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Resimli Hafta' 

Türl.iycnin en ucuz, en enttres~m 
haftalık mccm ıı:ı .. ıuır. 

36 sayfa 5 kuruş 
En giizrl yazılar, en g~zcl resimler 

en giiıel ıııcvzulnr. 
l\Iccnııı:ının gönül işleri sayfası 
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gene kızları Ye genç erkekleri çok 

1 
aliikal:ındıran, onları doğru yola sc"- f 
kellen bir sa.rfauır . . . ;u 
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Avam Kamarasında fevkalade salahiyetler kanunu kabul edildi 
- - • - - - - -- - -- - - - - ----- - --- - - - - ... 

Alnıan nıüfrezeleri Polonya 
topraklarına girdiler 
Hitler dün ·gece Polonya hak
kındaki kat'i kararını verdi 

Çenzberlagn şiddetli bir nutuk söyledi 
. . 

''Ani bir har.P tehlikesi 
karşısında bulunuyoruz,, 

• • 

Yazan: ASIM US 
•ıı i\Jruan - Sovyet pnktınm met. 
t.. l\e~ı·cdildi. Birkaç gündenh<'ri 
11'it(i 
~ n <'ihnn efkarmmnmiyesini 
e)"e 

~l!! <·ana \'eren bu anlnı;ıma kar. 
~. •nd,a ı:;lnull az çok makul hii
~ liınıer \·erecek nıalfımatı haiz 
lllu t nuyoruz. Almanyanın nas-

tl:l\a) sosyalizm rejimi senekı·
tlitıtıh<'ri So\'yetlcr re.j~ıninin can 
~ Ştua.nı olarak ortaya ·.: ıktı~ı 
~ 1\ Alman - Rus dostluğu her
b~"e atcı;; ile barutun infilıikslz 

demiştir ki: 

Parlamento tatil 
girerken h U ::u metin 
ruret haline gelen bu derece şicl-

Paktın metni 
Moskova, 24 (A.A.) - Tass ajansı bildiriyor: 
Almanya ile Sovyetler Birliği arasında aktedilen ademi te

" ca vüz paktının metni aşağıdadır: t 
41 Sovyetler Birliği ile Almanya arasında sulhün takviyesi· C 
l arzusu il~ hareket eden Sov~e~ı:.r. Birliği hükümeti ve AI- ~ 
~ manya hukumeti, Sovyetler Bırlıgı ıle Almanya arasında 1926 t 
! nisanında münakit bitaraflık muahedesinin e.sas hükümlerine .~ 
• dayanarak, aşağıdaki hususatı kararlaştırmışlrdır: .. 
~ MADDE: 1 - lki akit traf, gerek yalnız olarak gerek di. 
~ ğer devletlerle birlikte, biribirlerine karşı, her türlü cebirden, ~ 
j her türlü tecavüz hareketinden ve her türlü hücumdan tevak- ,, 

ki etmeği taahhüt eyler. t 
MADDE: 2 - lki akit taraftan biri, üçüncü bir devlet ta. 

, leı:-ıncsi kadar imkansız gö
~iiyorclu. Onun h:in lUosko, ·a 
lııe ll~rlin lıükfınıetlcri arasında 
. l' ll<lemi teca\•üz muahedesi lnı
~lanacaji;ı Iınberi ilk defa bel' 
a., t 

il ta ha)·ret uynııdırmıştı. 
~ 1''akat An·npanm •:m be!;i, on 
,. lleJik tarihi bize gösterdi ki, 
•(j~ 

c'-~li tedbirleri almak üzere pr.r· • 
A.ınntoyu toplamak mecburiye. 
lnde kalaC'ağmı derpiş etmek 

rafından askeri bir harekete mevzu teşkil ederse, öteki akit 
,. taraf, bu devlete hiç bir şekilde yardımda bulunmıyacaktır. 

biraz gilç olurdu. 21 Temmuz· 
dan beri enternasyonal vaziyet 
mütemadiyen fenalaşmıştır. Bu
gün ani bir harp tehlikeı;i karşı· 

: MADDE: 3 - lki akit taraf hükumetleri, müştere·. men
= faatlerini alakadar eden meseleler üzerinde karşılıklı haber te. 

atisi zımnında, istikbalde istişare için mütekabil temas halinde 
kalacaklardır. 

f Fransa hııdıı4ıaı<la iki Fra..,z llsl'eT\ 

ı 1 Ticaret Vekili izmirden döndü ~I e sadakat, pı·ensip, ideoloji 
iti bi süzlcr sadece foil\ i r.ıiJletleri 
,
1
. lla t nıak i<:indi r; ica bımJa nıad. 

) • tucnfaatlcr i<:in !ccla edllml
t ecek aht, prensip, ideoloji yok
~l', llitıer A lmnnyasınm da l 
b 

1l·a ve Japon:\·& ifo aktcttig"'i 
'•tı. • 
~ lıJionıinteı·ı· ı>nktı yrrtarak 
'l'ı {)~kova ile bir ademi tc<·a,·iiz 
hı'•ahcdcsi imza ctmi:;: olma-.ınn 

ç hayret etmemek lazımdır. 
"aı .ı\nıeli noktadan hfulis<'d<' a
~tn·ııa<'nk dlıct hu mııal'ede

ır 
J 11

' haı·bc mi, yoksn su lha, mı 
<ıl'ı3·ııcnj/;ını tıı~·in etmektir. 

\ ~t•ı:-k<)nıtla .1 ~elen hir telı.ı:raf 
' lll'ı n J 1 • •• 
11\ı .. n - tus a< <'mı tc<·ıt\ uz an-
, ~lııasının ı:.tılluı hizmc•t Nlcce· 
j)!. 
i' ·•, bunun maddi delili olmak 

11?.e't'e clt• "kitlerin her tiirlü 
tıı~ı:ll\•ftz lınrcketlcrlndcn kttnap 
Jel.:Ckleri, akı-;i takdirde mun-

(/Jt!ııaıııı 6 ırıcıdcı) 

sında bulunuyoruz. 
(Dt!vaım G rncıc/a) 
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Yarınki ilavemizde 
Günün edebi hadiseleri -

Hakkı Süha; Bizi mahvedebi
lecek bir teklif - Hikmet 
Münir; İtiraf - Muazzez Kap 
tanoğlu; İstanbulda temsili 

harp haftası nasıl geçti -
Neriman Hikmet; İki bayram 
bir arada - Muzaffer Acar; 
Amerikada şen.panze mekte. 
bi açıldı; Rus edebiyatındaki 

facia; Napolyor.un kılıcı Mos_ 
kovada bulundu; Bir sinema 

yıldızının hayatı; Şaka. Gü. 
nnn resimleri ve muhtelif mev 
zular üz~rine diğer yazılar. 

....................... 

MADDE: 4 - tki akit tarafından hiç biri, doğrudan doğ_ 
ruya veya bilvasıta öteki akit tarafa müteveccih herhangi bir 
devletler grupuna iştirak etmiyecektir. 

; MADDE: 5 - Mahiyetleri ve menşeleri her ne olursa ol
~ sun, iki akit taraf arasında çıkabilecek niza veya ihtilaflar tak_ 
41 dirinde, iki akit taraf, bu niza ve ihtilfilları münhasıran sulh 
vastıaları ile, dostane fikir teatisi ile veyahut. lüzumu takdL 
rinde, ihtilafın halline memur komisyonlar kurulması süretiy. 
le halledeceklerdir. 

MADDE: 6 - İşbu pakt, on sene müddetle aktedilmiştir 
ve bu müddetin inkızasından bir sene evvel, iki akit taraftan 
biri feshini bildirmediği takdirde. pakt, bes 8enelik bir müd
det için otomatik surette uzatılmış telfıkki edilecektir. 

MADDE: 7 - İşbu pakt, en kısa bir mühlet içinde tasdik 
edilecektir. Paktın musaddak nüshalarının teatisi, Berlinde 

• '* yapılacaktır. • " Bu pakt, imzayı müteakip derhal mcriyet mcvkiinc girer. 
~ Mo~kovada, Alman ve Rus lisanlarında iki nüsha olarak 
1 tanzim edilmiştir. 

.~ouyet hi•kıimr.fi nammrı A lmrm 7• :;u2mcfi m.ımmn 

.. 

' l\lofofnf RilJbenfrop [ 
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Vekilin gazetemize beyanatı 

ihracatımızın takviyesi için 
f!lühi[! te_ğbirler alınıyor 

Vekil kendisini kar§ıhyaıılar amsm'.d'a 



2-VAKIT 25 Afuıtos 1939 

1 I şaretler 1 Değerli hır öğret· 
men kaybettık 

Manevralar ve 1 Boğaziçinde Liman Umum 1---p. J •

1 

< Kredi ile ingi le- Kirecbumu J6 

İnönü nün mesajı Müdürü Anka- i ıgasaua vazıyet reden alacag~ımJZ ~n;ı: !l~ mo:U~ 
Trakya manevralan nihayet i j !erinden M~ 

~~~aanZ:....b:1'=ı!~: radan döndü 1 Sigorta primleri yükseldi 1 mallar 
1 

::;~ ~;:.; 
bir katiyeti ifade eden Milli Şe- Yolcu aalonunun biran - ı Krediden hanai müeıae· "a Nümune ~ 
fimizin ordunun manevra faa. evvel tamamlanmaaına Ecnebi tirketler Almanya ve ltalyaya gönderi- ıeler iatifade edecek tahanesinde te-

liyetini takdir ~ meaa~iyle çalıtılıyor lecek mallan sigorta etmiyor ı lngiliz kredisi ile lngiltere· RahmeMtli Meh.fdavide _ik:n .,e-
birlikte vukua ıeldi. MesaJdan . . . . 1 il l met uum at etmıf Lir. 
ani •-~ Cumhun"yet Or. Muhtelıf ışler ıçın Ankaraya Sov'-·et _ Alman ademi tecavüz ,. ... tıDlli fmr.alanması den alınacak ma arın mem e- . . lda .. ~ l u-

ayoruz tu, 'd l" l . l . J • ı-- ketimize muafiyetle girmcai ve Bır ılkoku ogretmen o Uf dusu Bu··yu··k Şefin h .. • .. •i bır" gı .. en ... •.man ar. ıı etmeaı umu:n. pıyaaada durgun bir vaziyet ihdu etmiıtlr. Ecr.ebi memleket. f b kar k M h t M urnu 
...... d R f M h gerek klirinı. gerekse kontm. na 8 a e me aı . 

surette \:akdirine mazhar obnuı- r.t~ ur~ ~? •.. anyas şe rı. lere gönderilecek mallardan alınan sigorta primleri derhal jan kayıtlanna tibi tutulmama. muvaffakiyet ve hizmetlennill 
tur. O ~ef ki daima iyiyi kötü- mıze donmu?_tu.~. .. yilkıielmiş; iki glln evvel yUzde 0,50 santim olan rizikolar dün ı 

81 
kararı.;..m1ıatır. çoğunu ia~ikbale .. bırakmıt ~ 

den ay~ ve kötüye kötü, İ- Umu~ muduhar,kkdudan ~?~cu 2,25 santime çıkmqtır. Bu vaziyet devam ettiJ?f t&kdi~# harp B ~kara ela . tifade genç olduguna hukm-:tmeıne,... 
yiye iyi demesini hayabnm bo. salonu. ınpatı m a a a- rizikolarının dalla da çıkacağı tahmin edilmektedir. u mu A r ~ .1s. .. dir. Bu ilkokul öğretmeni Rur 

b. _ı..ı~•- dav••ı halın" e dar mımarlarla temaslar yap- Digwer taraftan ı:ı.>hrimizde bulunan fngiliı Fransız ve A ccccek alakadarlar ta rın mu. kt 16 Ed" d 3 ıl md"' 
yunca ır lllllilA - B .. M "' kal V k" :."" , - 1 l h 11· .. "ki çu a ' ıme e y 
k t mıştır. ugun una e e ı- merikan sigorta şirketleri A!manva ve ltalyaya go'"nderile. racaat er e ma a ı gumru ere "d" ı·· w .. t . lan bit oymus ur. r Al" Ç . k . t h . t ., b acakl . k tep mu ur ugu e mıt o Dünyanın en kaypak itlerin- 1 1 etı~ ayaya vazıy~ aK- f oek malları sigorta etmemeğe başlamışlardır. Milll re1.111üran. :1fdukvlur tır ve. gebrme t~ zat idi: kanuni mevzuatır11d 
den biri olan politika için dahi kında malumat ve~ea:ktır. f suı vaziyete müdahalesi ve ortalıkta bir panik olmasının önü- c~ b"l:n ki a~.n cms ve nevı- - haklı veya haksız fakat dla-
en iyi politikanın doğruluk ol· Muna~~le '/ekale.tınden ge. l ne geçmesi beklenmektedir. m ı rece er ır. ha cok haksız - Türk mekteP" 
duğunu bir prensip halinde ifa. le~. ve m~tehassıs mım.arlard~n f Bir çok mallar değerlerinden kaybetmeğe başlamışlardır. , . Bu mektup vey.a isti~nın. leri~de olsa da Türkiye haficı0" 
de eden ve hayatim bu prensi- muteşekkıl heyet de lıman ış. ı&.seli iki üç gün evvel 50 lira olan bir mal bugün 2S liraya cır kopyası da Malıye Vekiletı de geçen hizmetleri hususi saY• 
be göre tamim mm lnönünün letmesi binasında çalı~makta- alıcı bulamamaktadır. nakit .itleri müdürlüğüne veri- dıiı için, 1930 da Türkiyeye 
bu takdiri Cumhuriyet Türki. dır. Yolcu salonunun bir an ev. Halı fiyatları da çok düşmüştür. Bütün tüccarlarda mal. ~ leceldır. geldiği zaman mekteot~ başlan· 
yesinin cihan buhranı içinde vel tamamlanması için usta ve l larını bir an evvel elden çıkarmak isteği belirmiftir. S lngiltereden aldığımız ve 3· gı. derecesi olan 16 lira m~ 
daha dik alınla hareket ebneai, amele ac:Ietleri fazlalaştmlmrş. c ... .. • .. .. , _, larajımlZ" kredi1erc!en istifade bu İşe girebilmişti. 
yanm daha emniretle, vuzuhla br. edecek müesseseler de karar. Mehmet Masum aslen de Si• 
ıözlemesi için bir prantidir. T• t v k • ı • laşmJ§tır. Bunlar: listrenin Tutrakan kazası Afi.• 

CumhuriJet orcluaunun im- Adliye Vekili Ankaraya J.Ca re e ) 1 Milli Müdafaa Vekaleti, Sü. bacılar köyünde doğmuı. Sild-
zandığı takdir eillhla iman.ara- gitti merbank, Etiban.1<, Devlet de. tre Rüıtiyeainden çıktıktaıl 
amdaki intibakı .. filmle İDlm I rah h . h . • • 1 m • rde dun d u•• mir:volları, Devlet hava yolları, sonra babası kendisini 1,.. 
malzemesi antmclelri nhdeti m ba~ıs ~~desdınıBz.~y~.rket- 1 Z ) n Devlet d~nizyo!ları ve lstanbu1 tanbulda bir medresefC 
ifade ebnek itibariyle de &Jl'D ten ~nra .

1
r mu_ ~t uyu a· ı ınlar idareıidir. vermiştir. Mehmet Masuftl• 

b "yük bir mahiyet arzetlnek. dadaki ~vınde ıstırahat eden oile yardımının keailrııell 
ediru Adliye Vekili Fethi Okyar, ev-, Vek'ılı"n gazetemı"ze beyanatı ke-

t • lki ft 1.-~ A k · · ı bahasına medreseyi ter 
lnönünün takdirinden, iyi v_e cıur.tGm n araya gıtmı§- 'j ilk tedrisat müfettişleri dıp, Usküdar idadisine gil• 

bir kumanda heyetiiıbı, iyi ... tir. 1 ı·hracatımızın takviyesi ı·çı'n toplanıyor mış, hususi dersler vererek te-
kerlerin, iyi malzemenin imti- i Şehrimizin ilk todrisa~ işleri min ettiği kazançla Hadi ~: 
zaç ederek bir kül viicucla P. Dahiliye Vekili ekmek! ettafmda gorüşmek üzere önü· lini parlak bir netice ile bıtır 
tirdilderini milletimis heeabma meselesini inceliyor ! mu"hı'm tedbı'rler alın•yor müzdeki pazartesi gtinu s-at mi~tir. 
memn:miyetle kaydediyoruz. Dahiliye Vekili dUn vilAyette 

1 J ! ': te ilk tedrisat müfett:. leri l\1el-ırrıct l\1t:s·ım o zamotl 
Bütün politik faa!iJ:etlerinde, belediyenin ekmek i~i ile meşgul maarif müdürlüğünde bir top. Ti.ır!c milli birliğinin kurulnıa"' 

iııikW davası premibmde keD- olmll§tur. Vekil ekmekçileri din. Bir müddcttcnberi Izmirde bu. tacirlerimizi fiyat koruma mev. lc·ntı rnpaci'klardır. Bu toplan. s~a hizmet askiyle yanm.aY' 
di kuvvetine iatinat etmefi fİar lemiftlr. Buıılar ektneklerin her lunan ve beynelmilel fuan aç - zuunda sıkı bir tefriki mew ha. ttdıı bu yıl ilk tedrisat müesse- başlamı~. bunun için Türk•>; 
~n Cwclıuriyet Türlôyeai tarafta aynı kalitede çrkmasmm tıktan sonra ihracatçılarımızla. linde faaliyette bulunmaları hu. eelerinin takip edecekleri yeni de ça!ışmaya imkan bulama~ 
ordusunwı aon imtihanım mu. tebıini içlıı tek ~re olarak ken. tem.aslar ya.pan Ticaret Vekili susunda birleştirmiş bU:unuyo _ . . .,gö, .. Hl~ -ından, ecnebi mcmlek~~ 
•affald79tle ................. cltle'ttne ~dl wrtılbeM1'1 c-ı.t~~~ .. ~ nnıı .. ~ crını 
dolayı cidden memnun olmak istemişlerdir. Bu hususta tccrü4 vapuru ile §Chrımı?.e gelmıştır. tayin edilmiş; bu hadleriıı S§lğı. · sülden kurtarmak için ilk aclııl' 
ıakladir. beler yapılacaktır. V~kil rıhtımda Vekilete bağlı sına dU~memeleri için ~~ ge • • •• .. .. •• obrak Kafkasyaya kaçmı~~r: 

Dünyada IEomlHnuonlula, müesseseler er!Wu ~~ len tedbırıer de daha şımdi~en a- Maanf ~udu!°°un Gayesinin tahakkuku ıç~ 
beynelmilel pnntilerle ,..,m. . karşıl8.llDU§ ve Perapalua ınmıı. lmmıetır. Bu pıUabet neticeden tetkiklen en elveri li meslek rrıuallirıılik 
ak k--·--· L--'-tleri ..L!-._ Bira buhramnın ıebebı tir. otelde Başvekili ziyaret eden maada eu noktayı bilhassa teba. M 'f M"d" .. T f'k K t tı' Gence'nin Türk mektebin· 

c ""'uuaua numuı .auua V ·ı l "rd k" t tk'kl · t rU tt' k · te · k" 1n ·ıt aan u uru ev 1 u · ı .• ç 
sakat, daima noban, daima ha. Bira fiyatlarının ucuzlama- f ekdı . zmhı e ı ei •b.crı eUdrda t- z el ırmdae ~·h rımtı '. gkı lcre Silivri ve Çatalca okullannm de muallimliğe baflamlf, bir~ 
ah bir takan neticeler 1rmele ımı bir bira kıtlığı takip ettiği ın a ıza at verm §, ır m e puar ann 1. raca m.zı 0 ay. · · · la _ 1 sonra Bul aristana geler~· 

t 
9 

1 ldı B sonra Ba3vekille beraber Flor • la.ştıracak gekılde muhterem ar. yem ders yılı ıhtıyaç nm !es. yı g .. . ,.rtt-
mahkOmdur. • • . y~lunda yazı ar -y_azı 'c u yaya giderek Reisicumhurumuz kadapm Hariciye Veklli Şilkr:.i bit etmek üzere bugün Silıvn daha çok .Rus. uk T_urklen vaıl' 

Siyul kudret, aİyMI •tiklil cumleden da.gazbetehmızde beıkab~ ismet İnönü tarafından kabul e- Saraçogwlunun alakadar İngiliz' ve Çalalcaya gidecektir. sıncla talım hızmetme de ----•.:.bir milletin L-lftld lbad. bi fıkrada u ranın se ı ı t · · ~ • ,._ ' r .. . .. A dilmiştir. makamlarile mutabık kalarak bi. e mışt~r. w • • Tahıl' 
dl ıilih kuttetiDe cla,......k- anlatılırken tetkılatsızlık,, ta· VEKiLİN BEYANATI r.e bildirdiği son karar ihracat - • • Eskı Eagdat elçımız. 
tadll'. biri kullamlmqtır. Buhra~~ s~- Ticaret Vekili Cezmi 

1

Erçin dün çılanmız ııazar.nda 'f;vkalıide Rektör Velalı Ankaraya Lutfi ile Bulgarista .. Türk nııı• 
Bu aiWı kuttetini ebadm. bebi artan ihtiyaç derecesını bi. bir muharrimiı.e §U beyanatta memnuniyeti mucip olmuştur. Bu gitti allimler birliğini kuranlarclal' 

dan nolmın v..,.Jmt fala~ ra ia~ i~ icabecl~ı;ı tesi~- bulunmuştur: karar tlzUm, incir ve fındık gibi Univeraite Rektör vekili Hu. biri de M?hmet ~asumdu. 
renler, onun nnıı•11•11111 

IJI tm henuz vucuda getinlmesıne "- 1zmir seyahatinden müsait Uç büyük ma.hsulilmilzUn !ngiliz kuk fakültesi Dekanı Aii Fuat Bulganstan T urk mektepte
~ ebniyenlerisa !Ji bir poli. mm~~ bulun~!1Jldu:· Sebep intibalar~a avdet ediyorum. lz - fiyat ıartıarına göre takas yo. Hukuk fakültesinin yeni ders rind~. okutulan kitaplann ~rf 
tika yap~ ~n y~ teıkilitsrzlık degıl, teeısatsmık. miııde ihracat tacirlerile yaptı - luyla genig bir tekilde bı.: m«=m- yılı ihtiya ları etrafında Maarif mual!ım kı~~~la~!" .. çor: 
tur. Cesaret ve lillh ~ tır. . . ğun milteaddit temaslatdan pi. Jekete s~tıemı temin edecek ma. Vekiline izahat vermek üzere k~ndi ese~~en _ıdı. (~u~u~ ~ 
yepne_ mevcudiyet •tetDr. Bu cıhet aynı yazının heyetı yasanın iyi aerait altında açıla. hiyettedır. d"n 1 A k ·tm· bısı etfal uzenndekı buyuk 

BunJarm birini kaybeden li- umumiyeainden anlatılmakla cağını öğrendim. lhracatçılarla thracatçılanmıza esasen hAkim fu a.cşam n araya gı ıg. sirleri) adlı neşrolunmut bir t-
lihla ceuret, ,.but ceAretli beraber bir yanlış telakkiye ma- çok sıkı bir temas halinde bulun. olan nikbin hava oon dakikada ır. seri daha vardır "e insani, rne"' 
ailahmhk inanlan meaut ede. hal vermemek için düzeltmeyi duk. BUyilk meselelerimiz karşı. el~ edilne bu netice ile büsbütün h--o-- leki acıların tesiri altında yaıd 
bilecek bir kudret deiiJcfir. vazife sayarız. lıklı göril§Wdü. Almacak ted - takviye edilmiştir. Met~eı ay~tı yı:saran mıştır. 

Her iki mes4ek aümuneleriai birler üzerinde ehemmiyetli ka. tzmlri alakadar eden üzüm ve bıri tevkıf edildı Mehmet Masumun bizce bU-
aon ae~Ierde acı acı seyrettik. Q=A~ ~-~ rarlara vasıl olduk. EzcUmle ih. incir maddelerinin sürümü üze. Küçükpaz:ırda otu!'an Meh· tün bu hizmetlerinden üstii" 
Sillhuz cesareti ffabetiatanda, T ~ racatçılar birliği tesisi için atı - rinde artık ~n~işeye mahal kal. met Ali adında birisi Fatma kıymeti Türk dilinden ıorıf91' 
ailihlı ceuretsizliii Çekollo. " lan adım nihai safhaya girmiş . mamıştır. Hadıaa~ı .5~k y~ı~. • Cavidan adında 14 yaımda bir dan giren tufeyli kelime ve k': 
vakyada ıardük. tir. dan takip eden hu •. ımetimızın k l . la fakat nikah ideleri ayıklamak yolunda dik 

birbirini• • . kUtl ibra t tan . tak . ız a nışan nml§, d . .,... 
Silihm ve cesaretin Devlet Meteoroloji enstitlisUn. Bu meyanda m:ısıa_ıısıl e - . ca ımızr zım ve vıye yapmağı beklemeden kızın bik- kate şayan mesaisi ir, neşrı.r 

takvi:-e ettiği yerlerde vatan den almana malfıuıata göre hara.. mızın menfaatlerinı korumak lçın a_lma~a başladığı ~Utün ted. rini izale ederek m~tres hayatıltıdır. 
mehfumu .,.e..,.,.klcn kendini ret dün Sivasta 20 Zonguldakta maksadile aldığımız tedbirler e. birlenn bır an evvel fıiliyata in- w b l mı..t Merhum 1906 da Varnıt~ 

• ·::r • ' • • • • "k ı· i t · d ~ U h · yapmaga af 8 'i"1'· ' • uaıı:-.ehlıkeden "mlarmq c:lf.mektir. 22, Ankara ve Siropta 23, Siirt- hemmiyethdır. Kooperatıfler bır- tı a ın emın c eceo• ~ P eaız. G k ·ı . · . toplanmııı olan lılam M "' .. 
ben dai l•W• ·ı . h" "d · 'h acat d' enç ızm aı esı vazıyetı ı. b" bli" LO-Askeri manevralar ce • te 24, Diyarbakırda 28, İzmirde ıgı ı e ın ısar 1 aresı 1 r ır.,, "dd . ·ı·w b·td' · leri Kongreainde ır te g 011o 

bu ktal L--"~-·· İs 11. mu eJUmUrnl ıge 1 lrMI§, b b)' wd h •• yıl 8()0"' ~a no arın teUlll"W';une 29, t~bulda 28, nfa~isada 30 ş h Mehmet Ali yakalanarak sorgu muş v~ . u te •&. e.~ • 
hizmet ed rler. Vakıa manevra· Urfa.da 31, Antalyada 34 derece e rı•m ı•zı•n orta hakimlii' ta fmdan tevkife. ra Selanıkte ycnı lısan cere~lr 
lar mutlaka yüzde yüz haki..1ri kaydedilmiştir. d"I . t" 1 ra nına esas olan fikirleri apll?" 
harbin bir ömeği deiildir. Fa. Bugiln hava Trakya, Marmara 1 DUf ır. • ileri sürmüştür. 
kat manevralar bir ordunun fa- ve Egenin şimarn.de ve Orta A. t d • t • t • 'G Bugün ölü sayacağımız rııeJ-
aliyeli, hedefine vannak husu. nadoluda bulutıu diğer bölgeler. e TlSQ VQZllle l Dünkü otomobil kur kelimesi yerine sözü sreÇeıı 
ıundaki istidedmm derecesini de yağışlı geçecek+ir. '3 kazalan gibi terkipler alınmasını, Tii~" 
~tem::.ek itibariyle dikkate 

1 
Galatada yolcu oalonu önünden çeyc Arapça ile Fareça. ~ 

liyık. mıyarlardır. ~ Cuma Cumarte. 15 Eyi Ü ide bütün orta ted ri~at geçen Mustafanm idaresindeki z~ndan ~urta~ıl?rc':k,. ıs ··s.-
Türk o.rdunı_ ~~da > 25 A~us. 26 A~s. 418 numaralı otomobille Mehmet nı~ verılmesını ıstıyo~. ter 

yüksek dirayetini g stenmştir. ~ m Ü d Ü rle r inin i c.f i r ak i 1 e fevk a 1 ide Alinin 901 numaralı otomobili mutalcalarm pek çok kı~ ", 
SADRI ERTEM <( ıo recep 111 recep "I çarpıfmıtlardır. İkıai de ehemmi. tarafın~an b~!~i eğlenceler: h!ı 

~ bızır 112 hıZlr il 1 bı"r toplantı yap·lacak yetii surette ha.sara uğramışlar- rayacagmı bılırım; fakat b di 
Seferberlik Komisyonu -- - dır. beni onlardan ceviremez .. f .. 
Seferberlik komiavnJlU bugün vakıtlarj\a~aı anı 1 a~atl f eıanl d ·1 d" M"'da .S 

.,- Orta okullar kayıt ve kabul törleri maarif müdürlüğünde Bundan b~ks taa AY.sunun j_ yor u: o revrı me ı. u dili' 
toplanacak, hava korunma kanu. - - - ışlcrine 1 Eylulden itibaren ':>ir toplantı yapacaklardır. dareaindeki otomobil Galata rıh. ettiği hakikat kazandı. Ken 
nunun nizamnamelerinin tatbika- 2ı ~ 211 ıo 2!i l Or k lla tmımdan cnor"rlren 

75 
y••mda n<: rahmet dileriz. tı hakkında mılzakeratta ltulu • 2 ı • 1 ~ 28 batlayacak ardır. ta 0 u ra Bu topLt':'ltıda alman talebe n-"' - ___.. 

nacaktır. Nlzanmamelertn vatan. 0 1 11 
9 08 müracaat eden her talebe bila- miktarına göre ıınıf miktarlan Hadikye isır:inde bfir k_ad~a çkar. Mahalli i"ler Umuıtl 

d .ıJı Uk llef ti · Akşanı ıs 212 00 istisna kaydedilecektir. . . poıra yara aMı~. rem saga Ir- •• •• •• 
atlara verdla• m e ıye erın Yatsı ,, 1 1 11 ~ v~ yem orta okul a-;ılmasma ıh- dı.Yı zaman Nik'1 ;,.,..,inde 'Jiri .. ine Mudunı U 

bir an nvel ,erine getirilmesi i. ı ın Alınan talebe bina vaziyeti 1 l d - b" d" ~ w ,. • ı. l"" . ' , rnUdUr 
n ed tedbi l al k imsak a ıı ~ . a ın, 8 8911 ctrafmda görügmek üzere 1 j tıyac o up o :na ır.:ı tcs ıt e •· _. ... r"rnm· t·r ~;l.::>r.~ s .. g aya. -~ :l;ı". ı ı er umum .. tüt· ~ll' cap en r er maca • ı Ey!u1dc lis:: ve orta okul d:rck· !ere!{ V c! • .:!c~c baci"ri:ecektir. ığı kınlm:~tır. Rukncttın Anı.araya donıntl§ 
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3-; VAKiT 

Sovyet gazeteleri ne diyor: =-..... -..... -..... -..... -..... -..... --.. -. __ -

' ' n k E . , . JGörüp dDşDndokçe 1 

............ _,,_~ 

~ BCJYLJK TORK MOTEFEKl<IRI MER~UM 
1-i UBEYDULLAH 

~ a t, n ter nas yona t vazı - = ............................... _ .. m ...... _., 

. t k . . l/ı 1 Ufukta bir 

.. ~ EFENDiNiN NESRf DiLMEMiŞ YAZILARI 

Din dünyanın kendisidir, ilmin dediği aynı dindir. 

ını !le yükselen d~mağların hamilleri getın · a vıqesıne ve su un şişmek çaktı ı 
endılerini dinden müstağni görmekte idamesine garıyacaktır,, ii•~;::.td~~t~~::i:~: 
ab t 1 Moskova, 24 (A.A.) - Tassa- tinde de en bUyUk bir ehemmi-ıidamoye ve fazlalaştrrmağn celı- ratte; ko?u~~lar, şaşkın ... e etmez er. Cemiyetin nızamını jansr bildiriyor: "İzvestia" ga- yeti haiz bulunmaktadır. tettikleri gerginliğe bir nihayet ~osk~~~, ~ar sıhırbaz .kazanm-

ını !I i z1tesi ve "Pravda" gazetesi, baı; Almanya ve Sovyetler birliği vnmektedir. ~an g. ı, hiç beklenmıyen,, a~-
b a edecek edecek herşey batıldır makalelerini Almanya ile Sov- ~bi bu derece muazzam lld dev· ldeolojik farklar ve iki mem- la umulmayan, ger~ek!eşmesı-
ııu ııul' t· yetler birliği arasmdaki ademi İet arasında sulh ve iyi komşu- leketin siyasi sistemlerindeki nt bir .türlü ~kan v~ril~eyen 
r k' e 1 izah, sanırım, h:bat ( 1 i ; .... ·., · · · tecavliz paktına tahsis etmekte- luk münasebetleri tesisinin ge. farklar, Sovyetler birliği ile AI- bı~. ha~k.~ ~.~~du. lkı duşman 
ıı tc' _hayat düsturlannırı ll-

1 
selttigi e~zn:1 en (dini ku•"ıcıt- dir. ıı:ı;ı ekonomik münasebetler tize- ınanya arasında iyi komşuluk reıım opuş~u.~r. .. . . 

&ıs olunmayı.> da dinen ,·; fakurr 'eşkil d:. or. Mün- 1Hestia diyor ki: rine iptina edeceği pek tabii ınUnasebetlerinin tesis ve jda- • Bun~, kımı. F':1?r~rm diraye-
~tUOlunmasrndaki hikmet bli- :iri ilah olanlar ise, vücuduna Sovyetıer birliği komünist idi. Bunlar, müthiş gergin olan mesine doğru giden yolda engel tı?e v~rıy~~, kimı ~tıyacm do~<: 
rte r. ÇUnkU bu dUsturlaı l>.r turır İ""nftmadrkları Allaiı partisinin 18 inci kongresinde- en'terasyonal vaziyeti teskin ve olamaz ve olmamalıdır. trinlerı çıgnemesme: .Hangısı 
~ \':i~ re.al~, kutsiyet aldığın- r.arn ... <~ nıUtecley:rin olann 'lll ki tarihi raponında, Stalin, ra· sulhun takviyesine yardımtlar Gerek bu ademi tecavüz pak- olursa olsun, bu, tanhın akışı-
ec. il kutsiyet gayıba mu .,ı .~ ett' ' .l~i c ı ·· l~ları porunun siyasi kısmının bilan. hAli kalnııyacaktır. Bu, yalnız tt, gerek 19 Ağustos tarihli ti- m durduracak b~r vakıadır. 
\~ıh Ve rn.hütlye merbut o- dilsturıarm hak olduğuna çosunu yaparken :;.ö:rle demlşti: Sovyct - Alman ademi tccavllz caret ve kredi mukavelenamcsi, Rusya dostlugu, ltalyan ve 
ıcı:ıanı beşeri cezbettiğin· ~ v diye• : r; çUnkU lıunlı..r "Biz, bUtun komşu memleket- paıttnım akdi ile değil. fakat Sovyetler birliği mllletlerl ile Japon yoldaşlığından daha ağır 

,ııasibedari ilim olmayan a. kavaidi tabiattır. !erle sulbpen·er ve sıkı iyi kom- bizzat bu paldın metni ile de te· Alman milleti arasında dostane bastı, demek. Roma, dargın 
~a ~asın 'rnvaidi ilme din n:ı- Ben daima şu iddiada !.ulu· suluk münasebetlerine tarafta- cnrtit eylemektedir. rotlnasebctlerin inkişafı için IU- hayretini tatlı bir gülümseme i. 
l:tt~-ltibaı erbabı ilimden da- nuyorum ki, Allahı lnkf..r ecl:-r.- ~ız." Bu tez, uzun zamandanbe- lki :arafm bUtün azmine rağ- zumlu esasları ihth·a etmekte- !e örtmesini bildi: lstefani A. 
~ »etıı olur. lcr, A!lahın varlığına. in.;;ın et- ri, sovyetlcr birliği harici siya- ~en. clevleth:r arasmdaki müna. dir. )ansı ltalyanlarm bu anlapna 
'l\~~er hiç bir zamanda kaffei miycnlcr bile mlislU!.nanlığm setinin esas prcnsipidir, bu prcn- sebette niza ve iihtiilUlar çr- Pravda gazetesi diyor ki: kartısmda duyduklan sevinç. 
rJiı 1~ 1 ulum \'e maarifle hcı hak · < • "'mez. siptcn hiç bir zaman ayrılma- kabillr. 23 Ağustosta imzala- Aktedilen paktın metni, yal- ten bile bahsetti. Fakat "Tok-
~~ b~ka:riki hakkiyle kana- !. "3 l ··' IJu davaya dUşürcn mış olan Sovyetler birliği, dai- nan pakt, bu gibi ihtimalleri de uzz iki Akit memleket mlinase- yo", öyle değil. Birleşmede hak 
ın· ır nazarı nafizle teçhlz Pbcp. hu ·u· .. C?~Ir" J c.slen - ma dUnya sulhunu muhafazaya gözönUnde tutmaktadır. Bu betlerinin halli çerçevesini aş· denkliği güden, bu güdüşü 
1 ~~·oceğindcıı fçUmai heyet· ı ·:. ; ··~· '~d t~ "~ ı ve binnetice evvelil coğrafi yazi- pakt diyor ~i: maktadır. Bu pakt, entcrnas- kendi kuvvetine inan15tan alan 
~ın ) •· n J ık d dl ı:nactaınetissemfıti vel- ve ker'J l -" i' ~: · .. ··,.renfın • - yeti itibariyle pek yakrnrnda ll<i dkit taraf, bu gibi niza Yf yon al vaziyet:n en btiytik bir aponya aç ça soruyor: 
~ lldeıı istiğna mu tasan-er ~ti ke,.im· · · li-1 tebliğ ettiği ha- bulunan memleketlerle sulhpcr. anlaşmazlıkları, yalnız sulh v:.ı- gerginlik arzettiği bir gUnde ya- - Bizi birleştiren Bolşevik 

az. · k:·t te bulur. AcdUlhr.'c II~- ,·er münasebetler idamesine ça- sıtaları ile, do3tane fikir teatisi pılmrştır. Sovyetıer birliği ile duı:manhğı andı ne olrlu? 
~~ei~e ~·üksel..,n dimağlarıc mi·~· hşmıştır. Stalin, kongredeki ile ve lüzumu t:ıkdi~lnde, bu ac- Almanya arasrndaki ademi te- Verilen cevap nedır? bilmi. 
t • rı ke 1 illerini dinden Ehli kem.:ı.' hr 1

-'"" altr hod· sözlerine şöyle devam etmişti: Iaşmazltkları halle memur ko- cavüz paktı gibi sulhperver bir yoruz. Zaten çok açık hadiseler 
,
1
:gni görmekte isabet et. l ' ı· J · · :-ıb.:·• L'lzrm değil "Biz, bu hattı harcketteyiz ve misyonlar kurmakla hallede- pakt, enternasyonal vaziyette karşısında sonnak da fazla bir 

1 ·t; zir:- bu istig-nanın teza- - -• ' ,..-- · ·- ,..... P~:amı bu memleketler Sovyetıcr birli- cektir. gerginliğin azalmasına muhak- yüktür. 
ıı h ı tı> alka, dini, mevzuattan be;l• ;-· ·m, faliat cemaat için ğine karşı aynı hattl hareketi Bundan başka, dün imza1~· kak yardım edecektir. talyan dostluğu ve müttefik-
htecek ve işin içinde bir de- öyle ··:r imam• Onıu~ kalırdı tuttukça ve Sovyet devletinin nan pakt, müşterek menfaatl ı 1 i Almanya ile Sovyetlcr birliği liği, Japon beraberliği anlaşılan, 

•01 tllıınduğu , 0 bir saht- ,_. r- ~··nl•ı; ·,u mecmu~ r ıtaın::ı.re. tama.miyetini Ye hudutlarının allkadar eden meselelerde k ı,.· arasında bir ademi tecaYUz pak- Almanyanm gönlündeki ihtiras 
d du~u blssiai verecektir. r . dirten - 'rndur. ihlal edilmez mahiyetini doğru- şılıklr istişare ve haberleşme t-:- tının imzası yine muhakkak ki haritasmm yer yüzünde çizili-
r: <:eıntye~in nizamına halel * * * dan doğruya bilvasıta ihlA.le masları ıuzumunu da kaydet- çok mühim enternasyonal bir tine yebnedi. Bu ittifaklar, ke...-.ı. 
Iıı.:01ttir. İm.an için lnfiral Iln ne: ·~ ?d:ı:-.t:-_ .. t mrn kalkmadıkza aynı hattı hareke- mcktedir. Bu madde, her f.'."r - lıAdisedir. ÇUnkll bu pakt, yal- disine destek olduğu, siyaseti-
hıı c Yaşamak mümklin ol- din, df" ··nn·n - cndisi olduğu ti muhafazada deYam edece- den cvYel bu gibi niza ve lhti- mz Almanya ile Sovyetler birli- ne ışdc tuttuğu müddetçe sada-
~ar ha.Jeti içtimaiye lıeşer i- sabit c.:ıır ve din ile dünya.nxı.1 ğlz!' ıa.rıarı önlemeğe yardım edecek· ği arasında sulspernr, iyi kom- kata değerdi. istek uçurumwın 

~ly.., lltı bulunduğuna binaca ayrılın.: t ınesele~i 1 ·: müslü- Almanya Ue Sovyctler birliği- tir. şuluk mtinasebetlerini takviye karşı onları bir köprü gibi kul. 
;ey ı: ·za-···n ilı!:.ı -·{ :·aı Iarca ortadan : aı·=a:-. Ama nin mUnascbetlcri ile alA.kadar Bu suretle, dlin Moskovatl:ı ile kalmıyor, fakat umumi sul- landı. Karşıya geçince de dt"ha 

dind hatı1t:ır. Bu, batıl olun- Tiirkiyo cunL.;ı ·- ·ti dini dün- olarak son günlerde vukua. gc- on sene için imzalanan pakt, ge. bun da takviyesine yarıyor, Al- başka ufuklarla karştla1b. Bu 
zuQ eıı. lııtiğna husuıu de bil- racıan ayn"lrmış. Om. l manası len hft.diseler, bu tezin tam bir rek siyası, gerek hukuki bakım- manya ile Sovyetlcr biriliği ara- rada başka dayanaklara muh 
tss~ lıctlıı uıuı. l'ii--~iyc hall··...-· cct'"'lci ccmaa.ti tezahUrudUr. da:n, fevkaUde büyük bir eheır.· sını!aki geçimsizliğe bir nihayet taç oldu. Ruslara evvela.kes~:-
oıu l~sas din, imanı bil- ulemanın tesallutunda.n kurtar- 19 :Ağustosta Berlinde iki miycti haizdir. Bu pakt. en bU- verilmiştir. ldeoJoJl ve siyasi ni ,sonra elini uzab§ı bu yüz. 

b, ll~una <..::i r ı t:ıhfnttr:ı is- mı1':tır. Başka. biı' .;;r · değil. memleket arasında bir ticaret yük iki devlet arasındaki mtina- tistcm farklarr, iki memleket a- dendir. 
~ oıu- ~., · kavait ve kr.- ve kredi mukaveıenamesi imza- sebetleri tamamlyle normal bir rasında iyi komşuluk mUnase- Bugün ortada su götürmi 

bın \·aza •' ~ elbet Allah- Muamelatı çok kazalar lanmış, 23 Ağustosta :Moskova- hale getirmekte ve bunu yapar- bet1erinin teesstisUne engel ola- yen, hiç bir teville maskelen
' ıı l'lacnnleyh hayat düs:•: ~·- Beyoğlu, Fatih, Eminönü gibi da da Almanya Ile Sovyetler bir. ken, Avrupada. ve bUtUn dünya- maz ve olmamalıdır. lkl millet mesine imkan olmıyan bir ger. 
"I lllen ta biatten lstinbat o- muamelatı çok olan kazalarda liği. arasında bir ademi tccavllz da enternasyonal siyasi vaziye- rır:ıeında, Alman yanın ve Sov- çek var. Son hadise karanlıkta 
i:~ oım ·.l ' kendi~ · - rengi kaymakamların belediye işlerile paktı aktedilmiştir. tin takviyesine ve istikrarrna yeller birliğinin düşmanlarının çakan bir şimşek gibi göz ka-
~·. "~rilmiş olmas:nda bir daha fazla uğraşamadıkları an. Bu iki vesika, yalnız iki ~kit yardım etmektedir. Bu pakt, gayretleri ile bir Çıkmaza so- maşbrdı. Fakat duyulan şey 
lt «lık yc•rtur. Dlhlkis .\1- !aşılmıştır. Gelecek seneden iti • taraf münasebetlerinde değil, Almanya ile Sovyetıer birliği a- kulınuş olan dostluk, bundan yalnız, bir göz kamaşmasından 

\' •ı c: ' nler · · bir hal.:- haren kaymakamlara birer bele· fakat aynı zamanda bütün dUn- rasmdaki münasebetlerde, iki böyle inkişaf için lüzumlu şe. ibaret değildir. Herkes, bütün 
ı~-:dır; <::linkli ta.biat Alla- diye muavjni verilmesi düşünül. ya enternasyonal siyası yaziye- devletin düşmanlarının daima. rait! e1do edecektir. dünda bu şimşeğin keskin ay. 

\.... :ır~ natıkıc"·r. ,· "1 mekt-.:ıı·r. dınhw da b. "" . ~ cu gm acı ır gerçegın y-..i~ 

e\merikadaki 5 Ribbentrop Berline döndü ~~!d~~;:.:ü~:PS 
trinler menfaat fırçasiyle bir 

milyon Leh "Alman-Rus anlaşması bu iki memleketi 1•kre~yıSüıl:·cucıN 
~ çenber içine almaktan doğdu,, 
~avafanın müdafaası İÇİn gel- Berlin, 24 (A.A.) - Hari-,vüz ve isticu:are paktı, iki mille- tesir hakkında sorulan bir sua. 
~ r- b · · Berlin elçimizi kabul ·ıı ... h ld k ciye Nazırı Yon R ibbentrop tin yapıcılıkları ve sıkı işbirlik. le de şu ceva ı vermıştır: 
e Q e a Z 1 r 0 U 1 a r 1 n 1 b İ f d İ r d İ Beri ine döner dönmez başve- leri için değişmez, sağlam bir .. Ben eminim ki, bu pakt, buyurdu 

in önü 

\ . kalete giderek Moskovadaki temeldir. Bu, iki milletin tari. Rus .. Japon münasebetleri ü. Reisicumhur ismet İnönü 
Ctikadaki Lehler, Leh or- lehı·n· e okunm. uştur. Mektupta müzakerelerı'n safhası hakkın- hı.nde, belki en mühim dönüm . d d Al dün saat on altı buçukta Berlin 

\ı.""' A "f . . M ] zerm e ve aynı zaman a - b" "k l . . H'" G d ,;~ı '•lUmı mu ettıı:ı.ı areşa ezcumle su ıbare I d d H' 1 J d 1 ... · d uyu e çımız usrev ere e ·~ :s .. ~. yazı IY ı: a ıt ere izahat vermiştir. noktalarından biridir, Alman. man • apon ost ugu üzerm e . k b l . . • 
~ .. ı~ Ridz'e bir mektup gön. . Amerıkada bulunan beş M yayı ve RusyaVT cember ı'çı"ne t t • 1 . d ekt' yı a u etmıştır. 
-~ d k ? 4 (AA) G J• _ mesu esır er ıcra e ec ır.,, M"llA Ş f B 1. b .... k l . tl ·. anavatana yar ım ede. mılyon Leh anavatanın müda os ova, - . . - a. l bb"' ~ I d Al ı ı e er ın uyu - e çı-

~ıtı· hh I ' .. t ·ı b b l a maya teşe us o un u . - dd rıq ı taa üt etmiş erdir. faası gibi mukaddes bir gaye ze ecı ere eyanatta u unan R l . b mizi uzun mü et yanında alı-
~ lı'ı.ektup, Nevyork dün. uğrunda canlarım feda etmeğe B. Yon Ribbentrop, ezcümle ınanb - t' an a1ma~, ıştd ... u Belçika kralının ~wymuştur. 
\ t~i~nde 1500 Amerikan hazırdır . _ Deyli Meyi şunları söylemiştir: çem er a tına a ma an og. ---o---
~"---------------"------·-- Al dak muştur. • Sıhhat Vekili. Ordu'da manyada ve Rusya -i B. Von Ribbentrop, bu pak. meSajl ' 
bij ------., vaziyet, bu iki büyük meınle- tın Japonya üzerinde yapacağı Giresun, 24 (A.A.) - Sıh-
ij tu··n kı·ıapçılarımıza, ket birbirlerine düşman bulun- Fransada nasıl karşılandı hat ve içtimai Muavenet Veki-

duklan zaman daima fena ol- y • f d li Doktor Hulusi Alataş, Erzu-

a• 1 k muş, dost bulundukları zaman unanlS an a Paris, 24 (A.A.) - Belçika rum vapuru ile dün şehrimize 
lİ ün me tep kooperatiflerine, da iyileşmiştir. Dünkü gün, iki Yeniden silAh altına Kralı Leopold'un nutku, siyasi gelmiştir. 
B t k D 

• milletin mukadderatı için çok ve diplomatik Fransız mahafi- Dr. Hulusi Ala taş, hükumet, 
Ü Ün me tep frektörlerine: mühim bir gündür. Führer ve çağrılanlar !inde sıcak bir sempati ile kar- belediyeyi, partiyi ziyaret ettik. 

Stalin, dostluk üzerinde karar Atina, 24 (A.A.) - Harbi- şılanmıştır. Kralın heyecanlı ve ten sonra sıhhi müessesatr gez-
~~ bcrs yılı yaklaşıyor. (\.'akıt) kitabevi, mektep klta.pları
~.l·al·ınu için geniş öJçfüJc hnzırlanıuış, teşkilatını kurmu~-

kılmışlardır. B. Molotov ile ·bir- ye nezaretinin bir tebliğine gö- asil lisanı Fransa da derin bir a- mi~ ve aynı vapurla orduya git .. 
likte imzaladığım ademi teca- re, 1936 ve 1937 snvflarma kis hasıl etmiştir. Fransada Os· miştir. 

~4~ (Yakıt) kitapevi, mektep kitabı işini kendisi için bir ka. Erzurum hattı ray ferşiyatı 
meselesi c.eğil, bir memleket hizmeti bilir. Erzurum, 24 (A.A.) _Erzin • 

ı,ı~.A.CLAM BIR MUA1\ı1ELE !LE TAM BIR KOLAYLIK can - Erzurum hattı ray ferşL 
~t" 11' KİT AI'EVİNDEDIR. MAARlFlN SATICILARA VER ı yatı Erzuruma 21 kilometre me. 
~~ İSKONTO VAKIT K1T APEVlNDE SON HADDINE . saf eye kadar gelmiştir. önümüz.. 

uA_R MÜŞTERILERlNE TAHSiS OLUNUR deki pazar günü ilk tren, Erzu. 
1 
nım merkez nahiyesi olan İlçeye 

~ l{tl'AP VE KAGIT 1HT1YACINIZ tÇtN VAKIT KlTAP 1 varmış bulunacaktır. !Jce ve ci • 
N]; UôR A\.tADAN B!R tŞ YAPl\TA YINIZ var köyler halkı bu güzel hadise-

ı 1 
• ... yi kutlamak için şimdiden h:ızır. 

.__._ __ -.;: ııanmaktadırlar . 

mensup olan ve tebliğde şube. lo grupu devletler! mlimessille. --o-
leri gösterilmiş bulunan sahra rinin pek insani ve pek tlkHAnc Fon Papen, Hariciye 
top:;usu, ağır topçu, cebel top- olan hattı hareketleri um unıi- Vekilimizle görüştü 
çusu, suvari ve telgraf ihtiyat. yetıe tahsin edilmektedir. Evvelki gün şehrimize gelen 
lan. fırka ır.ıınevralarına i~tirak A.lm b"' "k I · · V p 

• y BUtti h fild K l b • an uyu· eçısı on a. 
etır:ek üzere silah altına çagıw nJ. n ma a e ra ın u d" k k' 

d tl l h k k du ] bkA pen un a şanı saat on se ız aye n n u ·u u ve a ·cı.-
mrştır. buçukta Perapa1as otelinde Ha-

Yabancı memleketlerde bu- nrnı .mlite~adiyen ihH\1 c~m.ck riciye Vekilimiz Şükrü Sar~ç, 
lunanlar ile halen bahriyede, suretıylc dunyayı umumi bır ıh- oğlunu ziyaret etmiştir. 
tayyare kıtalarında ve jandar- tilafa sürUklemek tehdidinde Hariciye Vekilimiz YP A.!, 
mada hizmet görmekte olanlar 'rnlunıınlcır tarafından dinlene- man elcisi bir müddet <TÖri.:-'c:-
bur.dan mudt:r. cc~i iimirli izh:ır olunmnktadır. J müşlerdir. 0 

.. 
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Mahkemelerde 

Oç liralık rüşvet davası 
Şahit bakteriyoloğ kağıt paraların mide. 
de erime~< ihtimali olmadığını söyledı 
Tophane karakolu memurla -1 den çıkardığımız su için.de bulu. 

rından Fuat, bir gün yoldan ge - nacaktı. 
\,;en arabacı Ali adında birisin - Fakat bir şey yoktu. · 
den 3 lira rüşvet almış, cürmü Maznunun midesini Başer de. 
nlC.'~hut halinde yakalanacakken nilen lastik borulu aletle yıka -
paraları ağzına' atarak yutmuş - dık. Fakat dediğim gibi hic; bir 
tu. Fakat tevkif edilen polis, rüş- şey bulamadık. Alet midede ne 
,·et almadığını ve para yutma - varsa dışarıya çıkarır. Bu kat'i 
dığını iddia etmiş, Cerrahpaşa olarak tesbit edilmiştir. 
hastanesinde midesi yıkanınca Buna göre I<~uadın para yut • 
hakikaten bir şey bulunamamıştı. matlığı anlaşılıyor.,, 

Asliye ikinci ceza mahkeme - Müddeiumumi r..ni bir kıvran. 
sinde muhakeme edilen Fuadm ma ve heyecanlanma neticesinde 
duruşmasına dUn de devam edi _ paraların barsaklara inmesi ve -
lerek Cerrahpaşa hastanesi bak. ya bir yere sıkışıp kalması ihti. 
teriyologlarından Fethi dinleniL mali olup o~madığını sordurdu. 
mistir. Fethi, bir insan midesi- Bakteriyolog: 
ui~ 3 lirayı iki saat zarfında e . - Buna imkin yoktur!,, ceva. 
ritip eritemiyeccği etrafında şun bıru verdi. 
ıarı söylemiştir: Muhakeme, müddeiumumi ta. 
"- Maznun Fuat, eğer üç kiL rafından mütalea serdedilmek Ü

ğıt lira yutmuş olsaydı midesin. zere başka bir gi:ne bırakıldı. 

Belediyeye satılan arsa 

SARI 
!arak oturduğunu gördü. Bu ka. 
dmı sırf kendisi içi nsatm aldı -
ğmdan, onun artık ebediyen c -
vine geldiğinden ır.aada her şeyi, 
hatta kasabalı sıntkan heriflere 
karşı olan hiddetini bile unuttu. * 

'138 Nobel rııiikafu/1111 1.-n:murn 

Pearl Buck 

ı . . . . . . . 
i 

58 

lbrahim Hoy• 
.. 

~~··········· .......... "' Sanki bir çiçeğin üzerinden bir • .,...._. • 
rüzgar geçmiş g.ibi pek dilber bir luktan kararmış bir halde ~ocuk- sevgisi, seviıımesile mestoluyor -

lan da konuşma.can arkasından du. 
tavırla kadının ayağa kalkışmı 
titreyerek, ve olduğu yerde don. gelirken eve gırci, kimseye bir Güneş batınca, kadın o kendi. 

Ş .... y söylemedı' ,.... rg· ruca m tıtia sine yakıştırdı:!ı h uysuzl ug-u ile muş gibi dikili b~arak seyretti. v • .uv - ~ 
Vang Lung seyrettiği ve gözle. ğa gitti. Yemeği hazırk.dı, her onu yanından uzaklaştırıyordu. 

zamanki gibi sofn.yı kurdu. lh. Tuti onu tekrar yıkıyor ve vücu-rini de alamadığı için, Lotus Tu_ . .. .. .. 
t . . 1. . t tt · 1 1 d dı tıyar adama se::ıle:ıerek tahta ca-ı duna guzel kokular suruyordu. 
ının e mı u u ve :s cem e en - · . . 

tl 1 · d' Y" .. k"n talları ellerine lı.:tsturdu. ZavaL Yem tuvaletler, tenıne yumuşak 
ı:ıarıya a ayara <: ın ı. u.rur " - _. . . . . . .. .. 
d b . <Y'k t ~t G.. kapa!{ h aptal kızına yemcgını kendısı ıpeklıden, cama~ırlar ustune de c, aşını e0ı tL u. oz c • • • • , ·-· 

ı d ''kt' T t' as yedırdıkten sonra, çoct.klarıle ı Vang Lung un \'erdıgı kayısı rcn-
arını a yere w ı. u ıyc y, - . . . 1 . . . · . . · · · 

ı k k .... 1 kl ın u" bırlıkte bır kaç lokma aldı. Ço. ;ındekı ıpeklı e.bıseler gıydırı _ 

• VAK11 
ABUNI:. ! AHll· l::!)J 

lltmlekeı 

trlrule 

Aylık 

3 aylık 
6 8}lık 

l )'tllık 

l'arılcdeo 

!15 
:wu 
475 
9UO 

Balkao 

J!'ı!ı 

4:!5 
ıs.ıo 

1600 

ıçın a)'ıllf ulıız kuru~ 

Posta bı rl ığı ııe gı rıııc)·eıı >e 
ayıla )'elırıış beşer kııru~ 

rııcılılır. 

B 

c 

-\l.ıooe kavılıııı 1>1lılırcn ~ir 
'UI'.' vc lt>l~raı ucrcıırıı. • Ordus 
para .. 111111 µo ... ıa Vl'ya ban~• biyen 
)'ollıııııa ucreıını ldnre kl"ll ~elçi 
ıerırıe ıılır ,., 

'<letr 
fiirı.·;y,.nın hn '"'·''" rıını.t takı 

VAl\11' a ıı/Juııt 1111:1111 ı\l a 
Adres t.lc~ıştırıııe ul·re11 illa 

4!5 l..uruştur ~Ok k 
(LAN CCHETLEHJ lete s 

anara , ucu{ cıya arın - , . . 
. d 1 · kt· cuklar uyuyun ta, Vang Lung yordu. Ayaklarına da Tutı. ışle. 

zcrın e sa ınıp El' ı. • .. .. . . . . 1 
L d k masada oturmuş cluşunedurur . melı terlıkler gecırıyordu. On.dan 

Vang ung yanın an geçer en k 0 1 t k .. k k k Ik · ı .... 
de, ?nunla _kon1~1 r;ı:1a~ı. ~e ;alnız d;,n~e ~~~a~:t 

1

~:r z~~~:~k~ıo:~~ .1 ~~~~~e
1

i~·in:e ~~~r~l:~:ı~;ı ~~~~: 

l'iccın:ı ıliinlarının sııııl Olduk 
~nıırı soıul;<n ıııb·ucn ıliill l'lnt ~ 
lal:ırırıdıt ~O; iç sııyfal<ırcl• J. 

"ı l 
kuruş; dördüncü saylad• lrıi 
ıkıııci ve üı;iıncuıle ı; bırı• ~a Ye 
4: başlık )'anı ke"ıı'Pre 5 

1
. tıı Tutıye bellı be :n;ız ısı a 1

: sına girerek, ~ek başına kendi nan havuzu mı·:ı.yene ediyordu. 
- Dairem nerede?.. yatağına yattı. Vang Lung da olduğu ye:de du. 
O vakit, amcasının karısı ona Ondan sonra da, Vang Lung rarak, malik, sat.ip olduğu hari-

doğru ilerledi. Obür tarafına geç gece gündüz aşk saatleri yaşa _ kaya gözlerini dikiyordu. 
ti, ve Tuti ile birlikte kızı orta. maya ba:sladı. Gür.!ercc, Lotus'un Lotus ayaklarının üzerinde sa 
larına alarak avlu::ian geçirdiler, tenbel tenbel yatağında uzandı • hnıyordu. Vang Lung'a Lotus'un 
ve Vang Lung'un onun için yap- ğı odasına gitti. Yanına oturdu, sivri ayakları. ve kıvrım kıvrım ı 
tırdığı yeni odal2.ra götürdüler. ve her yaptığını seyretti. Kadın dayanılmaz elleri kadar diinyada 
Vang Lung'un ı::vinde bulunanla. yeni başlıyan sontahar günleri - hiç bir şey bu 1:.~.clar güzel, harL 
rın hiç birisi Lotus'un geldiğini nin sıcak günlerinde asla dışarı_ kalı görünmüyordu. 

dır. ın 

Uuyuk, ı;oıı dcvıııııh, tuıı n 
renklı ıl:ln \'erenlere ayrı 

ınılırııwler yapılır. lie,ırıl ıl 
rın snnııın - <;atırı 3U kurın 

rı CA ıtı \J.'\ ıı r \ ırn ı:: o r.~ıı 
l\l'ÇC'I\ 11.ANl.A~ 

E/talga 
ve oradan geçtiğin~ görmedi. Zi. ya c:ıkmadı. Tutı kadın or:un na. Vang Lung aşkı yaşıyor, sevi. 
ra Vang Lung' amelelerle, Çing'i rin vücudunu ılık sularla yıkar. şiyor. krndine tek ba§ına sevgi l d Ün bulundu, gündelik bir işte çalışmak üzere vücudunu yağlarh. oğuşturur, ziyafetleri çekiyor ve doyuyor. 
uzak tarlalardan birine yollamış. saçlarına yag- vı:: koku sürerken k d 

t.lda~ı ı;;), dört dl'lıuı 

dclası 100 kuru~tuı. ("ç 

ıl:in \'ercıılerın bır defası 

vuılır. lJörl satırı Ke~en ılAll 

Şorguga Çek l•[Jz• tı. O-lan da Vang Lung'un bil - hep yattı. a!1ıyor u ... 
Lotus denilen kadınla, Tuti. mediği bir yere gitmiş, iki kü . 

Zira Lotus, inatla Tutinin ya- nin Vang Lung'un evine gelişle. 
Yusufaki adında bir emlak ko

misyoncusu Eftalya adında bir 
kadına ait bir arsayı sahtekar. 
!ık suretile belediyeye satmış, ya_ 
kalanmış, tevkif edilmiş ve ke. 
faletle tahliye olunmuştu. 

guya çekilmiştir. Adı Olimpiya ~ilk çocuğu da beraber götürmüş_ nında h·ızmetç'ı gı'bı' l•almasını 
· · d'l ' rinin bütün bütüne bir nevi an. olduğu tesbit edilen maznun: til. Oğlanlar ise mektepte 1 1 er. istemişti. f'stelik kadına bolca 

ılfııı 

t.'ıl~r t IJiıronıın ltltfu1111 
İhtiyar adam da duvara yaslan - Ö 

- Benim hiç bir şeyden ha - mış uyumakta olduğundan hi<} para veriyordu. yle ki kadı:ı bir 
berim yok. Asıl işi Yusufakinin düzüne insan hizmet etmektense. 

laşamamazlık ve heyecan uyan
dırmadığı sanıls.mazdı. Zira bir 
dam altında bir kadından fazla-

k d S t . . . . t' bir şey görmedi, işitmedi, za - b. k. . . .. - 1 ar a aşı o ırı çevırmış ır. valh aptal kız gelince, gelen gL ır ı şıye ış gormegc razı o muş. sı · huzuru, rahatı bozar. Fakat 

Tahkikat sırasında dinlenilen 
E:ftalya malın kendisinin oldu • 
~mu. fakat notere gidip takrir 
·c:~n Eftalyanın kendisi olma • 
lı ·~ rnr söylemiş v~ bu Eftalya a-

Be · k d t .. t .. d" ltı. Ve hanımı Lotus ile birlikte, Van~ Lung bu hakikati görme. nı an ırıp no ere go ur u - den1erden kimseyi görmez. ana - ~ 
1 Eft 1 · ·1 t t k Vang Lung'un yaptırdığı dairede di. O-lan'ın akc:;i, kız!!ın bakış_ er ve aya ı.smı e anı ara sile babasından başka da hiç ~ 
takrir verdirdiler.,, demiştir. kimseyi seçemez, · tanıyamazdı. ötekilerden ayrı olarak ~'aşıyor- rile, Tutinin şirretliğinden orta. 

!ardı. c!a bir şeyin dön~üğünü, bir c;a -
Şimdi Balıklı Rum hastanesin- Fakat Lotus odadan içeriye gL Kız bütün, meyvalardan, ve pan oğlu olduğunu anladıysa da ' 

de hasta olarak yat~ğı te.s.bit.edi- rince, Tuti arkası::ıdan perdeleri l\ vala Ba» iınlel\e 6he.mw ~rn•uwlhl..~ucıi.u- ,:ı..,. 2 - Sekizinci.. 
len Sotiri hakkında takibata gL !ndir di. ser in loşluğunda uzanıp Yıt-t.;ypr., -r.uınadığı, . şehvetini. kandıta.ına-1iiiim~~ai~m=~lii!I~~; 
rişilmiştir. Bir müddet sonra, Vang Lun. yeşil yaz ipeğinden yapılma tek dığı müddetçe, hiç bir şeyi u • 

.,. 
anma <;a başlanmıştı. 

Sahte Eftalya dün adliyede sor 

Bir tütüncü dükkanını 
soyan dört çocuk 

Para çalmadıklarını, 
yediklerini iddia 

çikolata 
ettiler 

11-13 yaş arasında Marko, 
Yaşar, Mehmet Ali ve Ali adla_ 
rında dört çocuk, evvelki gece E
minönünde bir tütüncü dükkanı
m soymuşlardır. 

Çocuklar dükkana bir delikten 
girmi~ler ve içeriden 20 liradan 
fazla para çalarak paylaşmışlar, 

fakat iş anlaşılıp yakalanmışlar. 

dır. 

Çocuklar dün adliyeye teslim 
edilerek, tabibi adli tarafından 

muayene olunmuşlardır. 
Hepsi de suçu diğer üçünün ü. 

zerine atmış: 
- Ben çalmadım, sadece bir 

kaç çikolata yedim!. paraları on
lar aldı.,, demiştir. 

Biraz da Eğlence 
.., ,_. ~ .-.-~ ,_, ,,_,,-'~ .....--.....-~~ 

BUGONKO BULMACAMIZ 
SOLDAN SAÖA: 

1 - Şarkta bir şehrimiz, 2 - ... 3 - Dünyanın en zengin a. 
damı, 4 - İçli, 5 - Deniz ortasında kara par\;ıısı, 6 ....:.. Kadın ... 
İnleyişler .. 7 - Yetişkin, 8 - Beyaz .. Bir gchir ismi, 9 - Hü_ 
cum.. Bir nota. 

YUKAR1DAN AŞAGIYA.: 

1 - İtalyanın bir adası, 2 - Bir harf, 3 - Rakscden kadın, 
4 - Dağda oturan, 5 - Bir tatlı, 6 - Bir harf .. Darsak, 7 - Bir 
milyonu olan adam, 8 - Çocuk, 9 - İlk harfi dl•ğişirse çabuk O

lur .. Bir nota. 

gun amcasının karısı, biraz mu_ elbiseden. vücuduna, beline göre mursamadı. Bununla beraber, 
zipc;e gülerek dışarıya çıktı, ve biçilmiş küçük, kısa bir cekeL gündüzler gece olunca, geceler de 
sanki ellerine bir şey yapışmış ten ve altında da geniş nantolon. sabaha dönünce Vang Lung sa -
ta onları atmak istermiş gibi dan başka bir ı;ey giymiyordu. hahları güne~in mevsiminde meh_ 
silkti. Vang Lung kadına gittiği za. tabın çıktığını. Lotus kadınm 

için canı her ne zaman 
kadının elinin altında h 
lunduğunu anlaC:ı, aşk at.~şı da, . 
ner gibi oldu. evvelleri g:. ~ 1 

ii~meyen f:eylcri gördü. ~~ 
Daha hala gülerek: man onu işte bC;y:e buluyor ve orada bulunduğunu, kucaklamak (Daha ' ID 
- Karı lavanta ve boya koku. 

yor .. Tam bir orospu gibi ko -
kuyor .. dedi. Sonra daha müthiş 
bir hainlikle söziine devam etti: 

- He!l} göründüğü kadar da 
bebek değilmiş .. 

Erkeklerin nerede ise ondan 
yüz çevirecekleri bir yaşa bas -
mak üzere olmarr.ış olsaydı, ku
laklarına takılac:ı.k balgam taşı 

küpelerin, parmaklarına geçiri -
lecek altın yüzüklerin, hatta hat. 
ta ipek ve sate:ılerin bile, onu bir 
çiftçinin, - zengi:ı de olsa - e. 
vine gelmeğe tamah edeceğinde 

şüpheliyim doğrusu .. 

Ve bu dobra lakırdılarının 

Vang Lungda i1iddet uyandırma. 
dığmı yüzünden anlayınca, der
hal ilfıve etti: 

- Ama kadın güzelliğine gü. 
zel. Ömrümde bunan kadar da gü-
zel görmüş değilim. Hvang'm e
vinden aldığın kalrn ke!'llikli e -
sirle geçirdiğin bunca yıllardan 

sonra, yeni esirin. bir ziyafette -
ki sekiz mücevherli pirinç gibi 
tatlı gelecek .. 

Fakat Vang Lung cevap ver-
medi. Yalnız evin içinde aşağı 

! dolaştı. Dinledi. Eir türlü sakin
leşemedi. Nihayet kırmızı perde
yi açarak Lotus için yaptırdığı 

avluya, oradan da kadının bulun 
duğu loşlaşm!Ş odaya girmeğe 
cesaret ı!tti. Bütt;.n gün gece o. 
luncaya kadar, onun yanında 

kaldı. 

Bütlin bu esnalarda O-lan c. 
vin civarına uğramanrn;tı. Ş·1 . 

. fak vakti. duvardan bir Qlpa al. 
ımış rocuklarmı çağırmış, yanma 
, bir lahana yapra~ma sarılı so
l ğuk yemek alr,1rş. ve eve dön • 

. ,. 
mcM ı LI. 

ı Falmt :;ece b~stı;rmca. t csc:iz -
ce ve toz topr:ı!{ :çindc. yorJun. 

Avrupa 
saatler 

nazi 
içind 

Hitler-Lehistanı Çekoslovtl 
qaga benzetmek mi istigo 
Bir İngiliz gazetesinin şayanı di ı<kat 

Dünki.i posta ile gelen lngi
lizce gazetelerden Deyli Meyi 
Lehistan etrafında lngilterenin 
kati karına temas eden mühim 
bir ba'°'makale neşretmiştir. 

Gazete diyor ki: 
"1914 senesinde harbi umu

minin arif esinde Alman harici
ye nezare~i. Avrupada bir harp 
olduğu takdirde lngilterenin bi
laraf kalacağını sanıyordu. 
Ş;mdi onlar bu vehime kapıla. 
mazhır. 

Mister Çemberlayn'in l\1jj. 
nih siyaseti, Hitlerin Çekoslo
vakyaya dair olan teminatını 
bozduktan sonra mahvolmuş ... 
tur. Onun icin Lehistana ayn· 
tabiyenin tatbikir.e imkan vec. 
-ncmegı katiyyen knrnrlaştır
T.rn hulunuyoruz. 

ı\lm<ln rrayı:-r;nirı '.ı:-1,; ~ ı ;'l''"r 

1kıcetini de Ce!,os',..,""ı ... ,., •. <' 
'-.eızetn..,.,l. rl..lu<{u ap 1-~·l.....,"' 1 :;

·rırırr. J-! ,.,ı ~ J\1r"''1 T""'l.t'-:ı,.-•-.-. ... 
.., , .,. .. Cl.Z"1, t .. l - ,_" ..... ,1""'n 1, ., ....... ,.' "' . 

-~·kr~ ı"·'''l : ·lı:;nr. '°' "":•1r- ], ; 

mcvzuub:ıhs mcse!c yalnız 

')anzigden ibaret olmayıp Le-! müttefikleri r rans::ıya getı 
histam müstakil bir millet ol. Jiyor ki: 
-nc.ktan çıkarıp par alamak ,. "~1''-· "&mdan rrıemr\\.ı.r.uz . 

"l:.ehler, Hitlerin, Praga ı)r: \ "!:imu"'ıh~:;ırlıkh vaziyetiı111 

liği günden itibaren bu kaı · ır. \ . 1 • , ın uyanık, h 
_ a.)lt n l f ran~an1~ la oldugunu biliyorlar; ve ı.;ar· a ru 1u, . . .,, 

' · l'ranı1Y .. k · lı ılc tc:ı.~ ~ebeple hazırlıklarını yapm!~ • :C: . ı..; 1e su une 
lardır. )ırdır ı - . 3-! ı~ 

"S' d' A ·ı Son harpte hıc ha~a Y lı. 
ım ı vrupc.nın nazı ' • · l l 11 

• • ' v .. :ıııs yegane genera o an a 
saatlerı yaklaştıgına gore Al. 1· G 1' F rd ~ 

k . v d" .. ra ame ın mnsız o 1 
man .. ~~s de~_ı aşaghtyka'k ~şu~.or -lünyanm en mukemmel r11 ıı 
ve butun unya a ı atı gor- l l ·h h l' t . mİ~· . e e cı azı ? ıne ge ır .. · 1, 

mektedır. B"t" ·ıı t b "n'·ıl u un mı e e ll"'U ~ ,., 

Almany.a, Lehistana karş· ··'1eli hal ne ifadr- ~,..'i,,or? 
'.endi "çemberleme,, sİ~'<'Setini :1e

0

n güne her birimi;in v 
•akip ile Slovakyayı zorla bir ,..., nlmalıchr? 
·uıkeri mis- k yapmcıqa mechw B·,..,un :rr:ı' :rz r.·r tek et ~ 
"!"lerkr-., Macaristanl:t da anla- :.labilir: 
.arak Romnnyaya hiicttm et. 
-nek im kan 1ıumı elde etmeğc -levnM 
~p.1 ·~··~:mk ta'lır. ,, 

ln3iliz gazctc"·i bundnn son
·a Sovyct nı"selcsine "Cçerek 
•ıazivet nasrl bir ::-eki' alırsa .11 
ın ln••iltcrcnin b·l"-:i.in 'er·1 ·,w· 

1 ~nnrc1an c!önmesire Ml<l ihti
:nal olmadı~ını kay2edip sözü 

. :...,;r l'~rbini 

·t~b- 1 1 -ı ii.....,.: •;"""izi kr" 
':rn. Sulhu mtıl.afaza u" 
ı:-rn.,.. c'l ,,,. J~.viltnenin sii~ 
•c ,. --,-.;r .. it'm~t e•1 ,.Jiıl"· 

''"'"'"İ vaziyet için hazırlfl 
')ulunuyoruz.,, ~ 



1939 

Belçikadaki casusluk hadisesi Gazinocular şelıri ı 
lıaraca kesi i 

Orta tedrisat ö~retmenıeri .., 

Casus mülazım müebbet hapse 
mahkum oldu 

arasında terfiler 
Ankarada gazinolarda 30 kuruşa Ş h . . d t ı · d 

b. . b ld 65 k ı e rımız en er ı e en-
satılan ıra lstan u a uruş l · ı · t · ld · 

Hadiseye sebep oldn karısının erın ıs esı ge 1 

para ihtiyacın• ileri sürüyor Belediyemiz bu açık ihtik8rla ~~!:~~7::;:::;:;~ ~~!.Ei~~;;;~:~: 
tdBir 'lddet en·el Belçika reddetmesine rağmen 30 hazl _ mu''cadele edemı•yecek mı• '· M~i.:a:!.~~e~=~i~~~d .. !:r~.~::;n :~ ~:hel,~:::~grletmkızenö.dğreentmReesnmdı~n. 

Usuna mensup ve erka.nı har randa maznuuniydinl plrenslp _ _ 
1Yenın har:~a şubesinde çalışaw ltıbarlyle kabul et:niştir. . w . . ıtun vılayetlere ~C'nderılmege baş ye, kız öğretm.mden Saadet, E -

&e1 .. ·k MUlA. D b 
1937 1 

Her tarafta bıra kıtlıgı de- kezı olan bır yerde en fazla lanmıştır. Şehrımizden zam gö. renköy lisesinden Perihan Eren. 
-.ı alı mUlAzım Dombre Ilı> zım om re ey u 

llıet 
1 

d kifl lh k d • vam ettigıw· gibi egwlence yerle- tesbit edilen fiyat bu iken ıeh- ren orta tedrisat öğretmenlerinin köy lisesinden Hidayet, Erenko··y 
resi Simon Perlo ''e SU" or. un an te\· tar e a ar ec 

a1tı •- bt j 
1 11 

U b tt- rindeki fiyatlar hakkında bir- rimizde calgısız ve alelade bir- adları §Unlardır: lisesinden Hidayet Nimet Kurat, 
11 , arı Hugo Lutger ismindeKı ne a an ar e m nase e e k .k,. l l w b k 1 ~ d b" · · Kad 

C\lı:nanın milli müdafaaya alt bulunmuş olduğunu itiraf etmiş çc şı ayet er yapı maga aş- ço w yer er e ıranın şışesı en 60 liradan 70 liraya ıköy 1 inci okuldan Muhittin, 
01t k i lamıştır. aşagı 40 kuruştur. Hele çalgılı k I Kumkapı ortadan Efraz, Kandilli 

ıymetli vesikaları bir dev. t r çı an ar 
te satarak casusluk vapmış D. b lf d . d k Alakadarların fikrine göre yerlerde bu fiyat 60 • 65 hatta kıman Fatma Zehra, Kandilli 

., om re a esın e arısının J b lda . • Ü k""d 2 · · rtad Ek k zd M d" id k . stan u kı eglence ve mesire 90 kuruştur. s u ar ıncı o an - 1 an e ıha, Kandilli kız Iise-
u !arından tevkif edildikle- maişetinı teminde mUşkilA.t çek- l . d b" . l b I . b 'h "k"' H d d Şef'k s· d Belk" İstanbul 

nı Yazmıştık. mekte olduğu için l 937 senesin yer erın e. _ıra fıyatlarında ya- . şt~ e edıye~en . u ı tı ara rem, ay arpaşa an ı . ın en ıs, kızdan 
Liej adliyesi bUyUk bir ke!.u. de muhtelif sarraflardan kredi pılan tenzılat ço~ a~d~r. . bır nıha?'et :V~rılmes~ ve ~?~a- 50 liradan 60 liraya Server, Gelenbeviden Necmettin, 

~IYet muhafaza ederek tahk1_ aramak mecburiy ti.:ıd kaldığı İstanbul bcledıyesının bu ı§le ra beledıyesının tesbıt ettıgı lıs· çıkanlar Kadıköy 2 den Hami, Nişantaşı 
•tıı ı Y<ır•rktan ı:cnra niha.,·et nı ve art k bl ~·denep ra bu- lazım geldiği şekilde meşgul tenin burada da tatbik edilme- . . ortadan Mükerrem, Usküdar 1 

1 r Y~ 8 • 1 dıw l l k d · · · · · k di Vefa hsesınden Muzaffer E- inci okuldan Memduh, İstanbul 
•n ınuhiyetl hakkındaki rapo. tamadığı bir sıralarda almış ol. 

0 ç.. f.. an :.§ıkma ta b 11· d" . sın~}emını fstenmt ~~ ;· . sen Çatalca orta okulundan Mu erkekten Orhan Seyfi, Galatasa-
11 neşrine müsaade edilmiştir. duğu bir mektupt~ kendisine I ul n u n

1 
.. kara 

1
e ed ıybe~ı d 1~~rlktarha tan .kn ısar ar J. zaffer, Kasımpaşa ortadan Rem~ raydan İbrahim. 

CASUSLUK HADlSESl Hollanda da bir randevu veril- ça gı ı ve en u s yer er e ır aresı ı iZ geçtı ten sonra . 1s H . 1 
NEDEN İBARETTiR diği ve randevUye para almak şişe biranın en fazla 22,5 • 30 bira sarfiyatını kati surette tes· zı, bultanb~ :=ek~ t~~; Haydarpaşadan Sab.~, Hay. 

Umldile gittiği zaman daha el _ kurup satılmasını kararlaştır. bit edecek ve ihtiyaca göre An. ~ er ~ ~it ;ahrl K ' darpaşadan Veysi, İstanbul er _ 
Ilır müddetten beri Belcikadlf verişli şerait ile karşılaştığını mıştır. kara fabrikasının istihsalatmı b a~ıa.:ıara~ dan H di N.' L kek muallimden Ferhat, Erkek 
Yahat eden ecnebiler polis ta. bildirmiştir. Bu şerait paraya Ankara gibi hükumet mer· arttıracaktır. a ~ın en am • azım. muallimden Münir Raşit, Kaba • 
fından güzetlenmekte itli. Lie.ı 40 lı dan 50 lıraya tacı lisesinden H · Ra mukabll millt müdafaaya alt ra "" ayrı gıp. 
lisı geçen 2 O nisan tarihinde T.. k F ı k 1 ŞUphell ecnebllerd .. n b!rinin ııırları satmaktan ibaretti. ur - ransız yeni ticaret an aşması çı an ar .as liradan 30 Iİ)'aya 

l'duya mensup bir mUlflzım ve Dombre bunu kabul etti. lstanbul kız öğretmenden Ay. çıkanlar 
il şe, Erenköy kız lisesinden Zeke-
llzı m ın metresi ile birlikte Ve bundan sonra tam yirmi H i tak d b 1 "k" t f Er k . . d E Davutpaşa ortadan Cevat, Da. eı:nek ""ediklerı·nı gördU. Y" - USUS asa ayanan U an aşma 1 1 ara riya, enköy IZ lisesın en - t..aeı rtad K dr" e ., . '"' iki ay Dombre ecnebi ajanlar d f mine Adile, KaragümrUk orta _ vu .l''"'1a 0 an a ıye, Davut. 

ek sırasında ıkl adam yckdi- ile bir çok kereler temasetti. Bu arasın aki mubadeleleri İOkİŞ8 ettirecek dan imamettin, Cağaloğlu orta- Pıc'<l ortadan Hacer, Davutpa • 
etine bazı kAğıtlar gösterdiler birleşmeleri altı, yedi haftada p . 24 (A A ) T"" k l I h .. t k da . dan Zeynelabidin Kumkapı orta. şa ortadan Dürdani, Bakırköy or-

"erdfler Yapılan tahkikal bl b B l "k d b d arıs, . . - ur . e ususı a asa yanan yem ' tadan Samiye, Bakırköy ortadan 
ticesinde. bu -.·abancının Bel . . r ve azan e çı a a azan a Fransız ticaret anlaşması, dün anlaşmanın iki memleket ara. dan K~al, Nişantaşı kız orta - Rabia, Bakırköy ortadan Arif, 

ı. ., ~ abancı bir memlekette oluyor, k b da .k. h "'k"' d d k" ""had I h . . .. dan Emıne İhsan Galatasaray _ ıı.ada oturan daha bir çok şa. d t Si Pi " a §am ura ı ı u umet e. sın a ı mu e e acmını mu- ,..___ ' Üsküdar 2 inci ortadan Nedime, 
os u mon rlo Jalma yanın. I l . da . la t h" tt . k" f . ~· .. dan ıu.et Hamdi, Galatasaraydan Ü 

6lar ile de muhaberede bulun. c' ı bulunduruyordu. egHe erı ara.sA~n ımza . ~mhışbcır. ı~d. s~~ehe ın ış~ .ettırecegı u. Faik Kabataş lisesinden Abdül. sküdar 1 inci orta okuldan Sa. 
tıtunu meydana koydu. Mevzu avas ıanımm ıyı a r mı ını "IZ ar etmıştır. b k"' Kab . . d T t. im Seyyit, İstanbul erkek lise • 

'-----"'"8 mülazımın dı.. Dombre MÜTEHASSISLAR DOSYAYI ale.n mahfillerden öğrendiğine imza merasiminin sonunda, / 1
' ataş lısesm en ace sinden Recep, İstanbul erkekter 

l1tuğu anlaşıldıktan sonra ölU TETKİK EDİYORLAR göre, Türkiye ile Fransa ara- Türkiye ticaret müstCf8n B. m. Cemil, İstanbul erkekten SalH" 
lllunduğu fakat epeyce bir za- Dombre yabancı bir ordunun smda evvelce yüzde 65 nisbe. '-lalit Azmi Kışmir, Havas A. 35 liradan 40 liraya Rıza, Galatasaray lisesinden Şf 
llıandanberi yanındaki kadıı. 7abltleri ile münasebette bulu. tinde bulunan takas, yüzde 94 jansına bu anlqmanın iki mem çıkanlar ref, Mehmet Zeki, Habip Ayn 
to,. on Pirlo ile metres hayat. nuyordu. Muhtel' · t~J!lasları :ıo- e çıkanlmıştır. leket ticaret münasebetlerini Be k tab·· .... t ni F"t- Galata.saraydan Fehmi, Galata 
.... B d b k T·· k' k . d .... "d" d b ' oz ııye ogre me 1 ryd F "k H d d '4rF"ı anlaşıldı. nunda ceman yUz bin frank un an .. aş .. ~: ur ıye, ta vıy; e ec:gı ü~: ın e u. nat: Er·yoğlu ortadan Fatma Zeh. sa an aı , ay arpaşa an 1 

--..... 2s h!ziran pazar gUnU bahsi (dfö't bin lira kadar) pa a a~ lı_ Fransada T urk tutun ve afyon lundugunu soylemıştır. rrı. Le:yoğlu ortadan Rıfkı Me _ İlhan, erkek muallimden Şükr 
~en ecnebi Frankorşondak ~I ~. ltl~atı etıiUt\li'. etari>n _ •tqlanna yapılan zamlar ile Ticaret nazm B. Gentin de ıru (.t;m.hurlyet liaeainden Seni- Kabata§ Hl88İ.Dden Mehmet Sae 
:tarışlannda bulunmak beha. Dombro:ı - LUtger dosya;-ı teknik yeni menfaati temin eylemek- müzakerelerin cereyanı esna· ha' Paı::'ıı, Kadıköy ı inci orta o. Taksim orta okulu resim öğ 
Siyle huJ.udu geçmek lstedlğı tetkikat yapılmak üzere askeri tedir. Eski Fransız alacaklıları. sında şöyle demiştir: kuldarJ Sıdıka Süleyman Kadı _ retmeni Hayriye, aynı okul tabi 

· t , ncl·1. Bun·ı"! ınUtehassıslara verilmiştir. Bu nın deblokaj ameliyesi, tama. - Bu anlaşma, evvelce si. köy 1 inciden Mehmet 
1 

Hulfısi, ye öğretmeni Mü?.eyyen, taril 
ismı Hugo Lütger idi, maki.· tahkikat sonunda ıeniden tah_ miyle Türk • Fransız ticaret yasi sahada yapıldığı gibi, Tür- lstanl:-ul kız ortadan Behiye, ls. coğrafya öğretmeni Vedia, Göz 
ltnesi fabrikatörU olduğunu !dkat açılacaktır. sosyetesi tarafından yapılacak- kiye ile Fransa arasındaki iti. tanbu1 kız ortadan Hüseyin, ls- tepe orta okulundan Faik, Beşik 
la ediyordu. Dombre hem u.sker· hem de tır. matlı i§birliği azmini ekonomik tanbul kız lisesinden Celil, Ge. taş ortadan Samime, Beşik~ 

IDotALARI REDDEDİYOR. sivil mahkeme tarafından mu. ~ransız salahiyettar mahfil. sahada kaydeylemektedir. Jenbeviden Osman, Kadıköy 2 ortadan Seniye, Gaziosmanpaşa -
LAR lı:".keme olunacaktır. Ierı, Havas Ajansına, tamamiy- <len Zebra. dan M. Hayrettin, Heybeliada 

li 30 lı"radan 35 lı"raya türkçe öğretmeni Şefik Emin 
Ugo Lutger, Llje girdiği za- Askeri kan·unda sucuna uy_ Al kurt ld r Mısır askeri heyeti Pertevniyal lisesinden Ahmet 

an yapılan isticvabı neticesin. gun madde casus mUllzım aza- iman vapuru an 1 ı d çıkanlar Şeyrani, fstanbul ögre· tmenden 
her .u ..:asusluk ithamı mi ceza olarak müebbet hapis zmir, 24 (A.A.) - Çamal.t E imeye gitti ,.._,_ n 

tı T l ·· ·· d k Gazi Osmanpqadan .ıımak • Fahriye Ank, İstanbul kız öğ • 
ddettl. Ancak 20 nisan Lieje \'ermektedir. Diğerleri hakkında uz ası onun e araya otur- Şehrimizde bulunan Mısır . _ retmen okulundan Emine, Be . 
din ı dl ki 1 ld kl henUz kat'I bir şey söylemek muş olan Alınan bandıralı k • h · d"" k h ,,, ş m m er o u arım Sal b 1 as en eyetı un a şam usu. Amerikanın dörtte üçü yoğlu oradan Cevdet, Beyoğlu 
Utnıuş olduğu bir erkek ve lmkilnsızdır. Tahkikat sonu z urg vapuru yükünü teşki si trenle Edirneye hareket et. • ft rtad N ı ·· ·· r · 
dın 1·ıe tanışmış ve birlikte beklfl!nmektedlr. eden çimentoların bir kısmının · · Demokrasılere tara ar 0 

an evvare, nonu ısesın · 
hı ır.ıştır. . .. .. den Remziye, Cumhuriyet lise • 

r gece geçirmiş olduğunu iti· ta iyesi üzerine kendi vesai- Yapılacak büyük geçit res. .. Ame~ıka halkının dortte ~- sinden Vasfiye, Cumhuriyet lise. 
r eti. isticvabı sırasında bir ·::GE TiYATROSU tiyle kurtulmuı ve limana gel- mini görmek üzere giden he- çu, lng~ltere. ve F~~nsanm hır sinden Halit, Cumhuriyet lisesin. 
it tenakuslara rastlandığı gi. Nuri Gençdur ,.e arka. miştir. Bu vapurla gelen bele- h be takd d A 

•laşl:ırı 25 Ailu tos cu- d" . kl"" b"' .. k t yet, merkez kumandanı ve di. ar gırmesı ırın e me. den adiye, Vefa lisesinden HulQ. 1 hakikaten müessif bir çok 1- n:ı giinü akşamı Seh- ~?'enı~ r.?mor ~ uyu 0 0
• ğer askeri erkan tarafından u. rikanın da iştirak edeceği kana. si, Erenköy lisesinden Sadiye, E. 

llcıerde bulunduğu da tesblt ·emini inşirah bahçe· buslerı dun lzmıre çıkarılmış· ğurlanmıştır. atinded_ ir. ""A. m .. e .. rika .. efkanu. renköy lisesinden Fatma, Çam _ 
nd .ınde: (J.eblcblci Hor. tır. h lk 

u. hor) büyük operet. Aynı trenle ecnebi ataşemi- mumıye enstıt__usu,,. nun a lıca kız lisesinden Zehra Gani • 
l.hından sonra mUllıım Domb 'ff.'I tııa "'El 1 A'IE ı·t l d "t . t' ara.smda yapbgı hır anket bu met Karagilmrük ortadan Ta _ ,, . "• ., . . . ·' F I ı er er e gı mıf ır. • . . • Halk b • 
· nıetresi ,.e daha HUgo LUt. Mire Penref varyetuı. uan gezen er neticeyı vermııtir. m u bir, Karagümrilkten Saadet., 1s • 

"'tte · ·unan b!• lzmir, 24 (A.A.) - Uç gün İngiliz Kralının kardeti mütaleada. bulu~masma sebep tanbul kız ortadan Yaşar, Eyüp 
~ kimseler tevk1 • olundu. Türkiye lı Bankaaından: içinde fuarı ziyaret edenlerin Belgratta olarak, logı!tere ıle ~rans?ya O· ortadan Hatice Makbule, Kan • 
26 ve 27 hazlr.ın tarihlerinde Miiesscı;enıl1'n on iırsınrl ~ ılılö. sayısı 96.362 ye baliğ olmuş- İngiliz kralının küçük kardeşi ~~n ":mpati ve nazı, faşıst re. dilli kız lisesinden İffet, Kand"l. 
\"kifat yapılara• sekiz maznun nümiine :···.ıııliH eden 21i AAıı .. tos c·ıı- tur. Kent Dükü beraberinde karısı ıımlerıne karşı duyulan nefret. li kıman Nihal tstanbul kıman 
bkikat hA.kimine verilmişti. ınrtesi llÜllii bankamızın hıonl111l, ' tir Deyli MeyL ı ' olduğu halde yatla Ege denizinde · - Mebrure, stanbul kızdan Naime 

,iol:ıta, Be~oAlu ~uhrlerl ile l\otlı. iki b uh • • .. _ 
Mü LAZIM DOMBR ~lN köy, Csküdar '"e Beyoğlu &Jnnlnrının oto üs r satıyeıı bir cevelan yaptıktan sonra Ati. ustanbul kızdan Fahriye, 1stan • 

METRESi 
1 kapıılı ol:ı<"a#fını muhterem ıniişteri- alındı naya gelmiş, oradan Semplon Hasankale'de sellerin bul kızdan Mübeccel, Çapa orta. 

~lllftzım Dombreni metresı !erimize anederiz. bel d" ed ekspresile Belgrac!a gitmiştir. - yapbgıw zararlar dan Muhibe, Süleymaniye orta . ~·ı.mrmrı:r . Kaymakamlar dün e ı!. e 
nisan akşamı hal ında ,·er. bır toplantı yapmışlar, otobusle. Deyli Meyl. Erzurum, 24 (A.A.) _ dan Ayşe, Fatib ortadan Nezihe. 

~i ifade de, dostun~n ve HUgc Kayıp aranıyor rin vaziyetini gözden geçirmi"ler_ 21 8 1939 .... 17 30 d Kadıköy 3 ten Nezahat, Kadıköy 
Utger'in ifadeleriyle tenafl do- dir. Müteaddit cezalara .-ağmen Bir randevucu yakalandı .. - ~ . gunu . · . a :3 den Melek, Kaclıköy 3 ten Hay-
lllası Uzerine hakkında tah. ~". y~şında bulunan oğlum Arll:ı. beledi e nizamJarraa riavet etmi- Sultanahmette oturan Azize yagan şıddetlı dolu netıcesınde riye. Nişantaşı k•zdan Saffet, Ye. 

!tat der~nles,tirillp kendisi d( ()n ıkı gundenberl me~·<lnnda yoktur. y .. h tob.: 1 inci n adında bir kadın gizli randevu- hus~le ge!en sel !"fasankalenin ni kapı ortadan Ekrem. 
Hayat n:rn mematı hakkında mallı- yen Beyoglu attı 0 us er e culuk yapmak suçundan yaka- Vel~baba ıle .o. el.l_al.~a~~ -~as.•.n-

ıştırılınca eskiden beri mill1 nıntı olanlar Be:rnAlunda Kumbaracı ikisinin ruhsatiyesi alınmıştır. d k h k t 
U · t lanmı•, birinci sulh ceza mah- .a. 1 a f8P opruyu go urmuş. dafaaya ait bir çok vesikala. Tercüm:ın çıknı:ız soka;:tı 8 num:ıra. Sirkeci - Rami hattına bir. çe. Y 

Yabancı devletlere satmakt; <la bnbnsı Serkise haber -:erme'cri renköy hattına U~ otobüs ilave kemesi tarafından sorgusu so. tur. 
lıtul"r b d insaniyet namın ~ica ol• nur. edı'lmi•tı·r. nunda tevkif edilmi•tir. Trabzon • lran Transit yolu !:>unu ve un an çok pnrıı -, Y 

üzerinde yeniden yapılmakta o-
ıandığını it1rııf etn:l:;:tlr. Zayı• 
1' ili 1 liBiilE lan Beton köprü de sellerin te· 

lf ahklkat llcrletlikten ~ımra!I siri ile hasara ugwradıg·ından, 
Ugo LUtgerde itfrat yoluna 933 • 93" st>ncsinde Knstr.monıı 

al> lisesi 8 inci sınıfından almış oldu. köprü üzerinde geçiş rnuvakka-
bo nuş ve kendi<:ıir.in mülA.zını ğum tasdiknamemi zayi ettirı. Yeni- ten inkitaa uğramış ise de l..--, 

tııbre ile ba5ka bir ahbabı uqı sini :ıla<'ııl}ını, hükmü )oktur. - .'1~9 altı saat içinde alınar. tertibat 
asında vasıta oi .. uğuunu bil -
1'tııiş, ancak ro1ıı,1un bir posta 
ltıaktan ileri gcldlğlnl llft.vE> 
ltı.iştir. 

Falıri O:Jenıir. (1\. l. 227 > ile vesaiti nakliyenin geçişi te. 

GOZ HEKf)ll 

auCLUDA İTİRAF EDiYOR 
Murad Rami Aydın 

Paztrd:ın haşka her ıriin 'i&al 2 • ' 
~ ?tiUUlzım Dombreye gelince \·a kadar Taksim • Talimhane flrt 
llkkındakl ithamları şiddetle apıırtıman !'o. ıo. Teeıron: 41553 

min edilmiştir. 

B O. Ne le G . Romaıı·zma Yine son günlerde yağan 8Ş, iŞ, l • f iP, • şiddetli vağmurlv Tortum • 01-

1 .. kı kl k b""t"" w J d h 1 k tu ve Tortum • Yusufeli ara. nevra JI, rı ı ve u uı:-. agrı annızı er a eser _ı ı..: 11 k"' .. 1 . -rn"la .... yo arı ve opru erı 
.. •icabında günde 3 kaşe alınab:lir 'ırip etmi~tir. 

20 liradan 25 liraya 
çık~lar 

Besiktaş ortadan Rıza Bedii. 
Gaziosmanpa.şadar. Suzan Koca_ 
türk, Pertevniyal lisesind.?n AH 
Halil, Beyoğlu ortadan Saadet, 
~işantaşı kızdan Mutahhara, Ça 
talca resim öğretmeni Ahmet 
Niyazi, Eyüp ortadan Sabiha öz. 
lü, İstanbul kıman Lerzan, Ça 
pa ortadan Şeref, Fatih ortad n 
Ahmet Uğur, Fatih ortadan V 
dia. Osküdar 2 inci ortadan Bt' 
·iye. Galatasaraydan Selamı A • 
alın, Galatasaraydan Hüsnü. G 
latasaraydan Ali Burhanettin 



ô-VAKIT 25 Ağustos 193~ 
... 
1 

ak kak Fransada se erlik L 
Q Bütün hususi 

tatarına 

(Baş tarafı 1 incide) ne şöyle devam etmiştir : nan polis memurlarının kaffesi 
Çemberlayn, Danzi ile Po- Alm ınyn ile lngıltere arasında Jugiin çağmlmı"tır. 

lon) o. arasındaki muz kereleri harp bir felak t clacaktır. Bunu Büti.ın mezuniyetler iptal e-
' Polonyalı r.;UmrUk m mu la- nkhma koy ra1ctır k', bızce Po. 3ilmiştir. 
mın va7Jyctlni ani tnıış ve .l'l· lon~a ile Almanya arosmdn harp Emniyet dairesinde söylendi. 

ı demi tir: siz halledilcmıyccek hıç bir me - ğ~ne göre, bu davet ihtiyati ted. 
"Bu. clhanşumül c>hemm yC>t' sele bulunmadığını Hitlerc bil . birdir, Bundan başka Londra . 

9 
• • 

n a k 
va~iyet 

vası• 

edildi 
haiz bir mesele der.lldl. Müza- 1 d'rdım. mu··z ı r· ·ı t• t'k l" ·ı · Pens, ... (A.A.) - Yeni ıotı. ,.., e e ı ı e ar ıs ı go orı erı. 
k 1 ıer llerlclordu. Fal.at Al- Hıtleıın CC\' bı, r;:nrki Avrupa_ · k · · b .. k 1 yat kontenjanlarının sillh altı-

kasında ayniyle onun gıbi sUkCı
ııot i!,;lndediı lcr. 

'nziyctıu tetkikine tahsis ed ' 
mi tir. 

b . Al tak Id v ıın e sterısı ug.hunt. apal tı mış- ııa "ağırılması lıakkında diln ak-man matbuntı blrd nbhc Polon- nm ır man mm ası o ugu ,.. ve ı ana eşyası ı ımam a san. . P~ris, 24 (A.A.} - Nazırını 

ıncc:lhıi. saat 10.20 ele Rclsicum-
lJaJa1;)<.', ittihaz cdlJmc ı i 

aleyhinde ne r yattn buJun. •·e bu mmt kada hareket &>rbesL d kl 1 t. ·ı . . şanı verılen karar, seferberlik 
ı ara yer eş ırı mıştır. 

maya, Danzlgln bir mlıznkerf lığıne sal ip bulunması lazımgl'l - L d 74 (AA) r kAğıtlarının Uzerlnde 3 \'e .. DU· ı urun riyaseti altında toplan· 
d n a kcri tedbirlerle emnift 

tedtırlerf hakkrndn izaha -v 
nılştlr. 

v • • on ra, - . . - n-
meuuu olamıyacağını, bunun dıgı hakındaki Alman tezinin bır 'lt ba k . k f' maralar bulunanları istihdaf et· l'l•ştır. Mtizakerelerin açılma-
h kkında mutavnssıt bir tarzı· nevi t krarrndan başka bir şey ~ı ~~cd l ~sınm .. ısdontod ıya. mcktcdir. sından evvel B. Daladyc, Rclsl-

değildır. Bu tez. Ingiliz vaziyeti kı yul z et en yuz c 4 e çı. Bunlar, dün gece belediyele1 cumhur Lebrun ile Uç çeyrek hal kabul edilmiyeceğinl 'e . h arı mı! ır. 
Danzlgln kayıtsız şartsız olara\ nın ııt 1ı olara {tefsirini tazam. Lo dr 24 (AA) _ B on üne asılan llAnla ~ağmlmış snat görUşmUştUr. 

Bonnet, mecliSEI harici vıı 

yet hakkında malümat veruı 

tir. Mumn!leyh, bilhassa J. 
mun eder. Zira, sar ki A vrupada, n a, · · or. t ... ! ı ıı i · d rhal Almanyaya ilhakı ldzım sacla h .. k.. t • .. ır. , ... azır ar mec s 1<:tunaının nıan - Soryet misakını MosJI 
bizzat kendimiz i"in mcvzı ara. t u. umhame ve resmhı .m

1 
uca. Parı·s. 24 (A.A.) - lki, .,,. ve d l b · l d geldiğini yazmaya başladı. Al- "' - u~ <.ıonun a nazır o.rıo ugun er ~ vadaıı Naggiar tarafından tel 

mıyoruz. sc:~ a aıt e.s .. ve ta vı at ü. dört numaralı asker! vesikaları man gazeteleri daha da ileri git-
1. Danzlg meselesine Korldoı 

meselesini de bağladı Ye Polon-
yada yaşayan Almanların zulUm 

örmekte olduğunu iddia eyle· 
dl. Bu iddiaları hiç bir suretle 
t hklk edemeyiz. Fakat şunu 
hatırlatalım ki, davaları uğrun
da Almanlar geçen sene Çekos
lovakyadakl Südetler Almanla
rı hakkında da aynı iddialarda 

lunmuşlardı." 

Ç mberlayn, bu Alman iddla
rı karşısında Polonya devlet 

adaıularmm, sözlerinde bUyUk 
bir itidal gösterdiklerini kay

. h zerınde bılcumle muameleler yeniden birtakım toplar.tılar da-, tonla \erilmiş olan metnine d' 
Çemberlayn, derin bır eyecan k dil . . hamil ihtiyat sınıflarının stlAb ha yapacakları söylenırıekte idi. znı·an tahlil etmi,.ttr. 

ı inde sözlerine coöyle devam et . yasa e mıştır. ıt "" ı h t kil B ? 
'!'/ Akdenizdeki lar a ına ıaeırı ması, usus na u mUnasebetle bazı eiyasi wa-

miştir: ... v-,,~ vasıtalarına vaziyet edilmesi 1- hatilde beynelmilel \aziyetin 
Prensiplerin muhafazası yolunu degıftiriyor çin verilmiş olan emir Partsin \"abamet kespetmesi Lakdlruıde 

için çarpı§acağız Londra, 24 (A.A.) - Bu sUkCınethıl hiç blr veçhlle ihll1 bizzat başYekllln bQtUu Fran· 
Rusya hem har~ 
ilahı, hem su'h 
perisi olabihr 

Eğer sulh yolunu bulmak hu. ayın 19 unda Akdenizde bir etmemiştir. Parfslllerln çehre- sı:r.ları ittihada davet e<leceği ve 
susundaki bUtün gayretlerimiz cevelan yapmak üzere Sout. lerlnde sükun ve azim nlşanele- hu ittihadın ilk ifadesi olmak U
akim kalır ve bütiln beşeriyete ız. 

1 

:ımpton'dan hareket etmiı 0 • rl okunmakta ve buna caddeler· zere bir mllll birllk kabincsin.n 
tıraplar ve sefaletler yUkletecek lan St~?h~ore. vapuruna Y0 }u- de dolaşan blrçolt müşahitler ve tot:ekkUIU olacağı intibaı nıe". 
olan ve hiç kimsenin de ne vakit nu degıftırmcsı ve Akdcnıze guetecller şahit olmaktadırlar. cut idi. r lia~ . .ıraıı l ıncıde} 
nihayet bulacağını kestiremiye • gitmemesi emri verilmiıtir. "Sinir harbi" denJlen şeyin lfllı NAZIRLAR TOPL \!":Dı hcdcııln <Jlgcr taJ'lıf~a dr.....-1 
ceği bir savaşa gir'şmeye mecbur ALMAN KITALARI etmiş olduA'u bugün anlaşılıyor. Pula, 2f (A.A.) - Nazırlar. fcsholunal>Uccc ı hakkında bit 
olursak, yabancı bir memlekette TAARRUZ ETTl Fransızlar, sükCınetlnl muhafa- bu aabah toplanmışlardır. D t madde kabul olunnca,.,ını blldlt 
uzak bir şehrin siyasi istikbali Varşo,·a, 24 (A.A.) - Bugün za ..,~uıekte olan hUk6metln ar- toplantı, tamamlyle beynelmı:eı dl. Hatt•'\ AJmanJnr ı· akt~ "ll'-
uğrunda değil, ortadan kalkması yukarı Silezyada ayrı ayrı lkl aclcml teca\ üz mnnhedestnln tr 
biltiln dünya milletlerin.in sulh ve noktada iki mühim hudut hAdl- F • • t D • 7 d giltcrc ve Fransa ile teC'a\fdle-

harp emniyetin imkaruannın da orta- sesi olmuştur: o rs er an z 1 g e re kars,ı Rus,,·anın muka\f'JlleC Ba vekll, Almanyanın ,, 
dan kalkması demek olan pren - Alman müfrezeleri kasdt;?n cephesi te111klJ etmesine --ınnl O' zırltklarının tamamlandığını ... 

d tmi ·tir. 

benımi}etle söylemiş ve demiş- siplerin muhafazası için çarpışa. Polonya topraklarına girmltler O 1 f . ı · ..,. f . d"ld" d.. lumr3acağı llive ediliyordu. 
Ur ki: cağız. ve vukubulan müsademe netlcc- ev e reıs ıgıne ayın e 1 ı, un l'IO!'CkO\ndan ttekn hn habt'· 

ı ı h k~. Felaket henüz patlamamıştır. sinde yaralılarını beraber aln - • b bl d d .,.er(ektcn tahakkuk edecek IJll· te bunun içindir k u umet • f . v • ı . ., 
Akıl ve §UUruD galebe çalabilece. ıak cekllmfşJerdJr. resmı ır e ıg nec.re 1 1 (lJr? mlllt mlldafaayı temin için icap y 
ğin.i hala ümit edebiliriz. Sulh HlTLER KAT't KARARINI Dtin metni nes,rcdllen masllC'" 

den tedbirleri almak Uzere ken n--ıtn "'.. (AA) .. Havu allik b. · ld i d w veya harp bizim elimizde değil. VERDI ~ • - · · - u ır ıf o u unu ve ogru-
ı ine mezuniyet verilmesini d'l · te t. D N B Ajansı Daıudg'den aldıfı da do w Al "t Jcnln ilk 'lla:ldcsl şöyledir: 

dir. :Mesuliyet ken ı enne re Berlln, 24 (A.A.) - Saat 22 · · · . v• n gruya manyaya mu c. "l\fad()e ( ı) _ lkl taraf pıilJI· 
parlAmentodan rica zamanının tüp edenler, mukadderatını elle - oldu.ıs.u halde Hitler saat 19 d"'n a.p.ğıdald reamt teblıgı neeret • allik olmadığını beyan etmek- tlO-

ldi ı k idi " " "' · fcıidcn '<') nhut b81;1ka de,.. le 
ne an r. rinde tuttukları yilz milyonlarca beri başlıca mesai arkadaşları _ mektedır. tedirler. ~---

R Al • kı 'd' d Millet'n ve devletin müdafaası B h · · d h h · rln nıua,~ncU 1!"' her ncd ..-ua • man mıaa insanı dllşUııecekleri ümı m e - ıe ve askeri rüesa ne mUzakere 1 - unun arıcın c er angı .. " are-
B d Alman Rus na dair 2 .. h.,.;_ .. 1933 tarihli b' .. l rd' d · t' \UZ en, ıec:a,[.z '\e si~dct h un an sonra - yim. halindedir. . .. -- . ır muta ea ıc ın en ıç ınap . Ul" 

ı akına temas eden Çember- Bi.ze gelince, arkamızda müt. HAklm olan kanaat şudur ki, kanun ıle bunu temd~t eden mayıa edilmektedir. ~~~ı.~rlnddc~ tc:.8kkl etmeli 
} n u beyanatta b\llunmuş - tehit bir memleket var. . Alm~9yanın Polonya hakknıdp,- 1937 kanununa tevfikan qağıda. Berlin, 24 (A.A.) - Schles- ... u.ut c er er. . 
r: Çem'berl&';'nih .-.errldr~ :<t 'kararı el'ltml bulunuyor \"C ~ ~ ..-! iM ~t• ; hdakt A:tmetdmfıf'-tfRllt;· .,..!i,..l.J'l' 
·Bu haberin hUkflmet fcin kö· tufani'vle karı::ılamnıştır. btı k..iı·ar bclkı· ele tatbı'k edil- gırmıştır. . . . • b" . b l k olnrn~ı ) ukaııya kaydetti~ ın 

.J • '!'/ K resmı ır zıyarette u unma M lk h beri 1 t it eder pt.-
bir sürpriz teşldl ettiğini giz- İKİ Liderinin beyanab mek Uzeredlr. ~de 1 - Danzı.g Ga.uleıterı ~zere yann Danzige gidecek- ~l;et=.r;afaka~ r:~nsaca (IW" 

meye kalkışmayacağım. lngl- Londra, 24 (A.A.) - A. POLONYA - DANZlG HUDUDU ~~g aerbelt tehrinln devlet re tir. . yollu) gazetesinin dünkil sa1•· 
iz - Fransız - Rus konuşmaları· vam kamarasında Çemberlayn. KAPATILDI ıaıdir. Berlin, 24 (A.A.) - Dan- sında maddenin yazılış tarzı (bi-
ın mUtckabil olduğunu zannet- den sonra söz alan itçi lideri '!.)anzig, u (A.A.) - P.l~onya- w~:.! w~ ~raz:::me 23 

zigden Alman istihtarat büro- rl diğeri aleyhine) ıııckllndo bit 
i imiz bir itimat esası üzerinde Greenvood alkışlar aruında Iıla:- tarafından Danzlg _ Polon· agua .n er .• ır. suna bildirildiğine göre lngilte- ibare ı·.;ı., .. .,i ile şu .. : •. 1 ... ~~ı .. iği bir d Ö Ü Ü ' Bu kanun Danzıg teşkilatı esa. n ....,. """•., •• rJJP'f 

ievam ett an a g r 0 ş. demiştir ki: ya hududunun kapatılıu11Sına 1 . . . renin Danzig General koM<>lo- dr· " 
re nazarağn dış slyas1et:;~n ~i- "Muhalefet p$'lisi, hük\ı. kar,.,ı mukabelel btlmtan olm"k ~.::.~~C:~d~~ ~ıı::.~ıı:~ su bu sabah terbest te!ıirden ı ;,Ma<l<le (l) - lkl taraf ...... 

im anladı ımız gaye e Y e e- metin geçmiş siyasetine haklı üzere Danzig makamatı Reufahr aı· t rtia' · t' 1 d aynlmqtır. f~rlcJ("n veJahut b•"'ka de1 JeV 
lf d'J b'r m ksatla Sovyet l • sosy 18 pa 1 rıyase ıy e ev A Aı) O N -: 

e ı m. z. ı a . . tenkitlerinden hiç birini geri a • lahher rıhtımında kontrol tesis let bqkanlığmı ayni gahaiyette Berlin, 24 ( . . -:- · · · 1 •i•: muaveneti ile, biri cJlleıf-
ıUkCımetinın Almanya ile gızlı- mıyor. Fakat bu anda maziye etmiştir. Bütün Polonya vapur- birleftirmektedir, B. in Danziaden .ıatıhbarına ne karşı, her neli teca~ 

bır nılsak müzakeresinde bu- geri gitmek fikrinde de~~~r. !arı bu kontrole tAbi tutuimek- Danzig haberlerinde ayan reisi göre, Polonya heyetı, Varşova- tt-ı•:n üz 'e sld<let hareketleri• 
unduğunu öğrenmek 1:ok şaya- l,çi partisi bu suretle de butun tadır. Grayzer'ln vaziyeti bakkmda hiç ya hareket etmif ve bu suretle den teukkl ·etmett taahbtit e-
ı teessUrdUr. dünya önünde gösterir ki, mel. GtDlNYADAKl ERKEKLER bir malctmat yoktur. Polonya ile Danzig arasındaki tlcrlcr." 
Mamafih Çemberlayn bu m~: huz düşman büyük Britanya SiLAH ALTINA ALINDI Be lin 24 (AA.) .. Ha gümrük müzakerelerini bir ta. Acaba bu iki .,cklldcn .....,ı· 
le hakkında bu.günltlk katı milletini tam ve mutlak birlq- Danzlg, 24 (A.A.) - Gdynia· r. ' · -: • • raflı olarak katetmittir. 81 doğrudur! zara (biri dlğort ,. 
lr hüküm '\ermek istememiş- . lar k b la kt . daki eli silA.h tutan bütün er- vas A1anıından,, - S.lihıyet- Bel' 24 (AA) 1 ·ı· ' _..ıı 

mıt o a u ca ır. Al mahafili D · r ın, . . - ngı ız Je1htne) ibaresinin gtrmeıl O"'" 
Jr. Greenvood, Rus • Alman kekler askere alınmıştır. Keza tar. man ' · anzıa: konsolosluk memurlarına Lan- denin birinci şekilde umumi "' 

ç mberlayn, bu münasebetle paktının, Polonyaya karşı ln. 'Oanztgde bulunup da resmi ik'l- d~~ ~yonal •. aoeyalist ~e~ draclan Almanyacla mukim in .. Jaa t«'c:ıvi&z manasını tAmaJlletl 
Polonya)& verilen garanti lngi. .1 . . . . ld .... t h metgjhları Gdynlada bulunan- Forster ın Danzıı devlet reıalı- l L__ lan 
iz • Fransız. Rus müzakerele- gh~.telre.n~nf gm§n:ıışdo h~gub' aad • Oine tayini münasebetiyle bu gi iz tegumı yola çıkarma tah fü trıcUetllr. 

t "'"'mın e ıç ır e lar da çağırılmışlardır. o· • 'l · ü' ri 1 1 .. ı. 
hl b. u en ı a '"" • ıtın tamamı'yle Danzıg· c mu"te emrı ven mıt r. Dl ne s.ekl rır, m1!8eli n.-lnin muvaffakıyetlne ç ır be p l k ı k t b • ..a ğİ§iklik yapamıyacağmı yan ° onya as er ma ama 1 u· Berlı·n 24 (A.A ) - Berlin. ma•ı,·a IJehlstana laarnız ettlır 

aman ba""lı bulunmamış oldu- u bütU t bili r azlyet ' · " ,; " etmı.Rb·r. g n n ° omo e e v d '-~ F f" • d' k t kdlrd So t B 
k d d k "bl ım gerek :c d" .. 1. ... -- f . eıu ranıız ae ın, un a pm a o v1c usyaum 

unu ay e ere z Liberal Sindlair de aynı yol- etmiştir. lar, un ~u ae arethanc bı. au"nu"n me-lclen· hakkında ken sakı feshetmek hakkı old~ 
Polonya, gerek diğer devletlere D ı 2~ (AA) Resmen da -'- im tJ Sef t o - ..ar . da söz söylemiş ve demiıtir ki: anz g, " · · - naam n ÇULarı lf r. are • di · baz I·.... t ·1m k halde lkbıcl filek:Udc b(,, it• -
>lan garantılerimlz aynen baki- b'ldi lld'""l .. Al "S h ha lann ·k ·· lllle ı ma uma verı e • " 
ti ', d i ti 

Mademki hükumet harekete 1 r 18 ne gure man c P- ne memur m mı tan uç .. ha· · Ü " salAhi et lamaz 
r em ş r 1 K 1 t 1 ,, kt 1 d'· t ki .d "ba kal uzere naye m ıtepn voer- Y o • __,_ • . · ... l ki karar vcrmıştir, bu huıusta her lsv g • 0 sen me ep gem· veya or ıı en 1 ret • mann tarafından kabul edilmiı- Cu halde btltün mesele so:1•-

tnaılız aa~erı ha:zır 1 arı hangi bir telkin, tereddüt, ay. si, yarın sabah saat 8 de ser- mqtır. · Rus1 nın ı.tyetlne ballıtbr. J-
b• t hdit t kil tmez f · l'k Al best şehri ziyarete .gelecek ''e Var•ova, 24 (AA) - Po- tir. w So ti ._ ___ 1 -·•· ır e eı e nlık ve en u ak azimsız ı • , y • • - ger vye er UAAA anmn _.-
Bundan sonra, Çemberlayn ln. manyadaki sulh düşmanlanna Meufahrwasser de dcmlrllye - lonyadaki son Alman gazeteci. ı-·---··-·00"111 

.......... - ... ··· -- nettlğl gibi Alnıpa de,ıetıet11'1 

ılız askeri hazırbklarmm bir teh cesaret verir. cektlr. ai de bu aktam Varıovadan ha-1 Dun manevraların bırihirlcıine dfü;ürmck '\C nal'l' 
t teşkil etti~ .hakkmd~ki üti. Londra, 24 (A.A.) - Hari· Danziıdeki lngiliz rcket etmi,tir. 1 neticesinde hepsini de takat•"" 

aıaı:a şiddetle ıtıraz etmıı ve de- ciye nazın Lord Halifakı Lord- Kolonisi Berlin, 2• CA.A.) - Btltiln ln. lenkİdİ J8pl dl <lüı;;urnıek nı1 etlnde tse, '" 
ııı~ ki: . . . .. . lar Kamarasında Çemberlayn- Danzig, 24 (A.A.) - lnai-ıgiliz ve Fransız gazete muhabir· • zl;·ettcı · t·~"\dc '1-'b;11r; "J.. 
Bızım tedbırlerımız tedafüidır. in Avam ~amarasında yaptığı liz Kolonisi ve lngiliz vapurla .. leri bu akpnı Almanyadan aynı. ı· Mareşal Orduya manyaya harp halinde muhU•~ 
,~~ tehdit değildir. Hareket. beyanatına müşabih beyanatta rı. bu sabah Oanzig'i terketmi§- nııMıtırd.n't 2 .. <AA - ,..._beJU• gu··ven ın ı' ı'zhar ettı' olc!uf;tı ~trol ve buğda11 ,tı': 
rım1 ız. ~mank t'yanmte~!~tru tm~n- bulunmuştur. tır. a .'. .. · .) ~ "- m,..k 'nadindc bulunarak ıe-.JI 

t eı:ını a ıyen . '~ . e mı • Fevkalade aalihiyet kanunu Danzig, 24 ( A.A.) - Bir tallnnk lnebgı~lıa ~ke8ri ma1t1aı;nadtı bCe.U. Edime, 24 ( A.A.) - Ma· 'tize tcşdk etmiş bulunab ur; 
or Bız ancak kendılerını zorba- k bul dildi p l f k D . . ıt ecn ı erın • aaat "lD e la k . •w· b .. h Ik hil 1. t• .. 11 · a e o onya ır ası anzıgı cenup. belUtta k ki "' k tm ncvra nn ntı1n ugun a c- fa1'nt l\losk01 a kum• ... 
ığa karRı müdafaa eden dostları. rı topra arını ter e e. . l l da 1 reS-
ıza yardım etmek istiyoruz. Londra, 24 (A.A.) - A. tan ve garpten sarmı§tır. Bu lerini emretnıietir v1 ıa on arın yapı mııtır. böJle bir niyeti olmııdı;tı su ,. 
Çemberlayn müteakiben, bü _ vam Kamarası fevkalade sala.

1 

fırka Zlotocofaki 52 inci, Lia-ı V . gto 24 (.AA) Re' 1 Toplantıda, yüksek kumanda te sulh ceı>heslne iltihak t'dr.1'4' 
rfik Britanya, elçisinin Hitlere hiyetlar kanununu ışarı reyle 1J8cdaki 55 inci ve ~randeng- cu~ş~: ~elt itaİy: hU~~: heyeti, emeldi mebus general- dünya sulhuna hizmet e7ıe1.:l•l· 
aptığı tebliğatın maksadı her kabul etmiştir. :leki 65 piyade alaylariyle yine metine de gönderdlfl bira me1ajda ler, büyük rütbeli subaylarımız lir. Şimdiye kadar dalma .ııull• 
ürlU anlaşmazlık tehlikesini ber. L~n~~~· 24 (A.A.) -:-. Kr.~1 G~.aunden~del top u alayından Amerikanın da memnuniyetle it- hazır buh.~nmuı v~ altı gün sü- harekf'tlerJnde ilk salta bllltı: 

::araf etmek üzere İngiliz hüku. bugun ogleden sonra Mıllı mu- murekkeptır. tirak edecefl umumi bir konfe • ren askerı harekatı ba,mdan mm! olan Sol·)"'et Ru radaa be 
;netlnın vaziyetini bir kere daha dafaa nazın Lord Chatfieldi ka- Sefer halde, bu fukanın raıwn akdini teklif eyleyen ve sonuna kadar izah eden ma. lenen ve kuvvetle ümit edil.,. 

yit etmek, Berlin ile Varşova bul etmiştir. Danzig hududunun hem yaki. fakat cevapsız kalall 14 nJaan ta. ncvra kumandanımız Fahred. tt;te bu ulh hizmetidir. il 
rasmda doğrudan doğruya mU. Londra, 2 4(A.A.) - Amc- ninde tahşit ed:lmit olması rihli meaajmı llatD'latmaktadU'. -:lin Altaydan sonra Genel Kur. ASDI S 

lllkerelere imkan vermek için ika sefiri B. Kennedy, Amerİ· ')anzige ka111 Polonyalı1arm Roozvelt, ftalyan Kralma buh- j may Batkanı Marepl Çakmak 
tlıbriklt m1ıtarekesi akdini tek - 'ca seyyahlarına lnniltereyi ter. '1cmen b'r baskın vapacokları- ranın ıulh yolu ile halli husU8un. söz almıftır. nilir bir kuvvet ve kudret ~111: 111 eylemek ve bir silahlı ihtilaf' ketmelerini tavsiye etmi tir. ,ı 7anncttirmektedir. d1 tam bir aerbeıtllk vernıekle Marepl kcndiainc haı görüş dloğunu tebarüz ettirerek nu 1 

NJlnde ~ bUtOn tuv. Lon~·ada'tni'zeler Varnova, 24 (A.A.) - lvi beraber. i~te mezlnir mesaj•n a. ve vukufla mancvralan tenki- varlığnnrzm aziz rekçisi ~~~~ 
wt w bc!retl f1e mUdataa ede - K"oand• '1ir r•nbadan öw,.,....,il iwine "'Ö· nah"tları dairesi!'dE' ltıılvan ea - 'inde Türk ordusunun şimdiye raman ordumuza olan yu~ 

f ehemmiyetle kaydetmel. Londra, 24 (A.A.) - l.on ~e AlmanvL\nın Varş-:>va sefa. z0 teler'nln sulhu il!tihdaf eyleme. •~adar olduğu gibi bundan son·ı takdir ve güvenlerini bir kere 
lcluğunu hatırlatmı§ ve sözleri - dranın halihazırda mezun bulu- .c~hancsindcki evrak ile bacaj. sinı telkin ctrncktedır. ra da ve her zaman için güve- daha izhar etmi§tİr 
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7-VAKIT 25 Ağustos 1939 

t~1-Jts- ~fl!1~~~ 1 ~':rar:.S~9~-
r- .., 

7 Numaralı Hücumbotunun Maceralare 

Qalka nlar arası r Dünya iskrim ÇEKLt:R ;,03 1 
Denizler için harp 

1 ~terlın tlııgıl11) u'1 

b 
c:.a m piyon 1 ug"' u ! JIJU lJol.ır ( ... nıt•rıka) ı:.! lı.oı:> - 21 -

• e k 1 t Y ıou l · rıın-;11 trıınkı 3 3:>;; 1s1 e ya r 1 şı Vaktin darlığı yüzünden l JUO l.ırel tllııllllJ :!~:~;~~ 

~0ınanyada yapılacak olan bu mü- b::n~!!!~~~:::~İyo;:ı;. 
1 

l~~ ~~'.~t.::i;:fü::,;'ı' ~!:fö: 
S b eskrim federasyonu 30 Ağus. s2-
Q akalara iştirak edecek Türk tostaki beynelmilel eskrim mü. :~~ ~~::h~~ul~~~~an) ~:~6 ;) 

'D sabakalarma i~tir5k etmemiz ıuo <;ekoslo\·nk kuronu 4.3425 

, orcuları Eylülde hareket ed,yorlar içiaBmüteadheıl,it ~avetlclr yakpmtş- !~~ ~~,~~~a(l~~~.~~';:,ı ~~:~;:ı 
1 E: tır. u tari eı-. .• e yapı aca mü- :?1.4:>:> 
~ .• Yllılde başlayarak 12 ey. reis vekili Rıdvan Boranın iş. sabakalarımız olmadığına göre ıoo PPngö C\lararJ 0.90;; 
• a 100 Ley <Rumen) 
~ ona ereceğini evvelce ha- tirakini tensip etmiştir. esk!·imcilerin gönderilmesi çok 

1 100 l>ın:ır 1 Yııı.o~ı:ı' ı 2.892:> 

~!·erdiğimiz Balkanlararası Romanya gazetelerinde oku· nuvdık olacaktı. Fakat her. · ıoo hH'~ l\uronu 30.j7:> 

'tt kt ınüsabakasma iştirak Juğumuza göre, Türk milli bi- halde zamanın darlığı buna ıoo lltıuıe ısoq·eıı 23.9025 

ltc~ l olan sekiz sporcudan .;iklet ekipimizin geleceği habe. mani olmuştur. 
h it •c;:ı Türk ekibi çalışma. Haber verildiğine göre, şim-

B'.a cl:!vaın etmektedir. :i Romanyada fevkalade mem. Jiye kadar 19 millet müsagaka. Ergttııı 
b~;kle:tçile:·imiz 2 eylülde Is- jıuniyet uyandı{mıştrr. Gazete- !ara iştirak edeceklerini bildir- ::;ı,·as · Erzurum ııı 
t 

dan Romanya vapuriyle er, geçen sene erde Romanya. ınişlerdir. Bu milletler sırasıy. fürk borru 1 peşin 19.27:i 
en da yapılan müsabakalarda bi. ır------------da c.e~e hareket edecek ve e şunlardır: 

lstikra:r lar 

l ': clemetle ve diğe ·· aletler 
kullana" zabiti e lı;teııllen ma_ 
lıimatı v ..) rebilecek, her lıangı 

bir hat · tP~bit ece,.,ek ,·a~iyeL 
ted' ·. Fak: · · 1-kik" bir harpte 
bi!hassa bUyUk harp kruvazör_ 
ı - rinde gayetle seri hareket o _ 
Iunduğu için en doğru atış işare_ 
ti, en isabet!i ::-.işang1ih mermL 
Jodn ~u- · ·;kleri mesafenin ına_ 
şahedef'1 ·~ ol·:r. 

Mermi topun ağzından çıkıp 
hedefe gidinzeye kadar tarassut 
zabiti bir tek merak içindedir: 
"Acaba suların fışkırdığını mı 

göreceğim? yok ... " Atış istika_ 
metini mükemmel olarak kabul 
ettiğimiz takdirde bile eğer 
mermi geminin dokuz !1: ilomctn 
kadar açrğına dilşerso tarassut 

"'·- bısıklet federasyonu mü. sikletçileı imizin gösterdikleri Almanya, Belçika, Bohem· 
'""lltsr B. Cavit C.:ıvm idare. 'cabiliyeti tekrar kaydederek bu ya, Kanada. Danimarka. Bü. 

tnüsabaka güni.ine kadar müsabakalarda diğer milletlere yük Britanya, Yunanistan, 
r•caret ve lahıre Borsası cd ... ... ,yun tışıu!' lığını göremez 

ı çünkü hedef olan gemi maske 

y caklnrdır. '.!n kuvvetli rakibin Türkler ol. HoHanda, Macaristan, Lük. 
Cdı' l :uğunu yazmaktadırlar. "'emburr-r, Mo.rveç, Monako, ~ı ey ülde Balkanlararaeı " e 
~t k · l l Romanv. a hükumeti Tiirk =>ortekz, Isveç, lsvi: re, ltalya. R orıgresı top anma da. 

~ 0 tnanya federasyonu, bu ~porcularını devlet demiryolla- Balkan devletlerinden Yu.
1 ıs11tcyc Türk bisiklet fedcras· rı ve denizyolları idarelerine :l- goslavya. Romanya ve Bulga-

l'lu b· d 1 7İmet ve avdet yüzde 50 tenzi- ristan bizim gibi bu müsabaka. iıı d ızzat avct etmiş 0 • 
~ l'l an B~den Terbiyesi u. ı ;tlı b:Ltler verilmesini emret- !ara iştirak edemiyeceklerini 

tn "d·· ı·· v.. f d miştir. bildirmişlerdir. da u· ur ugu, tara m an 
Vete bisiklet federc:ı.syonu 

~ış olimpiyadı lstanbul kupası 
~:~~ö::;~;~~:r~~ıaı·· Atına - Selanil< -Ankara - İzmir ve 

24 • 8 • 939 

F'lYAT' . R 

Buğday yumuş:ık 5.24 - 5.35; 
Tiuğday sert 4.20 - 4.27; Buğ. 
day kızıka 4.30 - 2.0G; Arpa 
çuvallı 3.39 • 4.01; Çrı\'dUr 
4.01 • 4.02,:i; \'ular 3.27; Kuş· 
yemi 5.13; Keten tohumu 10.15; 
Darı ı>arı t.30; tç fındık 39 - 50; 
\':ıpak Anadol 48 • r>2.20; Yap:tk 
Trakya Li7 kuru,. 

GELEN 
Buğday G45; Arpa GO; Kepek 

120; Peynir 5; Tiftik 15; Zer
tin yt-ı~ 3 lon. 

vazifesini görmUştUr. Eğer mer 
mi geminin önüne düşerse bu 
takdirde vaziyeti tesbit etmek 
ruUmkUndUr. Birinci şekilde 

hedef uzun tutulmuştur. Kı

saltmak Jcap eder, Ukncl halde 
hedct kısadır, uzatmak Uzımge· 
lir, ve bu şekilde çerçevelenen 
düşman gemlsinden eğer emir
ler iyi verilir v atış kulesi ,·azi
fesinl hakkiyle ifa. ederse, U
çUncU mermi isabet eder. 

lşte tarassllt mevkiinde bu
lunan zabitin birkaç saniye I· 
çinde görUp yapıverdiği hesabıu 
en büyük ehemmiyeti burada-

GiDEN 

~ .:~ı:;:~:;.::1~armiş- istanhul teniscileri karşılaşacak ı.:'~:~ ,~':o~ ..... Gi,S; !(eten dı~akat herhangi bir sebeple·-

"ı'ı:>ılacak olan beşinci kış o. Beden Terbiyesi Genel Di- no, Kris, Armiteyiç, Faruk gı. tış inkıtaa uğrarsa, bu takdirde 
t' Yatı k tarassut vazifesini gören zabit, e~· arı organizasyonu ko- re ·türlüğü Tenis Federasyonu receklerdir. 
~?rıı geçenlerde bir toplalntı 26 - 8 - 1939 Cumartesi günü Bayan Mualla G. şimdiye 23/S/ 03!1 ç.\RŞ.UIB .\ GG:\O hedef gemiden daha başka yer-
D ıştır. başlamak ve 30 • 8 - 1939 Za. kadar lstanbulda yenilmedi. . . lere baka'!Jilir ve kendisine gö-

eotktor Ritter von Halt'm ıi. zer bayramı günü bitmek üze. Her halde misafir oyuncuların htanhul Bl'lediycsi )lerkcz Ilııhnb- re ehemmiyetli veya enteresan 
~t · B 1 l 1 b d k k ti' b" de toplan sat ı lan yaş ıncyv:ı Ye sc • bulduğu başka bir yeri veya 

D. tı~i ve umumi katip re eyne mi e açık ir turnuva karşısın a co uvve ı ır var. r· 
1 '. zc ıyaı arı: harp sahasının heyeti umum\ye· • •en, be'-·nelmilel l:ayak tert ip etmiştir. hk ve Öell ı Cle turnuvanın ga- Cl".'' Sl IYt 

«ls .J ., sJnf tetkik edebilir •. 
~ _ronu reisi binbaşı Os. iştirak edecek misafir oyun. libıE·. Kuruş !şte Lul Tuzey de şimdi bu i~-
t ·,.a.ı:.adan G. Schhit ve :ular: vvelsi sene Selanik turnu. Bam ye 9. 
ıf b ~ 7 le meşguldU. Takvime baktı: 2 

ı\I• ın bulunduğu bu içtima.. Nikolaidis: (Atina) Yun.on vasmda Bayan Lenos'u iki set- S:ıkıı kn agı_ 
16 il'\ 1 dı "' · _ i D h d <,::ılı fıısuı~ ·csı Temmuz pazar. Defterine not et-

- Oh, çok şUkUr , dui!laııiy f(; 

v .ttorJoyu gizleyen to rpido ; cç. 
ıi. . Acaba zırhlmın arlcnswa sal\ 
lanmış olduğu duman bu.!utu 0 • 

nun akıbetini mi ifade ediyor
du? .. Yoksa nmbnrlan mı nteş 
nlmrştı. 

Çok vakıt geçmedi. Bir Ji'ıhza . 

da harp sahas. cehenneme dö
nüverdi.. Torpidolar, torpido 
mnhripleri, kime nit olduğu tes. 
bit edilemeyen hücum botları . 
görUnmiyen denizaltı gemileri ; 
lki hat arasında kalan sekiz on 
kilometre murabbalık sa hada 
biribirine girdiler .. Müthiş lıir 
topçu düellosu başladı. Dalga
lar, fışkıran sular, kömUr du
manları, atış alevleri, gök gU. 

rültUlerini hatırlatan milthfş ta
rakalar biribirine karıştı.. Kti
çilk gemiler çılgın gibi bUyilk 
gemilere saldırıyor, torpidolar 
hücum botlarını avlamağa çalı
şıyorlar, bu sırada büyük zırhlı
lar biribirlerini denizin dibine 
indirebilmek için son gayretle
rini sarfediyorlardı. 

Hayır, bu kargaşalık arasın
da, muttasıl değişen ve fasılalar 
le duman bulutları arkasında 

gizlenen gemilerin hangilerinin 
Fransızlara, ha·ngllerinln tta 1. 
yanlara ait olduklarını bir ba. 
kışta tefrik etmeğe imkfı.n yok
tu. 

Evet, gayret edilir ele bandı
raları görülilr ise o zaman me
sele yoktu .• Fakat buna da Ya kıt 
rnzım değil miydi? 

Hem de tam o sırada bircleıı
biro gökyiizUnde cenupta tayya. 
reler .gözUkmuştü .. Yaklaşan , c 
yaklaştıkça. büyüyen tayyare 
ler ... 

Lui Tuzey müthiş heyecan . 
lanmıştr. Fakat sUkünetinl mu
hafaza cdebJIIyordu. Asalıt ve 
lıdnleleri tamamen gcyşekti: 

- Bizerta hava Ussu kuvvet
ler!.. l~k a~. d~!ccresi o İmpiya n Davis kupası oyuncusu "Yuna .. te yenmışt · a a genç ve a- ,\y,şckadın fasulyesi 13 ti .. 

lı gunu., nde programa nistcı.n şampiyonu,,. ha atletik olan Bayan Kostan- ıı~rbunye kırmızı l~ı Deniı harbinin ilk gUnU, sa. Diye bağırdı ye birdenbire dii. 
~·~ Ve Slalon konulmasmr Alhgeriu: Selanik şampiyo. tinidise karşı finalde ne yapa. Yeşil fasulye 1 ~.:>O şUndli: 
.ı:ıl~tir .. Yine bu içtimada bir nu ve Yunanistanm ilerisi için cağı merakla bekleniyor. J\ır domatesi . :i at ~:~~u:~~5~~zlerinde taras - - Ya. bizim kruvazör lıattı -
~ ıll'ı··.Pıya::lı esnasında gös- en parlak oyuncusu. Mixte maçları çok merak- Sırık cloknıl:ı~cb<;ı ti mız .. Acaba ne vaziyette? 1 trı Dolmalı · ıı er silt dtirbUnU, harp sahasını tet· tısabakalannm vapılma. ı olan iki kuvvetli Yunan eki- -1 "" id 1 b d 1 k · 
•ııil d .J Bayun Lenos: Eski Yunanis. Sivri biber kik ediyordu, !ki hat arasrndn ı en en om ar e i ·ıerın! 
~ a karar verilmiştir. . y f d pi, bir Ankara ve beş İstanbul Soğan 3 ha.rek,et oden torpidoların çı • dolaşarak Fransız donannıası-
'"·n 1 ı tan ı:ampıyonu - unan e e. takımı arasında bizce favori Sarıınslık lO ı/ e rni el bir konferans msyonu azası ve Istanbula ge. 5 kardıkları duman cYVCl! onu bi- ııın \"azlyetlnl tetkike koyuldu. 
1tll'l'ı~sı ha1~kmdaki arzu len Yunan· ekipinin kaptanı. Bayan Lenos ve eşi ile Bayan Patates b ~ 10 raz rahatsız etti, sonra. düşman - Ah .. Yalnızca sekiz kru-

tclılrrıemictir ve bu mese- Mualla G. ve eşinin teşkil et- Asnıa k:ı 1agı 1 ~'·n l .1 ] :.-k k f d Bayan Konstaninidis: Yuna- "ki . t k l d b" 'd' l'atlıcnn ııış c!onanmasınm bUyUk bir kısmı yazör görüyorum. Öyle zannedi-
tı..'· e mı e aya e eras. nistamn ~imdiki en kuvvetli ka. ı en a ım ar an ırı ır. Pııtlırnn orto -.i5 da topçularından çıkan duman- yorum ki Galizonier'e şiddetli 

ıle k ı· · tl 'S Bu turnuv::ı memleketimiz l':ıtlıran ur:ık -.50 ~ ış 0 unpıya an orqa· ::lın oyuncusu. Mısırda birçok ... larla maske edilmiş bulunuyor- bir isabet vaki olmuş .. 
Yonu ' t" b · d b' tenis alemi için büyük bir ha. Bostan patlıcanı . 5 
~f · neye ı ~ynın e ır turnuvalar kazanmıştır. 1.25 lardı. A'.·nı dakikada mUtbfs. bir in· \'«l Yel rekettir. llırar 
~ açmıştır. R. Alietti: lzmir ~ampiyonu. 1\.1 l k" G" kl"b'" ~fısır l.25 Bazı bazı güneşin parlak zi· CiH'lk heı· tarafa h~kim oldu, 

ac ar es ·ı uneııı · u u sa· •r d 75 
b t d .. ':.vvelisi sene Istanbul festival h 1 ·d k" •'ay anot. :.·,,0 y:ıları, havanın berraklığı, ce - Lui Tuzey hattın üçlincti kru-.:-ıa. ay a yuzme , k a arın a oynanaca tır. Dere olu u • b. 

aırasmı nzanmışhr. .·ı nubu şarklden esen serın ır vazörünll, Emil _ Berten'den fllü b kl IJUYll\; lı~ .. cl sa aa arı f. Aliotti: Bu sene ltalyada Atletizm birincilikleri P:rncnr '.! rEZG~r ara sıra vaziyeti normal- havaya ıneşum bir alev sUtunu 
~~r"ll .. erun, (Hususi) Junior ~ampiyonasmı kazan· ı Beden Terbiyesi İstanbul böL (' ii ·ı • · • ·' .s : 11 lcşUrcrek. şuradan buradan yükseldiğini ve sonra kara tah-
rr gunü burada Beden Ter· -nıştır. Turnuva favorilerinden. gcsi Atletizm ajar.lığmdan: Cıiinı Çavuş 1 ~ hurp sahasının görülmesini ta ve çelik parçalarının büyült 
•t!

1 
Cenel Direktörlüğü su :lir. Türkiye atletizm birincilikleri ('ziinı rcı:ıki l'.! mllmkiln kılryordu. bir gayzer ortasında knyboldıı-

i't• f ('ziiın balbnl D k"ld L · T y de bı'r " ederasyonundan gon M p k A k · 2 ve 3 eylw tarihlerinde Fener - s u şe ı e uı uzc • ğunu gördU. 
~tı - . ar an: n ara ~ampı. ! ('ıiinı -~am ka'". rl:ıkika içinde harbin umu. t._b Programa göre yüzme yonu. Çok kuvvetli vuruşlara bahçe stadmda yapılacaktır. Elma Aın:ısy:ı 18 - Aluş, Emil - Berten hapı 
~ ak I J İl ·ı· klU idm ı t 10 nıi "·azlyeti hakkında az çok ma tt •ı.. a arı yapı mıştıı. mar;: tecrübeli bir oyuncu. gı 1 p v~ ancı ara a • Elnıa o~nı:ınpnş:ı 12 yu u .. 
~ı~sabGkalarda başta Cunı- Bayan Mehmet Parkan: Is. mimen tebliğ olunur. .·,'ı~nnı11uıtı ~~'lc~ı:,,ı i llımat edinmiş oldu . 
1~t Palk p · · "f · · "' DUşmanm iki kruvazör ve fJ -ı • artısı mu ettışı tanbnlda ilk turnuvasını oyn:ı- l/eşiklnş icra Memurluijıındaıı: ,\,_·va 7 duydu mu sanki? l\Iasasının U-
1il~ R T k ld ı ı ztr'llı hatları şimali şarkı isti · ~ an e,,it an ut 0 u. yacak olan bu bayanın ne dere- J3!J/ 1108 Erik mlircliim zerine cği imiş bir vnziyctte emir 

'•!tld b "kl k l ı· ı n ·ı ı· H l<a'Jı••tiude dokuz bin metre ara ~ b·e üyü erimiz ve a a- ce elde edecf-'ği meralcla bekle- .nece eyoı,: u llnm:ıllıaşı ''· Erik Do'.'tn:t rn verdi: 
11. ır halk kütlesi hazır bu. ınç- Arslan sokağında 22124 No. hı şcrı:ıli 

12 
iJ~ fleyrcdiyorlar ve bu mesafe _ Tuzey! \'ittorioyu görüyor 

·•ıtı t nıyor. evde mukim iken halen ik:ımelgfıhl:ı- J\ızılcık son g.mıilerine doğru gittikçe a-
~1 · § llr. Orhan Fikri: Ankaranm rı biliııemiycn Todori Yerc~esi .\n- Cvcı 4 ;ılıyordu. İtalyanların on ikı musunuz? Son atışımızın mu. 
\~~abakalar sonunda B. O'enç ve kabiliyetli oyuncusu. ton, \·asiliki 'l' Arı;:ııJikiyc" tnrir tııze 7 bi!yl'k zırhlı ve kruvazörlerin - vaffakırcti nedir? 
·~ '' Reşit T an!rnt kazanan. Ankarada son yapılan turnu. S:ıfiyeniıı :immt'ti11:zı!1· al:ır:ıH• o. :>.I11z yrrli 80 Disiplin sahibi olan rasıt der-'"' r 12 den ikısi meydanda yoktu .. Heı :, ·••adalyalarını bizzat ver. an 2!)0 lir:ı 70 kuru51111 mrııı ma'>ari Fındık 'rnlıuklıı 20 hal ilk hedefini gözdnıı !!eçirdi 
1 Ve vayı kazandı. emini t:ıh~ili içi.ı Beyoğlu birinci Fındık iı;; . '• batmış olacaklardı, çil o - ve: 
~ taltifkar sözlerle sporcu· A. Tandoğan; Ankaranın 3 sulh hukuk hakimliğinin !l:l!l/ 82 i\o . K:ırpıı7. Yenidünya h:ı5 ıo ldi bÖ,\'ic görtilmlyecek bir şe 
1~ Vaı:.ifelcrinin ehemmiyetini numaralı oyuncusu. Ankara lu Ye t:ı - 4 - !l.l!I tarihli iliıını dairr- K:ırpur. \'eııidiiııy:ı ortıı ~ kilde :ları.' sahasından uzaklaş - O!... \'ittorio ela hapı yut .. 
~~kt~iştir. turnuvası finalisti. ııiıe lt•rdi edilmiş ve 93!1/ 140:J =-:o. Karpuz Ycııidün~·o ufıık 8 oıair.rına biç bir sebep yoktu.. ıııl'Ş .. 
in... tıık neticeler şudur: u do-.ynsiylc yuk:ı.rd:.ı y .• 7.ılı adresi- Karrını. lııııir lıaş Di~·e bağırdı.. 
"V İstanbulun bu oyunculara ıiıe göndl'rileıı icrıı cıııirlcriıw mü- l\:ırpuz lımir orın 7 Diğer Uç tanesi sarrıharıı ha. J.tJınlıı nıisiniı? .. 

!:' • tne!re serbest: :<arşı c,ıkacak tenis-ileri çok c.e· rnşiri ıar:ıfını.lan vcrılcn rııc5rııhala l\arpuı tım!r ufak 
1
4._
1 

rici idi.. Ateş etmiyorlar ve 
'-(iv M l K 1Jnt, onu ~aklnrnn duınnıı ~I ts~ırr . a_ k_zum. i )İn_. nci, e- tiıı bir imtihan geçireceklerdir. naı:ır:ın ıııahıılli ikıınıcll{:'.ıhı ııızııı Karpuz Alaca haş 8 m Uşk U lA.tla har_ I«" t ccliyorlar-

1 l · ı ı· ı · ı · ıı · \I ı t .ı;ılutu tamamen dağ'ılıııış .. Su ı; cı ıkıncı JorJ Carcura T kl T 1 F h . Lı meçhul o duMu n c ırı ıııesınc ıın.ıc Karpuz' rıı-:ı or ı el• .. Yalnızca nltı tanesı ; araı 
~rıc" ' e ere e yan, e mı, na- ilôn tarihinden lıib:ırcıı lıir ay r.ıır- Karrıuz Alıu·a uro:• 5 tlzcrinde hiç hir şey yok .. Yal-
lOQ l!. 1 san, Vedat, Abut, Jaffe, Babbi- fınıl:ı lıorruııuw <.;Juıı :-niz ,·e ııwl Kımııı l\ırkıığnç- lıaş 12.50 ,:;örmemlş olacaktr. Ç'ü n lt ti a t.ı~ .ıızca bı:>yaz dalgalar \ e k Ü!,'li k 
'r metre sırtüs~ü: >cy:ıııınu:ı bulunm:ıııı;: ,.e oksi lın~\I.: Kavun Kırkağaç orta 8 k~ic.lerinden muntaıam ve seri >iyah tahta parçaları .. 
4rQllus Haydar birinci, Sırrı hut ikinci, İbrahim Alvan ü. cebri icrara devanı eılilrcl'ği icr:ı Krının l\ırkağ:ı~ urak 1 ~ bir şekilde alev pUskü:Uyorlar . 
. ~soy ikincı·, f., .... Halı'I u"çu"n. emri ııı:ık:ııııınn k:ıiııı olmak iizere ı'nvun Hosanbey l:ı.:ış - de . Fakat nişangfihl.ırı ruimH Brn\ o .. Demek son atı\mnız ..,... çüncü olmu§lardır. ('30014) ı ı 8 

ilan olunur. · Kavun H:ıs:ın >C)' rr.a bnuktu, hedefi tutturamıyor _ sallı; t etmiş .. 
~n... Bunlardan Edvar Mahzumi, l\ayuıı H:ısonlıl''' ufak 4 . 'Ssasf'ıı \·aziyeti kumanda ku-
\:V llletre kurbag"alama: y H d Al' K 1. Al' Zayi t:ı.rdı.. Amiral gemisi Yıtcorio-
r.. unus ay ar, ı araa 1, ı z • 1. b' d b ıutu lesi.ıdcn ele görnıiişlerdi. T cJ0. 
"llus H d b' · · Ah S hh K l E · · S ı Fatih a~kcri rüştiycı;indcn nlc!ı- ayı ya ge ınce o ır uman u ~t "l ay ar ırmcı, • a ut, ema sırcı, ırrı S .. f d 1 ld A 6~01' ' b 1 · tt • d · fnn ln yeni emir veriliyol'ıl u : 

i:tı"\ Van ikı'nci, Jor1" Carcura o· Ah t Al T'" ğını şalıadetnonıeyi z:ıyı etıı. ıı. 'ı·· ı; · 1 '<')'l'U~C er ('11 a mış o il ıım ~ ;ı;ln•le kar o muş vazıyc: t'. ı . 
-. • ıncsoy ve me van ur- · - ı · · · · ·•. .. · ··ı 1·11"111 nııııııo·· r .. ı ı : ,·nıı· ı" rmı · · · U" ··ancak tarafına \'Ol de,,;., c · . ~ . . . . . . . ,. ,,, ~inı çık:ı1 llll· :ıgıııı, c .ı-.,ııı ı ıı mı, ııı ~le ı. ıııı~ · ·. '. . . · ~ ~ · '" , Blrdenbıre ı uı Tu'! ~yın ~ ~· ,,, ' ' • . ""'" 
1Qou. kıye ~ırıncılı~lf"rıne ıştırak ~t·ırn'.dıır. _ l\<ısımpcı'fa Xa/ıııcı ll'>l:ıı; '" '.~'.' '.·tııı:ı.: 'ıc.'.ıı..ıı11 ııl .ır:ı;.• .. 11!:

1
_11 rs- ..;ek sesi dtı).'Uld:ı .. :\°C'}': i.n {ıtlc.' ::- r e:: , / <l ': rnln , ma s:ıra ti 2fiV .. 

11. llletre seı·best: mck uzer~ holge namma Istan wm·mı ıa . . \li nı:a ofilıı 11,,.11r i /J ::. kı~111•11 hukııııı Y•Jldur. - .1ııııı. • 
"'lı ı,. •· b' · . l ,... b l d ·ı ı l ·· ' . ·ı · ıoı-ıt l300H) t.::. bagırıyorc.lu: ( Dcılw uar) 1"-arua.ı ırıncı, A i ,:,<ıh- u a gö:ı en ccc.~.cr.:.oır. ·ıııırlaş. ( . · .ı • 

Topçu kurnnnclanı bu sözleri 



• 
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lcra Hakimliğin • r latanbul 
den: 

1 lanbul ikinci ifliıs memurluğu_ 
nun 93!1/ı s. ~ılı <lcı~:rosiyk ecza tiic
<'ilrı Ilas:ın Hassan hnkkıncla verilf'n 
konı;:orıl:ılo k:ırarına binaen anıkal 

:->ckiı> t:ırafıııdnn 5 - 5 - !>39 tarihli 
ı~liıl:ı ile ıniivckkili ecza tüccarı IIa
s·ııı ııa~snıı lıakkrnıla verilen kongor
dııto nıühlctlnc Jlııu·ıı ve ihtiyaç ol
ıııaılığından rcr ini talep etmiş ve 
ıııcıııuriyetinıizcc !wııgorıl:ıto hok-
1-ında ıııiihlcllcn II.ısaıı Hass:ır.. vaz
geçmiş lnılıııııııa<>ına hin:ıen miilıletiıı 
rd'i ne knr,ır wrilınişlir. Kcyriyrt ll
s,ı!en ilfııı olunur. (20023) 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda : 
• 
1 1 z e 

Piyasaya çıktı. 

Zayi 
Vitamin ve K alöri cihetile çok zengindir . KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar

da isha l gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 
htanhııl Emniyet 4 i.;ııcii şube mü 

diil'liiğıiııılcıı alı11ış olclıığıırıı ik:ımcl 

tczkı-rl'ıııi zn) i ettim. Yenisini ala
ı·a~ııııdan eskisinin lıiikmü yoktur. -
1111/!fa.- lcbcus111clıın \'ııııoel Blagoy 
J\rislc{. 

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

ilan Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 
E111ııi11cl Saııdııit Miidiirliii}iitıdeıı: 

Bay Fir11:1. Kesim 13 - () - 937 ta
rihi ndc s:ı ııd ığımıza lıı rakt ığı parll 
kin n•rilcıt 25fı:!.2 nuın:ıralı bonosu. 
mı kayhl'ltii(ini sÖJ lenıİ)lir. Yenisi 
\cı·ilcceğiıakn eskisinin hükmü ol-

Kanzuk Besle;Jıc • Unları 
llll) ac::ığı ilim olunur. (13i20) Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlar~11r, kat'yyen bozulmaz ve kurtlanmaı· 

SAH!Bt : ASIM US 
Basrldığı yer : VAKIT Matbaası 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Umumi Depo: lNGiLiZ. KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - i stnabul. İzmir Acentası: TÜRK ECZA DEPOSU 

hakkı tank us ~ .......................... 191 ......................................................................... "'. 

~----------------·----.... ~-------·---"'\ 
lı~1i.~r1 ~L bl~~~i J?. Lr.~k~!2~19.bğ.~,!: ~~'~' : 

2 _ Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel mtıra_ 

caat etmelidirler. 
;3 - Eski talebe eylt1lün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvura

rak kaydını yenilemelidir. Eski talebenin eylf.ılün onundan sonra yapacakları müracaat ka-

bul edilmiyecektir. ' 
4 - Bütünleme ve engel sınavları eyllılün birinde başlryacaktır. 
5 _ lsteyenlere mektebin kayrt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 1 

iıl•••••- Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 ------• I 

-- --,------Bcyoğhıııdn B.\ 

En lıiriııci Jııgil 

ıııa~Jnr111ılan ıı. 

:~OTLı\H, (l:ılıa 

l'İİ\ eller, Spor 

iiıııkr, J>arıll'~ii 

KEB ın ağa zn 1 an 

i:1. ve Fnı rısız ku-

ıaıııul THE:\C -
rdiıılt•r, l':ıllol:ır, 

\'C f:ııılt•zİ kos-

kr, lwr yt•rıkıı 

·c ucuz fiyutlarl:ı ıııiis:ıil şarll:ır ' 
,,ılı lıııa ı, la ı1 ı r. 

ıl:ın cvn·l ihli~ 
ın:ığaz:ılarıııd:ı 

Çl')İllcr lıozulıııa-

·acıııızı B.\KEH 
n ll'ıniıı ediniz. Aa---

" K U TCJVCJ "1 Takas Limited Şirketin den: 
t Yastık , yatak ve yorganlarım mutlaka kullanınız 
~ Yazın sıcak h avala11da yor gun başımzın serin ve yumuşak 
) kuştüyü yastık ile rahatını temin eder. 
~ Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık fiatlarrnda mühim tenzilat 
• yapıldı. (1) liraya alacağınız bir kuştüyü yastık bu ucuzluğu 

~ 
ispata kafidir. 1 

ADRE S: b tanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak kuş· 
tüyü fabrikası. Satış yerleri: Ankara ve Beyoğlunda Sümer 
bank Y erlimallar pazarlarında satılır. 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise ve Orla okul bütünleme· imtihanlarına 1 Eylul Cu

ma günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eyllıl Cumartesi günü 
basıan:ıca<Yı il~ili talebeye bildirilir. ___ . ____ .. _______ .,. ______ _ 

1939 RESiMLi HAFTA 
ı-ı. 9htt~ ,,.ettt btr gü'lell;!< Ye olgunlukla ç ı kan bu 

haftahk mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetes i :fü 
.,....._.. s--M:~Aftı:1'Wtı...~ 

Şirketimiz tş Hanında 2 in.ci kattaki yeni 
miştir. Telefon numarası 24204/ 5 dir. Telgraf 

dairesine nakleL 
adresi; 

"Tak asi itet,, 
dir. Takas muamelesi yapmak ve takas işleri ha 
malfımat almak isteyenlerin doğrudan doğruy 

kkmda her tür1ü 
a müessesemize 

müracaatları rica olunur. (6568) 

. \;). . ; : . '" ,;\ .. "· . ~ 

VAK 1 T 
<6~~ IY(~'[Ç(Qı ~lfll al Dll~ ~n 

No... Yazan "Ve l'ürkı:eye çevirenin adı ~:ıvıfıı Kr~ 
1 Kader (Vollcrdcn) Asım Us :w~ 15 
2 Olinıpiyatl oyunları Vildan Aşir ı:w 10 
3 J{ılerans Terras esrarı (Galopin'den) G. V. 304 20 
4 Yugoslavya seyahat notları Asım Us 1 1~ ı u 

5 !)ark Ekspresinde cinnyct (Clırislie'clen) V. G. :rno ~u 

6 Elrlisk V:ızosu (Prosper Meırnıe'den) ll:ıyıl:ır IHra t li4 iW 
1 Her memlekette bırkaç gün (Muhtelif müellifle rden) 

Ahmet Ekreıu 3!):! :w 
8 Son korsnn (Fon Lüknerde'clcn) Fethi K:ırde ş :iiti :w 
9 K:ıfkn5 hikfıyeleri (Kazbek'ten) Niyazı Alırııel 1 :!O ıu 

10 Son Ehlisnlip ınııh:ırcbcleri (Kollın~·tcn) :\lııuc l Ekrem 2iti :w 
11 Fııibol k:ıideleri Nüzhet Abbas •o 10 - - - --~ - - - ...,..ttittlL·6JJ~~~~~ ~~· - - -· --

1 istanbul Levazım Amırli ği Süt ununa 
1 

h:me Üçer adet çamaşır yıkama, sıkma ve ütü 
müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. Açık eks 
tos 939 pazartesi günü s:ıat 1!5 de Tophanede ;im 
Ko. da yapılacaklır. Hepsinin ta hm in bedeli l~:J 

makineleri 
ıltmesi 28 Ağus. 

irlik satın alma 
00 lira ilk temi. 
bul için ayrı ol. • natı 997 buçuk liradır. Bursa için ayrı ve lstan 

mak üzere her makineye ayrı ayrı fiat teklif Nl 
!erin kanuni vesikalarile \'C Ko. daki sartnanıe 
taloklarile beraber belli saatte Ko. da buluıımal 

ilecektir. İstekli. 
sinde yazılı ka-
arı. (67) (5111) 

İstanbul eınn iyet sandığ ı n1üdü r lüğünden 
Emniyet Sandığı borçlıılaı ından ölü Ahmet vaı islerine ilan 

yoluyla son tebliğ: 

ğımız::lan l\Itırisiniz "12006" hesap nunuaasile Sandı 
240 liraya. karf'ı Bcyoğltmcla Feriköy birinci !rn; 
eski büyük yeni Civelek sokağında eski :35 l\lü. YE> 
çeli aht:ap bir evin tamamını Scındığımıza birin 

aldığı 

·ım mahallesinin 
ni 5'.i No. lu balı-
ci derecede ipo. 

lek etmiş idi. 
". 21-7-9:18 tarihine kadar ödenme:liCinden b...ıç mıktan faız 

ve komisyon ve diğer ına~raflarla beraber 5:35 liru :J!) kurusa var. j 
ınıştır. Bu sebeple ;1202 .l\o. lu kanun mucibince y .. pıl:ı n tnl:ip ve 
QÇJk arttırma neticesinde mezklır gayrimenkul Gül Jin bC'dcllc 
talibine muvakkaten ihale edilmiştir. 

İşbu ilfın tarihinden itibaren bi!' ay içir le !>38 :,1;3g numa
ra. ile sandığımmı müracnalla b:Jrcıı öJ~:ned'ğiı.iz takdirde k:::i 
ihale kararı verilmek üzere takip dusyasınm ic:-a hak'mili~inc 

tevdi olıınaca;ı son ihbarname makamına· kaim olmak l:z~rc ilan 
olunur. (6650) 

ı • 

·ıı 
I - Şartname ve nümunesi mucibince J O-VIl- 9:39 t9r~ts 

de ihale olunamayan 22X25 eb'adında (17) mily0n :akr ll19 

pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 
• b 

II - Muhanmen bedeli beher bini sif (350) kufuş hes:ı 
(59.500} lira muvakkat teminatı (H62.5) liradır. ı 

III - Pazarlık 28-VIII-939 pazartesi günU saat 15 ~: f 
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun 
pılacaktır. _,ı 

\'ev 
IV - Şartname ve nümuneler her gün levazım şube5' ııı 

sinden ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden (297,5) kurıı; 
kabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün \'e ~: 1 

yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur ko:n;"vnn3 gel 

--~~~~~-----------------<_a_ı52-~ 

--- z 
Hası abakteı hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 
!'~' 

Yeni ders yılına hazrrlamlmaktadır. Okul geceli ve P8 

) e· 
d tr. Okul, genç Bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire .. 

t . . pıil· 
ıştırerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 

essesclerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik \'e pratiktir. Dersle! t.ıı 
susi doktor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. tstc~· 
!ilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmi~~~ 
malan şartt.ır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat içi:ı Y"' 

ile \'eya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde ol\tl 

direktörlüğüne ınüracaa t edilmesi. 

Muhammen bedeli 6500 lira olan 45 adet "eyyar telgrs.f; 
kinesi 5-10- 1939 perşembe günü saat 15.30 da kapalı ı.:ırf 
1 ü ile Ankarada idare binasında satın alrnacaktır. 

ııı• 
Bu işe girmek isteyenlerin ( 487 .50) liralık muvakkat ~.e s' 

nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gull 
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ıtizımdır. 

0 . sırıde 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daırc •41s 

Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. lÖ 

ro: 
Karabük k.ÖP p.ft 
zaı 1 usulü ılc 

~ruhammen bedeli 237;)'.) lira olan 
3 10 - 1939 c.:arşamba günü sa:ı~ 15 de kapalı 
karada idare binasında satın a!macaktır. .

11 
Bu işe girmı:>k isteyen lerin 1781.25 liralık muvakkat .~efll~cı$ 

•le kanunun tavin ettiği \•es:kalan ve tekliflerini avnı gun 
14 de kırl.lr knm:svon reis!i~ın~ verm eleri liizımrlır. . :Jef. 

· sınt• ~artnamcler r:ır'lSt? nlnrııt< Ankara<la Malzeme daıre 
Haydarpa~a:fa tescili.im ,.c scv!t şcmı;inden d:::.;;.tılacaı.tır( 

63
56 

Al 


