullara girdikleri tak- Hariçten lise ve orta okul bi.. maştan perdeler bir masa ile iki Muharrir Bay uı,·i OIS1~~A; 1 ~~ 

• dirde noksan kamplarını, sıhhi tirme imtihanına girenlere, as. tarafına yerleştirmek üzere iki cı işgal altında iken 9 ' ~~dıııı • 'Ilı 
mazeretleri zail oldu~u zaman, kerlik dairesinden nazari ve a- tane oymalı iskemle, masanın ar. re yirmi yıllık bir fos• dıı'f bıı 
talim taburlarında tamamlaya. meli ola:-ak ders ve talim gör .. kasma isabet eden duvara asıl . rlöınişfiniin U\'ondırdı~ ı ırr1' 1c ılt 

ki d :l kl d b d ki . ı•iılrll miisı:hcde 'c tetkik c~r .ı .• 
ca ar ır. Ü erine air i ra::: e ece en 1 mak i<:in de üzerine tepe ve ne • 1 k h dl 1 ·r kıtııP 11 ı: -.ı, 

B U . . "'k k 'k .. . d' l 'l h' . l . 1 'k' t c·eı ere il a a 11 bU'ıı ' l\ • nıversıte veyn yu se. ve~aı uzerıne ıp oma vene- ır resım erı yapı mış ı ı ane tir. lzıııir lıeledi~esının. cııır , ıt 
okul1am girmiyenler de, sağlık cektir. l boyalı kağıt tomarı satın aldı. ı vrırrakı~·etleri.ıi 1cbıırırt. 1 İı 
engelleri ge:tikten eonra, me- (Daha var) ~tiilnlra'>ı nı la\'si~ c clıcrıı· 



Bir yıkma zihniyeti 
~ Hapisanenin yıkılması bir emrivakidir: fakat lbrahimpa
ao;yt~'Yı ı:nünakaşası yıkılmıyacak, ayakta kalacak ... Görenler 
Ilı~ UYorlar: Elçğlu burada takip edilen çenber siyasetine rağ
ltak Çareler bulmuş, yıkılan yerleri safha safha fotoğraflarla 
~~ 1~ etmiştir. Yıkılan hapishanenin de yatıracağı mahkumlar 

ı:a : Şimdiden adlarını da söylüyorlar. 

rıııı-ı Dün Mimar Sedadm bir feryadından bahsettiler: "Ca
n~' 'Yıkacaksınız, anladık; ne olur, Önce ŞU ve §U taraflarım 
./tı, benim saray dediğime sıra sonra gelsin. Hani tarihçiler~ .. 

ıa•' orrnuş da dinleterniyormuş. 

'et insan mahut fıkrayı hatırlıyor: Tarihçiler var ama cesa
)'ok ı 

Fakat nicin?. 
~ Çıılacak~ ıeyl Bizim bildiğimiz mimarın bu teklifi bir 
~tı~ı ckilleri heyeti .~arandı~. Geçen kışA çıkan (Vakıt~ sayı-

1 dıi karı~tıranlar, Turk Tarıh Kurumu azasının muhalıf kal. 
ra~ :i\ıu.?'1 rapor üzerine, lcra Vekillerinin verdiği ~ir ka
:tlilk ıt ~oyle bır haber okuyabilirler. Kararı o zaman hız pek 
a~ıı.~ bır hal şekli olarak gösterdikti; bugün de o kanaattayız. 
~e.tit rı ~azgeçildiğini znnnetmeyiz. Lakin böyle bir karar 
llıtk ~~Tnış olsa bile, yıkma ameliyesini bu tarzda icra etme-

'Slll tek bir sebep olabilir: inat ve hem ne inadı!... 

'----,,__~__,_~~---~~_,,....H_A_SAN~_K_U_M_Ç_A~Y_l 

Bira buhranı devam edecek 

5 - YAKIT 23 Ağustos 1939 

Dahiliye Vekili 'sabık Avusturya Vekillerind9n 
lstanbulun ekmek H K , b · k I -. 
ve et rşıle bizzat a n s o tt u n ı r m a a e !_I 

Şchri~i~!a!~!~: Dahili- A v u s t u r y a t e k r a r 
1 
ye Vekili faik Oztrak, lstan. 

bulun ekmek ve et meselesi ile d • • 1 k t • 
uğraşmağa devam etmektedir. 1 r ı e c e ı r 
Vekil bizzat belediyeye gide. 
rek bu iki işle meşgul olan me. 
murları yanına çe.ğırryor ve 
ezcümle soruyor: 

1 ) Ekmek fiyatları hangi e
sasa istinat ettirilerek tanzim 
ediliyor? 

2) lstanbul halkına sıhhi ve 
ucuz ekmek yedirmek neye 
mütevakkıftır? 

Avusturyanm ilhakını müte. !erini müdafaa etmiş oldukları !e ltalyaya terkedilmiştir. Bu. 
akip Almanların elinden yega- veya katolik oldukları için Nazi gür. de Almanyada bir fesatlık 
ne kaçmağa muvaffak olan rejiminin dehşetini affedemi. alameti olarak görülmektedir. 
Şu~nig kabinesi nazırlarından yen halktan, kadın ve erkek Tyrollüler de kendi hesapla. 
Mösyö Hans Kott, Almanya. tefrik edilmeden ortadan kaldı· rma bütün faciaların bütün 
daki yeni hareketleri ve Cenu. rılanların listesi nihayetsizdir. dehşetini takdir ediyorlar. Ar
bi T yrol ahalisine yapılan mu. Avusturyayı kavuran dehşet tık Viyana en büyük hoşnut. 
ameleleri gözden geçirerek, A- ecnebi memleketlerde zanno. suzluk merkezi olmaktan cık. 
vusturyahlarm memleketlerinin lunduğu gibi yalnızca Yahudi- mıştır. Şimdi T yr~l halkının. şe. 
işgalinden hala ümitvar görün- !eri müteessir edecek olan me- reflerini müdafaa sıralarıdır. 
meleri sebeplerini şöyle izah şum bir ırkçılık prensibi değil. Başvekil Şuşnig bana bir ne-
ediyor: dir. zaret verdiği zaman bütün va. 

Nazi pençesinden kurtularak Bugün benim düşündüğüm zifem hükumet ile sosyalistleri 
yabancı bir memlekete kaçmi:l.· ve nazi hapishanelerinde çürü. kat? surette uzlaştırmaktı. Tam 

4) Elektrikli modem ekmek ğa muvaffak olan Şuşnig kabi. mekte olan dostlan~ - bu ha. bunda muvaffak olacağım 81• 
1 fabrikaları kum1ak istiyen fir- nesinin yegane azası olmak sı. pishanelerde daha ismini bile ralarda Avusturya katledildi. 
maların teklifleri nelerdir? fa.tiyle, kendimi benim gibi ız. bilmediğim binlerce _Avustur- Ben burada bulunan bütün 

3) Bu mevzu etrafında top
lanan komisyonlarda hazır1a .. 
nan raporlar neyi tesbit etmi~
tir? 

k tırap çeken herkes ve diktatör- y.alı. da vardır - hepsı de kat.o: Avusturyalıları, eskı" fırkala!'J, 5) Et tevziatı işi ne mer ez· al dı ıı- -
lük rejiminin dillerine kilit vur- lıktır; Avsutury I r, mı ı dinleri, rrklarr ne olursa olsun 

dedir. muş olduğu bütün bir millet cephe azası ve sosyalisttirler. toplamak ve birleştirmek isti. 
6) Mezbahadan şehre et namına şahadette bulunmağa • • • yorum. 

~ nakliyatı nasıl yapılıyor? mecbur hissediyorum. Ray<t hükumetinin vaatleri- B ] k d 
ıe k · ı A t • 1 ...,, b ~ en mem e et ışarısma çı-Ş 1 a nOJ<SanSIZ 1gl una 7) Belediyenin bu husustaki Avusturyanm ilhakını müte- ne kanmış olan Avusturyalı kan veya çıkarılan bütün A. 

hazırlıklarr nelerdir? akip altı ay müddetle birçok bazı bön şahsiyetler de hataları- vusturyalıları birleştirmek isti. 
~P ~- Sebep go·· Sterı· liyor kereler a.1elade hırsızlar veya nı anlamış bulunuyorlar. Ben yorum. Reisi bu1undugvum A. 

Dahiliye Y ekiH mevzular et. d ~ hk"' 1 ·ı y· 1 k t. · t k d k h 4 iger ma um ar ı e ıyana meme e ımı er e er en oş .. vusturya klübünün de gayesi ;~, ~~ra ~uhranı şehrin her tara- resi bazı satıcıların ihtiyaçların. rafında esaslı malumat almış hapishanelerinde yatırıldım. nutsuzluk tam bir şekil almış bundan ibarettir . 
•• pd •ı ..... ı_ but_ün ~.;ddetiyle devam d~n fazla bira aldıklarını ve _b_ u. ve icabeden tedbirlere esas ol. b I d O d l 

~ıı .. ıt Bunun hatırası bile o kadar u unuyor u. ra a yanızca, M I k . . . .. .. 
sJJ ~htatedır .. İnhisarlar idaresi n.un bu~ran ~ık~asmda mu~s- mak -üzere hepsini not etmiştir. fecı· ki, üzen·nde durmak iste- kuvvetli rakibi tarafından ted. d 1el~1e etlı9m3ı8zıdn sbon .gAunun· 

>;, nın b l ·· ld nu dd tm kt d.i h" · d·ı · en, I\ art en erı vus 'lltıd ıra o maması yu- sır o ugu ı ıa e e e r. miyorum. Bugün ben hürriye· ış ve manyetızma e ı mış o- J d F k • 
~'-ten. ileri geldiğini itiraf et- Yine idare, fiyat ucuzluğu Go''ru"nmez kazalar t. k b'r ı"nsanım Fa lan küçük federal hükumetin, tdi~r~la 1ast8:frr.b la &t t~krar 
~ cdır a· 1 l · ·· ·· d · d' k d w ıne avuşmuş 1 • • H" l .. . . l ld rı me ve "t a u ma ·aatı ,..~-4 ... .., • ıra satıA arı a tı nus- yuzun en şım ıye a ar agız. :. ., :.-

... l,.,. ~ kat benim oibi hür olmıyan ve ıt er re11mının uysa avı o U· l k A b.. .. ~ c. ·••l§ Ve şehrin ihtiyacı gün- b.rma bira koymamış kimsele. Bundan başka .Pangaltr1ıı o- e v da b h dT d aca hr. vusturyanm uyuk 
u va b 1 b 1 f k turan Memduh Sirkeciye gol· cehennemi bir hayat yaşayan gunM n a bsch ı ıly or u. l 1 mazisi, istikbalinin de zamini~ 
l'I &ona yükselmiştir. rin i e ira içtik erini, a at A k da I b' b k evzuu a so an mese e er d' 
o\l b" dd ı · mek Uzere Kara.köyden bir san. mesaı ar a ş arımı, ır uçu ır 

~da tıa mukabil ancak Anka. ır mü et sonr~. mese enın dala binmiştir. Sandal Sirkeciye senedenberi bütün hayat sahası hay?ti i?ti.yaçlarm ve ham mad --··-·~-----,.---
er~ g\inde dört vagon bira normal safhasına donerek buh- yanaşırken Konya vapur\!nt1:1 Metropol otelinin küçük bir o. ~enın gıtt~~ç: azalm~kt~ oldu. 

& ~~~~~illtnektP.d.ir. Eundan faz r~nİn kknd~·kendine geçeceğini clenizde bulunan halatının çekil- dasma inhisar eden bedbaht gu ve muthış vergılerm, de. 

~ 8ık Yüı;~~desine t~sisdi~lt.kn~kska!1- soy ~~e te ırf. b la mesi yUzUnden sandal devril- başvekil Şuşnigi,, Daşo ,::ehen. vaml: harp h~zırlıkl_arm~ ı:nem 
Sı " t •• .e. n şım ı ım an ıger t .. rr"' .. _n ı"ra ..... -, rı · :ı h b ı k" leketın sanay• ve tıcaretmı ha 

v ı.ı Ç ... .- "° .,..µ mJş, sandalcı fle mtlşterfsl d~ni- nemınoe ma pus u unan es ı , v -1
1 ~°' r. unltü yeni frigorifik rakı satı .. Jarma rok te·ı·r etmı·Jı, 1 d p t •· ·ıı kt rap etmekte bulundugu ve ar q~o 1 T :.- " :s Zf' dtlşmUşlcrse de kurtarıTuırş- nazır ar an ern er •ı ı la an -

~sr tn tı. a.ra da ihtiyaç vardır. ve rakı satışlan da hayli azal- !ardır. iki gün sonra alçakça. kurşuna zuy~ miitevakk~_f harek~tleri~ • "Du nslnııa dokunmrıyın" isııı•-
LI' ! Avr d . ·ı k mışt AIAk d la 1ı . t dı'zı.lmı·" olan harbı'ye nazırı şahsı hakları mudafaa edılemı. Ji mnnzume kiıalıını viUıyet topl.ıt-t" iorı upa an getırı ece va. ~ ır. a a ar r u vazıye • Şişlide avulcat Orhana alt bfi. ~ tırmrıktadır. "ltnlyay:ı açık mektup" 

sC ~ka; da uzun zamana mfüe· ten çok memnundur. ylik bir binanm üst katının du. Zehneri, Daşo hapishanesine ~ec~~ vaziyete sokmakta oldu· isimli risttlcniıı ele tetkikinden sonnı 
~İl\ 1 tır. İnhisarlar idaresi ken --------- varından iki bliyUk sıva dfü;mU;:; atılmış olan dostum Şviti, bir gu ıdı.. . loplatıırıiacağı s:ınılnıaktnclır. 
~~-ıe fazla vagon tahsisi için Gazi köprüsü bu sırada Dilber adında uir k:t- bucuk senedenberi esrarengiz Benım hareketımden evvel • Şnhrimiıılc bulun:ın iiçiincü u. 
•yet D ~ /\ t" t t fta mumi rııtifrıtiş Tnhsin t'ze• tedavi 

it tt . ~rniryollarına müraca. Gazi köprtisU 25 teşrinievvelde 1 dmm başına isabet ederek ağır bir surette ortadan kaybolmuş j-.vusturya meşru ~ye ar~ r- içln Avnıpn;)o r.ıldecektir. 
~ll~l§tır. Bugünlerde bu iıtin belediyeye teslim edilecek, 29 teş surette yaralanmasına sebebi- bulunan müsteşarlardan Steps. arı çalrşmağa aşlamı§ ardı. • Taksim hnhçcsi:ırlcki gazinoyıı 
D·~ ılcceğj ümit edilmektedir. rinievvelde resmi küşadı ye.pıla. ı' yet Yermiştir. Dilber Beyoğlu ky'yi düşiinüyorum. Etraflarına toplananlar gittikçe koııncıık nıcfrıışat niiınuııclcri, dün 

~raftan inhisarlar ida· caktır. hastahanesine kaldırılmıştır. Çok haklı olarak memleket. artıyordu. lıclediye reisi tarafından bizzat tel-
----~---~-------~------------- ~katblıgün~C~uhl~ •. kikc<lilmiıli~ 

e~ 
l't-ubu şarki memleket- haizdir. Bu itibarla, görüşleri. 

r- leri ve boğazlar mizde Prens Ojen'in, Büyük 
~ F rederich, Radetski ve Blüher-

~ilct cç~.nlerde Berlin siyasi bil. in yanında yer alması lazımdrr. 
r~ >'ubek okulunda, müda-
d~/e>litikas1 söminarinin mü. Boğazlara gelince general 
~lı gener<~l Horst Yon demiştir ki: . . .. 
ttr:~sch, "cenubi şarkinin as- Cenubu şarkıye aıt b~tun 
~ b·qtıanesi mevzuu etrafı _ meseleler ve ananeler, dogru. 

ı " n d d ... b.l b Q t konferans verdi. an ogruya veya ı vasıta o-
n Ctıeral ezcümle dedi ki: ğazlarla alakalıdır. Türklerin, 

~ U sahanın askeri ananesi Avrupa kıtamızm cenubu şarki 
~:~stu~ya ordusunun cenubu k~ş~.sindeki köprü~aşı sahası 
~t lllı ~~tlerini Osmanlı im· kuçuk olmasına ragmen, arka
~~torluğunun zulmünden kur sınd~ boğazların bulunması d~
"c h~k i~in giriştiği harplerle lay~sıyl~ bu sah~?'~ e~emrnı. 
fttj susıyle prens Ojen'in za- yetı son derece buyuktur. 
f~~ başlamıştır. Türkler, evvela Lo:z:and.ı, 

~ltııUrk mirasının taksimi, Rus ondan sonra yaptıkları muahe. 
~hb~ayılması önüne geçmek delerde ve hususiyle Montrö'de 
~i 1' Usleri, nihayet cihan har. bu boğazları hem yeniden tah· 
kiaj11~1la havzasının cenubu şar- kim ve hem de askeri işgal altı-
~t~i c Ve Avrupanm cenubu 

1 

na almağa mu;·affak oldular. 
n t ~ahiJJerinde askeri anane. Bugünkü Türkiyenin de Avru· 
~L Caıs etrn· · Al d k" h · · k' , rı~ll ıştır. manyanın pa a ı e emmıyetı - ı ou 
llıtını harbinde cenubu şarki hususta kendimizi aldatmıya. 
~bi~lt~ketlerinde faaliyeti de lrm - işte bilhassa bu bakım. 
bll'ıda 1Yle cenubu şarki saha- dan çok büyüktür. 

\ı teılok tesirli olmuştur ki, Halen lngiltere iJe Türkiye 
~~ b~ı~· Balk~~ ~emle~etlerin. arasında aktedilmiş olan yar. 

1 ~. B kendını hıssettırmekte. dım paktının tam metnini bil
~'.tı esk~dan dolayı. Avusturya~ miyoruz. Ancak, aktedilmiş o. 

1'1 ';ok b'~k~_ri a~anesi bizim lan bu mc'ni hir t~rafa bmıh
uyuk hır ehemmiyf!ti rak diyebiliriz ki, boğazlardan 

geçip Yamada Bulgar sahilleri. Ortodoks Patriki ile odanın ka. 
ne, Köstencede Romanya sahil- pısmı kilitliyerek bir saat ·firen 
lerine varmak imkanını bulacak bir mülôkatta bulunmuştur. 
olan donanmalar, bu iki mem- Hakim olan ka"laate göre 
lekete, bu donanmaların men· Rokalli, sulh uğrund ı Ortodoks 
faatleri birleştiği cephede yer ve Katolik kilisesinin müştere· 
aldırmak mevkiinde olacaktır. ken çalışması hususunda patri .. 

Cihan harbinde boğazların kin muvafakatini elde etmi~tir. 
Merkezi Avrupa devletleri Son hareket, asırlardanberi 
kombinezonuna girmesi, Rus. biribirinden ayrı bulunan iki 
yanm başma hepimizin bildiği 

kilise arasında bir işbirliği ya .. felaketi verdi. Eğer bogv azlar 
pdacağına dair olan .kanaatleri 

bizim tarafımızda olmamış ol- kuvvetlendirmiştir. 
saydı, cihan harbinin seyri 
bambaşka, hl'.\tta denebilir ki ta- Bir müddettenber:. iki kilise 
mamiyle 0 neticenin bir aksi 0 • arasında bir birlik yapılmasına 
!urdu. Boğazların müdafaası çalışıldığı hakkında rivayetler 
yalnız Türk tarihinin: değil, ci- deveran etmekte idi. 
han tarihinin de şanlı bir des- Papa tarafından patrikhane .. 
tanıdır. Zeitachrift für Politik de devam'.z bir mümessil ve pat~ 

• • • rik tarafından keza Yatikanda 
Papa ve pratik sulhu daimi bir mümessil bulundu. 

koruma çareleri rulması planının müzakere e-

D .1 H ald' I t bul u "dildiği zannediliyor. 
aı y er m s an m -

habiri bildiriyor: Papanın, bir müddettir, ha-

p T .. k" d k. h riçteki mümessilleri vasıtasiyle 
apanın ur ıye e ı mura -

hası Monsinyor Jozef Rokalli- sulh uğrunda teşebbiislerde bu .. 
nin birdenbire Vatikana hare- lunduğu malumdu. Bununla 
ket etmesi buradaki siyasi mah. beraber, Vakitanda, zaman za
fillerde alaka uyandırmıştır. man, Papalığın muayyen bir 

Pap:ı!ık murahhqsI, hart"kc- sulh planı t:ltbik etmediği h~k
tinden önce lstanbuldaki Rum kında tcbliğkri intişar etmişti. 

rol'daki karde~lerine yapılan fe. • lııslllcrc Ye Frnnsnda askeri le-
. l I ! h" l A mııslnr yapmış olan cskcrt heyeti. 

cı muame e ere Ş~ ıt ~an . vus mi?. aznsınılan Kıı:r~cri tnyynre fab-
turyalılarm halett ruhıyelerı na- riknsı rnüclürii binbaşı Avni, tayya. 
sıl izah olunabilir? reci yüzbaşı Enver evvelki sabah 

1918 de düşmana geçen fa. Anııp:ırl:.ırı şehrimize Hclınişlcrdlr. 

k · 1 d b · d l ' Heyet reisi General I\1\zım Orbay ac asır ar an en ec at arının 1 1• d·r. 1 Alb n h . . . . ve ıcyc 111 ıt1cr aza arı ay a a, 
ekıp bıçtı klerı T yrol toprakları. Alb:ıy Rızn ve Deniz Binbaşısı Ulu. 
nın sahipleri, kaybettikleri s:ın Parislc k:ılmışlardır. 
yurtlarım asla unutamıyan ve • Iloluda tetkikler y:ıpm:ıkııı olan 
bütün tesellileri birkaç tarlanın Ziraat Vekili Muhlis Erkmeıı Halke-

h l ~ı b · 1 vinde llolıı ııhalisi miinıcsslT!erivle 
atı~.aema _ıa~ a~an .. ~- ınsa:ı ar giirlişmilş, Iıu görüşme esnasında bil

bugun de ıkı dıktatorun bırle- lıass:ı ormıııı ve ziraat işleri iizerin
şen arzulariyle yerlerinden ko- de izahat nlmışlır. 
vuluyorlar. Sonra Dolu mcbusl:ıriylc birlikte 

Mevzuu bahsolan yine Ya. Göynük'c gitmiştir. Ziraat Vekili 0-

h d·ı·k ·d· '.> rarlıı ela bilhassa zirnııt ve küçük sarıl 
U. ı ı mı ır · . . erbabı ile lcnı:ıstn bulunmuş, dilek 

Muhakkak kı, hayır .. Bu ın.. ,.e ilıtlyaçlorını teslıit etmiştir. 
sanlar Avusturyalıdırlar .. Bun .. 
lar Brenner ötesinden sakin ve 
kötü bir Almanca konuşan fa
kat mihverin sağlamlığını tehli
keye düşürecek bir nifak yuva
'H teşkil edebilecek vaziyette· 
dirler. 

Şu halde idealizm nerede ka. 
lryor? Düşmüş ve mütehevvir 
bir şekilde ruyalarınm vıkılma
emı seyrediyorlar. Biiti.in bu 
hareketler siyasetten başka bir 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yann tercüme 

külliyatı 
No. 11·20 ikinci ıerı 
l l Gorio baba 

12 Deliliğin psikolojisi 
13 tıkbahar selleri 

Kr. 
100 
50 
?5 

14 Engerek düğümü 
~ey değildir. 15 Rasin külliyatı Iİl 

Südet Almanları, Danzig Al. l 6 Samimi Saadet 

60 
15 

manları için Mösyö Hitler bü. 17 lstalistik 
tün dünyayı heyecana düşürü. ıs Çocuk dilşürten1er 

50 
30 
tiG 
3(l yor. Fakat çelik mihvere yüz· 19 tlim ve felsefe 

binlerce Tyrollüyü feda ediyor
lar? 

T yrol mazisiyle menfaatini 
ve hürriyetini kıskanan eski A. 
vusturyanın bir vilayeti idi. 

Bu mıntakanın -.imalivle itti-
11ad·n:\ alem okın T vrot kartnl· 
':n·ıl·i 1 rıl ~·s. Rrır~k Ce:ıııhi Ty 
ıol 1918 <lf'ki sulh r>:uflhedesiy-

20 Mevcudu kalmadı 

'53! 
Bu serinin flatı ::i.30 k".ll1.l§İllı 

Hepsini alanlara rUzde 20 lskoı 
to yapılır. Kalan 4.24 kuru.şu 

l.2~ kuruşu peşin alınarak mü.ti" 
bnkisi arrln blrcr lira öden:nro~ 
'izC're üç tnkııite 911.ğlnnrr. 
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VAKiT 23 Ağustos 1939 

Tenıennimiz kabul edildi 

At yarışları iki hafta 
daha uzatıldı 

lngiliz Kralının . 
yeğenleri 

Harbiye Nazırından 
bir ihtar m ektubu 

aldılar 

İngiltere kralının yeğenleri ge. 
çen gün İngiliz harbiye nazırın. 
dan bir mektup almışlar ve na . 
zırın kendilerine mektup yolJa -
mış olmasına kendileri de hay • 
ret etmişlerdir. 

Filhakika nazırın bu iki gen. 
ce mektup yazmasının bir sebe • 

K 1 30 Av t 3 EylOlde yapılacak bi vardır. Mektup zannedildiği oşu ar gus os ve _ ~~:.·~~.~~:m,;:;!~~pib~:;\::.; 
Kıymetli valimiz Lütfi Kırda- defa daha uzattı. Biz bu imka - dan paralarını buna ~atırmaga mahiyetindedir. Şu halde kralın 

k , ·nd b. kararile ts _ nm gelecek sene için daha ge - mecbur kalmışlardır. üç yarışın yeğenleri acaba ııasıl bir suç iş . 
r m ço ~ erı e ır • t b l b. . . . . b. . k. b · ı tl 

Gandinin hayatı: 2 
,_ .......................................................... ············•··· 

Sulbü seven bir 
ihtilôlci 

Gandi hapsedilmJşti 

Fakat arkadaşları 
silaha sarılmışlardı 

~lf.~ 

tan bul at yarışları ilk defa ola • niş elde edileceğine ve stan u - ırıncısını, . ır veya ı ı w ı e e !emişlerdir! 

rak sekiz haftaya çıkarılmış o. da dahiç olmazsa Ankara kadar bulmak kabıl olamı~acagında.ı: Mesele gayetle basittir. Kra. Gaııdi ve Hintli ka<lınlar bir 
luyor. Spor sever valimizin bu fazla haftalı yarışlar yapılacağı. hemen herkes en aşagı 8-lO bı . lm iki yeğeni milli müdafaaya a-
kararı karşısında ne kadar se - na artık inanmış oluyoruz. l~t almı~lar ve bundan sonra da it bir sırrı neşretmişlerdir. Neş. 
vindigwimizi söyleme~ hacet yok. bırçokb ~ılmdse~erdpa.·adı~:mı bu ya. retmişlerdir, diyoruz, fakat ne • 0

- Bu nezih Türk sporunun her rışa a ıgın a 
Bu milli: Türk sporunun daha 

1 
d bagh . n ~gel r d~arışB- rede?. Tahsillerini yapmakta ol. taraf ta olduğu gibi nihayet şeh. ar a a se gırememış er ır u 

çok ilerlemesi, memlekette at ye. ..zd .. 
1
.. b'.t"' 

1
• ·k dukları lisede senede beş on de-. . 1 . w 1 . . 1 rimizde de lazım gelen ehemmi - yu en uç u yarış u un a a ayı 

Lıştıren erın çoga ması ıçın s · yeti gördüğünü memnuniyetle t 1 w d' w ·rt fa çıkardıkları küçük gazetede .. 
tanbulda şimdiye kadar yapılan .k0~1.amb ash.mla ragınl_ken ıgkerbe çı te, Şapografla iki yüz nüsha ka . 

zd kaydettikten sonra, burada ter . ı ı ı a ıs er a a ayı ay _ 
yarışlar çok a ı. . h t· d d b' t .d . ı· B . t h Ik b··ı·· dar basılan bu gazetede kralın 

• • y tıp eye ın en e ır emennı e mış ır. u vazıye a ı u un . . _ . . . .. . 
Ankara, İzmır ve hatta dıger bulunacag-ız. bahis! . ti kt tt· -· . ıkı yegenı bır tesadüf eserı vaz. 

bir çok şehirlerimizde ilkbahar b. teret~e ıhşe rat· ~~ mende ıgı gıl. mış oldukları yazıdan cftı1ayı har-
. . ı ıp ye ı ıçın e zarar ı . 

ve sonbaharda yedışcr, sekızer Geçen hafta ilk defa olarak olmuştur. bıye nazırının ihtarına maruz 
hafta süren ayrı ayrı yarışlar bir üçlü bahis tertip edildi. Bu ba çun·· k .. b'·t·· 

1 
t k b. kalmışlardır. 

w 1 f +-t u u un para ar e ır 

ayinde 

t 

b 
lı 

tı 

yapıldıgı halde, maa ese n> an - his herkesin fevkalade rağbetini yarışa bağlandığı ve diğer yarış- MESELE NEDİR? 
bulda. yalnız sonbaharda ve o da kazanmasına rağmen bizce iyi !arda pek az bir para oynandığı . 

8 ancak 6 haftaya münhasır kal - netice vermiş değildir. . . 1 b. kA hal. d Halbukı meselen.in aslı gayet " 
. ed'l ıçın para ar ır ye un ın e ve b "tt· B. ··ad .k. k ·~ mak üzere yarışlar tertıp ı e - k b. k k. 

1 d d.. ası ır. ır mu et evvel ı ı ar 
. . Çünkü bu bahs.in biletlerini al- anca ır ere ışe er e on • . . . ı.:o ~ 

biliyordu. Halbukı lstanbul gı. .. b tl d k .
1 

kt deşın okudukları lıseye, bır tay. . ~ . • . 
mak istiyenler mecburen erken • muş ve u sure e e esı me e . . . bıl 

bi büyük ve münevver, ·sporcu 1 h' 1 k b. k al yare dafı topu getırılerek tale - Dir müddet s9nra Gancli tek· ı eliyorlardı. Gandl mahpus _
10

• . . h' . . den ve hatta yarışlar başlama • o an ısse er anca ır ere r. b d .. t .
1 

. tk· re: 
bir kütleye malık bır şe ır ıçın b"l · t• B kt d ·ı- eye ers gos erı mış.. ı ga - rar Uindistana dönmüş idi. Dir lunduğu hücresinin pence e. na ı mış ır. u no ayı a ı ave . . . t 
altı haftalık bir yarı!} programı tm kt 1.~ d .. 1 .. hah zetecı kardeş bu fırsattan ıstı . tek düşüncesi vardı: lngilizleri den dostlarım sükuta da ve 

1 
eP . " , -· A d f b 1 e e en maASa ımız uç u . . .. t 

pek gayrıkii.fı ıdı. vrupa a ut o . 1 h lk . . d Y·ı t rt" fade ederek tayyareyı mukem • kovmalc • li.. Kendilerine ademi şidde il · sın ya nız a ıçın egı e ıp . . ırıı 
!şte bu noktayı her hususta ol- h t • . . d 1 ld y melen tetkık etmışler ve gazete- lngiliz avukatı, Hindli biı mükemmel bir silah o!d·u"·ol . eye ı ıçın e zarar ı o ugunu 1 . . "lk .. h . . rı 

duguw gibi vazifesinin daha ılk se. t b .. tt" k b · t erının 1 nus asında bu topa ıkı milli'-'ctperver oluvermisti. l\le teluar hatırlattı. Kcuuıle n• . . . .. e aruz e ırere u ış en vaz _ .. . . J • p 

nesinde hısıseden valı.mız bu~n: /ngilterede: geçilmesini temin etmektir. su:un ta.hsıs derek, .. ~-rokıler v_e deni elbiselerini çıkarttı .. Slila· ancak ademi iştirak ile. JJli ~ış 
kil imkan nisbetinfle yarışları ıkı lşte bu sebeplerle kaldırılma- planlı a~ .11~ topun ~utuı: hususı. lesinden gördUğil Sari'ye sarıl· rebeyi kazanabileceklerın ,fp" 

Londra, (A.A.) - Britanya sı icap eden üçlü yarışın yerine yet. ~rmı_ ıza.h etmışlerdı:. Gaze. dr, çıplak ayak gezmeğe başla- etti .. Bu sulh harbinin preıı-
rutbol faaliyeti cumarte::;i günü pek ala bir ikili bahis daha ih. tecılık cıhetınden fev~alade ~u: dı.. leri şunlardan ibaretti: Yelken şampiyon

luk müsabakaları 
lskoçya lik maçlarile başlami.;ı- das etmek mu··mk··nd·· Bö. ı vaffak olmalarına ragmen mıllı Yüzü bile değişmişti.. Ve ya Jng.iliz mallarına boykot .. ~· u ur. y e . .. daf . b. . -· rw' 
l1r. OntimUzdeki hafta İngiltere 1ikle iki çifte ve iki de ikili ba- mu aaya aıt ır sır neşretmış vaş yavaş tam bir sene znrfında Resmi İngiliz mekteple 
liki faaliyete geçecektir. hı·s ola w nd h k h olduklarından harbiye nazırının blitil k. k 1 t 1 1 . k b 1 cagı an er es er yarı. . y • n es ı ·ara c er er nı ay. oy rnt.. 

1 şm ayrı ayrı zevk ve heye • ıhtarına ugramışıardır. bir adam ol· İngiliz istikrazlarını redılP. 
Be~en Terbiyesi lstanhul l c~ iştirak: etmiş olacaktır. Bereket versin ki mevzuu ba.. ı·e r ~ n·o·lge··ı Su Sporları Aı"--1-~- A nıanyada: h" t · l" ı · t · ı da ı 

u .-. tu.1.U.5u• Aynı zamanda tabiatile her ya_ ıs op, gız ı ma meze ıs csıııe , ugiltere t~rafından ı ·eıeı 
LJ:m: B 11 (AA Al · rrşa iştirak edenler çoıfalacak ve dahil değildi. le,·hioe a•·aklandırnıağa hazır· i:lllcn bütün işlerdeki va:ıil I lk · er n, . .) - man mıl- ~ J J 

1 - stanbul ye en şampı- li takımınm gediklisi sayılan bir yarışta kazanan diğerine iş_ Vaka Londrada duyulunca her !anan Gandi, taraftarlarına şu terketmelc. ·ilıııi• ~ 
yonluğu müsabakaları, 25, 26, tirak fırsatını bulabilecektir. kesin hoşuna gitmiş, ancak ço • d'rcktifi veriyordu: 1ogilizler tarafından ".e1• trı 

1 d M d Sifling artık futbol a.ıeminden 
27 Ağustos tarih erin e o a Diğer taraftan bugun·· e kadar cuklarm babası bu meseleden hiç "tngiliz kanunlarına 0 kaclaı ohn hlltüıı şeref payelerını ayrılmıştır. Buna sebep Sifltn-
Koyunda yapılacaktır. yapılmakta olan yarışlar esna • te memnun görülmemiştir. yumuşak, 0 kadar iyilik ve hlls· '{etnıek.. bl' 

? M.. b k l 25 26 ;;~n sarhoş bir halde motosiklet d k. D h ı b" ·1 t l t ıı 
- - usa a a ar • sın a ı bahsi müşterek gişeleri er a ır aı e op an ısı ya · nü niyet göstererek ilant etrul lngiliz idaresinde çalışa r 

C C · ·· 1 · kullanmağa kalkması ve bunun ·ht' k 1 ki b b Lo d H fal~ uma ve umartesı gun e n sa- ı ıyacı arşı amamaktadır. Ge. pan çocu arın a ası r a- yeceğiz iti bu ataletsizlikten. a lfıınum memnrlann bti 
at 14 te 27 Pazar günü saat 11 neticesinde yolda giden bir bi· rek bilet satış gişeleri gerekse revud, bundan sonra gazetenin demi mliessiriyetten yorulan Hnlıatlarııı umumi gre\' yı1vıı, 
de başlıyacaktır. sikletliyi yaralamış olmasıdır. para veren gişeler çok azdır. Bil. yine faaliyetine devamına, ancak lngilizler nihayet başımızdan ları ,.e muhakeıneJerdeJd nı 

3 - Beden Terbiyesi hüvi. Hakkında polisçe yapılan talı hassa tediyat işi o kadar yavaş bütün yazıların kendi kontra - gitmeğe mecbur kalacaklar· larm işlerini terketnıeıeri ... t. 
yet cüzdanım hamil olmıyan kikat kendisinin hapis cezasına görülmektedir ki bir çok kişi lünden geçmesine karar vermiş. dır .. " 22 Ağustos 1920 de Gandı ııı· 
hiç bir sporcu mi.:sabakalara paranın tediyesi geciktiği için bir tir. 1ste Gandi "medeni itaatsiz raftarlan bti'-·ük ateş barrıı - çarptırılmasını icap cttireee':- k" k · "' 
almmıyacaktır. sonra 1 oşuya bilet satın ala- lik" nazarıyesini bu şekilde Ol" lan yaplyorlardı. 

4 - Yarışı ikmal eden her tir. mamaktadır. Tertip heyetinin bu Moda: taya attt.. l\Iahatına defterine şu sııtır· 
tekneye bir puvan verilecek. Berlin, (A.A.) - Rayhş be- mühim noktayr nazarı itibare aL Mahatma ancak 191 !l sc>ne. laı-ı not ediyordu: o· 
tir. Ayrıca geçtiği tekn e ad edi den terbiyesi futbol birliğ;nin masıru beklemekteyiz. ~tndc harekete geçti. Vatan "Hindistan bir ateş cliynı'ı 
kadar da puvan alacaktır. 3 gün neşrettiği bir tebliğe göre, bu S. A. 
clevnm edecek yarışlarda elde yıl muhtelif bölgelerde 25.58-1 

edılecek puvanlarm mecmuu takım turnuva maçlarına gire. 
o teknenin kazandığı sayıyı cektir. Bunun 10.019 u gen~ ta-

Kocaeli at yarışları 
Kocaeli idarei hususiyesi ta· 

rafından tertip edilen yalnız ya
rım ve halis kan Arap atları a
rasında yapılan Kocaeli at ya. 

gösterir. krmlardır. 
5 - Yarışlar beynelmilel 

yarış nizamnamesine göre ya
pılucaktır. 

6 - Yelken rotası geçen se-
nenin aynıdır. 

7 - Hakemler: Ahmet F et. 

Berlin, (A.A.) - Bu yılın ve rışlarma geçen pazar gUnii 1z
ö:ıtimUzdeki spor hareketleri · mitte başlanmıştır. 
nin olduğu gibi futbol faaliyeti- Koşulara giren atlardan d~· 
nin de hedefi, gelecek oli'1lpiyat- kuzu lzmit '\'ililyctı dahilirıclck. 

Iara hazırlanmaktır. Bu mak .. damızlık kısraklarda.n ycti.;;ti. 
geri Aşeni, Abdurrahman Ben. satla Almanyanm cnterıır.syo- rilmiş atlardı. 
lioğlu, Rıza Sueri, Harun Ol- nal oyuncularından iki tal:ım Yarışlar güzel olmuş Ye şıı 
man, Behzat Haydar, Mühendis teşkil edilerek, gelecek günler· neticeleri Yermiştir: 
Hüsamettin, Sırrı Baydar, Ziya de biri Magdeburı:;, di~~rı Kam- 1400 metrelik tay lrnşıısuıııı 
Kaptan, Nuri Bosut, ve Bekir nits muhtclitiyle olmak Uz<:>rc Ahmet Keseli'nin .Nebile i;;imli 
Macur'dur. tayı; 1,45 dakikada birinci. Hii-ilk karşılaşmalar yapılnı.:aktır. 
Atletler f en erbahçe Stadında seyin Kulelinin Nerakli~'i il:in. 

C_alı-bilec:ekler h d ci. 
r- Le istan a: 2.200 metrelik Halkevi kc·şn-

Beden Ter biyesi lstanbul 
1 A . 1 y d AA) _ Lchist:m sunda Rasim :Meralın Ceylanı 

Bölgesi At etizm 1an ıgın an : Varşova, ( · · 2,30 dakikada birinci. 1brah.nı 
Milli Takım elemanı ve Tür- futbol federasyonu antrünor o-

Özkanm Sevimi ikinci. 
kiye birinciliklerine Bölgemiz. ;arak istihdam ettiği lsl~oçyanm a.OOO metrelik Kocaeli koşu· 
den girecek olan bütün atletleri nıcşhur enternasyonal oyuncu. sunda Ahmet Keseb!rin FJjcıPri 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma tarından Elex Pamesle yaptrK;1 3,45 dakikada birinci, HaMıı 
günleri saat 17,30 dan itibaren mukaveleyi bir sene mlldddic Alparslanm Kurnazı ikinci ol-
Tak.sim Stadmdan Salı ve Per. temdit etmiştir. muşlardır. 
şcmbe günleri aynı saatte F e-
nerbahçe Stadından ve antre- l · d 
nörlerden istifade edebilecek- Bu garıstan a: 
terdir. Sofra. (A:.A.) - Bulg lr fut-

Yozgat güreşçileri 
çalışıyor 

Yozg-;ı t. ( A.A.) - :iG, G 1. Gli, 

,!aşlarının düştükleri hatayı !':'ih 

le izah ediyol'du: 
"Altmış milyon Hindli hiç biı 

zaman doyasıya yeme!\ yeme. 
mi~lerdir. Evvelce Hindistaı 

lcngin bir memleketti. Çünkü 
ıstı11salı1tınr A'.vrupaya satıyor 
d•ı lngiltere manifatura eşyaı:;ı 
nı satacak yer aradığından, bi
zim istihsalatımızla. yok palrnsı · 

na takasa başladı. BugUn Jn . 
A'ilterecle bizim ip!iklerinıiz iş 

!eniyor .. Tuzu inhisar altına ı:ı· 

I-:r. hlikfımct maliyet fiyatınıı· 

luvor" 
• • • • 1 ııı' 
Fakat yeniden kan dök!l """ 

Gi•· 
°3;" başlıınıış, Malegaon, 

1111
• 

lel<. Assam gibi yerlerde n1ll 

rebe ba~lamıştı. 
1 

~· 

Şa,·şorada nümayi:;;çiJer ıııır" 
tiz askrrlerini kışlaların!\ ll

1
.,,1. 

3ctmişlcr. sonra ia ateş ,·cr~el" 
1ır ld~i kurtulmamacasıııa ı!İ 

d. Jıı 
~ini idi ı E>tmi'}l"rdL Gan 1 •11e 

.. il 
liz imparatorluğu mUnıesı:;ı 
$U mektubu yazmıştı: ,, 

d\I 
"İngiltere ~Iabatuıanın ıl> 

luğunu zannetti. Fa kal o nnc:ct 
J ıiııl) misline satıyor .. " IIindi~tan ile birlilde :ıil111 ' 1 Jl 

Ganclinin bu idtlialarıııda h0l '>Ulaeaktır. İşte bug,Uo 1.;11
111 

ki rc..kkl vardı.. Fakat lnı;ilte .ıksini ı.sbat ediyoruz.:". ··Adt' 
.-e .•e Hindistana medeniyeti ge llindıstanın sulhu ıçın et 

til'""l:ş. tren yolları. mühendis mi şiddet" mümessilinin ser~~~' 
?eri \e bilhassa doktorları ile bı ·Hrakılması kap ettiğini ın1'·"" 
dtm,. milyona medeni hir ha. :!den hükumet Gancliyi ınh 11 • 
::at temin etmiş idi.. 'tın\ş idi.. ·ıcı1 

ı Ü .. Jıl 
LK M CADELE Fakat işini gayetle ırı 

1
.,t 

ı n tcllicens Servis onu tevkif et· l!Jn tellijens Servis bir nı 1:~;;1' 
tniş idi. Halk arasında pek ıne:~ ;onra onu teluar tcvlii l et 

tti .. hur olan bir kabartma Ganclly1 ıltı sene hanse mahkunı e 
1
c· 

h . . , k etil hapishanede kendir işlerl\en Ancak arelifita ıştırn a·rde 
"'Öslerir .. Hapishanede eski ln ııcğ'e karar \·erdi~i tak 

1 
• ..,. • ıııcil 

ıı,11: zavukatl diz çöknıiiş. Alla 1cendisinin seı·best bırak' 
1111

• 

ua sessiz<'e dua ediyordu.. Fa· "'ı ~ö,·leııdi Fakat Gandi · 
- ~ · ·· cc' '1 

kd taraftarlan şiJ;iha garılıtıı'3 nu sicl<l"'lc l'Cddetti, ve şu 
Pentat1on M üsahakalan bol federasyonu yeni tzı;ld 1 edil· 72, 'i!ı, 87 siklcttc Tiirkirc Jıi 'ı1dı hile .. Kurşunlar vızır. ,·ızıı 'll \·Prdİ: Jfl' 

Beden Ter biyesi İstanbul 
Bölgesi Atletizm Ajanlığından: 

Is tan hul Pentatlon birincilik 
mi.isabakası 26 Ağustos Cu. 
martesi günü saat 14 te Fener. 
bahçe stadında yapılacaktır . 

miş olan Slovakya fedeı"<ısronu 

ile yaptığı bir anlaşmada, Gul. 

gar milli takımı Slovak miJii 

takımı ile 10 eyliilde Tresburı;-
da ka rşılaşaca l<lanl ı r. 

· · · t' t• k .. b 1 B. d d ·· d.. i:-;;leror, tn~ilizler mukalıc>led rıncısı ye ış ırme uzcre e' cn
1 

ır ıno a mc~n.uasm a gar u. 
terbiyesi birinci sınıf giire:;; ı;ıc· 1ğü1?üz bir ~eniz kıyafeti.. B~ mo- !>Ulunuyorlardr. 
rıitürü Kemal Tiirkcl Yozgat. delın çeketı ve pantolonu grı renk Julianvalabanda allı yll 

spor bölg-csine gelmiş Ye ı::f'rti~i tedir. Kırmızı ·;e mavi islemeler. Hinnli muharebe ederek ölınliı;: 
~-e•lı kit'i ile ıoalı~mağa l.;ı1şl~:- le işlenen bluz beyaz ketenden .

1
lii. Pcn('apda lngiliz ta~·yarelPı'ı 

nıı~.;tır. ldir. nümayi~c;ilori bombardıman P 

"!~u tekli fi rec1'1ediyor11 n
1
·diS' 

• 1:1 ın 
~illı. kaplanı pençelerlnı tor· 

. l para ta•1tl:ln .:;0kmechkc:f' m ıı· 
bil' t 

!~ık il.:- h<'nim aramda biç 
·aı::ın·t olamaı .. " 

· (Arkası ı·ar) 
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7-VAKIT 23 Ağuatos 1939 

HiKAVE 
Gizli gardım r- YA,ZAN: 

1 Hikmet Münir 1 
te 411 llıckın, annesi de öldUk-j iki kadınla kaldığım zaman et

il son k beııı ra alan mirası yerken rarı yokluyor, ortada bize alt 
tı. Yanına almağı unutmamış- çalınacak bir şey göremiyor-

};' dum. 
ı re ~kat şunu söylfyeytm ki, A- Buna karşılık olarak ben 
tfrl alan ru i rastan ·ı kram sure- dansa kal kınca, Ali yerinden oy
le ~:edimse de, l~mcdim. içki, namıyor, sonradan locamıza ge-

b 
şıru asla hoş değildir. O len kadınla kendi arkada""mtn 

epı • y 
e olan biten hAdiseleri iyi- yanından - bir cinayet çıkacak· 

:1~reb1Idim. mış gibi - ayrılpıayordu. 
t'ıı bir akşam beni "Ta-

8" barına götUr.:IU. DördüncU şarap ısmarlandı. 
ltt leapıdan içeri girer girmez ilk Kadehlere tevzi edildi. Şarap şl
~ bana, yukarı kat localara şesl, içerisi buz dolu, parlak ko
'llıa~ i vaya yeniden kondu. Vzerine 

"'ı Şarct etmek oldu. beyaz keten bezi örtUldUkten 
.... ~rada daha muhafazalı otu- sonra Ali birdenbire coşar.ak bir 
·11111r· d h .\ • a a iyi eğlenllirmtş... dans daha yapmak Uzere yerin- • • 
'Qı ı sonra yüzUmüze gülen den fırladı. Facia aklörltrir.dtn Jaklin Vtl.s ilt Ameril·n111n yeni yıldı:lnrıncla11 Briyan nonlty "llapishant kapıları 
~ktnıı bir gençten de, yanı· arka.sında'' i.sinıli 11c11i bir film re 11irmeiie bı,./1111.ı;<lımlır. Resmide çok bejjeııilcıı iki artist filmin bir .sah. 

Bulgaristanda 
Alman faaliyeti 

Sofyayı ziyaret 
maksadiyle 

Her gun yüzlerce 
seyyah gönderihyor 

Sofya, (Husust) - Almanla 
rın birkaç ay içinde Soryayı zı. 
yaret etmek üzere Bulgaristana 
gönderdikleri seyyah kafileleri
nin sayısı çoktur. Muhtelif Al
man teşkilıitlarına mensup mU· 
tehassıs, Alim, fen adamı vesa!r 
kafileler Bulgaristana gelmek
te ve dostça karşılanmaktadır. 
Almanların Hitlerugent teşkilA
tına mensup 150 Alman genel 
iki gün evvel Uranus vapuruyla 
ve Tuna yoluyla Lom iskelesine 
çıktılar. Orada asker! ve mUlkt 
makamlar tarafından istikbal 
edildikten sonra Soryaya geldi
ler, burada Bankı mevkfln ~e 
Bulgar (Kırmızı Haçhlar) teş

kilAtına misafir olacaklardır. 

IQ il iki "artist'' kadın, çağır- Fakat dışarı çıkarken bana, 11csinde gurulıiuor-
'-ıııı istedi. yerimden oynamamakhj'ım, o A • ~~ti "artist" geldi. Birinin f~lnc;~e kadar loc~da kalm:k- s , .. nema a 1 em ,· n ,· n en k u• • ç u• • k y ı I d 1z1 merıka hakkında 
•tıt rı Permenand yaptırayım l~n:a;ı n~n::~:ı. arette u- bir İSlalİSllk 

''rben • yanmış, parlaklığını En zengin cumhuriyetle1 
Kanada ve Meksika ~k~~~,h~.:~::~,t~:~·~~: :.~: ~=~:~~:~::!~~~:!~,;.:!~:;~~ S A~ N H > V 

a a ziyade bir İspanyol ıeıını reket etmesi lmkAnsızdır. Mllletler Cemi ti · >'U andıran buğday renkli. ye nm neşre 
il Cek ağızlı ve iri kestane Nitekim bu serer de öyle ol- tlğl son lstatlstlk!ere nazaran 

:ı göı1u bir taze.. du. Esasen Ali dansa kalkıncc1 1 •• k b •t h 1 d şimali ve merkezi Amerikanın 
.... ıı sordu: beni de beraber dans yerine in- am uç ar lŞ ol/ u l e a ta a mesahaisathiyesl 22706000 kilo· 
.... 1'le içersiniz? dirmek için ısrar eden sarı saç- metre murabbaıdır. Bu yerlerde 

Şarap. lı kız aramıza sonradan katışan b • l J l k yaşayan insanların sayısı da 

~~tBıİ:kın" ooyadım ta>•· ::-::~::~·;,~:;:: ::::~~ .::::; ın erce U o ar az an l g o r l6~!
0

:i~~.~~: murabbaına 7.< 
dır.~ eraber, kibar, ihtiyatlı- k d insan isabet etmekte olup bu 
tı aras d ld ğ 

1 1 1 
oymayor u. Sinema Aleminin en kUçUk yıl j dığı feryatlardan ve ellerlnı lkt A d tııi~ ı a 0 u u ç n Y - Aksi şeytan: bu seter de o ka- dızı kimdir biliyor musunuz?.. çırpmasından kendisini sevdı.11-1. m ar vrupa a 
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·
2 

dir. 
bir l leke sUrdUrmiyecek dar gUz 

1 
bi t 

1 
ğ 

6 
GörüldUğU veçhlle Rusya da. 

her lst""rette bulunduğundan e r ango ça ma .t Şimdi muhakkak birçok kimse- nl anlıyarak memnun olmuş- hll 1 'k A ik 
d en başlamıştı kJ, hislerimi yeneme- . . oma sızın mer a memle-

Ql>e<f cmı ikram eder; yalnız . ler Şırley Templ dıyecekler .. tur.. ketleri Avrup kılasıdHan "B~ 
laııı Uz mata seım~. O rı.P. ~~n ~ ~'!'ı'A 1?1'W ~e HaJ"Jr, Şlrle7 artık gelinlik bir Sand7 ikinci olarak da kendJ- bu,.ulc defa daha bU UktUr !{. lzı ifrit keıslllr. yumu,ak. eliiie biletimi ve!'mi9 sinin baş roıu oynadıtı bir film .. y . olarak locad ld kız oldu .. Çocukluktan çoktan merikanın en zengin cumhurı-
Şar an sıyrı ım ve aşa- kt çevirmiştir; fakat rejisörler bu 

\. ap geldi. Bir tabak da mey ğıya inerek Alinin yanısıra dao- çı ı.. tnmde de kendisinin erkek ro- yetlerl Kanada, Meksikadır 
~~ aen, batakhanede incll o- setmeğe başladım. Hollvudun en kUçUk 1Une çıkmasını muvafık gör- Müttehit Amerika devletlerlyl• 
l'ti n bir papas gibi gazoz içi- Ali beni o halde görünce, U- zannolunduğu gibi on, on ik düklerinden küçük yaramazın ~lrllkte buralarda 

200 
milyoL 

11ın. İki kadın ve Alı" şara· u ü k d ' ınsan yaşar. Avrupada yaşayan 
el ç ne a ının locada yalnız yaşında değildir. HattA o Bk de ~Uzel sarı buklelerini kesmişler- 1 1 38 "ıllldılar. k Jd ğ . nsan ar 5 milyondur. 

<1 r lk a ı ını hatırlamış olacak ki, fa beyaz perdede görUldüğU za dır. KUçUk yıldız çok bUyük bir 
cı ~ 1• Uç ... Bir, iki, Uç ... Bi- yıldınm gibi fırladı. Ortada bı- man henüz yaşına bile basma. rol aldığı ikinci filminde fev-
" rap şişesi bitti. kt .5-. k d <1lr Ik· ra ı". a mın şaşkın gözle:-ı mıştı •. Sinema Aleminin en kU- kala.de muvaffak olmuştur .. 
li ıncfsl ısmarlandı. önllnde merdivenleri Uçer beşe•· Ancak bu filmin hazırlanması 

Müstakil 
Macaristan e:r şişe şarap yedi liradan tırmanarak yukarı kat locaya çük yıldızı daha kundaktan ye· biraz uzun sUrmUştUr. ÇUnkU 

t ecek ... Fakat Ali ehemmi- çıktı.' Az sonra bizim loca ıstı- nt çıkmış bir masumdur. Bu ka- daha bir yaşını henüz dolduran 
"erınıyordu. Yalnız ikinci kametinden iki şiddetlf tokat se- dar kUçük yaşta, daha doğrusu bebeğin gUnde dört saatten faz- Orta Avrupa müvazene· 

tattl)arabın yarısına gelindiği si işittim ve bu arada bizim ya- henüz bir bebek iken yıldızlığa la çalışması sureti katiyede me· si için lüzumliıdiır 
k " kadınların, - bir üçüncü nımıza gelen UçttncU kadınm bUyUk bir kabiliyet göstermiş Yıldız Sandy nedllmiştir. KUçUk Sandy kuv- Budapeşte, 22 (A.A.) - Harl-

''claşıarını daha - bir şeyler kopardığı muhakkak olan bir olan bu çocuk kızdır .. Demek k! \"etli ışıklar altında hiç şaşırma- ciye nazın Kont Csaky, Macar 
l't:l)ınak istiyormuş gibi yan- çığlık duyuldu... kızlarda artistliğe karşı daha Sandy'nin babası bir sütçü . dan rolUnU mükemmelen yap. ajansına verdiği bir beyanatta 

a Çağırdıktan sonra, hemen Hep beraber yukarı koştuk. bUyUk bir temayül bir kablllyet dür .. KUçük artist ilk filmi için maktadır. ezzUmle şunları söylemi~tir: 
-~ııa oturtmak gibi bir em- Ali Bıçkın, yere, apaş dansı ya. varmış.. angaje edildiği vakıt annesinin Aimanyada ve !talyada bulun. 
... Yapmaları Ali Bı"kının par gibi yarı yuvarlanmıf ve da- Bebek yıldızın haklkt ismi Yarının en bUyUk yıldızı ara- d - b b t .... .., yardınıiyle kendi elile kontura- - ugum zaman ya ancı mat ua _ 

1
• ea. nını sıkmıştı. ğınık sa" lan, kızaran yUzUnU Sandro HanviJ'dir. Fakat sine- sına katılacagından hiç şüphe ta k 1 •1 . . ... 1 "ilk .., tını imzalamıştır. . çı an yazı a::- ve ı erı suru en 

ın renk vermiyordu... yer'-·er kapamış olan kadını gös maya intisap eder etmez bu <:O· edilmıyen bu küçük artistin ya- k b" 1 d·- 1 k t ~ om mezon ar, .ger mem e e • 
1\ • • • tererek: cuğun da ismi değiştirilmiş V" Sandy sinema Aleminde dUn- şından çok daha bUyUk halleri 1 d t .. 1.1.•. b' t• -.el er e mevcu sınır ı ıgın ır ne ı. 

diğimlzdenberi arada bir _ Namussuz karı, diyordu. derhal Sandy diye vaftiz edil- yanın en se\ imli çocuğu olarak vardır .. MeselA kendisi uyu tul- cesidir. Halbuki diğer taraftan 
da ediyorduk. Ben tom- Onun böyle yapacağını zater. bl- miştlr. Sandy daha on bir aylık kabul edilmektedir. Filhal(ika mak istenildiği zaman tehdit e- Macaristanda, Almanyada ve t. 

1
a törUnen, fakat hakikatte liyordum. Geldim, baktım: şa- iken Bing Krosby ile Joan Blon- bilhassa erkek elbisesi giydiği dlllrse derhal yatağından doğ. talyada tam bir sUkunct rnevcut
ıt hır ıstıraba eslrmlş gibi raplan içmiyor da, döktiyoı. dell tarafından çevrilmiş olan zaman kUçUk Sandy bir kat da- rularak acalp acalp bağırmağa, tur. 

1 
''akıt meyus tavırlar da Nah ... lşte şu parlak kovayı gö- "East Side Oh Hevaln" isiml! ha gUzelleşmcktedir.. cevap vermeğe başlar. Hiç bir kimse, Macar hük\ı • 

1
:a11 kızla dönUp seğirtiyor; rUyor musun; bardak, bardak rtlmdekl çocuk rolU için angaje Birçok yıldızlar bu kUçUk Bugün için sinema Aleminin metinden ve yaht~t Macar hari. 

te e İspanyol tipi narin gUze· onun içine dökUyordu. Bu oıl:u edilmiş idi. meslektaşlarım sık sık ziyaret en kUçUk yıldızı olan Sandra ciye nazırından t·ir şey istemiş 
"ll:ıe oynatıp dolaştınyor- her zaman böyle yaparlar. !ki etmekte, onunla şakalaşmakta Hanvil (Sandy) nin boyu 67 arzu etmiş veya talep eylemiş de. 

\te kişi bir araya geldi mi, daima u- Beynelmilel otomobil oynamaktadırlar .. Bilhassa Nan santimetredir. Uç karış boyu ğildir. Hiç bir kimse de herhangı 
L dans sahası üzerinde tepi- çUncUsUnU çağırarak erkek, l Grey Sandy'e: olan bu çocuk haftada binlerce bir teklifte bile lulunmamıştır. 
'en b yan• an , or lriblrlmize şakalar ya- dansa kalktığı zaman şişedeki s - Beni seviyor musun· lira kazanmaktadır. Bu da bir Emniyetli ve müsmir dostluk. 
~' Çarpıyor, sonra yerlere şarabı döksün ve böylece daha Bern (A.A.) - İsviçre otomo- Diye sormuş, kUçUğUn çıkar- ıayat cilvesi!.. lan ayırmaya vfyahut azaltma. 
./ etlJerek soğuk soğuk ar çok şişe ısmarlanarak daha iaz bil bUyUk mUkA!atı için yapı· ya çalışmak, sulhün idamesi ve 

.\ 0 rduk. ıa para sarfedilsln diye ... çun- lan yarışların neticeleri şun- •

1
:··-··---..... -K ... -··-i~=r-ç---·f;j·· ...... -······-·--.. 1 Macaristanın hayati menfaatleri 

lleak, locamıza UçüncU ka- kU her şişenin üıerinden bir ko- lardır: 1 aleyhine çalışmaktır. Macaris • 
lk~elince, Ali dansı kesti. He· misyon alıyor ... Ben, her ,eye 218,4 kilometreden ibaret o- 1 tanla dostları arasına soğukluk 
'kı~iıin bi'rden dansa kalk- tahammül ederim; fakat aldan. lan yarışta: sinema haber 1 eri 1 sokmaya ve Macaistanı dostla -
>o tınııza asla müsaade et- mağa asla... ı - Lang "Alman" Merce- ! rından ayırmaya çalışmak. bey-
~ l'du. Ve dışan çıkarken Barın he· des • Beng marka otomobille, 1 ! ......................................................................................... - .... : hude zahmetlerde bulunmaktır. 
~.'J. taıımatı bana, locadan dı- sap görme yerinde, paravanrn saat 24 dakika, 47.6 saniyede · • Fransız yıldızı Anna Bella vutta bulunacaktır. Zira Macaristanm dostlan 
tı~lkıp bir Ia.hze haşhaşa kal- arkasından, dayak yiyen kaı:Jı- vasati saatte surat 154.6 kilo- ile evlenmiş olan Amerikan ar. Serin memleketin<!en Hollvu- biliyorlar ki kuvvetli ve müsta 
öl!( ıı bir esnada söylemişti. nın şu sözlerini işittim: metre •. tistl Tyron Pover Pal'isten ayrıl· dun kızgın güneşi altına döner kil bir Macaristan orta Avrupa 
'lıılt Sebebini izah etmemişti. _Bende kabahat var mı? Ar- 2 _ carac Ciola "Alman'' mıştır. Ayrılırken gazetecilere dönmez derhal yeni bir füme nın siyasi müvazenesinde elzem 

ıı: kadaşlarım içki içmiyor, doktor Mercedes - ben2', 1 saat 24 dn. bir ziyafet vermiş olan artist bnşlıyacakur. bir unsurdur. 
\ 1~lclnıiz birden dansa çıkını· onlara bir damla bile ağızlarmalkika 50.7 saniye. Paristen çok memnun kalını • Brodvay tiyatrolarında bir -o--
ll · nen çıkınca, sen otur. koymağı menetti. Mideleri h":l· 3 - Branvhitsch "Mercedes · olduğunu bildirmiştir. çok piyesler oynıyarak mu\'af- Kereneski evlendi 
t~~rurken ben çıkarım. Ye- rap, böbrekleri mahvolmuş. Fa- Beng" ı saat, 25 dakika 57 sa- • Eski patinaj şampiyonu gli. fakıycllcr kaaznmış olan Fran- Martins Greck • Pansilvanya 

1
._ti n kadını da dalma göz kat geçinmek ,yaşamak zoruyla niye. zel Şimal yıldızı Sonya Heni a. şo Ton Holivuta a\·det etmiştir. 22 (A.A.) _Eski ıwuvakkat R 9 

lle • tut, demişti. zavallılar her şeye razı oluyor- 4 - Mtıller ••Auto. Unlon'' ı na\'ntanı olan Osloda tatil ayla· Birkaç hafta isti rahattan sonra hükl'ımetinin ı.efi Kerensky bur34 
hı~ bu manidar sBzlerin sc-

1 
lar. Den dUkdUmse, arkadaşla- saat, 27 dakika 1,3 saniye. rını geçirmek isterkl'n Jlolinıt eski karı!;ı Joan Kravrord ile da A\'ı.ısturyalı Lydia Tritala ile 

1 
t birçok yollardan izaha! rımı korumak için dökdUm .. ne. 5 - Novolari "Auto. Uni0n" tan gelen bir telgrar derhal av- birlikte yeni bir film çevirecek· evlenmtşt:ht. 

clı1~· • A<'aba kadın hırsn ni dö,·mek reva mıdır?.. 1 saat, 27 dakika 8,6 saniye bir de tini icap ettirmiştir. Son ya tir. Kerensky 58 yaşında, kansı~ 
·Alı dansa kalkıp da, ben HİKMET MÜNİR tur geride. Heni en çok bir eylülde lloli- yaşındadır. 
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Denizler için 
- 19 -

harp H de k d •• 23 Çarp.mba 939 a 1 m azasın a m us- zi~~~3~tr~~~~:ı~:~~!: 
n, ajana ve meteor0loji babefle"' 

- Ah .. işte bu gUzel işaret .. 
dedi. Eğer Napoll donanması 

cıkmış ise - ki buna muhakkak 
nazariyle bakılıyor - Hatla
rımızı geçememiş demek .. 

Sonra gene tebe88UmUnU kay 
betmeden erkAnı harbiyesine , 
döndU: 

t e f ı · ti e fıS.15 - 14 MUzik CK&J'Jflk pfUI· pe ımar aa ıye erı :r~~~=.::,~ 
sal heyeti. 20.1~ Konuema. '°! 
Memleket saat ayan, ajalll fi 
meteoroloji haberleri. 20.50 ...... 
müziği: Okuyanlar: Meaıare' 
nak, Necmi Rıa AhısJıan. çalll' 
lar: Ruşen Kam, Refik F~ 
Cevdet Kozan. J - Y eAri ,.,..
• Hicaz prk.ı (Bilmem DiY' ~ 
buseni) 2 - Tamburi CelllU_~!; 
caz parkı (Hep sayei ~-
gönül) 3 - Nobar - ffic&Ş ~ 
kı <Ağlamış gUlnıüe cef"1' .-

00 k UZ köyde 23 kilometre- ~!;-,~~=-~ 
lik yol yapıldı de varsam) ~ - Şehnaz ... ~ 

maisi. 6 - Rabmı Bey • SUIW'"' 
Jlgr:ı, - iİlm ~;,ylerinde eal muhtelif ç9f1Mlere mecmuu fk?'kJ <Blr sihri tarap) 7 - )I~ 

lık k' ·runrr ası i~in kö}I ILanu- 13 7 m. varan kapalı mecra yap Süreyya • ~uzinak şarkı (~_...1 
nuna iıtim den fuı.yette hulu. tmlm .. tır. medi zalim sana bu ahu eıu:-..M 
nulmaktadır. Köy yollannm münakalede- 8 - Arif bey - Hiculılr ,..-, 

Halk ıahıi çalıfmalanndan ki mühim vaziyetine binaen do- (GUldU açıldı yine gül yUsltl ~ 
alabildikleri az bir zamana rağ. kuz köyde 23 kilometrelik yol 9 - Halk türkilaU (MecD-;.. 
men köylerinin temizliğiyle tamir etijrilmiftir. '~yllmı. gördüm) 10 - """' 
meşgul olmakta ve bu suretle Gerek ecnebi maddelerin ;ir- turakUsU (Yıldı) 21.30 (l(Oll 1"' 
de sağlıklariyle ilıili itlere kıy. meıine ve aerekM kau vukuu. haftalık posta kutusu). zı..f6 f# 
met vermektedirler. na mani olmak üzere dört köy. geli plaklar· R. 21.50 M~ ~ 

Kaza dahilinde Mayıs ayı j. de sekiz kuyu bileziği yaptın). listler>. 22 Müzik <KUçUlı ()11 
çinde 707 ev, 526 ahır, 312 he. m19tır. ra - Şef: Necip ~kın): ı- fil'' 
lanın badanaları yapı!mıştır. Köylüler fazla vakitlerini R?'dahl • Melodl 2 - J. ~ • 

Köylerde çeıme ayaklarının köylerinin imarı için memnuni. Bizde (Vals). 3 - V. ~I 
verdiği suların hasıl ettiği gayri yetle sarfetmektedirler. GUzel sanata: töreni (U it1tiJ 
sıhhi vaziyetin ıslahı için de 4 - Max Scbonherr • Alp p 

Amasra limanı 
Ie:inin dans havalan. 5 ...- 'I •,, 
Noack - Romantik uvertt11.,_. 
Miroslav Shilik • lspanyol ,,. 
23 Son aans haberleri. İfrll*'~ 
ham ve tahvilat. kambiyo • 11 Ot'. 
bol'88.8ı (Fiyat): 23 Millik~ 
band • Pi.). 23.M • 2• Y 
program. 

24 Perıembe 

in 
o 
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Şehir tiyatrosu artistler inden 

Vasfi Rıza 

Bulgaristanda garip 
bir mecera atlattı 

lntıhar eden Romen Binbaşısının 
Oda komşusu olmak dolayısile saat-
. lerce sorguya çekildi 

On iki 
liralık 

9 -VAKiT 23 Ağustos 1939 

r1ıilyon 
r11 iras 

Eski bir nazırın mirasl 
taksin1 oluyor 

.Sason ailesinin şayanı Musolininin kızı 
dikkat hayatı 

Bır -··dd be · A d J~ · ' ~ A. ···~ etten rı vrupa a . · \ 
-ıq ?nerıkada seyahat etmekte . · 
\ııl\ tehir ityatrosu artistlerin. \ 

d.. asfi Rıza Zobu §ehrimi- , 
~p 0nrnü§tür. Fakat Artist Av
~~ ... dönÜ§Ü Bulgaristandan 
~iı sırada bir hadise olmuş; 

~ ~nı_n bir otelinde başlaya11 
dıse hududa kadar bir 
b' qf· ır gece devam etmiştir. 

~ 1 Rıza bu hadiseyi şöyle 
tryor: 

d ...... Yugoslavyadan Bulgar 
~~U~a muntazam pasapor
~ Btrdim. Huduttaki güm
~e 'Polis memurları da kayd 

ltan sonra "buyurun,, de
~· O gece Sofyaya geldim. 
~}'anska BesedL" oteline 

· Çok yorgun olduğum i
bk~nden yattım. Günler -
d··ctı ne gazete okuyor, ne 

td l.lnya işlerinden haber alı
ı.ırn. 

~~ın saat altısında oda
~ Pısı şiddetle vuruldu. 
e tadım .. "Sofyada" bu sa
'• ni arayacak kimse yok

~tı Düşüncesile tekrar dal
~· kapı şiddetle bir daha 

ta. k .. Bir daha.. Kalktım, 
.rledj~t-~ık odada

1
n ~~Pl ıy:ı 

ıı · ı an kapa ı goz erı-
~ı~rasından anahtarı bulu~ 

~Çtım.. :z\çar açm az da, 
llolıs, bir iki sivil memur 

i'llclcilerle karsılaştım. 

l'a'>fi Rı-::a 

garca on beş dakika, konferans 
mı verdi, küfür mü etti, bilmem 
ama, her halde iyi şeyler söyle-
medi. 

Ben de Bulgarca bir tiyatro 
seyreder gibi onları seyrettim. 
Nihayet müsaade çıktı.· Y o_Bar 
da sür'atle yürümek şartıyle 
gidebileceğimi bildirdiler. Ora
dan da çıktım. 

Pazarcığa geldim. Bir alay 
isticvap ta orada oldu. Filibeye 
geldim. Tahkikat genişledi. Har 
manlı da keza... Nihayet Mus
tafapaşa yolu üstünde bilmem 
ne köyüne üç kilometre kala, 
bir sürü süngülü asker beni yo
lumdan durdular. Bir buçuk 

saat orada güneşin altında ac; 
ve ıtµtlflôl: btikled&ı:n. ~ifuwe.t bi 
sikletle bir küçük zabit geldi. 
Bir buçuk saat evvel aldıkları 

Rusyada boşanma· 
lar azahyor 

Karısını boşayan bir 
mühendis muhakeme 

edilecek 
Rusyada izdivaçlar çok kolay. 

!ıkla yapılmakta idi. Fakat, bu 
usulün kötülüğünü anlıyan Rus 
aile enstitüleri boşanmalara kar. 
şı yeni bir takım tedbirler alma. 
ya başlamışlardır. Bu tedbirlere 
müracaat etmiyenler müddeiu • 
mumiliklere verilmektedir. Evli. 
lik halk bürosuna müracaat ed~ 
rek bir bayanla evleneceğini söy. 
leyen mühendis Ustratof bir ge
ce evilikten sonra ertesi günü yi. 
ne büroya müracaatla evliliğe 
nihayet vermek istediğini söyle. 
miş, büro, kanun icabı, bu müra. 
caatı dinleyerek dileği yerine ge. 
tirmi~ de, aynı zamanda müd
deiumumi!lğe de haber verrr.iş -
tir. Müddeiumumi bila sebep ev. 
liliği bozmak istiyen mühendisi 
muhakeme altına almıııtır. 

fngilterenin en zengin adamia- lere hasretle bakar, o da bir gilı 
nndan biri olan Mister Filip Sa· çöllere atılarak Şarka gitmeği ar 
son'un vasiyetnamesi açılmış- zu ederdi. Nihayet bir gün soı 
tır.. halısını da satarak bir deve aldı 

Sir Sason parlamento azası ve ve çöllere atıluı.. 
imparatorluk nazırlarından idi.. Hindistandaki bir dostuna gi
Kendisinin en büyük hususiyeti dccekt; .. Cebinde bir kuruşu bıle 
bu suretle şahsi sayi ile ka yoktu. Hir:distan yolunu tuttuk 
zanmış olmasıdır. tan sonra da bin müşkülatla Bom 

Vasiyetname birçok memurla- baya gelebildi. Burada serseriy:ı 

b 

rın da iştirakiyle noter huzurun ne ocılaşmaktan başka işi yoktu. _ 
da açılmıştır. Arkadaşını bulamamıştı. 

Servetin tutan bir milyon 946 Fakat Arap tüccarlarını konu-
bin sekiz yüz doksan iki İngiliz şurl::ı.t•ken dinlediği sıralarda d·~r
lirası (yani bizim paramızla on hal bir fikir ilham oldu. Arap tiic 
iki milyondan fazla) dır .. Bu pa- carlar Bombay rıhtımında malla-
ra ölünün üç kardeşine kalmEı.k- rının çalındığından müşteki idi
tadır. Fakat her iiçü de bu paraya ler .. Bunun üzerine Sason bir-
muhtaç değildirler. kaç kuruş mukabilinde mallarını 

KüCüK BİR TACİR muhaf~za e~meği Ar~p t~ccarla-
~ ra teklif ettı. .. Bu şekılde ışe baş-

Geçen asrın sonunda David Sa: 
!ayan Sason bir müddet sonra l;ü

son büyük Arap merkezi Bağdat-
ta ufak tefek halı ticareti yapı- çük bir kulübe yaptırmıştı.. Dıı 

miiddet sonra bu kulübelerin a
yordu. Halı ticareti deyince bü· ocdi fazlalaşmıştı. On ikiden y:ir-
yük bir iş zannetmeyin. Zavallı- mi, kırk ve nihayet elli oldu .. Bu 
nın kazancı bir çatı altında yat· 

Ş·!kilde Sason "Büyük Doklar'' 
masını bile temin edemiyor, gece-

. .. . antreposunu teşkil etmişti.. Ni-
lcrı mallarınm uzerınde yatıyor- 1 h t" ı·· ih · .. .. . hnyet kervan arın er •r u u-
du. akat ~ason bu~k hır heves- vaçlannı karşılayacak han yaptı. 
le develennin Uzerınde .. Ş~rka Bu şekilde büyük bir tüccar ve 
doğru giden ve mallarını goturen . b" d 1 şt o~ 1 

d. zengın ır a am o mu u.. gu -
Arap tüccarlarını seyreder ı.. A t h ·1 ·· d 

•• •• r .. k file- lannı vrupaya a Si e gon eren 

İtalyan hariciye nazırı 
Ciano Macar hariciye nazırı ile 
siyasi meseleleri münakaşa eder
ken karısı Edda Ciano da Vene. 
dik lidosunda banyo y~pmakta • 
dır. 

Resmimiz Kont Cianonun ka. 
rısmı Prens Karl Sito'nun yanın. 
da göstermektedir. 

--0-

Moskovada yaşayan 
ecnebi sefir ve elçiler 
Şimdiye kadar Sovyet. devle _ 

~men odaya, girdiler, kar. 
;r altlarını, elbise dolabını, 
İt~l dairesini süratle özden 
~rd e~; Arkasından b ir de 
:ti\c~n dedikten sonra çıkıp 

pasaportları .iade ettiler. Yanı
ma bir de s\.ingülü asker kata-

rak hareketime müsaade çıktı. 
Böyle süngülü asker nezareti 

Kuçuk h.:.lr tuccarı bu a eski halı tüccarı hayatının son 
-----------------:-----.----.--- senelerinde bir sinagog yaptnn 

P 1 aA ı· m e v s 1 m 1 rak kenara çekilmişti. Bundan 

tini tanıyan devletlerden yirmi 
üçünün mümessili Moskovada 
yaşıyor. Rusyayı tanımıyan dev. 
Jetler, Cenubi Amerika Cumhuri.. 
yetleri, İspanya, ifolanda, Yugos 
lavya, İsviçre, Mrsır, Irak, Hicaz 
ve bazı çok küçük devletlerdir. 
Küçük sefaret memurlarımız ha. 
riç olarak l\1oskovada yq§~yan 
ecnebi diplomatların sayısı 230 
dur. İngiliz elçiliği eski Rus şe
ker fabrikatörü Haritonefkonun 

sonra oğullan ve torunları da o-

~Sebep?. 
~eçhull. 

altında köyün içinden dışına 
kadar yürüdük. Orada asker 
indi. Bana da "haydi bakalım" 
dedi. 

nun açtığı ticaret yolunda yürii-

a r l I. k geç 1• y o r· diller. Yalnız Eduvard Albert ~i 
} asetle uğraştı. Kral Y cdincı 
Edvard ile yakın dost oldu .. 

~·· 
ıd_~tıdüz oldu. Sağa sola baş "Eh' Allaha şükür kurtul-
\kt rn. Anladım ki mahrem duk" diyordum. Asıl bela bun-
~ Jlçalınan, sonra da intihar dan sonra başladı. Hududa on 
~t Utnen zabiti bana kom- üç kilometre kala, bir jandarma 
~l'tnuş. İşte buradan itiba- kışlası önünde beni tevkif edip, 
. tngayı yedim galiba.. kışlanın bahçesine otomobilim
tırndi ya katil, yahut siyasi le soktular .. Akla gelmeyen su

\ı:alan bir hırsızdım. Yani aller, korkunç korkunç laflar
dan ve tam iki saat geçtikten 

aı.~lcd sonra yani gelen bir emirle oto-
·~t en sonra, Sofyadan ha-ct mobilden bütün eşyamı indirip 
'ıı~~ tim. Filibe yoluyla E • iğne kadar her şeyimi didik di-
~. ~geçecektim. Yollar bo· dik ettiler. Ta, Pariste yerleştir· 
~~I\ na, bir orman içinden dioim hicbir hudutta da "nen 
t~ •. Patika yol gibi bir yer 0 

' d ' b l "\ " o· 
hJ ,.'dıl·e· r. Saatlerce orman i- var, ne ir un art. ıye sot· 
'il, d madıkları bavulları paketleri, th· one dolaşa ilerlerken h 

.ıt.. ı~ bir yağmur altında kal- düşmandan kaçırılan mu aciı 
'I, eşyasına döndürdüler. Eon so-
D'h nunda da Bulgarca uzun uzun 
~ a fazla ilerlememe ım- hir şeyler yazıp altını imzala

~-· lrnadr. Karanlık bastı. mamı teklif ettiler. . "tc ~ 
\~İt~~~ gelmeden bir kasaba- Bulgarca bir kelime bile bil-
'·· Dtn. İsmi de Panagürişte rr.em.. Neydi o yazdıkları bir 

tt erhal bir polis beni Pa- sürü laf... Acaba beni itham mı 
~ .. l.ltnla beraber alıp istic-
ı 4rn k ediyorlardı. Kim bilir?. Ama 
~ı e için bir d ükkana . .. . 
~d~. Nel d N ben her şeyı goze alarak bıran 

t
itn, b·eı r .sor u. fake cetvba'f evvel hu "komşu, dost" memle-
• ı mıyorum; a ır . l d k l 

h 
1Stic\7 t b . ketın toprak arın an urtu -

•ııı-... ap an sonra enı ve k . . . k 
·•ıdq s h d 'k" k d ma ıçın, ımzamı atıp ya amı 

~t l eya at e en ı ı a ı- k d 
or, c e h t' l Alt d k' urtar ım .. 
~()b· . apset ı er. rm a ı 
t~ti ılı garaja kadar polis ne- işte azizim, bir seyahat ki 
'dltında götürmeme zorla deme gitsin ... Medeni Avrupa 
··~ e aldım.. ve Amerikanın ban::ı verdiği 
~h h rH•ie ve cğl"!n•:eden sonra, 

~ ..ı a a kadar oteldeki odan 
~ kom~u Bulgaristanda da işte 

li?\· Şarı çıkamıyacaksm !" böyle zevkli günler geçirdim.,, 
ttt 

1 ~erip çekilip gittiler. 

Yaz, plaj, mevsimi geldi. Bel. 
ki de geçiyor. Fakat daha önü -
müzde güzel havalar bulunması
nı temenni edelim. 

Plaj mevsimi kadınların vü -
cutlarrnı güzelleştirmeleri için 

İ~Jeek sabah beni polis mari
'~r ~rakola götürdüler. Ko 

Zayi en müsait zamandır. Ac;ık hava, 
. . .. _ _ bol güneş ve suda yapılan hare -

'ıı t .. tnıdir, zabit midir, nedir? 
-=tı b' ()t I . ır adam; yanımda ge-
e cı:ye bağıra çağıra Bul -

.\skcrı ıczl,crcrn ılc ııufus k:ıgı. k tl r kadınları bir kat daha gü. 
d . . .., . . . ,_ I e e 

ııııı zayı ctııııı. , rııısıııı çı,..:ır:ır.ı- . . , 
ğırnılan eskisinin hlikrııii yoldur. - zelleştırır. 
,·\bdııllulı oiJlıı Şiikrii r ılmn:. (2:.!:.!:!9} 1 Banyo aldıktan sonra yumu • 

şak hareketler yapmak ve suda 
yüzmek vücudun hatlarına za • 
rafet verir. Çok yanmamak şar. 
tile de güneş cilde canlılık ve ha
yat bahşeder. 

Plaj mevsimi kadınları hem 
eğlendiren ve hem de. güı.elleşti. 
ren . bir mevsimdir. Resmimiz 
müşkül bir atlama yapan bir ka
dım göstermektedir. 

Edvard Albertin oğlu Filip Sa· 
son da babasının tuttuğu yolda 
'vÜl'Üdü. 

Eton ve Oksford üniversitele· 
ı inde tahsilini ikmal ettikt~n so!l
ra Hythe vilayetinden mebus çı
ktırıldı.. 

Sekizinci Edvardın (Dük dô 
Vindsor) çok yakın dostu olan 
Filip Sason harp sırasında Marc 
,:,:.ı Heygin hususi katipliğini ~'i1-

'>an Filip siyasi sahadaki faali 
yetine devam ederek hava müst('. 
şarı ve nihayet muhaberat VC' 

münakalat \•ekili oldu. 
Bu şekilde eski Bağdat tacirı 

:ıilesi dört nesil sonra lngiltı:?rc 
nin en yüksek !'imalarr arasına 

karışmış bulunuyordu. 
Filip Sasonun en büyük dert

lerinden biri kardeşi Sicgfrico 
idi.. Anarşist bir şair olan kar
-leşi yazdığı şiirler ile mevcut cc

' ıniyeti bazmağa çalışıyordu .. 
Sason ailesinin en hırçın çocu

~u muhakkak ki Siegfried idi 
Halbuki müteveffa Filip Sason, 
Bağdatlı küçük Yahudi tücı::ar 

David Sason ailesinin en ağı.

başlı adamıdır. · 

evinde, Fransız elçiliği, Rus ren. 
e;ini !gumnof'un evinde. İtalyan 
elçiliği, eski Rus sanayıcısı 
Berg'in evinde, Alman elçiliği 

meşhur Rus milyoneri :M:orozefin 
evindedir. 

Alman donanması 
Almanlar donanmalarını kuv· 

vetlendirmeğe çalışıyorlar. Ma • 
yıs ayında donanmaya iltihak e. 
den Gnnyzcn:ın kruvazörü 26,000 
tonluktur. Bu gemi, Şaruhorst 
kruvazörü tipindedir. Fransızla.. 
rın (Dünkerk) ve Strazburg ge
milerine beH~"mektcdir. Alman. 
yanın deniz kuvvetleri 520,000 
tona varmı~tır. 35.000 tonluk 
(Bismark) ve (Tirpiç) zırhhları 
sisteminde daha iki harp gemi • 
si inşasına da başlanmıştır. Al. 
manya (Doyçlan) sistemi ha -
fif kruvazörlere ·fazla ehemmi _ 
vet \'ermektedir. 25 tahtelbahir 
de hali inşadadır. 

!\Iaamafih, Almanların bu gay 
retinc mukabil, ln.gilterc ve Fran 
sa devletleri de hummalı bir fa_ 
aliyet sarfetmektedir. 

Londranın nüfusu 
tesbit edildi 

1938 se"nesinde Londrada ya _ 
pılan umumi nüfus sayımının 

neticesi geçen gün ilan edilmiş
tir. Lcmdra şehri dünyanın en 
büyük ve kalabalık şehridir. Lon 
drada 8,650,000 nüfus vardır. 

Nevyorkun nüfusui ise 7 mil . 

yondur. Şayanı dikkat bir lı:iJı. 
şe olarak bildirildiğine göre, Lon 
dra ı;ehrinin şark kı~mında yal
nız 36 ahrr ve 15 Oinek vardır. Şe 
hir dahilinde ziraatla meşgul o. 
!anların sayısı yalnız 121 dir. Şe. 
birde 13 fayton bulunuyor. 



- V AKIT 23 Ağustos 1939 

A 1 111 an -s o vy et pak- ~o~y!~~~~.~~ter~·- p~~k~o.~~(~~ı)u!~ Bu 

t • - 1 mi Japon mahafili, Alman • alındığına iÖre, Japon ka 

1 1 
' 

11 Z a a n 1 Y O r Sovy~~ misakının akti hu~us~n- si bugünkü toplantıtıDdl.ı 
da mutal~ beyanından amtına man • Rus pakb bP.k 
etmektedirler. man hükumetinden ~ 

'(Baş tarafı 1 indde) de Sovyet mümessilleriyle görüş- ne perşembe günkü nazırlar mec. yeder veren bir kanun layiha. Hükumetle yak~nda~ müna. meye Berlin büyiik elçisİJll 
:Moskova, 22 (A.A.) - Havu müşlerdir. Bugün öğleden son- lisinde hazırlamış ve başve!.il ımm derhal müzakere ve kabu. sebatı ~~ ~al. §oyle de- mur etmi§tir. 

ajansı bildiriyor: ra da görti§meleri muhtemeldir. Daladyenin enternasyonal vazi . lünü iıtiyeccktir. ın:ıekl~ ıkti~ ediyorlar: Yeni va- Japon hükumeti, 
Çok sal8.hiyettar Sovyet mah· Fransız ve İngiliz elçilerile her yet hakkında verdiği geniş iza _ B ka .. zı_~e~ı tetkık n:ıaksadiyle yüksek nm antikominter:ı paktıP' 

fillerinin söylediğine göre, Sov- ikı heyetin şefleri bu sabah lngil- hat il7.erine noktai ııazar teati _ ~. ,,. nunun ~b~lu!1e kadar ıhukumet erkamnm bir konfe. dar. böyle de nasıl bir 
yetler birliği, Almanya ile bir a- tere sefarethanesinde toplanmt""- sinde bulunmuştw-. da hukumet, yenı ıhtiyat ted- ranalar serisi akteclcccklen' ha d ' -· · de · v .. ,.:..ı " b. 1 .. 

1 
)j • ver ıgını ogrenm ......... 

demi tecavüz paktı aktetmek ni- laı dır. Fransız parlamentosunun iç - b~[h ere ~ca_eu ey yecek ve ber venlmektedir. büyük elçisine bildi~ 
yetindedir, katiyen bir "tecavüze lngilterenin siyaseti timaa daveti hakkında da keza 1 assa . nız, kara ve hava Tokyo, 22 (A.A.) - Tira· Tokyo, 22 (A.A.) _. 
•ardım paktı" değil. amekate uğrama§ hiç bir karar verilmemiştir. kuflvvetlenne . ?"enıup ~ ıı. numa ve ltagaki bu sabah gö. hiyettar mahafiltlen teytt 

Aynı mahfillerde tebarüz et- Berlı'n, 22 (A.A.) _ Alınanva Üç taraflı müzakere nı an d.ha aılih altına ça1ı1ra. rii!mÜflerdir. Fakat Alman • duauna .. b sabah 
'ld' -· J caktır So . . • •- gore, u 

ırı ıgıne göre, Sovyetler birli~i- ile Sovyetler Birliği arasında ak. Paris, 22 (A.A.) _Fransız si. · vyet mısakı pek bedıhı ola- nan kabine, JaponyanJll 
tin şimdiye kadar aktettiği bil- tedilecek olan ademi tecavüz pak ya.si lnahfilleri bir Alman _ Rus Lo~dra, 22 (A.A.) - Prcss rak müzakerat ruznamesini alt paya kartı takip edecelİ 
ün ademi tecavüz paktlannda şu tmı mevzuu bahııeden ak§8.D1 ga. pıiktmm akdine müteallik olan Asaocıation bildiriyor: üst etmiştir. set hakkında tanzim -.ıılll'!'• 
aşağıdaki kayıt mevcuttur: İki zeteleri, BUyük Brita.nyannı ta- haber hakkında gayet ihtiyatlı Bqvekil 8. Çemberla.yn, .Bu ruzname~n m~vzuu ko. lan bütün planm 
kit taraftan birisi, diğer bir dev- kip etmekte olduğu Alman a. bir lisan kullanmaktadırlar. A. bugün öjleden sonra Mat 15 te mıntern aleyhındckı paktın deiiıtirilmcai lazıın 

!ete kar§! bir tecavilze kalkal'SJl, leyhtan siyasetin kati bir aka. leli.de bir ademi tecavüz misakı. toplanan kabine içtimamda takviyesi me.eleai idi. Zanno. ittifak eylemiıtir. 
ot'eki akit taraf paktı evvelce ha- mete uğradığmı ilftn ediyorlar. nm aktedilmesinin esasen Rapal- parlimentonun pertembe günÜ lundu~na göre ~ ~ır bu Hariciye nazın Ari~ 
ber vermeden feshedebilir. Almanyada büyük lo muahcdesile yekdiğerine bağ. toplantıya çaimlmaamı teklif bap!akı plinlann ıimdiki halde tikomintem paktnuıı 

Her halde, bu kayıt, Alınan - ümitler lı bulunan iki memleket arasın _ etmiıtir. . yem battan ıörüıülmeei •be- için ~ladığı projeY' 
Sovyet paktına da konacaktır. da mevcut hukuki münasebetleri I oift ed b k" I tin• decefini müphede ile iktifa et- şimdiden terkedilınit 

En ziyade salahiyettar Sovyet Berlin, 22 (A.A.) - Havas: değiştirmiyeceği mütaleası ser - De• er e &§Ve a e mitlerdir. bak 1 ktac:b 
mahfillerinin fikrince, Almanya Alman - Rus paktmm Al - dedilmektedir. Alman gazeteleri. tebliği Oritanm kabine içtimamda ee:Ocleki rjapon ~ 
ile bir ademi tecavüz paktı im- man, halkı arasındaki ilk tesiri nin Almanlarla Sovyetıer arasın.. Londra, 22 ( A.A.) _ Bu da ... bu wretle. cevap ~ermit ol- çisi Oshimanm raporu t 
zası, Uç taraflı Fransız - İngiliz - derin bir hayret olmUjtur. Bu da yapılmakta olan müzakerele. akşam Başvekaletten verilen dugu za~n~ılmekteclir. Nazır .. ya gelir gelmez, Bat1"!"'ı 
Sovyet paktının imzası ile tama- hayret sUratıe büyük il.mitlere re müteallik ne§t'iyatlan Alman ebliğde deniliyor ki: Jar Oshıma mn raporunu alır hariciye nazın hemen bit 
miyle kabili teliftir. Fransız - inkılap etmiştir. zlmamdarlannm bu hadiseye e. ı · bi ,11-
!ngiliz - Sovyet paktı, eğer AI- Bu pakt siyaseti Alman ma - sasen psikolojik bir ehemmiyet Vaziyeti tetkik eden hükiJ. .. 

8 
maz yenı r_içt~ akdetme- ya gelerek görüşmi.i§lt 

manya tecavüz niyetteıinde de- hafilinde, sarhogluğa kadar gi. atfetmekte ve bu hfidiseyi geniş met, Alman - Ruı paktı proje· ye katar vermı§lerdır. ...../, 
vam ederse, Almanyaya gem vur- den Umitler uyandırmak.tadır. Bu bir tehdit manevrası içerisine it- sinin lnailtcre tarafından Po. ş 1 1 1 k 1 rı 
maya yarayacaktır. Fakat eğer mahafilde evvel& Polonyanm, son hale çalışmakta olduklarını göe. lonya:>:a ~rtı gi~ilen taahhüt. 1 m a m e m e et e 
Almanya bir ademi tecavüz pak- ra p.rki Avrupanın ve nihayet termektedir. lere hıç bır veçhılc dokunamı. 
tı imzalamak isterse Sovyet mah- bütün eünyar.m taksiminden bah. lrloskovada İngilizler, Fransız. yacağma karar verm~kte asli ş· d 'k· ~..J 
fillerine göre, iki memleket ara- solunmaktadır. ıar ve Sovyetler arasında yapıl- ter~düt .~tmemi~tir. Büyük im f 1 V8ZIJ8t k8fŞISlnda mUŞl8f"' 
sında gergin havayı teskine ya- Berlin, 22 (A.A.) - Havaa: makta olan müzakereler devam Bntanya hukumetı bu taahhüt- • • 

~:::: ~:ı::::~ yapmak ye- beri ~linin~:.. pak~ : ~:::k ::~. ~;:;:k:ı:;,: ~ yerine getinnek karanncla- sıyaset takıp edecekler 
Sovyet mahfilleri, Sovyetl~r lerinde ibüyUk bir hayretle kUII- te beynelmilel vaziyeti tetkik et. HUkftmet, mım mttdataa. i!:ln Brüksel, 22 (A.A.) - Allka· karşısında müşterek bit 

birliğine komşu kUçUk devletlerin lamıufbr. mi§ ve İngiltere, Romanya ve Po. kendlne fe\lkalAde 84Jlhiyetler dar .mahfiller lsviçreni.n Oslo takip etmek üzere -~~ 
korkulan mahalsizdlr çtinkU Japonyanm Alman - İtalyan lonyanm Paris mUmessillerini veren bir kanuıı IA.ythasının ka~ ırupu memleketlerinllı çarpmbs. lsrti'8J'8 etmekte me~ 
Sovyetler birliği bunlı:ı, bugiln askeri paktına dahil olması için kapul etmi~ir. bulünil parlamentodan isteye-- 11&bahı Brükıselde alrtedecekleri yedi küçtık timal meaıP:: ... 
Almanya ile anl~şmasına kurban ~ri~iği "te9ebbUsl~i hayli iler - Şu halde Bone bu akşanıki lç. cektir. Aynı zamanda bUyük Bri-' koıiletan~ davet edildiğini teyit rak edecektir. Bunlal' 
tmek niyetinde değildir demek- ıetmıg olan ve ııazılere karşı sem timamda etraflı ita.hat vcrebile- tanyadan havayici zaruriye ve di- etmektedirler. Javeç, Danimarka, H~ 

• :-dir. ' p tisini her fırsatta izhar etmek cektir. Bu akşam İngiliz kabine. ğer lüzumlu maddeler ihracatına Al!kadar memleketler vuku- \andiya, Lükaenbw'I 'it 
. \lmanyanm karanndaki t n geri durmayan Japonyanm si de ıl:Sir içtima aktedecıclrtir. ait tedbirler alınmıştır. btilan daveti kabul etıi1f§ oldakla· dır, Bütün bu cıevıetıeti 

Berl~ sefiri general O&hlma bu Londra, 22 (A.A.) - Al- BU .. k Britan httkfam • niçin l«>nferu• ~reden ına- hariciye naıırlan u.-ı 
sürat haben ge<:e yansı alm13 ve der. manya ile Sovyetler Birliği ara. . yu . ya etı, ih- ada Avrupanm §tmdilri vasiyeti tir • 

.Moekov .. 22 (A.A.) -D. N. 1aal b - '81P11'0f1S
0 W nn.ı -•~f..· -~- . t .. -: ..... L tiyat tedbirleri a1m•1d& bera~·~:::::=-=~~::4-ar;;;;;esııE:E::!:::::::::::===::::::-:::?-"",...i 

h 
. bildir" ..,. -,... nna& .uır -mı ecavuz • ..._ıu 'trnanya 11e 'P 1 .... "'~~ 

"". mu abirı ıyor: sefarette top1amı~tır. Toplantıyı akti için müzakerelere başlanı. .. o ?.n_!& . <ı 
Gazeteler, Von Rfbebntrop'un milteakip Tokyoya uzun bir tel- 1 .. da' B 1' d 1 çıkını§ olan muşkulitta:, bır Har-

pek yakında Moakovaya geleceği graf gönderilmiştir. Ja.pon Sefa. hacabgml a b ır da be'~ 1~kebn. ghae en bi intaç edecek cebir hareketini 
haberini ve 1'a88'ın ademi teta- · · a er er ura uyu ır Y· muhik göateren hiç bir cihet bu-

retne ali.kadar kımseler komın • ret uyandmm§tır. Bu hususta . 
o onya ılar 

vUz paktı hakkındaki tebliğini, tem aleyhtarı paktın istikbali .. • . lunmadığı mUtaleasındadıı'. lti -
birinci sayfalannda man§et ha· hakk d bU •. k b. k k •zb f!arahat mevcut olmadıgı ıçın mat yeniden teessüs etmek 1&r H d 11 d k J 1 ti 
lrnde ncşretmektediı'. etme~~rıe:.'1 ır or u l ar resmi ~filler bu mesele hak- tiyle muslitia.ne bit tmaa halle: u u ar a as er hazırlık 811 
Almanyanın karannda.ld sttrst, ~~da tef1Jr1erde. bulunmak.tan dileltliyecek hJç bit Avrupa me - . 

bilhassa Pans ve Londra ile ya· Ribentrop yola çıktı tçtinap etmektedirler. selesi me'Ycut değildir. Büyük d • 
pılmakta olan bitmez tükennı~ Berlfn, 22 (A.A.} - Alman S~~asi mahfille:, ~.i~km §U· Britanya hükO.meti bu gibi şart- avam adıyorlar 
müzakerelerden sonra, Sovyet haridye ı::azın Von Ribbenttop mulu hakkında bir hukum ver.. lann hasıl olması için dalma yar- . • .J 
malftillerinde büyük memnuniyet Mô8kc., ı1)'a gitmek il.zere saat mede~ evvel ,,.bu hususta ~Ü~ dıma atnadedir. Fakat bütt.in Berlin, 22 (A.A.) - t'd"'J 
uyandırmıştir. Bcrlinin, Alman - 21 de tayyare ile Berlinden ha - temmım ~alumat . !elmesını gayretlerine rağmen diğerleri kuv Son vazıyet 
Sovyet münasebetlerinin iyileşti- rcket etm!r1lr. Von Ribbentrop beklemek lazım geldıgı kanaa- vete müracaatta ısrar ederleJ'Be, 
rilm~i için B. Von Ribbentrop Kontı!gsbt.rgde inecek ve yarın lindedirler. Filvaki her §eyden buna bUtUn kuvvetleriyle ka~ı ( B~ tart.ıfı ı ~) 

bi yüksek mevkide bir zatı me- yoluna devam eyliyecektir. evvel Sov:>:et hükumetinin bu koymaya da katiyen azmeıım.- <ttıları, ıccavttz &flAIUna et sftre-
ıf' etmesi, :Moskova efklnnda F k b paktı ha~~ .ıart~a.ra da~a~arak tir. mez hal<'le tutmakla mömktln ö-
ın bir tesir bırakmı§tır. Mos· r8M51Z a inesi kabul ettıgının bilınmesı lazım- Parla, 22 (A.A.) - Jl'ransa ve lar. B<ıv1etler sulh taıoafrtıa 

hazırhklannı süratle uer 
lar. 

Net.ıe iıehrinın -1Ji 
bulunan Ratey ve diğel' 
rt Jftilıküi krtaatı 

Bu~ltr icabmda: t>entl~ 
) ıaya bir müzakereci gönderll- tO pi an d 1 dır. mgilterenin Koekova btlytlk elçl Jutneı •ernaen lcttler 

m sı bahis mevzuu olduğu za- p I -. t • t• le:tl bugün Sovyet ba§VekiB ve · ar &uaeD O IC ımaa h ri i Jıf lotof --.a.ınd 8oyyetler bir kere bu11u JAp-
mnn İngiliz hükO.met mahfilleri- Paris, 22 (A.A.) - Kabine sa- d t dild" 8 c ye nuın ° DaM.U ~ ' ' mmtakayı su alt:nda b 
nı·n !!erek şekil, gerek usul bakı- a•e e 1 tetebbtıate bUJunarak Alman - m•1ıa. deml1o•lar ki... Fakat 

~ at 17 ye doğru toplanınl§tir. Lo d 2 ( A ldukl ta lardır. 
mlndan '*~ctdiği ihtirazın bu- N n ra, 2 A. . ) - Par- Rus ademi tecaVUz paktınin muh~ yapmaımt 0 &nDI nede· 

6Ul5'- azırlar, toplantıya giderken Um Dl k Betl' 22 ) rada d....ı;.·rduğu ho~utsuz1uk lamentonun Perşembe günü teviyatı hakkında mall'ımat iste- : r uvvetin artmamaaı, o m, (A.A. -.;JI 
hatırı-_;~;_.. enternasyonal Mdiseler hakkın - l .., b"Jcli .1 k -'·lerdı"r. Jmnetiıı ekallmesı mldiı•7 ,\L Börien Zeitun• Polon,......-.dl 

a.n.aauıc daki intib&lanru bildirmekten top anacagı reamen ı rı me • ""9 " . ""'"" 

. Mosko'V'adakt Alman büyük el· imtina etmi3ler ve "Biz de haber tedir. B'"yUk 1 ·1 rd la manlann SOv1etlerle aktecW- manyaya karşı dtlşıliP"" ~ 
çntğt, B. Von Ribbentrop'un pek almaya gidiyoruz,, demekle ikti. Mebuslar, liu akıam Londra geldik~en ve :.~~fl:~k1;'t!°~er~ ceklerl, teliJl'aflann da ~azdığı tıkları neşriyatı tnev!UU 
yakında yapac:ı.ği ziyaret için bir fa eylemişlerdir. Nazırlardan bir radyosunun saat 11 deki haber piş olunan taahhtıtleri öğrendik- gibi, bir teeıwüzl mu4b c de- derek diyor ki: 
k gü d beri h zırıanmakta k k b bülteniyle, irtimaa davet olu. te d k' . ğll, bil' ademi tecarilz misakı... "V ad 

aç n en a - ısmı a inenin pek muhtemel nacaklardır." , n sonra ı~ ı 0Pans ve Londra Sulh cephesi ise bir teca\üzi areov aki se 
dır. B. Von Ribbentrop, sabık A- olarak Moskovadaki Fransız as- hU~~metlen, bilhassa Fran81% • cephe deid, bir müdafaa cephe- bu derece tehlikeli ai,.-
vusturya elçisinin oturduğtı ko- keri heyetlerinin geri mi çağı _ Londra, 22 (A.A.) - Saat lngıliz - Rus askeri müzakerele- ldir cezasını çekeceklerdir.,, ,.,J 
nakta ikamet edecektır. Tuha! rılması yoksa orada mı kalma _ 16 tc toplanan Jngiliz kabinesi rlnin devam edip etmiyeceği hu· 

8 
' Lo SV.J 

bir tesadüf olarak, Almanyay~ sı meselesini tetkik edeceği mil- 18,20 de yani lakriben üç bu- 8usunda hattı hareketlerini tay!:ı Bu -~lal'I takip eden ı~ ndra, ~2 (A.A.) -
ait bulunan bu bina, Sovyct hu- taleasında bulunmuştur. çuk saat süren bir müzakere- eyleyeceklerdir. ler, görü7onım, hep bir sualin f~e ?1esajlar neşrode~ 
kO.metinin misafirlerine ttlhsis O· Kabine içtimaı 18,45 te niha _ den sonra nihayet bulmuıtur. • ce,·abım arayor: Ya Danzlg? mılletını DanzJg ıçin ııatP 
ıunan ve halen lng'iliz ve Fransız yet bulmuştur. Nazırların Başvekaletten git- Fr~aa ve ln~ltere Ya liatp? meje davet eden giıli 1'iı' 
askeri heyetlerine ikametgah o- Franaız kabinesinin tiklerindenberi henüz resmi hiç sakin, fakat azımklr Eğer Almanlar, Danıdg işinde istasyonu polis tllraf~ t , 

lan binanın hemen yanıbaşınd:ı- tebliğı bir fCY söylenmemiş ise de ak. Parla, 22 (A.A.) - Ha~u a· Sovr~tıert kendi aleyhlerine bh -naktadJr. 11c 
dır. şam geç vakıt .beyanat yapıl- janm teblij ediyor: hareket lçlıide liöl'mekun çekf. Evvelkı' gece ı... tst ı.~· 

O d 1 d ki Paris, 22 (A.A.) - Kabine h idi ~ .uu :~ .ıllt """ 
ç ev et arasın a içtimdan sonra m1Jtbu~ta veri - ması mu teme ~· . S.Wıtyetta.r FJ'a~ mahafi- ruy()i' dly~l:r, bu anlaşma ile neşrıyatı bir saat sftt'J!2Dfl""" ~iıı 

müzakereler len tebliğd ' kabıncnin enternas. Bu akşam yenide: bir topw linde taai1h ediliyor ki, llOıl ha_lı,iipbeslz cür et bülttıoş ve hem istasyontın yer d,.~ştıret'' ~'• 
Moskova, 22 (A.A.) - "Ha- yonal vaziyeti ve bilha~a hariç. l~ntı yapılmıya~ •e yarın. ı.- disel r l'ran• ve ln,ıtterenin sa-IA!mafllık Al~lndeft Mi' ı•rçıi 1tıterenin muhtelff no b

1
: 

~as": teki Frans z mlımessillerinden çın d~ ~ı:~ldah ~r it ~ar verıl • .kin ve &zimklr hattı hareketlen tihten, hcttı bizzat Atnıaıd olan dan ne.qr{yat yaptığı s8 129 
Sali.hiyettar Sovyet mahfille - gelen raporl rı tetkik eylediği :neMmı§ o f'hgu ba .. er a mmıştıl r. ilzerinde katlyen müessir olama/.. hl u toprak başında bllr sllAft pat- "llektedir. "~ı 

rfrıde bu sabah. söylendiğine go - ve derhal mezlfur müıneseillere aama ı utu ı nazır ar Fransa ve tngilteı"e Almanyan n ..... lht.hDalt J&km a.,mııy olur: '-tı 
re Von Ribbcntrop'un Moskova - gön.derilen talimatı tasvip eyle· başvekilin emrine amade bulu- askeri tedbirlerini dikkatle ta.k~ füat tine iki taraf pek iyi btH. Danzig, 22 (A.~tl .ı.ı-
ya gelmesi tecavüze karş· mu - difi bildirilmektedir. nacaklardır. etmekte ve Avnıpada bethangi yor ld Lehhtta•a 7ardnn slislt lier saat avcı ta . şit ~Ilı 
ka\·cmcti tanzim etmek llzerc tn- Kabine perşembe sabahı reisi. Lordlar ve Avııım 'lir zorbalığa karşı koymaya az- ''erenler 80v1etlefe güyrnmedt• neydanma getmektedi~ teı 
ô=Jiz, Fransız ve Sovyet ask~!'i cumhurun başkan!ığında topla _ Kamaralarında metmiş bulunmaktadır. ııenıı ki.... .,tobUsler nıtısadere tll cı 
heyetleri arasında yapılan miiza· nacaktır. Londra, 22 (A.A.) - Per. Reuter ajansı bildiriyor: 1 Mantılı kabı vaziyette bit de- o\ske.r yUklü kamyonlar 1'l 
kerelerin devamına mani değil- Paris, 22 (A.A.) _ Kabine ıembe günii toplanacak olan Malta adası etrafında tesis e· ğl~ikUk olmamak, fazla olarak iiyen sokaklardan geÇ!!le 
clir. toplantısından sonra alınan ha. l...ordlar ve Avam kı..maraların. lilmiş olan dikertli tel hatlanr.a ıı:ı "'~dece Danal~en ibaret .rii· Varşova. 22 ( A,.}. ) - • 

Di~er cihetten fngiliz ve Prar- bcrlere göre bu akşam hiç bir <lA hiikumet mılfi mi.idafaa hu- bu geceden itibaren elektrik ce- rf " e. bunu Rtl•1• alAkulylr •anın Beorlin bUvilk etçiS' 
s 7. heyetJeı1nın burada ikam t karar verilmemi6tır. susunda li1zumlu "'öreceP.i bil. cyanı verilmiştir. S'ütUn mü mau.kere lehfne bl• r.em1'yftJ .. e.ce tayyare ile Va.rfO'V,.'f' 

rtlannda. hiç b r değişiklik hu Fransa bilyük elçilerine gön . rüm'e tedhirlcri bili mühlet a· ıiafaa hizmetleri, her ihUmalo lc;ln sebep !atmak lhrındrr. 11\it ve derhal B- Bek 
• ı k g"t"lm~?Yuştir. Heyetler dOr. derilen talimat harıcincle, kabi . lmması ıçın fevkalade salahi. karşı hazır bulunmaktadır. *** ian kabul edilmiştir. 
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Bütün mektep kooperatiflerine, 
Bütün mektep Direktö~lerine: 

İstanbul ikinci icra Da;resinden : 
lstanbul ikinci icra memıuluyıaıdaıı: Osmanlı bani.asının Marı fEcnebi Memleketlere Talebe 

Jorjrttrki alacağından dolayı mukaddeme tahtı h:ı.cze alınan Emi- .. d • • 
nönlinde Çelebi oğlu Alaettın mahallesinde Alacahamam ~addesin- gon erıhyor 

Ders yılı 7aklaşıyor. (Vakıt) kitabevi, mektep k.Jtapları· 
:: )'aymu için geniş ölçüde hazırlannnş, teşkllAtıru kurmu~· 

"· 
lalı (Vakıt) kitapevi, mektep kitabı işini kendisi için bir ka. 

ç rneselesi ~eğil, bir memleket hizmeti bilir. 

\1 S.A.GLAM BIR MUAMELE İLE TAM BIR KOLAYLIK 
l)~lT KİTAFEV!NDED!R. MAAR1F1N SATICILARA VER. 
~ İSKONTO V AKIT KlTAPEVİNDE SON HADDİNE 

AR MtJŞTERlLER1NE TAHSİS OLUNUR. 

KiTAP VE KAGIT ffiTlYACINIZ lÇlN VAKiT IUTAP 
t\rtNE UôRAMADAN BİR lŞ YAPMAYINIZ. 

-~m~m~%~•z~~ .. _ r 
OSMANLI BANKAS I 

TCRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Sı.ıaı,r; w TiJrltiırr Cümhuriı-err il' mürı.1/dt muk.ıv,fen•m,si 

2292 Numiltalı 10/61 İ9JJ filrİh!i k.munfd ,,,sdık tılilmisıır 
1 Uı61 19JJ tarıh/ı 24JS Numaralı Re~mı G.ıute J 

Sermaıesı: 10.000.000 inama LIM•• 
. thtlrat akçesi: • 1.2&0.000 lnslll• Llraı• 

TGrkiyenin başlıca Sehirlerind4a 

PARIS, MARSILVA w NIS'de 
_ LONDRA ve- MANÇESTER'de 

MISIR. f<ll3RIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK, rlt.fSTIH 
,,. MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve ş.hlerl 
VUGOStAVVA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURIVf. LÔDNAN 

PilyaJlert ve bDtlln -t>ünyad;-Acenta ve Mulııblrleri 

Her nevi Banka Muameleleri yıpat 
Hesabı car. ve meııcfuaı hesapfan kii$adı f 

Tıcari krediler ve ve~aıı.lı kredıler kü~adı 
Türlcıve ve fcn~·bı mrmlekeıler iizcrınc k~ide senıdıt ıslconlotıı. 
Bors.1 emırlerL 
Esham ve tahvilat, aitti\ ve cmıaa üıer111e av1.n• ı 
Senedaı ııhsiları c~ saire. 

En vObek eniniVl!I şarıtarını halı kiralı,. 
f<asalar Servisi vardır. 

Ui.n 
9~a lltıiktaı icra Memurluu-uııdan : 11631 

ile · 
ı.,lltr~:a ile Fetlıi':ıin şayian nıu-
leıı ı olup mahkemece şu) uun izıı 
~ıı ~~ınnın.ıu satışına karar ,-eri. 
•tııte 1k~ntaşında Teşvik iye ınah:ıllc 
~l 9& ?\ arakol solqıı}ında eski 77 . 
rıı,l'• o. hı ah~:ıp hane açık arllır. 
~. cıknrılmış \ e ıı .......... . 
••Jııı 8 

• 939 tarilıiııclc divanhaııep• 
S IŞfır. 

~ lllış ') 
ır t ~7 - 8 - 93!1 tarihine mü'io 
• lr ar§amba günü ~aııt J.I den lL 

•dar Hir11lc :rapılııraklır. Arllırıııa.rıı 
'ehh !~·in % i,5 kminat :ık~·e, -
1aıe1 IJl milli bir bankanın kc. 
~. &ııtllıektııbunu hamil bulıınm:ıl:ırı 
t''ıııı 1'. ı>e,in para iledir. Belcdiyr 
~kar' ıh.ate pulları, yirmi sendik 
ltı-ı~, lo~·ı~ bedeli \'C tapu hare ı mü~
h,l\ıın aıuır. Arltırmu lıecleli mu 
U"tı.ı eıı kıymetİ!lin % 75 ini IJUI 
~~aj hlalu.lırde ihalesi yapıl:ıcııktır. 
u~ b ~!de en çok artı ırun ın laııhhü
·~" : 

1 kalmak üzere artıırma I~ 
939 

1 
•~a tcnırlit edilerek 12 _ ıo _ 

•~111 arıhine nıüsac.Jif pazıırtcı>i ı;tüııi 
~•ıı" saatte e11 çok nrıtıranın ihale 

~es· · ~ 1 ıcra cdilcrcklir. 

~'•k VSAFr: Zemini kıınıtn" ıHişel 
lıııı~ 11

1
?tre, clcılaplı bir odu, camlı 

~ "ne ı b' 
it bi ı r ufak t:ı'>lı k, balıc:oyc na. 
~•hç r Oda, hir mutfak, ıııutraklaı 
llıG~~e çıkılır, bir miktar l'~car. 
~. "'rı ıre ve kömürlük, taşlıkta ınrr 
tıııl!i kaltında bir kilrr, hir lırlı"c. ili. 
tuk, b 'a~: l'..ir _sor:ı .iizerin•.lr lıiri lıü 
lıahç ırı kıı~·uk ı kı gusülhane \l 

~lıı<'·'h nazır bir oda, bir hl'lı't. 1 
"ır,. ' 6kaı: Caınekıinlu IJülünıniic; hiı 
~ .. l . • 

l)'llı .erınrıe birinci kııtın aynıdır 
Liıı lietı muhaınıninesi: ı rnooı diir ı 
1~6 tadır. 2004 No. lıı icra K. nur: 
1ilhlb~l!ı macJdcsl ne tel'fikan ipoll' : 
''~ırı 1 aıacoklılar ıi e diğrr :ıla'.; adur. 
~•Ilı \ıe irtifak hnl<kı ""lı'·' ı~~' ·· · 
tın 1 8'Yri menkul üzerindeki hakla. 
~ ,., hu · ı · 
•hıı susı~ c foız \'e ııuıı.ııı ıı. 

ltlerı~~lan iddialarını evrakı nıiishi 
qltıneı ' _20 Sün ir;ind~ <.l.ıiremizr bil. 

~ crı I:ızımdır. 
"k~· 1 tı~ıe 1 ıalcie h:ıkları t:ıpu siı·ille. 

bıılla &bit olmoclıkça salış bedrlinin 
ı.. Şnı·ıs J "'111<1 l . ' ını an hnriı; knlırlnr. isim l { eı k· • • 
~ e .

1 
•111 11111 alı!,fınııııa ~iire harr 

lllrııa: ~lllC!\ \ ' C rfRh:ı f .. r.Ja tııalfımal 
tlio. Si t>ti:vı>nJrı·iıı rı:ıR lli81 cJosyıı 
lllı.ınu: e dıaireı.ı:r:c nıünıcaall:ırı illin 

• (2~!198) 

d <.-RSA 
-Aııkarı 22·8 .. 939 

ÇEKLER --
::,ıerlın tlnıilız) 

IOO Oolar t:\merika) 
100 Fransız frenkı 

, 100 Liret tltalya) 

! IOIJ hvı.,·rtt lrank. 
1110 Fılorın ffell'n •, ı 
ıuu Ha,nrııark <Alman) 
100 HelMa <Belçika> 
100 Uırııhını ı Yunan) 
ıııo l.e\'a IUuJıar) 
100 t:eko!lilovak kuronu 
100 Pruıa ılspannı > 
100 Zılotı 1 l.ehıslı.n) 
100 Penl(ö ı !\lıı<'ar) 
100 l.ey IBıımt-n) 
JOO l>ııı:ır ı Yııııo~ta•· ) 

100 İs\· eç Kuronu 

100 Huhlı• ı So".' er ı 

ı ıtikraılar 

Erguııı 

Si\· as · Erıııruın 1 il 
rU r k borf'U 1 peşi O 

l:ı.93 
t2li.67 5 

a.3Si> 
l!.b62:ı 

28.622;1 
67.8\J 
ı>O.IU~ 
21.Slij 
ı.o 12a 
1.iJıt 
4.342:'> 

14.035 
23.iSi;> 
~;,45j 

tı.9o;; 

2.~92:ı 

:10.a7:!J 
23.902) 

lrıcareı ve l.abıre öorsası 
22 • M - 93J 

FIYA_., H 

Huğclay "Umu,ak 5,30 • 5.3:>; 
Buğday Hr' f.25 • 4.30; Buğd.1~· 
kızılca 4.33 • 5.12,5; Arpa Ana. 
dol 4.04; Bakla 3.24 • 3.27; \'u. 
laf 3.15; Kuşyemi 5.!3; Nohut 
iıra 5.35; k fındık 37. 39; Tir. 
tik mal 108.20; Vapak Anadol 
51; Yapak Trak;nı 62 _ 67 kuruş. 

GELEN 
Buğday 876: Arpa SS; Yapık 

95; Tifllk 22: Pulsur 15; Un 71; 
Zeytin yalı 77; Yulaf 74; Nohııt 
24 P. yağı 22 ton. 

Gll>E~ 

TiClik 35; ~likst 1J1 lun. 

de 394 ada 43 Parsel n.o. lu nısıf hissesı iştirak halinde Ştikrü Pa
şa varislerı borçlu ile çocukları Mehmet Rıza w : ·~cip Süreyya 
ve İffet ve Nurihayat'a ait eski 14 116 26 ila 36, yeni 24 • 26 . 34 
38 _ 36 • 22 - ve 20 . 1 kapı No. lu altında üç mağazası olan ka
gır Kezzapçıoğlu namı diğ·er Enıiroğlu hanının nısıf hissesinin 
tapuda bulunan veraset ilamına göre taayyün eden 16 sehim itL 
barile dört sehimi aç1k arttırma~ konulmuştur Bu ga)Timcn.. 
kulün tamamına (76000.-) lira kıymet takdir edilmiştir. 

~lezkür gayrimenkulün evsafı umumiyesi: 

Zemininde dükkanları ve bunun altında ardiye olmak üzere 
kullanılan demir kapılı bir mahzeni olup bina tamamen kargir ve 
koridorları kısmen demir iskaralı ve diğer aksamı taş potrel ü
zerine döşeli, Bu cehpeeinde pasajı olup ayrıca ~ıkmaz sokağa da 
kapısı vardır. Binanın pencereleri demir parmaklıklı ve demir 
kırma kepenklidir. Çatı kısmı kiremit olmayıp siman karo döşeli 
bir taraçadan ibarettir. Binanın pasaj ve sair a.ydmlık a.ksamı 
için demir çerçeveli camekanlar ile kapatılmıştır. Taras kısmı. 
na çıkan merdiven ahşap diğerleri taştan ve korkuluklukları de
mir parma.klıktır. Her kat merdiven ortalarmdn ve helaların al. 
tına tesadüf eden aksamdan demir kapılı birer depoları vardır. 
Bu depolar kiraya verilmeyip hanın demirbaş eşyaları için kul. 
lanılmaktadır. Birinci ve ikinci katın pasaja nazır odalarında de. 
mir parmaklıklı birer balkonu vardır. Birinci ve ikinci katlarda 
birer koridor üzerine ikişer göz ve mermer musluk taşh eski u. 
sulde helaları ve koridorlarında camekanla bölünmüş birer ya-. 
zıhaneleri olup birinci kattaki boş, ikinci kattal:inde han odaba. 
şısı oturmaktadır. Zemin kattaki mağazaların cepheleri kısmen 
demir kırma ve kısmen de istor kepenklidir. Bin~ dahilinde elek
trik ve terkos tesisatı mevcuttur. 

ZEMİN KATI: 
Çıkmaz sokağa cephesi olan 22 No. lu dükkan haliı:ıde raf. 

Jar, ~zgAhlar kiracıya aittir. Alacahamam cş.ddeainde 34 No. lu 
diıkklnm üstündeki aama kata seyyar merdivenle çıkılır. İçinde .. 
ki raflar ve tezgahlar müstecire aittir. Alacahamam caddesinde 
34 • 1 No. lu dükkanın uma katına kova merdivenle çıkılır. 
Dükkanın içindeki raflar ve tezgahlar müstecire aittir. Alacaha
mam raddesinde 38 No. lu dükkanın içinden bir merdivenle bi. 
rinci kattaki 19, 20, 21 numaralı odalara çıkılır. Dükkan içinde ah. 
şap tesisat kiracıya aittir. 

PASAJ DAHlLt: 
Han kapısı:ıda 36 No. lu mahalde seyyar camekanlar mev. 

cut olup kiracıya aittir. 
HAN 1Çl: 
Dahili 1 No. lu dükkandaki dahili tesisat kiracıya aitti:. 
Dahli ikı No. lu dükkandaki raflar ve tezgahlar asma kat 

müstecir! tarafından yapılmıştır. 
Dahli 2. 2 No. lu dükk8.:n içindeki raflar, tezgatlar ve kapı ve 

camekanlar ile vitrin kiracıya aittir. 
Dahili 3 No. lu dükkandaki asma kat mal sahibine ve raflar 

ve tezgahlar müstecire aittir. 

DahiU 4 No. Iu dükkln f9iadelrt ratlaır ırıW.eolw, asma- lm-t 
ile ahıap bölmeler mal sahibine aittir. 

Dahili 5 No. Ju dükkanın içinden merdiveule asma kata çr. 
kı:ır. Dükkandaki ve asma kattaki camekanlar ve raflar kiracı. 
ya aittir. 

Dahi1i 6 No. lu dükkanın içinden de asma katına çıkılır. Mer
diveni '' ardır. Raf ve camekanlar müstecire ait.tir. 

Dahili 7 No. Ju dükkan boştur. Senevi 150 lira icara müte. 
hammUdir. 

!)ahili 8 No. lu mahal kahveci yeridir. 
Fasaj dahilinde taş merdivenle inilir iki demir kapısı olan 

ardi~;c mahalli olup mervidenlerin üstü demir iskaralıdır. 

B1RtNct KAT: 
Dahili 9 No. lu odadan yanındaki 10 No. lu odaya bir pence-

re vardır. 
Dahili l.O No. lu oda bo§tur. 
Dahili 11 N'o. lu oda dahilindeki raflar müstecire aittir. 
Dahili 12 No. lu oda içindeki ah§ap bölme ve asma kat ınüı. 

tecire aittir. 
Da.bili ı 3. 14 N. lu odalardan birisindeki asma kat ile raf. 

lar müstecire ait. 
Dahili 15 No. lu odada gömlekçi Fethi kirac~oır. 
Dahili 16 No. lu odada Çorapçı Yusuf Ziya kiracıdır. 
Dahildeki 17 N. lu odanın içindeki a+lşap bölme ve asma kat 

ile ocak mal sahibine aittir. 
Dahili 18 No. lu odanın içindeki raflar ve ~ezgfilılar müste. 

cire aittir. 
Dahili 22 - 23 N. lu odalarda duvarlar içinde ikisi camlı 

dört dolap vardır. 
Dahili 24 No. Ju oda içindeki raflar müstecire aittir. 
Dahili 25 N, lu odada hırdavatçı Leon Davit kiracıdır. 
Dahili 26 - 27 - 28 . 29 • 30 No. lu odalarda Trikotajcı Os. 

man Rıza kiracıdır. Koridorun bu odalara isabet eden kıımr ah. 
şap bölme ile bölünmüş ve zemine döşeme yapıimıştır. 

Dahili 31 No. lu oda ıçindeki camekan ve tezgi.hlar müste. 
cire aittir. 

Pasaj dahilinde 24 • ı No. lu dükkan dahilindeki bir merdi
venden üst kata çıkılır. Ve bu kat hem 24 . 1 No. lu dükkanı ve 
hem de pasaj dahilindeki 24 No. lu dükkanın üstünü ihtiva eder. 

Pasaj dahilinde 24 No. lu dükkanın çıkmaz sokağa da 
bir kapısı olup yine o sokaktan da 24 No. yu alır. Bu dtikkinm 
ortasından geçen kemere kadar olan mahalli bt: gayri menkule 
ait olup mütebaki kısmı yanın.da.ki diğer gayri menkule aittir. 
HUDUTLARI TAPU KAYDINA UYGlJN olan bu gayri menku. 
lün mesahai sathiyyesi (660) metre murabbaı olup bodrumdan 
maade. üç kattan ibaret olup piyasanın en iyi bir mevkiir.deqir. 

TAKDİR OLUNAN KIYMET: 
Gayri menkulün evsafı, müştemilatı ve tarzı inşasile mevkii 

ve ticaretglh olan muhiti ve getirmekte olduğu kira bed~llert ve 
mütehammil olduğu varidat ile bugünkü emlak alım satımı ve 
hiSBeli olması dahi göz önünde tutularak heye-ti umumiyyesine 
(78000.-) lira kıymet takdir edilmiştir. 

Bu gayri menkule ait ~artname 16-·9-9:19 tarihinden itiba· 
ren herkesin görebilmesi irin icra divanhıı.nesinc'e ac:rk '.Julundu
ruln~alttır Birinci arttırma 27 - 9 - 039 tarihine müsadif çar. 
f;amlıa günü saat 10 dan 12 ye kadar lsta::-;~ul ikin::i icra daire. 

Maden f etkık ve Arama Enstitüsü 
GeneJ DırektörlUğünden : 

1 - Madencılıkle alakadar muhtelıf ihtisas!ar için yiıks k 
tahsilde bulunmak üzere ecnebı memleketlere ır.iisabaka ile 12 ta
lebe seçilecektır. 

2 - lsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olm&sı lazımdır: 
a - Türk olmak, 

• b - Madenlerde veya saha Ü7.erinde çalışa.bilecek kabiJı. 
yette ve sıhhati tam olmak ''sıhhi muayene Ankara da yapılacaktır,, 

c - Laakal lise veya kollej mezunu olup, o!gunluk vesikası. 
nı almış bulunmak, 

d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukar: olmamak, 
::S - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

a - Nazari hesap, 
b - Cebit, 
c - Hendese, 
d - Müsellesat, 
e - Fizik, 
f - Kimya, 
g - Jeoloji, 
i - Ecnebi bir dil, 

4 - Açılacak müsabakada Ussu mizanı kazanmış olmakla be. 
raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, ka. 
zananlarm ilk 12 si arasmda bulunmaları şarttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, 
müaabakadaki derslerden ihraz edilen notlara r··rc tcsbit edile. 
cek ve ala.kadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri 
müsabakaya i§tirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayıla: 
caklardll' . 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin 
bir misli kadar Devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu hu. 
susta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname ve. 
recekler \'e bunun için de muteber kefil göstreceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve 
mühlet şunlardır: 

a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi! 4 Eylül 1939 
b - Sıhhi muayene tarihi: 6 EylQl 1939, 
c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 EylUJ 1:)39, 

7 - Taliplerin; nüfus hüviyet· cüzdanmı, hilSLühal varakası. 
nı, mektep şabadetnamesinl ve olgunluk vesikasını veya bunların 
tasdikli birer suretlerini, 4adet fotoğraf ve dilekçelerini; son mü. 
raeaat tarihine kadar Anka,rada M. T. A. EnstitilsL genel direk. 
törlüğ':ine göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edil. 
ıniş olan günde öğleden evvel Bay Hasan Apartımar.ındaki Ensti. 
ttlsü merkezinde bulunmaları ilin olunur. (3604) \fi994) 

1 - Şartname ve nUmunesf mucibince 10-VIl-939 tarihın 
de ihal~ olunamayan 22X25 eb'admda (17) milycın :-akı mantarı 
pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

il - Muharımen bedeli beher bini sif (350) kuruş hesabile 
(59.500) lira muvakkat teminatı (4462,5) liradır. 

III - Pazarlık 28-VIII-939 pazartesi günü saat 15 de Ka
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneJer her gün levazım §Ubesı veme
slnden ve İzmir, Ankara başmüqürlüklerinden (297,5) kuruş mu-
kabilinde alınabilir. . 

V - İsteklilerin pazarlık için ta>'in olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 gilvenme parasile birlikte mezkôr k-::ım~:;yona gelmeleri 

(6152) 

Türk Armator lan Birliğinden 
25 Mayıs 939 tarihinde lstanbul Vilayetindt:n teşekkülü ta

lep edilen ve 24 Temmuz 939 tarihinde 411 ilm~ıhabcr numarasile 
mU.ade vesikası istihsal edilen 

(TÜRK ARMATORLARI B1RL1Gl> ::ıin 

ikametgih ve merkezi Galata, KefeU Hüseyin Han 26 No. da o. 
lup Arma.torlardan müteşekkil İdare Heyeti: 

Hakkı Deniz.aşan (Baıkan) Galata Kefeli Hiiseyin han No. 10 
Hüseyin Sohtorik (Muhasip) Galata Ali Ekber Han No. 5 
Rıza Sadıkoğlu (Katip) Galata Muradiye Han No. 18 
jlıza Kalkavan Galata Kefeli Hüseyin H:ın No. 3 

Adnan Barsilay Galata Ovakimyan Han kat 2 
olduğu Vilayetçe musaddak ana nizamnamede tabedilmiş oldu. 
ğ'undan arzu edenlerin birlik merkezinden talep edebileceğini Ce. 
miyetıer kanununun 5 inci maddefi hükmü mucıbince ilan olunur. 

sinde- icra olunara.k muhammen kıymetin hisseye i.:;abet eden kıs. 
rqm:n $ô 75 ini geçmek şartile en çok arttırana ihale edilecektir. 
O gUn böyle bir bedel elde edilmezse arttırma 15 gün uzatılarak 
12 - 10 - 939 tarihine müsadif perşembe güni! aynı mahal ve 
ıaatt~ ikinci arttırması yapılarak en çok arltıranın üstünde bı
rakılacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri men. 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id 
dıa1arını evrakı milsbitelerile yirmi gUn içinde icra dairesi~ bil
dırmelcri, aksi halde hakları tapu sicilleri ile s:ı.=>it olmadıkC'a sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve talip ola~ların 
muhammen kıymetin % 7,5 nisbetinde pey akçası veya Milli bir 
bankaıun teminat mektubunu ıbraz etmeleri, arttırmay:ı iştiral; 
eclt.ııleriQ 3artnameyi okuyup milnderecatına vukuf peyda , c 
muhteviyatını kabul etmiş ad olunacakları ve satılan hisseve ait 
birikmiş vergi, icare, tanzifat ve tenviriye ile resmi dellaliy~ bor 
luya. yirmi senelik taviz bedeli ile ferağ harcı ve ihale pullnr 
rnUşterlye aittir. 

Fazla İ7.ahat ,.e ma!Umat almak isteycnl<!rin he>r zamar 
934, 5976 No. ile dairemize mUracaat edebilecek'eri ilan olunur 

CK. t. 22:1) 



Londra ..-e Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yüksek fantazi 
:m;Ş.HlBALAR ve MANTOLAR, 
Beyoğlunda BAKER mağazaların. 
da teşhir edilmek n gayet mü. 
sait şerait Ye ucuz tiyallarla sa. 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda : 

l 
lılınaktadır. Çeşitler tükenmeden 
cncl ihli.racınızı şimdiden temin 

ediniz. 

............................. Piyasaya çıktı • 
Dün ve yarın 

tercüme külliyat. 
Vit~min ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN ZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Ço~uklar· 

da ishal gibi Barsak rahatsızhklarını mucip olmaz. 

· 7 nci seriden 
61-67-7 kitap 

61 Vikontun ölümü 
62 Leneit II. 

30 
ı . 

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

63 Liza ı. Çe§İtleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 
64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 

66 Bizans tarihi ı. 

67 Scnyolbcos Avrupa 60 z k l l 
• 

SAH1BI : ASIM US 
Basıldığl yer: V AKIT Matbaası 

Eşsizdir, m.ükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'yyen bozulmaz ve kurtlanma ı 

Umum Ne§riyatı idare eden: 
hakkI tank W3 

Umumi Depo: lNGiLiZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - İstnabul. İzmir Acentası: TORK 

E 

1 --··· 
Hast abakıcı hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılma. hazırlanılmak~. Okul geceli ve parasız 

dır. Okul, genç Bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire ye. 

tiftirerek, hastanelerde ve umumt sıhhatle al<lkadar olan mü_ 

esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pra tiktir. Dersler hu. 

susi d<>k tor Pre>fesörler ve muallimler tarafından verilir. lstek-

fi!erin iyi ahlaklr ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş oL 
malan şarttır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat İstanbulda A.ksarayda Haseki caddesinde okul 

direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

~ .................................. . 
Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 

---- o 

Devlet Demiryoilar1 ve ; Limanl~rı 
işletme Umum idaresi · ilanları " 
Muhammen bedeli 23750 lira olan Karabük köprüs~ 

3 - 10 - 1939 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1781,25 lirahk muvakkat teminaı 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saaı 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(6356 ". 

* * * 
Muhammen bedeli 6500 lira olan 45 adet seyyar telgraf ma. 

kinesi 5-10-1939 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarad a l dare binasında. satın alına.caktır.~~~~-~ 

Bu işe girmek isteyenlerin (487.50) liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6478) 

Türkiye Cumliuriyeti Ziraat Bankası 
Ana Vatana kavuşan HATAYDA açtığı 

ANTAKYA 
Şu besile 

ISKEND ERON 
KIRIKHAN 

1 

Yal nrz bir tüp kulları" 
dıktan sonra aynaY3 

bakrnız 

ın 
ol' 

Mükemmeliyet i hakkında en t 'r 
" !J • ve doğru sözü size o söylece e 

811 
Bembeyaz pırıl pml parla>' 

. ıtıbe, 
dışlcr, tatlı bir nefes, P~ ıJOı 
srhhat1i diş etleri, temiz bır 

mikropsuz bir ağız ... işte 

. . 
ın eserı 

ı;;te 
Bugünden itibaren sabah, 

ve akşam her yemekten sonr' 

günde 3 defa 

Lise ve Orta <>kul bütünleme imtiha.nla.rına 1 Eyl\ıl Cu
ma günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eylfil Cumartesi günü 
başlnnacağr ilgili talebeye bildirilir. ..................................... Ajanslarmm her türlü zirai ve ticart muamelelerde diğer 

banka hizmetlerini ifa etmek üzere faaliyete başladıklarını de
ğerli müşterilerine ilan eder. 

KULLANMAYA BAŞLAYINIZ . 

--.-.....---=-- r _ _:. =:-=-

Kan Kuvvet lştiha Şurub ,u 
FOSFARs~oL; kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları taze
leyerek çoğaltır. Tath bir iştah temin eder. Vücuda devamh gençlik, 
dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu 
ve fena düşünceleri giderir. Muannid inkıbazlarda, Barsak tenbelli
ğinde, Tifo, Grip, Zatürreyye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faide~er temin eder. 

FOS~ARSOLU; 
• Oııassası; devamOa blır suıre1I:te ~alfl)D Ku~~~to üş'{Ç ~flıl 'l't:a mnln) e tmesn v e 

DHk kuDnanannaır<dla bDUe tesnırnlfl)a <dl <e ırhaıll ~©steırm~~n~ ıra 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizd ı r. Her Eczanede bulunur. 

1..-------------------·---------- . ... . . .. \ . ' . ' . . . ' .. ..... 

tlan 
,ııı· 

lsta11lml J ıirıcii lcru Menııı g9 
ıiıw ll ruı: !1:ı7 /39 

otıtP 
Bir hor~·lan clolrıyı malıcııı ·ıcıı 

para) n çcnilmesine karar 'rr• 1 •• · rı • 
kolluk tııkımları, halı, soh:ı, ııı ·bİ 
niye, lıUfe, s::ındıılya ve saire ~ıt'' 
(280) lira kıyıııeli rııulı:ıııınıeıırl 1 • 11 Lı 

. '>ı· 8 !)"'!) • 1 i gıl eş) ası _ ı . • • '" l Uınnr c' t·· 
saat 9 tlrırı 11 c k:ııl:ır D:.ıkırkÜf dC 
t:ınlıul cadclcsi 1 :i;; numaralı ıı:ırıeıi' 

ktl • d "l k ı · ·· 1 \'ctıı ' ıa ır e ı en ·ıyıııc m yuzı l' • S. 
beşini lıulııı:ıc.lıih tukdinle 28 - ,·r 
93r pnzorıc~i günü aynı m:ıh:ıl ıı-

k • il' ~ıı 
s:ıallc :ı~·ı · artıırıııa surrlı~ ~ı 

/')'Ju 
l:ıc:ığı ilrın olunur. (K. 1. ~ 

4'..,...-----c rl ~\.LA.WA--

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 
No. 31· 40 4 cü serı 

t(r· 
60 

31 Rasin külliyatı iV 40 
32 Metafizik 

60 
33 lskcnaer 

100 
34 Kadın ve sosyalizm 25 
35 Demokrit 125 
36 Dinler tarihı 40 
37 Filozori ve sanat ı oO 
38 E t ika 25 
'i9 Hrraklit 

j~ 
40 Ruht murlulıor 

~-~~ ~ ..v_. 

,.-

se 

Ya 


