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K ara deniz ve Doğu ' 12 S YFA 1} HERYERDE KURUŞ 
'Resimli Hafta' Başnıuharririmiz Asım Us 

0 n 1ıeş gün suren Karadeniz
de Ye Doğu bölgelerinde bir 
tetkik seyahatinden yeni clön
Intiı;ttir. Bu seyahate ait not
larınr (V AKIT) su tu11 larm · 
da, bir iki güne kadar, fırsat 
hulclukça. ne:;:rctmcğe başlı
Yacn n-ız ..___ ,... .. PAZAR 27 AGUSTOS 1030 * 

Yiiı: 22 * SAYI: 7760 

Türkiycnin en ucuz, ea eattl'eMal 
haftalık mecmuasıdır. 

36 sayfa 5 kuru§ 
En güzel yazılar, en güzel resimler 

en güzel mevzular. 
Mecmuanın gönül işleri sayfası 

genç kızları Ye genç erkekleri çok 
alftkalandıran, onları doğru l'Ola sn·. 
keclen bir sayfadır. 

1D.\Tm E\'f: Ank:ır::ı Carl. fSTAI\nUL* Tclı:rrar: YAKIP Po~la kulusıı: HJ•Tclcfoıı: 2H13 (Ynzı) • 243i0 (!ılarc)' 

~----.-.--.-.----...... --.-. ..... ----------------------------------.... ----------------------------------------------------·--------------------1 :n g il tere, Hitlerin mesajına 
bugün cevap verecek 

Danzig ve eski müstemle
A lmangaga 

lıarp olmıgacak 
keleri 

verilirse 

Hitler, Musoliniye de 
bir mesaj gönderdi 

Reisicurnhurumwz lnön1ü Berlin biiyük elçimiz Hiısrcv G ereae ile görUşiJyor 

Londra, 26 (A.A.) - B. Ne -
ville Henderson, saat 12,15 de 
Croydon tayyare meydanına va
sıl olmuştur. 

Polonya - Almanya hududunda 
hadiseler birbirini takibediyor Milli Şef· dün akşam 

AnkaralJa gitti 
Re.smi bir tebliğ 

I 

neşrolundu 

Londra, 26 (A.A.) - Hender -
son Hitlerle yaptığı mülakatın 

neticesinin Başvekil ve Lord Ha. 
lifaxa bildirmek için hariciye ne
zaretine gitmiştir. 

Sefir, Lord Hal!faks ve Cada -
gon ·başvekil taraf mdan öğle ye
meğinıe alıkonu1muşlardır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine 
göre, dominyonların mümessille
ri "Dominions Office,, e giderek 
İnskip ile görüşmüşlerdir. 

lngiliz askerler i bir, 

L~, _:~ewa..,..da-,,...--~ 

QŞtckit ile Rarioiyc Vektli de- gitti. Diğer 
~ vekiller de bugün gidiyorlar 

Londra, 26 (A.A.) - Hariciye. 
nazın Lord Halifaks. bqveki : 
lette Çemberlayn ve Hitlerle 

(Devamı 10 ııncuda) 

~arb i değil, sulhü 1 Londra elçimiz 
teşvik etmeh 

Reisicumhurumuz İsmet lrönti dtin öğleden sonra Ffor. 
yada Deniz köşkünde Başveldl Refik Sayclnm'la Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlunu kabul etmiştir. Saat on sekizde de 
Başvekil ve Hariciye Vekili Ue birlikte Florya önlerinde demir· 
Jcmiş bulunan Savarona. yatına binmiştir. Yat 16,5 de hareket 
etın ·.,,tir. Hususi tren daha evvel Haydarpaşadan Derinceye 
mliteveccihan gitmiştir. 

bu l Rüştü Aras 
sabah geliyor l' Yazan: AS .. fvf US 

l'ıtk:~· ] ~,I\ "ne n ordu ınaue,·raların-

t~i ı;onı•ıı_ yapıla.n muhter;cm 
tflıt t ~eı-;nıı dost ve dfü;mıan bü. 
~l <lttnyaıım en dcı·in takdir 
~Ilı-elini uyandırdı. En modern 
~ 1l 8Uiihlurı ile a1kı,Iar için· 
lı!rgelıp geçen nskerlerimiz kaı·
)~~<la. sc"irıçtcn dökülen güz 
~- lll'ı oldu'-ru g·ibi iki el a r asm
"' 11 •• ş .. '-şünen baı:;lar da nll'dı. 
~ Qllhesiz . biı• ordunun geçit 
q~ ttıı onun kıymetinin bil' ifn

' 
1 <!eğildir; fakat Edirne geçit 

ııı,~~ hiç kimse farkına \'lll'· 

l't:t~<sızuı denilebilecek biı• su
ttııı cııuıtıuriyet ordus unun en 
4ltl.ı lltotol'ize harp \·asıta ve u 
tİitı~lirı~ ~ bcnlmscmiş olduğunu 
11~\ı l'<lıgi i~in bngün~ü cihan 
~it I\} 'Ve ı;;crHİti içinde h ususi hiı 
lıı.ı ~et ve cheınıni~·et iktlsn., et 

Htl', ' • 
lt 

l~ll esnıt p;c~it csnasııula AÜri. 

lllıı bin terce tank \'C motürlü si· 
bıl' lll'ın idaresiulle en kiiçiil 

'4ı~t"<!enımk eseri güze çarı>ma· 
'/ ll• 
l'·· . 

tıİltt ltı•)( nıilleti hu manzı.u·a ü 
ıt.., <le cwııhnriyct oı·dusuıu, 

~. llıi lt!l( · nnet ve siikran \ 'C mem· 
ethıüz· . . . 

ltı.t .ın idaresını elleriııdt' 

rJ4 ~rı Şeflere, idaı·e ve ku man
llı.ı ;->'etlerine knrı;;ı da en sıa
t~ıı~l .• te~rik duygulaı·ı ile mü· 
~ır. (/1ı•ııw:ll .'l iinciiıle) 

Mim Şef gece saat 11 de Derincede yattan hususi trenle· Sofya, 26 (A.A.) - Türki. 
rine geçerek Ankaraya .gitmişlerdir. yenin Londra büyük elçisi Rüş. 

Şehrimizdeki vekiller de bugün Ankaraya döneceklerdir: tü Aras, Ankaraya gitmek üze-

R T b re bugün saat 17 de Sofya ga-e S m f e / f ğ rmdan geçmiş ve Başvekil ve 
. hariciye nazın Köseivanof na. 
lstanbul, 26 (A.A.) - Resmi tebliğ: mma protokol şefi Belinof ta. 
Reisicumhur Ankaraya hareket etmiş ve tef· rafından selamlanmıştır. 

tişte Veya istirahatte bulunan icra Vekillerinin Türkiyenin Sofya elçisi Ber-
de merkeze avdetleri tebliğ olunmuştur. ker, Rüştü Arasa hu~uda ka-

B t bl. "" b l ·ı l · • fk " dar refakat etmektedır. u e ıg,, eyne mı e vazıyetın e arıumu· 

miyece malum olan halinden başka hususi bir ve- ,__._._._..-ıl.-ıllıllllllıllllllılllll!M 
hametin icabı değildir. 

Dünyfl vaziyetinin ağırlığı ve nazikliği önün
de mesai devlet ricalinin iş başında bulunması ta

bii görülmesindendir. 

lnönü şehri ınizden ayrı lıyor 

(Diğer resimler üçüncü sayıfamızda ) 

Vaziyetin hulasası 
Bugün Alrn:ınların T:ıncnberg gü· 

nli idi. Bu münasebetle büyük mer:ı
siııı y:ıpılacaklı. Fakat bu mcr:ısinı
dcıı v:ız.ı;ıeçilınişlir. Bunun sebebi de 
Taııcnlıcrg Ruslar aleyhine Alın:ınla
ı·ın lıiı· zaferi demek olduğundan soa 
Hus - Alımın nnlaşm:ısınıl:ın soıı~ıı 
lıöylc lıir ıııcı·:ı~iııı ynpılııı:ıın:ısı Al
ın:ınl:ırca muvafık gürülıncmişlir. B.ı 

Alııı:ııılnrın Husl:ıra karş ı bir scnıp:ı
!i lcznhürü olacaktır. Diğer la raftan 2 
~yliilılc toıılnııın:ısı mukarrer Xııreıı
lıcrl{ kongresi tehir crlilınişlir. Koıı-
~rcııiıı ih•rılc topl,ııııp loı>lanınıyaı·.ı

~ı da bl'lli değildir. 

Yarından itibare 1ı: 

l ııgiltcrenin Bcrlin elçisi JJcıı<lı·r
~oıı diin Lon<lraya Yarmış, kabine 
lopl:ııılrsına iştirak elmiş, Ilitlcrin 
rııC'sajını \'ermiştir. lngillcre hiiku
ıncti, Bitlerin mesajına ceyap Ycrm::· 
yi kar:ırlaşlırıııışlır. nu cevap, lıug:in 
lı:ızırlıııı:waktır. Diğer lnrarı:ın Hil
lcr - )fııwliııiye de bir mesaj gönd~r
ıniştir. 

--........~~-------.-----.---------.--------------

1r UNA KOZ:D 
tnısalini pek az okuduğunuz bir kuvvette çok içli bir aşkın mac~ralarla 

dolu hazin hikayesi ... · -- - - ·· -

Alıııanyada ve Polonyada harp 
hazırlıkları ehemmiyetle devam et
mekte ol masına r:ığmen, fngilt('rcnin 
cevabı nlınm:ıd:ın herhangi hlr hare
kete me,·zmıbolıis olamaz. 

r·o•r......,, 

italyan 
vapurları 
Limanımızdan alela
cele hareket ettiler 

·Bu arada İtalyan ataşemilteri de 
memleketine döndü 

· Dlin 1talyadan gelen Ani bir mişlerdir. 
emirle limanımızda bulunan 1- Dlin akşam limanımızdan ha
talyan bandıralı vapurlar alcla- reket edecek İtalyan bandıralı 

cele 1talyaya hareket etmişler- Çita dl bari vapuru da gelen e
dir. Bunların arasında bulunan mir üzerine akşamı beklemeden 
şilepler dahi yarı tasarruflannı öğle Uzeri gitmiş, bu vapurla 1-
almış, yarısmr almamış bir hal- talyan sefareti atr.şemiliterl de 
de işlerini hemen bırakmışlar· memleketine dönmüştür. 
drr. Yolcu vapurları da ttalyaya !talyan vapurlarının bu vaZi
bilet alan yolcuları almadan ve yelleri harp tehlikesinden ileri 
boş olarak 1talyaya hareket et- gelmektedir. 

Romanya Macaristana ademi 
tecavüz paktı teklif etti 

Macaristan 
meselesini 

yine akalliyetler 
ortaya sürüyor 

'.(:Yazısı 3 iincüdl') 
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işaretler 1 üzerine 
fcem ı 

Uyandırılacak köy . lzm:rda sporcular b 
ilk tedrisat umum müdürü ıstanbuldabır sanat Liman amelesi üniversitede . bır gençıık aıayı •. 

Jmıail Hakkı Tonguç yeni bir Sergi.Si. açılacak ı'mtı'hanlar 
kitap ne§retti: "Uyandırılacak k Uf U YO r 
köYu· Ünümüzdeki 1940 yılın· Murahhaslar ve iş Bürosu müfetti,lerinin iştira- ikmal imtihanlarının bir 

Lmail Hakkı köy meselesini da bir de Sanatlar Şurası lciyle bir toplantı yapıldı lzmir, 26 (A.A.} - Bede" 
bir maarif davası bakımından t l ay sonraya bırakıl&cağı 'f erbiycsi Genel Direktörü Ge-

7 
l-. 

im y l de hal op anıyor G • • d • • • ' t a11bız neral Cemil Tanm dün aaat 1 IJ'ili 
c: .. :~tır.k ı:z:;w:~u it r ·ı Sanat okullarının verimleriQi Un UZ ve gece U C re lstanbul Univenıit~&inin ik- de halk~vi salonunda vali ~e 
sHoykkıeme rif da ' .~aı halka göstermek maksadiyle rtı 

a maa vasmı mucer. M 'f V kili' v. 1941 l d mal imtihanları bir a/ geri bı- belediye reisi muavinile P8. ı. 
ret bir fikir meselesi addebnez. 1 ~ aab Id e b .. 

1~.1k b' yı m a 1 er ·1 ne zam m e d ·1 ı ·1 y Q r rakıldığı ve Universite tedrisa- ve h<llkevi baş kanlan ve büy~ 
Bu telakki yüzündendir ki o, 8.t~n u ak uyu ır sanat ser.. lınm Teşrinisanide başlayacağı bir gençlik kütlesi karşısın~ 
maarif plam veyahut ıekil ve- gı~ nç~ci\ tır. d 

1 
hakkında dün Qknn bir sabah "Türk sporunun hali hazır ve(.• 

rilecek bir kültür meselesini ergı 1b-ziran ayın a açı a. Dün liman işletmesi umum Buna göre, evvele~. na~ledi- 1 gazetesinin yazdığı haber asıl- hesi,, mevzulu çok alaka ~~tt' 
birtal.:nn maddi meselelerle bir. c~k Sve . ır ay devam edecelk. müdürlüğünde, liman tahmil, len eşyanın tonu uzerınden sızdır. dıran bir konferans vermı§tıf· 
likte mütalea eder. Onun bu t:r. d'dergıye kona~k e~er. er tahliye ameleleri murahhasJa .. ı :ımelelere verilen 18 kuruşluk 1 İkmal imtihanları her yılki Cemil Taner bilhassa spat 
telakkisi maarif davamızı idrak l~ımhı eni sana: ~uc;ssese ~ın- ile iş bü~osu müfettişlerinin ~ş- 3ündüz ücreti 20 kuru§a ve 20 1 gibi Eylul ayında yapılacaktır. teşkilatımızın şimdıye kacı-t 
bakımından da bir köşeba!ı e Bazda anbagt ~ş ~na.~ d ~r: tirakiy~e bir toplantı yapılmış. kuruşluk gece ücreti de 23 ku. ikmal imtihanlarının geri bıra. bunyesind~ mevcut sakatlıkJıı.; 
teşkil ebnektedir. Kf un n . aş daon~m~z e~ maliye tarafından fazla kazanç ruşa çıkarılmı§tır. Fakat am::le kıldığı haberi doğru değildir. dan baheetmi§ ve yeni tetki~· 

Köyde maarif meselesini Is. .~ulnusanıl ayır: dn ara} vergisi kesildiği için i~lcrini br- murahhaslarr bu kadar zammı Univereite tedrisatı T e~riniev- tın başlıca hedefleri, genç~ 
·ı Hakkı T • t b guze sanat ar urası a top a. ıakan liman amelelerinin vazi- f 1 di ı· h f l d v b 1 daf le maı onguç ış e u za. h V k'I . .. . .. .. .. .. .. 1

-;, i görmemiş er ·r. ve ın son a ta arma ogru aş mem eket mü aası gayeti, 
viyeden tetkik etmiı olduğu kn?ca

1 
k~ır. Bd u \.\l)USta k e d' tet- yetlerı uzennde goruşulmuştur. y k l l k b lavacaktır. Bu hususta Maarif sportmenligıv• telif edecek bit 

ık erine evam etme ·te lr ş· d'J 'k · · · · b' d b' arın tc rar top anı aca u ~ 1. . . k.. kt b" "J k" .. . ım 1 1 vergı l§Jnın ır en ıre 1 · b' k b vJ k ı·' V~killi0i tarafından vcrilmi• tarzda fı"zik ve moral sahalarP"' ıçın oy me e ı ı e oyun h ll" . kA ld v d l" ıs ır arara ag anara ıman c. -s .....::f 
bünyesi nras!Jlda irtibat nokta. inhisarlar idaresı" a 1 ım ansız 0 ugun an 1

• - 1 · l"k b h da k yeni bir karar yoktur. yetiştirmek olduğunu teba~ 
lannı derinden derine yakala- man işletmesi umum müdürlü. ame esız 1 u ranm n urta- . . . 

harekete geçti .. .. 1 1 . . 1 . d rılacaktır ettırmıştır. l)İ 
DU§br. gu ame e erın ı erme evamım · Bo"' 1 1 Beden Terbiyesi Genel • 

Arkadatımızm senelerden- istanbula fazld temin için eskisinden ~iraz da. Yarm~i. topl~ntı~a kömür naz yo CUtarı rektörü İzmir gen-;lerine ya~· 
beri hem pratik, hem nazari o- ha fazla para Yermegı kabul amclelerının vazıyeti üzerinde b k f 

1 
da yapılacak olan resmi tebhf. 

ıarak kendini verdiği mevzu bira geliyor etmiştir. de görüşülecektir. U sene ÇO az a hazır bulunmalarını ve teblil 
köy talim ve terbiyeıidir. yapılınca hemen gençlik kliiP' 

Gündelik itini fikir ve faali. inhisarlar idaresi ile Devlet "'°en 1• ders s Q at ler 1• p~ ij ve gazinolar terine koşarak idmanlanna ~e 
yet mevzuu haline koyan mu. demiryollan arasında yapılan .E ~ büyük bir rağbet gördü yurt müdafaasına hazırlan~ 
harrir köyün hariçten yapılacak temaslar iyi bir netice vermi§ Şirketi Hayriyenin yaptığı larını söylemiş. lzmir gençl. 
telakkilerle uyandınlacağma i. ve Ankaradan lstanbula eski-

1 
el bilet sayımlarına göre Boğaz alayının ilk nüvesini Cumhı'J' 

nanmıyor. Bilakis ona nazaran sinden daha fazla bira sevke. pro O ram f yolcuları bu yıl ge:en yıllara yet bayramında göstererek t.• 
köy bünyesi bir inkiıafla uya- dilmesi temin edilmiştir. nazaran yüzde seksen nisbetin. mir .$!~nçliğininv Cumhuriyet.~ 
nacaktır. Anla§maya göre demiryolla. de fazladır. Boğazın mühim ve Mıllı Şefe baglıhklarmı teY1 

içten ve bünyeden gelmiyen n inhisarlar emrine daha ziya. Maarif Vekilinin riyasetinde bir komis- yerlerinde, bilhassa Rumeli sa- etmelerini tavsiye etmi§tir. 
hamleler muharrire göre eri- de frigorifik vagon verecek; hillerinde boş ev kalmamıştır. 
meğe, kaybolmaya mahkUm- bu vagonlar lüzum görüldükçe yon bugun çahşmıya başhyor Bu arada bilh_assa Anado~.u Zonguldakta Atatürk 
dur. ekspres trenlerine ba~lanarak kıyısına. fazla alaka çekmek u-

Netc~+.n Türkiyede köye ve lstanbula derhal geleceklerdir. Bu ders yılı başından itiba. rü Tevfik Kut, Edebiyat fakül-
1
zere Şirketi Hayriye gelecek günü 

köylüye ncr.na hissi hiç olmaz- Bu §ekildeb sevkiyata dün ak. ren orta okullarda tatbik edile- tesi dekanı Hamit, Galatasaray 
1 
yıllarda yeni tedbirler alacak. Zonguldak, 26 (A.A.) / 

sa çeyrek asra yalmı bir tarihe şamdan iti arcn başlanmıştır. cek olan yarım gün tedrisatı li3esi müdürü Beh"'et İzmir trr. 26 Ağustos Ebedi Şef Atat_~ 
maliktir. Evvelden 4 vagon olan sevki- ders saatleri ve programlarmı Maarif müdürü Ali Rı~ ve di-1 Bu yıl Anadoluhisarı yanın- kün Zonguldak'a ayak hattır 

h 
Bli~ tan

1
•h İç~~ daköy içfntiril" bdi.~ yat

8
6 ~ag~~ ~ıkahnlmıştırfm. d tesbit etmek üzere önümüzde. ğ"r bazı vilayetlerden altı mu. da açılan Küçüksu plajı ve ga· mutlu giinün yıldönümü rn 

ay fey er vucu ge Ug~n ~ınn er ta~a a ki pazartesi gününden itibaren rahhas yarın Ankaraya hareket zinosu büyük bir rağbet gör. nasebetiyle Zonguldak"m ~el 
Fakat bunlar tamamen ferdi İ- ve sayfıy~rde bol bol bır:ı bu. Ankarada hir kOlJlisyon Veki- -ı...J&ı....... mii§t~r. . •. .. .. tarafı bayrakla~la süslenm!' .. ~~ 
di ve hariçten köyün bünyesi- lunacağt umit Cdifm'~tCdır. lin riyasetinde toplanarak pro. . . PlaJ ve gazınodan onumuz- Saat 11 de nEirtı ıı. ...... .;.. ;.:_.. , 
ne dokumnadan telkin yoliyle -().0-i- gramlan hazırlamağa başlaya. Komısyon hır hafta üııfın~ deki yıllarda llalkın dana tazla yapılan umumi toplantıya ~~ 
muvaffak olmak arzuamıda idi. Maarif §Urası önümüz- caktır. mesaisini tamamlayarak talı- faydalanması için bazı yenilik- li, memurlar, parti, halkevi, bıJ• 
Hakkı Tonguç bu tecrübelerin deki yıl tekrar Şehrimizden komisyona işti. matnameyi hazır1amııı buluna- ler yapılacaktır. yük bir halk kütlesi ve İ§Çİ .~ 
n~~l i~ ettiğini b~t gör. toplanacak rak etmek üzere Maarif müdü. caktır. --o-- rupları, esnaf kurumları ifb t'\ 
muıı, k_oy~ ~a!!'m'f, k~y hak. Temmuz ayında Ankarada k 11 etmiş, geniş cadde dolmut ,,e 11 
kında~ etu.dunu ~uhtelif mes- toplanan Maarif Şurası faaliye- Gem 'ı I erde zeh ·, rl ,· gaz- ''Atatür ., pu arı taşmıştır. Hnlke.vi a~a öğre; 
kenleno aıstem1en mukayese tini bitirdikten sonra müzakere .... "ğU bu men Bayan Azıze Sırcl, Eb 
e.deb.ilece. k bir halde inkitaf et- edilemiyen bazı mühim maarif P. T. T. Umum Mudurlu . Şefimizin Havzaya ayak bıt" 

tir k d b 
• defa dünya pulculuk i.l~mın:e cıd- tıklan gündenberi Havzanıt' 

tınnı·'· .. · • .. meseleleri kalmıı:ıtır. 1 ş te 1 r l" bi r ha 
K b tüd 1 lJ ara a r 1 den çok kıymet 1 ~ su~ l~ - göz kamacıtmcı inkicıafı ve rn'' 

oyun ır e mevzuu 0 a- Bu sebepten önümüzdeki zırlamaktadır. Ebedı Şefımız A- d l . · ır. ·11:1 t' ·1 .... et& 
rak alınması ve unsurlarının d l d A k .ı_ • • • • • en erımızın mı ı eş ın •·· .. ers yı ı sonun a n araua ı-

1 
tatürkiln ölümUnUn bırıncı yıl • 

1 
d k' I · I t bariil 

ma~dı ~larmdan bqlan~ kinci bir ıura toplanarak evvel- Münakale Vekaleti alakalı makam arı dönümündke _,cı0-11-9k~9)k satıt§ta ~~i~;n :o~ ~:y;:~ı~~İr :öyle 
t~hlıJ~ t~bı ~uhılması me~les~ ki devrede görüşülemiyen me- çıkarılma uzerc sc ız ıynıc c . -s b' t fmd&' 
nın cı~dıye~ hakkın~ ~fi hır selelerin görüşülmesine ba.şla- b h t h kete gel"ırd J mecmuu 62 kuru§ tutan bir se- vern:~ş ve .. _ır genç ara 
garanti te~.kil etme~~~dir. yacaklardır. U USUS a are ri pulln bir blok tabettirmek ü· Ataturk şun okunmuştur. ·ı.Je 

PedagoJı mesele.mı soıyal 1 1 b • . . u h" .. . . edi Gece Zonguldak elektn~ •• • • , ' , Şurada veri en karar ar irer Münakale Vekaletı Dcnız- gıtılacak yolcuların hava u- 1 zeı edır. Bu serının tabı nd d 1 1 k .. 1 t'l tet• 
dava olan koy ıtını hakikat birer tatbik edilmek üzere ala. yollan idaresine bütün gemile· cumları~da ne ~ckilde hareket 200 bin. blokun 100 bin olacak- 8.Y 1~ atı ac~ ve eg en 1 er 
metoduna göre mütalea eden kadar makamlara verilmiştir. rin hnva hücumlarına ve bil- edecekleri tcsbit edilecektir. tr. Pulların üzerine konulmak tıp 0 unaca tır. 
bu eser münevverlere hem bir -o-- 1 b l k u Eb d" ~f· • ht lü ----c>--
tetkik O"megı"'', hem de istifade K 1 d 1 hassa zehirl_i saz. lara karşı k.o· Böy e ir vaziyette a ınaca zere e 1 " ı~ızm . mu e R' . sel bastı 

a db 1 l b 1 tedbl'rlere gemi süvarisi nezaret tarihlerde çektlrdıklerı çok ta • ızeyı 
edecekleri bir menbac1ır. iZi ayın y r ım arı r~n~a .te ır erı a mmasmı ı -

SADRI ERTEM .. .. . . dırmıştır. ede~ektir .. Limand~vişliyen Şir. rihi r:siml~r seçilmiştir. v Rize, 26 (A.A.) -. Bi~ ~; 
Kızı~a! Umumı mcrkc~ı son ı. Bu yolda derhal hazırlıklara keti Hayrıye ve diger vapurlar Resımlerm :ı.lt kısmına do~ tına ile devam eden yırmı • 1 

k.i ~y ıçmde yurdun dahıl ve ha- ba§lanmı§tır. her gemide bütün da da aynı şekild~ tedbirler alın· ve ölUm (1880 • 1938) ~r!hlerı saattir şiddetli yağmurlar~ 
Çin Maslahatgüzannın nemde ~u para yardımlarını yap mürettebata gaz maskeleri da. maktadır. konulacaktır. Re?klerin ıntıh~ • husule gelen seller çarşıyı'!, 

dünkü ziyafeti nu§tır: bında da taman1ıylc zevki::clım bazı mahalleleri basml§, mai' 
Çin maslahatgüzarı dün ~lden müteessir o~an Daren - ç k l d hakim olmu~tur. Elfadları gene za ve dükkanlarda tahribat yaf 

Türk matbuatı erkunr şerefine delilere 460, Gcredelılere 1000, e m ece go un a 26x11 mm. ol:ı.caktır. Blokun t 
p k 1. d b' . f . Samsunlulara 2900, ynngında ev- cerçevesi 9Xl2 sm olacak bunun m~ı~ l b' kaz Itın~ 

ar ote ın e ır çay zıya eti 1 . H t d R h . tam ortasında gerıe 26X41 eba - b' kı dı an ır ev ank ··1 ı _~ tu"r. 
• . f t . .. d er1 yanan a ay a ey nnıye - f b k ld . ır a ın ve çocu o muf 

vermış, zıya e samımı ve os- lil 775 Bul . ta K lh ecıA ır aza o u dında. ve etrafı trrtıllı resım - p k d b' yo"• 
ta b. h b'h l •. d . ere ' gaııs n ızı a • . . azar azasın a ır §ey ~ 

ne ır as ı o ıçın e geçmı§- 1500 1 1 d 1 · k pul bulunacaktlt'. Tab ışıni, fuar, d R" . T b t:~. . çına ' ze zc e e ev crı yı ı . . . . 1 sa a ızenın ra zon ve ı;..o 
lır. lan Kırşehirlilere 607868, yangın onbeşincı yıl, harf ınkılabı pula- . "k . d k' b"tii'I 

-0-- gören Kütahyanm ç\ıkutca köy- On .. kişi yaralandı nmızı muvaffakıyetle ta.beden zurum ıstı ametın e ı u~ 
lngiliz sefiri Anka- lUlerine 300, Beypazarınm Ka - uç Courvoisicr müessesesi yapacak. telefon hatları bu fır:a İJ1" 

k .. lill · 13982 1 Dün saat l O da Büyükçek- tır. Merkezce lazım gelen biltiln bozulmuştur. Trabzon . n. ti raya gitti raşar oy .. erme ~?ene ı:ıe ık v t 1 f ırtıbo 
den ?.arar goren Upsekılılere 30, mece ile Küçükçekmecc arnsın- formaliteler ikmal edilmış yal - ıta~ ugray?-11 .e g.ra. 

İngiliz Sefiri Maçbul dün ak- zarar gören ürgUbün Ayvalık da iki otobüs birbirleriyle ç.ar- nız taba başlanması için emir ve yemden tesıs edılmıftır. i1'i 
aınki trenle Ankaraya gitmiş • köylerine 500 lirn. dağıtılmıştlr. pı!lmışlardır. rilmesi kalmıştır. Bu emrin de Seller Trabzon yolunda bit 

Ayrıca 2058 lir-ılık muhtelif yıır Arabalardan biri Silivriden Dir kaç gUn içinde verilmesi mu- ve Erzurum yolunda da .. 
k.. ·· .. k h 1 n h&J dnnlar vardır. lki kadın bir er- lstanbula gelmekte olan şoför karrerdir. Her bakımdan cidden opruyu yı mış ve eye a 

kek Uç malul vatandaşa da 60 Yusufun idaresindeki 17 nu· çok kıymetli olacak olan bu Be· sule gelmiştir. t 1'• 
lira kıymetinde suni ayak yaptı- maralı otobiis, diğeri de Bü. ri ve blokun çok az zamanda ha· Yeni yapılmakta olank.~ ~-
rılmıştır. yiikçekmccc belediye8 ine ka. riç ve dahildeki pul meraklıtan trik fab~ikası yan~d~ki :-

Bu yardımların yekffiıu 632 yıtlı bır yolcu kamkonudur. tarafından görülmemis bir rağ - ye ve hır de eve ıkı yıl 
bin liraya yaklaşmıştır. iki otobüs yoku§lu bir saha.. bet toplıyacağı muhakkaktlr. diiıımüııtür. bah" 

lzmir dispanscrlcrimlc da birbirleriyle ani karşılaşmış· -<>- Üç dört mahallede bazı cJşrt 
Kızılayın idaresinde bulunan lar ve kamyonun otobüs ile di- çclerdeki mandalina ala . 

İzmir lkiçeşmelik ve Karşıyaka ğer bir nrabamn arasından geç. Kade1 vapuru seller tarafından sökülüp defli" 
dispanserlerinde haziran ayın - mek istemesi ile şiddetle çarpış. Almanyadan gelen Kadct ze sürüklenmiştir. 
da 1778 hastaya bakılmıştır. mı§lardır. vapuru dün sabah KAaımy;r.p. ---o-

~ Otobüslerde bulunan yolcu- yatmlmışlardır. Cerrahpa~ya 1 h.v~zlarma almımıtu. Vaı:>ur Fuarı gezenler 
Mısır heyeti lardan 13 kişi yaralanmıttır. yatın~l?r M~uff~r, Lutfı ve temıılener~k .. muayene cdılc:.. . ıU1J 

Şehrimizde hulunan Mıslt' as. Bunlardan yaraları ağır olan Davut ısımlerın::ledır. j cek, salı gunu hav~~dan ~ıka •.. tzmır, 26 (A.A.) -. Bel '11'' 
kert heyeti bu akşam Ank:ıraya üçü Cerrahpa§&yn diğerleri de Hadise tahkıkatına başlan- rak Mamıarada tecrubelen ya. ıçınde fu.a~ı ge~~lenn S:X.. 
gidecektir. Büyükçekmece dispanserine mııtır. lpılacaktır. l38.835 kışıyc b:ı.hg olmutt 

tir. 

~ ?nzartesi ı Pazar - 27 A .. u'l. 28 ATuı. > 
~ 
<C 12 recep 1S recep 

t- hııır 11' bızır 115 

vakıtlar lvasar · :::-ıvı~ıtl 1 ezani 
1 - ---
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3 - V AKIT 27 Ağuştoa 1939 

BLJYLJI< TORK MCJTEFEKKIRI MER~UM Yeni Yugoslav 
kabinesi 

inönününAnkaraya gid\şine ait resimler r······ .. 

\ ~ · l§.~~-~~---~-~§.ündükçe 1 UBEYDULLAH 
EFENDiNiN NESREDILMEMIŞ YAZILARI 

r -•-
yı .~eydullah Efendinin 

Bugünkü cemiyeti 
münfesih olmak 

Maçek Başvekil 
muavini oldu 

bir hükmu'": Belgrad, 26 (A.A.) -Sırp
Hırvat kabinesi teşekkül etmiş-
tir. Kabine başlıca şu nazırlar
dan teşekkül etmiştir: 

•• Başvekil T svctkoviç, başve-
U Zere,, kil muavini, Maçek, dedet ba-

meaeniye 
defl 
Ge• l 
t 1 İ l~~enu alelbirri vet.takva 
i <1t 'd ıkte herkesin birbirine 

rti ıın etmesi içtimaın esasıdu-. 
-yii~ ıık~ bir mahluk içtimaıdır; 
ınd9 hta Yaşaması muavenete 

1 
h "tır. Şu halde insan ida

satı mütenakısa ve var'dat kanı Konstantinovic, hariciye 
fikriyei mütenevvı'a · .· d 

1 1 
nazm Markoviç, harbiye ve . ıçın e yo- b h . N·a· d h'l' 

rarak zı'hnen b·r t ·· b' a rıye nazırı ı ı~ , a ı ıye 

. Bayat için içtimai olmuş. 
u maksadı istihsal etmi. 

5
pat cerniyet fasittir. Madem ki 
daf l~ ~ir. mahluk içtimaıdtr. 
!ılt' ınfırada dave~ eden ed
'liı'. i ~~ mczahib batıldır; çün. 

ı evazun, ır . . . 
durgunluk, bir yorgunluk icin- nazm Mıhaldıç, malıye nazırı 
?~ kalmış yani işlenmiş zihi~ler Şutyey .. k l. ıcı eli ] l · ·ı · l · enı a Jıne 1 1 Sırp ve 5 _ n r. ş enmemış zı 1ın erın .. . 
ve avamın · f 1 f · d' d' Hırvat nazırdan murckkeptır . 

e se csı ın ır. 8. l h . b' . ınaena ey gcnış ır temer. 
Yanı felsefe ile din gerek küz ve hatta bir milli birlik hü

mevzuları, gerek vasıl oldukla. kumeti mahiyetindedir. 
rı netayiç ve takrir ve tesis et- -o~--

tikleri kavait itibariyle şeyi va- R M = 
hittirler. Biri yani din hazırlan- oman ya acar, S-
mış, süzülmüş, kıvama getir:!. 1 ~ · t .. 
mi~ bir akide şekeridir. Diğeri ana aueml 0C3VUZ 
bu sekerin imali icin her türlü kf teki f lt-ecz~yi mürekkib~ ve esbabı pa 1 1 e 1 

çliğı . r ırat tesanütten ayrılmak· 
jle ls~san cemiyetleri ise tes-a
bit l\a llz kalınca perişan olur; 

arda · hl'laleyh cemiyet medeniy. 
riiZ . azıra münfesih olmak üze. 

ır, 
imaliyesi tehyie ve amade kı- B' k ?6 (A A ) R u ·reş, .. . . - o-

l 
lmmış bir ameliyathanedir. ald w k • dl [)İ• Ş naandan maksat - manyanm ıgı as ·en te Jir-

kıtı• le il bir ismine de millet de- Bu ameliyethaneye sanatkar ler dolayısiyle, Macaristan 
Jjjt ~bugünkü teşkilatı siyasiye olmıyarak giren kimse hiç bir Bükreş nezdinde teşebbüste 
bliİ , ı:riye ne zaınan yüksek şey yapamaz. Ağzım tatland•- bulunarak endişelerini izhar et· 

ın Yat~ içtimaiye ahengi ba. ramaz. Bu iki takımın arasında mesi üzerine, Romanya hükO.
a a butün bütün kuvvetle- sanati bilmediği halde bilir ol- meti, senelik manevralara işti. 
~c işte 

0 
zaman insaniy~t duğu iddiasında bulunan birta- rak eden kıtaları talim ve ter. 

.. :• uğursuz felaketli gün k•m herifler ya akide şekeri kı. biyesi için bu tecemmülerin 1 

t ıkş olur; ne zaman bir pe- rıntılarından yahut kimyahane· apıldığmı ve bu tedbirlerde te
}' Utnarbaz olur ve ailesi deki tencere sızıntılarından bir cavüzi hicbir maksat bulunma- , 
gısı zih · · k 'k' · d tat almışlar, zahmete katlan- 1 dıgvını bildirmiştir. · 

{•d nını anca ı ·ıncı e- _ ~- e işgal ederse 
0 

zaman 
0 

mak istemediklerinden sanati Romanya hükumeti, komşu. 
'ı' insanlıktan cıkarak sevki öğrenmemişler. lan hakkında beslediği musli-

~.c kısri hareket eder bir Yalnız yapmasını bilmek id- hane düşünceleri tebarüz ettir-
r~ ~lıne halini aldığı gibi. iste diasiyle, hazır yapılmışlarını da mek için . de Romanya ile Ma-

i c bir zamanda bu peder beğenmiyerek, kendi kendileri- caristan arasında bir ademi te-
,,:abiid_,eki kıy~eti fikriyesi- n:. yapmağa kalkışmışlar. Her cavüz p~ktı im~a etrı:e?e hazır 

/ ~ıı l>aca.gı şeylen yapmaktan gun tatsız, tuzsuz şeyleri halka bulundugunu soylemıştır. 
tô• ;,~•ğa başlar. Fertte müte. sürmek için bağmr çağmrlar, Ha.be; al~dığına göıe, Ma. 
J ''da hu hal cemiyette de aynı şeker pazannI kanlar hamamı- car hukumeh, bunları kabul e-

•kin,ı~rayı ahkiiır. eder. Bir na döndürürler. demi,veceği cevabını vermiştir. 
et· ~ın fayda ve muvaffa. Bunların da k nd"l . 'b" Budapeşte, 26 (A.A.) -ı e 1 en gı 1 B k b'ld" 'ld. "· 
J ıyi iş görmesiyledir. ln- ag~ ızlarmm tadını b'l ·· . u a şam resmen ı ırı ıgıne !.lrı.. 

1 
ı mez mus .. R b' d . 

... ., "" k · · 'l 'k · gore om nya m ı.,, ... a sat ıse ıyı l tır. terileri varsa da akıbet (k ' a n ır a emı 
• '" ıı: .... ~ .. ·•v -!~t-· em t .. · k kd ' · · (f -'-'- 1.-- _1.~-> :ı·· .1 .l 1 ecavuz mısa ı a ı ıcın yaptı-

~ I clsefe) si (din) dir .sahibini bul~caktır~-·~ ı:- - -~·~ g_ı teklıfe cevap olarak Maca-
c sefe, aklını, fikrini kıya. ( Daha var) rıstan ekalliyetleı hakkında bir 

uzlaşma akdi teklifinde bulun-

· ~\'tt .. Ordu~~~~····· 
• ;!;,\\ • 
:-.;t~~ ınanımız 

•, .Eıl~ı·ne uıaııc,· ı·a-.ı, artık l •t • 

nız uıı· kulak hu.beri olın kt 

l\Jilli Şef iıı vedaı 

Reisicumhurımıu z valiye veda ediyor 

lnönii T<endilerini 1ığıı riayrm7ar1rı • görUşiiyor 

a · 1111 

çıktı. llütün gazeteler, ona ait 
ı·c~lmlcrle doıı:uıuı <ı·ı jdn ... e ,,, , go.1;-
Jer ele Htihnı• payrnı ahlı. 

Ağustos, Tiirk tarihi, Tiirk 
takl'imi için u :ı ur ... cref , c .. 

-. ' '> O• 
\'Ülıç dolu lıiı' aydır, 

.. \f - ,, ' J on un :- . ılmnz Iıisarln-

ı'llll biz bu ayın yirmi altı ... mda 
yıkmı~, ilk <li.i.~ın:m siperini lııı

gün çiğnemiş , ·c ilk zafer lm ~. 
~ b • 

rngrnı, ugiinüıı nk':'aııuııdıt <li-
kiıı clalgalamln·mır:;tık .. 
Bağrımızda kapaımıamı-;. ~ n. 

ı•a.lar ,·aı·dı; ruhumuzda, hiç Ul
yık olnıadığ;nnız acılarla. ::.ızla

J'Ol'llu. Ynlaıı snıırlıuına lsto 
böyle biı• i<; 'e böyle bir dı~Ia 
krn;mı u~tuk. ııcrkcsiıı: " 

- Öldü! 
dediği µ;ün biz gelip geçmiş mil
letlerin hiç birine ııa:-.ip olıun an 
bir km ,·etle gömültliiğ~üz 
yerden fışkır<lık. 

~
' . Silülısıztlık, ceplıancliklerimi
zı yaalıncı nöbetçiler bekliyor, 
ılcpolarnnız, erzak ambarlnrı
~nu; yağmaya uğrnyordu . 

-Oldii! 
, rnycnlcr, haksız clcğillcrill. 

Çi \ nkii onlar, insan g,iicü, kul 
kıı , ·, ·eti, hc-;.cı· ta kati i.ilçiileri i-
. ' <.:ili tl o muhakeme yüı•iitmüslcr 

i
l .. d- • 

\'O ')JZllll i.ı,tüğiirniiz yerden 
knlk~bilmcınize iıuki'uı güı·mt·· 

ıni~l<.Vdi. 
Fnl~ at Tiirkte, pıruu, ııumu . 

, ·e tariXıi için, insan gücünün s ı

nırl:ırın dan ::ı.~nn bir knn·ct yn r
üır. tsUklflli, şeı·efi tehlike~ c 
<lii~tiiğia 'al~ıt, ona snlıl,ıraıılnr. 
knr~tlnrıucla. adam değil, dt'\ 

- bulurlar .. Gerçi, onun) iircli,iııc 

Har b I• de g"" ,· ı , s ... u l h u• • eklenecek daha yüksek bir Cl'• 

1 

sır.ret clcrccc'i yoktur. ı<nk:ıt 

tehlike, Tiil'ldin kollaı·ma, 11cn· 

teşv• 1 k et m e·•ı• çolcriue ııuı.-;nl vo e.satir iliHıJa 1\ l'IllJD, gücfuıi( verir. 
lşto biz, bugünlerde bir kere 

~giliz - Leh mütekabil 
ardım paktının metni 

(Baş tarafı 1 incide) 'kacJ..-ı~?ilcıi ~itmcsimı ~al :rar dalı:ı. t~rihi ~-uıri~aların olanca 

. -<>--- . Çok garip bir tesadüf escıi mı<ln . Danzıg ve Korıdor mcse- P~1?1tısı.ylc p_ozlcrı kaıu::ı.,tırmı~, 
Bulgarıstanda askerhk değil midir ki Türk oı·<lusn E- lelerini doğruclan doğruya Le- zihın~crı dımlurınu-;;tulc. 
Sofya, 26 (A.A.) _ Bulgar dirııc lınclntl::ı.rmnzcla höYlc yer- lıistan ile miizakere c'derek bal- Edirn~ geçi~, bugünlere rn::.t-

muştur. 

k
A h b" ·- b" k h f · ıetm k · ı-A dır ır . • ladc. Dun resınılcre })akar 

0 

er anı ar ıyesıg ır aç a ta 11 , .c yabancı birçok seyirciler e ını ~ansız mı ?....,e.hista· ' 
evvel talim icin cağırılan ihti ·· ·-

1 
. . nm denize mnhrcç hn.kkx\llo '.Al canlanmış tunç s:ıflarm toz: hu· iidd • fi - - - - onun< c gcçıt rcsmı ynptwkcn , • . . • lntlnn üsliiudcn ~cçi-;;ini ıoey:rc· " et r. 1 h d .. yat smr armm Agustosun 28 An·u11:ı. hiidi.-.elcri <le en ~·al .. m rruı.nların mılh lHrlik Jiııldaruu l k ••, l . 

~ 1 il sene o an mua e eye gore ve 30 unda te'.~is edileceklerini bir cihan harbi tehlike,; ~üste- tcUl etmek <•mi bakikntcn\yok ( ·~.::::~~:':.i·~.'.m~;.:'"
1

r· .. .. . 

kiti 1 

· ve yerlerıne dıger smıflarm ca- . b" • , • . . mu<luı·? .. _ ç ' "' r '

0 

uvunc,: er ayn su h imzal ki ~ 1 ~ b'ld" ' - ıcıı il çcıcyaııa gıı•ını~ bulu- ilo gor;iİ'" lmbnrınca g;<:izlcrüen 
l., l ıyamıyaca ar grrı acagmı ' myor. nuyor. Dununln beraber bütli- Ilu ,·nziycıtc biz yalnız 1t"l· yaş bo,nmyor. :Bu t;tlı l·c mnğ· 
~~d:~ra, 26 ( A.~ .. ) - Dün 1 rar verdiği takdirde de iki tara- 1 zm i rde ki serbest 5clcrhı ,·clıamcti bizi ümit.izli· ynnlarm battı hnrckctlcıini go- rnr gil< yaşlar<, ruhu kll\l"Ctli ıet• ~c L sonra harıcıye nezare- fında aynı suretle yekd'~ . ğe götiirıııcmelldir: 'l'op ,.0 tü- rlp buluyoruz:: Almanya, so,·yct kıınatlnr gibi yüJ.:scklcro uçu-

o d H ı·f k ·ı p ı ıgerıne güreşler lef· . r a ı a s ı e o on. yard>m edeceği lasrih cd"I k- !ek potlama<hkra, hu<lutlnrdn Rusya ile nııln~amk ~orki Ar nıyor. t~~ırı .Raczynski İngiliz-Leh tedir. 1 me lzmir, 26 (Hususi) - Fuar. kar71 kar~ı;ra gelen orclulnr ara- rupn. <layasnun ımclndnnu :ıus:ı.ı- Ycryiizünii.n silaha ~arıl<lığı 
\i 

1 

•bıl yardım paktım imza Ucüncü madde de ücüncü münasebetiyle tertip edilen· ser- snula iiiim harı• hali tahakkuk hrken bnZ< t<alyon gazeteleri U- gilnlcı•tlcyiz. Ilor mHict, "im· 

11
§ erdir. b. d. } · Ak' 1 d • bcst güreş müsabakalaı· n dp t 1. . ıun ,·azısını fatihe -.litt"'iilel'lc fıt• lltı k ır ev etın a ıt er en birinin . . ı a ~· e nıe< ıkc:c tlaıma sulhıın mııha- zak ~arkta HnshH· He Jnponları " _ :" 

'lh. Pa t mucibince iki devlet istiklalini k k d' l vam edıldı f· . .. .d. 1 0 1 .. knzma"a. haznlanıyor. l~ız, kah· tlW ·oı~ 'k• f sarsma ma sa ıy e _ · ,ız.ısı unu ı vaı'< ıı-. rtaclıı aıı a7tn·nrak dırnyan yeni bas- "" .. w .. • , • ~ 
1 

ı tara tan biri dogwru 'kt' d. b k b' 56 kıloda Cakı Al t ·ı . . · ' rnmnn :,!.O:!:"'Unclcki asıl , ·c tıtrc-JB1' dog-ru t _ _-
1 

ısa 
1 

veya aş a ır sahada l . 
1
. f' . · lme 1 e harbı ıcabcllen sebepler ne k:ı.- tan taksim etmek hiilyalanıı·ı .. w. d'" 

1 ··ı·· ~J· ya aarruza ugradıcn yapa - h 1A1 h k . zmır ı Şe ıkı 61 kiloda y a.:ar • nıez yureı,ı:uıc, unyanm m uıı 
<le .~ltde d w•t b d l l do· cagı u u are etme mu. A k l F 'd . • dnr knn-etli be harbi dafi olan clii~tiilcr! ltalyanın 'fokyo scfi- ·ll~l l 1

·_ .. 
1 1 

'l, ... 
1~ d <ı, . el!' u ev et er en kavemet icin d ··t k l .

1 
n ara I ua " 66 kıloda )s. . ' .ı I an •O e o an "' • n ma, li\kıtlerden birin'n . fk1'T . d d b ]~ e mu e a Jı yar- tanbull S t A k l O scbeı>Icr km·yetçc onlaı·daıı H';'<l· rı ·Jc ,Japonr:1 ile Soq·ct nusyn soyumuzun Tanrr ycr..,.bi ·ı...1-cri Q~_ikey d" .. kı kıs.lıd a ını •mk ad. u unulacağı kaydedil- gva h'~k erve d·ın ara ı o- 6.-ı dcğil<lh·. arnsın<la ta,nssııtta lıııhınınus. <."clı"'smn in:nmı"lz<;ır· ~~ .. '1·111 

·"' e uşurece şe ' e doO me te "· nı u men yen ı er. • " •· ' •• · · · "'" t~~.1doğruya ve bilvasıta teh: .. .. .. 72 kiloda Anka.alı Celal Is- ,\lmanyanm g0 ,·yct nu,,·a il<" nu tarn"ut, nıntctıcr ıırnsmda ne knd•r ı-nı·anlık geliI'se gcl<hı 
ıJld> ·~, .

1 
en bir devlete yardım et. . Dorduncu maddede m Ü teka- lan bull u Faizi l O dakika 26 sa- ademi tccaYilz mu k•n· < k>i n k. '" ihn muhaln= ha kmuııdan ııaI'l ak ln n kıııılarımızln o gcecrr. <ıt takdirde bile yekdiğerine ~ıl yardım usullerinin iki devle. niyede tuşla yendi. 79 kiloda tctmiş olınnso, Ahunıılnm> ha .. p lııkdlr ctHlccek biı· şcyıfü; fn. loı·•lo tlc ,cıaı.. sökecek. sahalı 

r
ok• 1,'"' edecektir. tın kara, deniz ve hava makam Istanbullu Ahmet Ankaralı cesaretlerini kım·etıcndiı•mı, kat Jnponra ile Ilusyoıım arast- olacaktn·. 
f:<' ~ll!ahede, ôkitleri ayrı sulh l~rı tarafından tesbit edileceği Vahidi, 67 kiloda Ankaralı Ah- oı.,n bile, mevcut hnı·p scheı>lnl· m lmlınaAa raıı,nıak, "''" için ııakkT Süha Gl'ZGI~ 

f;

tii• 1t,ı,•tııaktan menetmektedir. zıkrolunmaktadır. met Ankaralı Ahmedi hükmen ııi aı<ornıanu,, bi"11ds ek>itt- Y•tnlınaz <la yeni biı' <!Hııyn ~ 'q •denin m?ddeti be~ sene Be,inci maddede Akitlerin is- yend~ler. nıi,tiro '""""''·a, s .ovrct ltnsya- haı·bini lı•»rinınnk gn,-c,hıc mn. Anlaşabilmek için 1ı»U ~,"'•en k~bılı tecdıt ıse de tiklAllerini tehdit edecek mahi- .A.gırda Çoban Mehmet iz- yo 1cco,·iiz etmemek ıaahhii<liinc ıuf olıu">•. işin mohırcti tama- Almanya, Rusyaya 
1 y e:-veiınden haber veril. yette her türlü hadiseler hak- mırlı rakibini yedi dakik~® Aimıckte ı<aI"a<icntze inmek men de~ı,ır. neler vermiş? ·~i ~i §artıyle feshi kabildir. kmdaki haberlerin süratle ve tuşla yendi. '" oı"·uynarı blilii ctın•k eıııcl· o,·tc giiı·iiı·oı·,,. kt ttuı,-onıar Paris, (Hususi) - Pari Su-

a bı 'ıt ti tınc1• dd ·b· tam olarak t t' · d · d"l lcrin<kn fcra;!,at. ctmi';otil'. nu sn- aı t B d t , ma e m ucı ınce a,. ea ısı erpış e ı - . A ı nıa ny n il c a <lemi tct·•n üz mu- ' · gaze esının u apeş e mu· 
h"' ~;'den biri Avrupa devletle-. mek tedi r. rı sulh . ımzalamalarmı menet- ı-ctl c Almanr a ,., it al ra n "'. ( hn- ka' ot e-i a kte<lcn so, y<•t nu,-· a- habiri.~e göre, R us~·a ile ademi 

helen birinı"n t . Al mektedır. p1t sRhası) tlavnsı d:ı. ].;:endı ı~('n. " tecavuz paktı 1 '

1 

h aarruzu netıce tıncı m dd "b' A S k • 11111 ı·eJ_ı.ııı , ·e .~·ıllı zı'lııı·ı· etı'ıı'ı tıc- . . ' · nın ımza anması 
.ıe u devleti h b · d·~~ k l a e mucı ınce a- e izinci maddede muahede- dine -.nnı <liisınib oluyor. ·~· ·' .yek' ~· e ar e gır ıgı :t ·· .. ·· b. d 1 k · · · niiz nnlaınıs cl<'i!.ill<'r<li

0

r·, 8<1\ ,.,.t ıçın Almanya Rusyaya iki ınc-
1 trde d"" . • er uçuncu ır ev ete arşı nin müddeti beş sene olduVu . . • " l h kk d · prÖ.. tıı el ıgerı ona derhal yar- evvelce girişmiş olduk! l d' d"I b'] -· f, Un tnldltl'Cl<' hır <le .\lman,ra- ıttısya, ;\lnıany:ı ile ndcnıi 'te- s~ e a m a temınat Yermİ~· 
1 

• ec k · arı 'er zımnen tec ıt e ı e ' ecegı a- . . . . t lırıJ1l . ~i . e tır. türlü mütekabil y· d t h k 6 l. d, 1 b . ·ı ııın ı\\Tııp:Hlakı ıl:Hası ':-ınHlıl,ı <'aviiz mııka\'clcsi akl<'tmiı-; ise ır. 
1

• nc
1 

dd d Ak· l d . .. . . :.r ım ea - at ay evve ın en 1<1. er ven - . , . . . .· . · • B' · · l Al l~t'kJ ına e e a ıt er en bı- hutlerının metı'nle. . kd'u k . 1 k b·ı· f 1 ld u lıahlc J),ltlzıg \<' l\oıııloı mc,c- hının, sadece bn <lc,·l<'tin ı-ınrki ırıncı mese e, manyn ı al' . d u - rını ye ıae- me sartıy e ·a ı ı es ı o uau •ı Uk h kk d • d t,ah~ ~\r ının ogrudan doğru- rine gösterm g- d·- "'b. k d·d.l k d' 0 lelcl'ine miinhnsıı· ı,alıyor. Al- \\l'ııpn ihtil'nslannı knsınnk ye ranya a m aşım iye ka. 

1 

'Ya b"I e e ve ıger ır ·av e ı me te ır d k" ·•· · cJart ~~ . ı vasıta tehdit edilme- devlete karsı t l h.'d . . k ·H . . · . ırnı.nrıı. ~al'ld An·upa. t•ıncllel'iıı- kefüli hudutları içinde rahat )'tl- ar ta ·ıp , ettıgı styaset~cn sarfı erıne "lAhl k . . ' ., c3 1 u e gırışme · arıcıye nezaretınce ne.~rc- , . ·;;· .. . . d k Al d f l leni- tat sı a a mu avemete ıstedıkleri za kd·- .. d'l 1 . 11.vd 'k" h"'kA de hıı hudutlu gcçtı,,,ı guıı 80\- ':'amnk i<:in yapınıs,·tn", ·.·eni ~.·eni nazar e ere. manya a aa i. 

11 

Ve d·-· kd" man ye ıgerını ı en )ır te) ıg e ı ı u ·ume- . . _ ·' 1 R l h ~ d r ıgı ta ırde veya Av. haberdar etm - b d l l. h d kd' . . l )·et nu:-.;ra ılc aktetınıı:- oldııµ,ıı a- arazi fcUıine ihtira<·ı olınıynn yette o an us a ey tarı Uk-İtl ev} tl . d b. . , e~e mec ur ur ar. ın mua e e a · ı ıcın yapı an . .. .. .. · · 1 k'IA 1 f h 'd c. e erın en ırının a- Akitlerden h' · t f d .
1 

.. k I . .. -
1 

b l clcmı tccanaz paktı da huknıu- Soyyct nusyanm istilil ihtirıt-.- rnnya r t.es ·ı at an es e ece!<-
•' tın e . . . . ırı ara m an ı er- muza ·ere erın surat e a<arı • .. . . ıt" k nu,ıyetını tehdıt ede- de girisilecek b' t hh"t . b d h d . , ı nu kn~·hctnııı; olur. larnu tahı·ik ederek .\\'I'UJın<ln tır. 

,, ild d" _ . - ır ea u ış u masın an ve mua e cnın ou lk" • . 
; •tinin°. .ıg~r •• bır Avr~pa muahede ile tarafeyne tahmil kadar mükemmel ıartlar altın- .\lmauranın da..a<ı Danzlg ,., bir li\lişaş un•oı-u oıa .. ak kulla· mcı mesele, 1'..usya ılc J a. 

gilll ı/lı~ını teht~klalını V?Y.~ bı:a-ıedilen m~cburiyetlerl tadil ede.' da imza edilmesinden dolayı Iforidor me,.ıctcrine mUnh••n- "'.lma'1 fikri •.ahokknk'.ı möım· ponya arasmda muna;aalı m'.'" ;ıyısı ı devi ti ~t etm~sı u_zerıne cek mahıyette olmıyacaktır. jhilhassa memnun olduklarııkalınca Hitlcrin hiitiin <lün~ayı kun olımyan bır hayahlır. ~ie1CTe kcın~mayacagmft ~aır ır. e e arbe gırmege ka. Yedinci madde, Akitlerin ay· kaydedilmektedir. oıtiist edecek bir cihan lıarbino - ASL'I US cakı;,~y: beyanatta buluna. 
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1 

- Bütün gençliğimde büyük lf '"'•••••••••··· ++o1ı"'...,,_t1ıı,. •••~....... ..,. ... . . .. ,ı 
Kara.denizin bolIJbaşh Uman- evde onun mağrJr bakışlarına, Vazan 1 reva ren E ıl 

Yazan: ASIM US 
\'ak!$le X:ırD.OOnlzc 5ahll olan 

şeWrletbnizin ekseriyeti meulle. 
~etin d.lğer kısımlo.rma. nlsbctle 
ıln.ha mamur ve mUreffeh olma. 
... a.ıar bile hallerinden rlıı.ha mem 

ıa.rı kısmen küçük, kısmen bii _ günde kaç kereler mutfağa ko~a. . ~ l 
yiik Tllpurların 61b"lD8blleccği rak: 18 .Vo/lel mükafaf1t1( /(('t'WWJn •• i t b rah i m H o 'y 1 ı l 
bir hale gehH~i p;ün ',linu n ~a.de. - Efendiye çay! .. Efendiye ye Pearf Buck t 
ce tsta.nbnl ile }lopa aı-asınila mek dii'.; bağ~ı~~a~ın~ taha~~ül *'•••••••••••--.,~ 59 ı•• ••••••• t •• P •••-J i 

muı görüııilrlcrcli; Ereğli, Zon. işleyen vapurlıtrımız hlr taraf- ettim. er se erın e e, ! 0 t u_. ve hiddtejne tahammül etti. Ona rine zambak yaprakları gibı dil.; 
g:tıl<lnk, lneboln, Sinop, Samsun, tan Bulgaristan ve Jlomanyaıc~k sı~k .. yok bu çok soguk.:. yı baktı. ve sadece: şen göz kapakları ile onun ken. 'I 
Ordu, Giresun, Tı·n.bmn, Rize sahillerine gidecek, Tıma nehri p~şmemış_ bahan~lerl.ne, ~0~ .. ~1.: - _Ama, benim iki incimi bu disine somurtmasından, kadının 
~ohirlcrinin yalnız <1<-ntrAen gü- içinden Orta Avrupaya Türk kın oldugum, agır l§ gor ugum kadına veren sensin!. yüzüne baktığı ı,amanlar, gözlerin 1 
riinen nıanzaı·alan bunu gfist<.-. mahsüllcrlni götürecek, <U~er toranelerine daha bilmem nelere Dedi. den parlayarak fışkıran kahka -

rfr. taraftan :uarmsrndan Akdenlze i·a~a:d~rr;; L d h h-r Bunun üzerine Vang Lungun balarından asıa us:.ınmryacağmı 
Falua.~. ba~Oıı Ereğli ile Zon _ çıkarak '\'"unani~tnnn, Suriyeyc. 

4 a rn \ ang u~ .. a a ~ il. sandı. ' 
h .. tl bir r~·vap ver,.medı. Zıra ne soy. eli yanına düştü. Dilsizlesti. Hid· 

~ldak mmtaka~ı istisna e<lllir. Mısıra ı;;efer yapııcak, ul sa 1" v.' . t ·1, . rdu O zaman deti de geçti. Utanarak karısının Fakat ne de dsa, bu yeni mut-
··e diı!erler:ı· .,,..izli bir sebep ile ı bütün bu memleketler ile Jfnrıı_ ıycccgıl.1 ı .t:mıyo . k 1 f k k d. . . . b' ·ı . ı 
~ ,. '"' . O-lan bekltdı. Vang Lun,,. onuş- yanından uzaklaştı. Tutuya ge e- a en ısı ıçın ır aZıtp, vesı esı ı 
hcn~i 5n.ranıl solnıı hlr in~anı deniz sa.hillcrımJz arasında yeni ko .. relc ·. teı:ıkil etti. Zira Tatu her gu··n ı::eh- ı • .. . mnyI!lc·a, seyrek ve sıca gozyaş ::i ~ 
andırıyor. yeni iktisadı munasehetıer t.C'- .. 1 · d b' 'kt' B y " _ Başka bir ocak uaptıraca - re indi. Cenup "ehirlerinden geti . ları g02 C!'ın e ırı 1. U as · " "' 

Bir kere umumi harpten ev. sıs edecektir. • larm akmasını önlemek gayreti. ğxz .. Bir de ayrı mutfak yaptI - rilen şu veya bu yiyeceklerin pa.

1 .. ·~J Kora.denizin billıa.<ısıı. Sam. ASIM 1 S le de gözlerini kırpıştırdı. Niha. ı-ırız. İlk karım. ortağının çiçoği halılarından aldr. Ömründe asla 
ımnda.n llopa.J ıı kndar olan sa - yet, lacivert önlüğüniin ucuyla andıran vücuduııa lazım olan, se- duymadığı yiyeceklerdi bunlar. 
hil ahalbinln Husyn. ile sıkı bir Avrup a devletler i gözlerini silerek: n.in de istifade ettiğin leı.zetli'şey 
iktisadi münasebeti vardı; bu arasında _ Evimde böyle bir şeyin ol- leri bilmi~r. Bu mutfakta iste. 
ahali lıir taraftan muhtelif B t ması çok acı .. Hem gic!ebilecek, diğini pcyrirsin .. dedi. Ve işçilere 
san'at \'C ticaret He Rusyaya gi. ugün mevcu dönülecek anamın evi de yok! .. küçük bir oda, içine de topraktan 
dip gelirlerdi. J{a:r.nnçların.ı Ka. 

1 1 
dedi. bir O<',fk yapmalarını emretti. 

radenize karşı glizel ,.e klikir an aşma ar Vang Lung yiııe de ses çıkar. kendisi de gw.ei bir ka:ıan satın 
binalar ynpınaı:;.ra snrfederlenli. . mayrp ağzım a~mayınca, ve otu- aldı. Tutu da pek memnun oldu. 
Dlğor t:ıraftan lrnn transit tica.. Son bır kaç sene zarfında rup cubu;;.unu yakarak bir şey Zira, cfepdisi kendiRıne: "İçinde 
retiml.en h.iifade e<lerlerlli. lJ. eski muahedeler~n birço~la~11 5öyl~eylııce, O.lan konuşanuı. ıJ.G p,i~irirsen pişir., demiştı. 
mumi harpten ttOnt'll bu iki hıı. hükümsüz kaldı. Fakat yenı b1t· ya nbir hayvan bir hayvan gnz - Vang Lunga ~lince, o da ken· 
rici ticaret ;\'Olu ka.pnnclr. çok muahedeler imzalandı. lerini andıran dilsiz gözJerile o. dı .kendisine: 

Uunfüm başka bu şohtrler Bugün dün)la devletleri ye- na kederle ve acıyarak baktı, vu _ Niha_yet ptiriizlcr düzcltildti 
memleketin iktisa,leıı Iüırııdc. niden birçok muahedeler siste. akan gözy~larrnı giirnıesinc nrn. Kadınları da teskin ettim. Artık 
nlz limnnlnrnuı hıığlr olım ~imal miyle yekdiğerlerine bağlan. ni olduğund~11 siiri.i.nerck ve kapı. 
kısmınn idhaJfat, \'C ıhracnt YRsı. mış, muhtelif partiler teşekkül yı aranarak dışarıya çıkiı. 

ben de scwgilimle başbaşa kalı:ı -
bilirim .. dedi. V:ı.ııg Lung sevgi • 
1isi Loiustan, iri gözle)imn lire -

Kuyu fındığı. ballı kuru hur -
ına. prinç unundan yapılma tu -
haf tuhaf pastalar, fıstık kırını 
zı şeker, ve denizde,n getirilme 
boynuzlu balık ve daha ba~ka ye
mişler ... 

Ve bütün bu yiye,.ckl.cr, yemiş 
le.r, f:arfettl}ek istedtğityleQ fazla 
para tutuyordu. Bununla peraher 
Vang Lung yine de 'r1ıtu ona hıın 
la rr birer birer sayıirkça. alrl.ıklıı-1 
rr yiyeceklerin pf'k de pn halı ol -
nıarhğma inanıyordu. Fakat. ka.ll 
drnı darıltlp kızdırmak, hıı ı.:ıu -
rcUe de Lotüsun hoşnutsuzııugu
na meydan vermek korkusile: 

tn .. <;1 olurlur<lr. Jncbohı, Sinop, etmiş bulunuyor. Vang Lung karısı giderken o
Sam..,.un, 1.'rnhzon bu ~roldan bü- Halen Avrupa büyük dev- nu seyretti ve yalnız kalışından 
yük knzançlnr elde ederlerdi. letleri yekdiğerine şu muahede • .sevindi. Fakat daha hala utanı . 
Bu tarzclnkt knzanç yolu da fer ile bağlıdırlar. yor, utandığından dolayı da kı. ı 

f''nmhurlyettcn sonrn memleke-. ingiltere zıyo:du. Keneli kend,.isine söyleni~ 
•in dahilinde ya-ıulnn demir ;\·ol- 1) Askeri anlaşmalar: (Mü- yor, ve sanki birisile kavg_a c . 

Iarmın neticesi olnrak hlitiin tekabil müdafaa ~rrantileri de dermiş gibi cam sıkılmış bır ta-
biiHin kesllıncdi ·se ek"IUli. fne. dahil olmak üzere .. ) Fransa, vırla ve yüksek sesle mırıldana -

Rus - Alman ademi 
tecavüz anlaşması 

'•o'·:mın niifıısu evvelce on dört k p l T" k' rak• Porte. iz, o onya, ur ıye, · 
1 

n· v 
hia iken şimlli yodl bine <1fr;;tü. M I k ·ı - E .. daha ne o sun.. ıger T h 

ısırve ra ıe. . 'b'd' Be ı' s zefe ı·n·n az'yet· u·· ... ~'iı "iÖylenJyor. Sl\·us dcmiı' yolu 2) y d t'l .. B .. } erkekler de benım gı l ır. n °· aym ga s 1 v J 1 ar xm gar an ı erı . w • • • • d · · 

ABONE lAHIFESJ 
'1emleket 

içinde 

Ay ille 95 
J li)•lık 

6 aylık 
l yıllık 

:lbU ( 
,75 
90U 

8~0 ' 
ıtiOO ' 

l'arıfedeo Halkeo tıırl 

ıçın llYda otuı !\uru~ doşıl 
eri Posla bıı lığıne girıııeyeo l 

J.I 
ayıla yııtmış beşer kıırut 

rııedılır. 

4,boııe kaydını bildıreD 

ıuµ ve tel~rat ôcreıını, • 
pıır:ısıııın JJOSla veya b:ınk• 
)'ollaıııa ucretıni ıdare keO 
zerıoe nlır. 

f'ıırl•futrırn hu posta merı.t: 
VA l\lr o abone vo:ıllt· 

ıt '\dre! cfe~ışıırrne urrt 
<!!> ._uruştur 

LLAN CCHtTl.Effl 

ncııret ıliinlarıı:ıın sı.ın',, 
~aı ırı suıHlan itıb'lren ııA0 

lıılıırıııda 40; ıç sayf~J.ırılB 
kuru~; dörtJuncÜ SU.) fsd~ 
ıkıncı .,e u~·ıındı.de 2; bırı 
4; başlık ) anı kesn·ece 5 
dır. 

~il Uu} uk, çok ılenıııı ıı. 
1 

renklı ılau \'eıeııkre u)f1 
l ıl ınılırııwfrr nıpılır. lleı>lll 1 

rın sııntıın - satırı 30 ı.uru~ 

rlC.AHI MAHI\ l::TTE oı.~11\ 
r:rçrK JLA!'I ..... ~ 

t3ır de(a 30, ık1 detusı 50 

defası ö;j, dörı deı.nı i5 rr, 
defası 100 ı,uru~luı r c ' 
ıl[•n vt•rcnlerın t>ır defası l~ 
\ ıılır. Unrı s.ııırı ~e~·l·n ııhn 
lııılıı ~arırlıın lwş kurııştn~ 
,;ıp eı.lıtı r ıt 

\akıl lıeın doğrudan ııvl 1 

)" 1-erıdı ııl.ıı .. ıt:ıı ıııJe. ıı• 1 

\ 
!\ura c:ıdrlı qnıle \akıl il ' 
ıllınrlıı 1,E\lı\l.F.Jm!:-.O ~ 
ff'.irı Uurosu l'll\ltı ılıH• 
cılı•r 1 IJ11rı;11un lelt/tJ/111 j 

ilk 

Sıımsuna bağlaııılıktnn sonra R -v • na elimden geldıgı ka ar ıyı mu. 
çikaya, omanyaya, ' l-Unanıa- . Be d d tıa n tcı: ı - :..1 •• h • b" L 1 • 

hn iimanm lkti~ıı.(Ji ehemmiyeti amele etlım. n en l:I. . asa euen mu 1 r:n r m a 1\ a e . 1 1? J"f'I ..o:.:-~ .. .,ı.z ... ..,v 
<le encik.ine nJsbotJc çok eksil- tana. 1 al ·ı 11.kde · .. erkekler de var .. diyordu. Nıha. . . .. YÖçmenlerden ilk kofıle) 

3) t ya ı e Hı. nız statu- T t· Dünkü po°'"" ile gelen Fran. tcdıklen askeri anlaşmaya katı g . .. N' tııl wi:;.tir. Ynlumlu. Erzurum de. .. .. h f · · 1 )e · "V" 

1 
pıaı.;: uzerc (ı azım) vıır 

sunun mu a azası ıçın an aş- - O.la nbunlara tahammül et. sızca ~rı resmi Le Temps ga- bir mana ve J. aponyamn talya '-'rn 22 sı'ndc Varna.,, mir yolu işlcmcğo açıldığı :r.n - .; 
/ 

ma. melı'dı·r diye kcsitrdi attı. zetesi Sovyet Rusya ile A.lman- ve Almanya ılc her hususta ve d' c·· 
1 

al rı·)·le mnn Trabzon ıın ıhrnc:ıt ve icl • ·ı ·· k" ll · .. ' ı ocmen er cşy a r 
4) Almanya ı e muş u erı F kat 0 lanı · .. ·1 oluruna bırak yanın ademi tecavüz paktı yap- per şekilde teşriki mesai etm?· 

1
.k· · "kl .

1 
ekl h.alı'\t ka.blliyetlnin ;uı.nta u;:>;ı·a. . . ı· l l l · · 1 ma a - ,_ - . . .. . 

1 
ti ı te vapura yu etı 01 

ıstışare yo ıy e la ıçın an aş · dı ve sessizce bildiğini oku maları üzerine şu mi.italaa do. 5 1 hajıkındakı tereddutlerıne t~ Y"kl .
1 1

. , i tı ~·ncağwa hiç şüphe ctmc.nıelldiı·. F ma b' 
1 

k .. "k kt •d . u etı ıne ame ı},:es I 
'"a.ıı·ı ."ııadoltt ı,.cr'slndc kuru - r nnsa maya devam ·etti. Sabahları su bulunmaktadır: ır cevap o ara gozu me c n. b d d - 1 tanbıl 
_.. ..... ""'" -~ 1) A k • l l . I ·ı ı . H d' "h. d' . f k t Beı ura an o~ruca s ~ lan demir yolu şebekesi nıemle4 s en an aşma ar. ngı -, ısıttı ve ihtiyar adama verdı. E. Son günlerde Berlindeki huın- a Js.e mu ım ır' a a .• k. l T 1 . d k "e ı 

tere, 'Polonya ve Türkiye ile.. g-er Vang Lung iç avluda bulun. malı siyasi faalivetin hedefi ne 1 tinin umduğu menfaatleri temin- k·ıyf.el .uz n
1
ya 0k01 ~~e Jef k ketin umumi iktlsadi)'llhnı biı• 2 R .1 .. k b'l d L. " ! d akt -a 

1 
eyı a ma uzere ,•q 

tnı·ı1ft··111 ~ • .i'ık cıti."OI', Türk vata. ) usya ı e mute a ı yar- rnuyersa, ona da çay sun u. a. olacağı merakla bekleniyordu ı en uz ır. \1 1 kt' .. 
.. · ·'' " l · k } · 1 B' b"t·· bu hadiseleri ·a i araaya ge ece ır. ~~ nı bnncl:m büyük .-·nnfantler dım an aşması. . . . kin, Tulı, hammma sıca su a - • "hrer gerginleşen siyası vaziyet .ız u un ·-· . v _z -, ~ 
elde <"ıli~·oı·. Ji'aJnlt nynı znmnn. 3) Bir tehlike halınd.e ıstışa- mak üzere mutfağa girdiği za -,karşısında içinde bulunduğu çık-iyetın emr~ttı~ı şekılde soguk o - .ı& t;I 

re için Yugoslavya ile anlaşma. man kazanı bomboş buldu, yük . mazdan kurtula,.., ı. bir karar Vt?r- kanlılıkla gorelım. Sovyet Rusva. • b'l ,,,,,r ~c 
cJ.n. hu ':'iınenclifcrlel' ·':'imdiye ka. k ll . "'"~ Al . d . Bır otomo 

1 
ve trar 

4) Alg:ıanya ile müş ·ü erm sek sesle bagıy rışları, çağırışları ek, yeni bir harekette bulunmak ile manya s.ra.smd.e.kı a em. dar S:.:msun ve 'l'ı·abzon gibi h d vü kt ı t 
istişare yoliyle halli akkm a O-lan'ın kılını bile kıpırdatmadı. mecburiyetinde idi. tec~ z pa unn im_ zalanmrş o· çarpış ı 

1 J{ar:ulcniz Umanlarının ~öı•füı#-iü ı - k b 
1 

1 o 
vazifeyi zruıta. uğratıyor. anlaşma.. O vakit, iş başa ve hanımına sı. İşte şimdi görüyorsunuz ki, bu ı uBguntaku d.i~ u,,~ e9elım .. ; . 240 j numaralı otcrrı001 

Ilö.rleliklc memleketin umu
m~ ikti-.acli bünyesinde bir nct'i 
inkıli\p ·nıkun geliyol'. 

Aca.ha. Kara.deniz "nlıil şehir. 
leıinin uğ;rndıı-Inrı bu ikti'-'nfli 
sarsrntı;rı clurdurmak \'e kaybe
dilen istifntle1eı•c kn.r~ı yeni !>ıı. 
n Jrnzan~ \U"iıtnları hnlmak 
rııiimkiin dc~il ıni<llr? 

Jiaı·adeniz sahil nhall~i lçlu 

Rusya cak su hazırlamak Tutiye düştü. u r µ.r::; umumı vazıyçt S l h rkeJl 
güne kru;Uı.r bütün dünya çin bır ne ol kt ? u tana metten geçe 

1 
ı 

1) Dış Mongolistan ile as· Tam bu sırada, sabah lapasını tehlike olarak kabul ettiı:Ti So\·- aca ır: • .. numarµlr i\Iaçka - Beyaıı 
ld·-· · · k 0

• Alman''a ıle Rusya mu«tı:re!< . .... keri anlasma. pişirmek zamanı ge ıgı ıc;ın a. t R ·ı ı v k " .,, I 
1 

otow 
• 1 d ye usya ı e an a§.maga araı hudutlara ı:nati1- olmadıklannd.rn vayı ı e çarpışm ş, ~ 2) Fransa ile mütekabil yar- zanda fazla su için yer kama J, · A · A ~ • .. k h J u.; r tf' tl, 

ı:ernuş. vrupanın sıyisı taıi- V(: ancak komı:ıuları olan mem!fl· on ısmı arap om s• )1 .~ dım anlaşması. O.lan Tutinin; . h' d · di k d b" ı !:r ..... d T lJ · den ~' F 1 b hl b ın e şım ye a ar oy e açıit ketler vasıtasiylc karşılaşmaları ) uzun en 'e e erın A ' 
3) Efganistan, Çin, in an- - Nazlı hanımım sa a arı ır bir s~set değiştirme ve bütün mümkin olacagıv ndan bu anla§ııııt lRnmıştrr. ~. 

diya, Baltık devletleri, Polon- yudum su için yatağında susuzluk . t d kt . 'd 11 . -==========::::::==~ ı. 
ef 1 kt sıyas o rın ve ı ea erı alt üst. doğrudand oğruya Almanyanın - d~ "'-?~ Ya Italya ve Almanya ile ade~ tan yanıp ve n es a amama an d b' h k t . l d v 1 

• beki k e en ır are e gorü müş egi · Baltık devletlerine dofrru uzan · \'erilmiş olan garantiler ~ mı. tecavüz anlaşması. ağzını açarak yatıp eyece d' E- ~ 
ı P ır. ger Alman milletinde halı\ maktan vazgertl'gvini ve Ukra,·na baki kalacaktır. ...,jll 

1 Al mi? .. diye haykırış arına ceva ~ ,, tı" ı-ı 
manya . . · · a· biraz tenkit hassası kalmış ise, ıızen'nde emellerini ve Kar",;ıenize Rusyanın bitaraflığını t n·~ ._" 

1 ) 1 1 Si k · ı vermekden yemeklerını pışır ı. u aµ _ ..,~.. r . 
en lıa,·nti bir mo~<-lt' olan bu ta ya ve ova ya 1 e as- Führerlerini Rayş hükumetinin inmek arzularını reddl'ttig-ini ve tikten s_onr:ı Alma.n)_'anııı.110 .• r. . " k A l Fakat O.lan Tutiye kulak ver 1' • • 
srntlc kunem bir kanaat He erı an ~ma.. bu ı:ıiyaıııetinden dolayı takdir e- binnetice ı::imdiye kadar esas o- meselesı el.aha s~_rı bır ;.r

010 
.. ) ~~~. ) J l 1 M · metli; ocağın içine ot ve ::ıaman d 1 ... . _ f' ,, ı 

"e"et." cllye cc\'ap \'Cı·ilel>Hir. 2 aponya, ta ya, acarıs- tıkadı Yemeği pisirecck ateş i· · emez er. tarak. kabul edilen büyük Hitıer · yoluna gJocccgı ve i! D ı!Q 
rnr kero J{nrndcnlzHlcı·ln li. tan ve ispanya ile anti kornin~ . b' · r g~m bÜe kıymetli ol. Almanya hükumetinin bu ha.- AJmanyasının Şarka doğru ya- tazyık ederek S~rbest şı;olı ıı 

kt çın ır yap a l i' ı 1 ~ 'b' · l · k' b' k lı k1 nd9 (' mnu ilıti~ a<_:lnrı 'ar. Samsun, tern pa ı. d v k' amunmdaki gibi aynı re re ı zan o unuugu gı ı anı < e- yılmasından vazgeçtiğini gösterir. nndc ı ır ço a arı ıı°l" r· 
3) B lt k d 1 tleri Dani ugu es ı z 1 v ·ı<l· B' k .. l l . - . .. 't 1 bµl Trabzon, J~rcf;li limıı.nl:tr.ı l'a. a ı eve • · dikkat, ihtimam ve tutumlulukla gı ır. ır aç gun evve yapı· Bu anlaşma aynı zamanda, Sov- geçırece~ı umı o una 

1
ud' ~ 

pıl<lı:':·ı p;iin hu ııhillerd~ ~·eni marka, ve Rusya ile ademi te- bu yakacaaı yaydı.;•erleştirdi. o mış olan Almanya - Sovyet Rua- yetler Birliğin~ müteveccih olan kat Polonya esasen 11 ı;c d t 
hiı· iktisadi fnallyetin temeli a. cavüz anla;;ması. vakit Tutt' gürültü patırdı ede . y~ ticaret~laşmasını~ siyasi ~.ir Antikomintern paktının da artık planında hiç; bir z.n.maJl rd' q 

tılmı':' olnc·nktır; ondan som~ İtalya ek, Vang Lung'a. gidip şikayet. mane~ra- esas ~l~ca~nd~n sup hUkümsüz kaldığını giişterir. !toprakları üzerinde Rus Y~ ıı~ 
Iiaradcniz limanları ilC' Iiüs. 1) Almanya ile askeri an- te bulundu. Vang Lung da sevgi. he edilmemekte ıdı.. Sıyası men- Acaba ileride çok uzak bir hı· nı düşilnmcmişti. Acab~ ıııır1 it~ 

taşma. sinin bu şeylerle bozulmasına kız faa.tlere bağlı olan bu anla~ma tikbalde Almanya ile Rusya ara-! Almanyası. Polonya cu~til ~~~ t.cncc, rlnlln doAnısıı Tuna aı·a. 

smı hnğ;ln;\ ııcak ııchi ı• \ 111111 rları 

işlctıncı- im kiııı clahiliıl(' gir<'-
2) Anti komintern paktı. dı. ve 0-lan'a çıkı§.mak için yanı- eski Rapollo muahedesi hatırlat- sında Polonya ve Baltık devlet- tine verilmiş olan g~ et~ ~tıı 
3) Rusya ile ademi tecavüz n.a gitti, yüzüne: maktadır. terinin taksimi haklnnda bir an-1 müsbet bir rol oynayabılecl<etl ~ 

c<·ktir. anlasması. _ Sabahları kazana bir tas do Bu anlaşmanın son glinlerin la.~ma. yapılması düşüntile bilir! kıt bırakmadan ani. l1ıır ıııri' ~f~l 
Manlesef bugiin Kn ı·adenizdC' 4) YugoslRvya ile hitaraflı1< •}usu daha su koyamaz mısın san. ~e:rginliği kıi.rşısrnda pisikolujik mi? Biz bunu limit etmiyoruz .. ! geçerek Avrupayı b;r ~t U D 

ne hiiyiik , .e ne kliçiilc vnpuı•hıı· "lnlaşması. ki? .. diye haykırdı. bir manası va~r. Bu pisikolojik Çünkü Almanya ile mü§lerek bir kaq~ısında bır:ı.kacagını dır• '\ı 
için "ıi!mak tcşl ... il ed(lu bil' U - 5) İngiltere ile Akdeniz sta- Fakat O.lan yüzü her zaman . unsur acaba iyThğc nıi yoksa fe. hududa malik olmak Stalin Ru . : ediyor?. Bu Fi.ilırcr'in sırrı "\fi ~~t 
ın:ın )·ok. lnchnlıı, 1\ustnmonu tüsü anlaşması. kinden daha fazla açık ve gamlı nalığa mı, alet olacaktır? Bunu yası için biiyük bil' fedakal'hk , kat eğer böyle bir hCS:lP bir ~ltıi 
tarnfl:mıuln. l\.arııll<"nizin tlij;c~ 6) Yunanistan ile ~iyasi yar- olduğu halde cevap verdi: önümüzdeki günler tayin edecek- olur. 1 istikbal bunun da yanM o'\11Jc .~\ 
sahil kı nnlnmula yetiı:;tlrilcn ,.e ~ım anlaşması. _ Ben nihayet bu evde, esir. tir. Öyle ıannolunur ki Hit:ler

1
sap olduğunu meydana I< ~ t , 

ııfnk bir Mrıımt't ile inki~nf im- lerin esiri değilim ya?.. Abluka edilerek bir çıkmazı. kendi yaratmış olduğu tehlik-:ı'i tır. . .. unıUrP l~t 
'tiliyctlni hnlz olnıı nwyrnlar a_ aa:::Js::ma m • 0 vakıt Vang Lung aşırı de _ saplanmış olan Almanya muhak- vaziyetten kurtulmak için dip!o-1 Avrupanın akıbetı •• on ette l\ı~c 
ğU{,:larınıla. c·iiı·iiyol'. Huna ben- A~emdar ~•nP.mas' recede kızdı. O-lanı omuzların - ka yeni bir iş yapacaktı .. Hadi- matik bir hareketle bu mü§kili günler zarfınd:ı kat l ~:)< 10 ~t, 
7cr, hlr <:ok ~erli mahsiillcıimiz- dan yakaladı, şiddetle s::ırsaı;p.k: sclerin mahiyetine ne kadar uy· halletmeğe bakmaktadır. lngilte- ·ıyyün edecektir. Şiındılt yı J ııı~, 

_ Abdallığm rnzumu yok!. de gunsuz olursa olsun SovyetlN' re - Fransa - Sovyet Rusya anlaş Almanya ile Sovyct ltu~. ~ ~ı:ı1 
di, bu işi hizmetçiye değil hanı _ Birliği ile yapılan bu anlaşma, ma511 olsun veya olmasın Dan- sında anlaısmanı? harbe ede hl~1 

uc.>n bti radc cclcmiyornz. Sonı·a 1 -Aynaroz Kadısı. 
'l'r.ıiı:r.on ile Tuna ~·oln hlrlcı:;ıne 

~ıi ~i için frnn trnn.,.iti t<-k ı·nı• 'l'. 
rnbzona c«-lhcdilcmiyor. • -W.41!!tQZ:FZ!ikD!F 

ma yapacaksın' ·· Altnanyanrn gozune, !ngilten•, ıig meselesi daima aynı mahiyctj sa t>ulha mı hızmet ıııt 
Kadın, Vang T .. unguıı bu şiddet Fransa ile Rusyamn yapmak it· muhafaza edecek ve Polony:ıynjkestiremcz. 
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ycarroşOc§lıro 
Daima genç kalmanın 

• At sırrı neymış 
Altıncı hafta koşuları da bugün yapıhy 

Ot Diğer iki hafta yarışları 3 ve 1 

diyorlar 
.c'r 

otun nadir olduğu günlerde 
sandıkları açarak gıdasını te-

eylül günlerinde olacek 
bir tek usulü kullanmaktadır: 
Yalnızca ot ile beslenmek.. 

Altmış yedi yaşında olması-
• na rağmen her gün yüz metre

lik bir koşu yaptıktan sonra 
derhal ot kırpma makinesini a
larak bahçesinde yetiştirdiği 
temiz otlardan kesm'eğe başlar. 
lyi yetişmiş yeşil çimen onun 
sabah kalvaltısını teşkil eder. 
Çay kahve gibi şeyler kullan
maz. 

Mösyö Brandan taze cimeni 
dc-met demet güzelce yıkadık
tan sonra arasına sabahleyin 
bahçeden kestiği birkaç çiceğin 
yapraklarım da karıştırır, sonra 

min eder. Büyük alaka dolayısile iki haf 
Sabah akşam ot ile besle en 

1 

ta uzatıldığını evvelce haber ver 
bu 67 yaşındaki ihtiyar gen:li- diğimiz at yar!şlarınrn altıncısı 
gı-·ni hic kayb t · t. ı·t da bugün Veliefen.di koşu yerin. 

~ e memış ır. ş e,d 
1 · . d b • e yapı ıyor resmımız e eyaz sadarına rağ · 

men bir tazı gibi koştuğu gö- Sporcu valimizin delaletiyle ter 
rülmektedir. tip edilen diğer iki yarış ise ö -

Ot ile gıdalanmanm O'encli<Yi nümüzdeki haftalarda yani 3 ve 
ebedileştirdiği tahakkuk etti~i 10 eylül pazar günleri yapılacak 
takdirde birçok kimseler ve bil- ve bu suretle İstr.nbul halkı da 
hassa kadınlar çayırlara döki.i- bu çok sevdiği spora biraz olsun 
lecek ve kinıbilir istikhalde doymuş olacaktır. 
belki de zavallı hayvancıklar Yine üçüncü, dördüncü ve be -
yiyecek ot buln·~·yacaklardır. şinci yarışlar arasında ü~lü. dör

düncü yarışta Hüli, üçüncü ve 
dördüncü ile dördüncü ve beşinci 
koşular arasında çifte bahis bu -
lunan yarı§ların programı şudur: 

• hepsinin üzerine bir miktar toz 
şeker ekerek yemeğe ba~lar. 

B1R1="C1 KOŞU : 

Üç ya~rnda halislmn atlara 
mahsus handikap koşusudur. Me 
saf esi 1600 metre, ikramiyesi 
190 liradır. 

Genç kalmak ve daima sıh
hatta bulunmanın sırrı ne imiş 
biliyor musunuz? Ot yemek .. 

Şaşırmayın.. Ot yiyerek dai
ma gençliği~i ve sıhhatini mu~ 
1:;::ı faza eden~er vardır. 

Bahnr gel; ıce hepimiz in~i
.ra\i bir ~ ... · - • çayırlara dağı
'. ır, yeşil c:i .. cr'cre uzanır isti
rahat ederiz. Fakat hiç birimi. 
zin hatırına bir avuç ot yemek 
gelmez. 

Ot yenir mi? diye itiraz et
rneyin .. Fransada yaşayan alt
mışlık bir adam her zaman ot 
ile beslenmek sayesinde bugü
ne kadar sıhhat ve gençliğini 
muhafaza edebilmiş. 

Yaşlandıktan sonra birçok 
ihtiyarlar tıbbi müstahzerata 
başvururlar. Fakat ot ile besle
nen ve halen altmış yedi yaşın. 
da bulunan Mösyö Brandos 
~imdiye kadar katiyyen böyle 
bir ihtiyaç ile karşılaşmamıştır. 

ihtiyarlığına rağmen bir tav; 
"'Cln gihi koşan Mösyö Brandan 
bu vaziyette kalabilmek için 

Bu küçük kahvaltı bilhassa 
hndisi gibi spor yapmaktan 
bir lahza geri kalmıyan bir ihti
ynr için bulunmaz bir gıdadır. 
Bundan maada öğle ve akşam 
yemekleri için de Mösyö Bran
dan yine bahçesinden kesmiş 
olduğu otlar ile iktifa eder. Bu 
ihtiyarın günlük masrafı ;ki 
frank, bizim paramız ile yedi 
buçuk kuruşun içindedir. 

Mösyö Brandan daima canlı, 
parlak ve taze bir cilde malik
tir. Uykuları gayetle rahat ve 
muntazamdır. 

Mösyö Brandon sabah şafak
la beraber k:alka-r ve !ebnet'nl~ 
ri üzerinde çiçeklerden bir mik
tar toplar.. Çayırlarından ot 
kesmesi, çiçeklerini eliyle kes
mesi ona çok faydalı bir spor 
olmaktadır. 

Mösyö Brandon, ot rejimine 
başladığmdanberi daima mik
tarı arttırarak nihayet yüzde 
yetmiş beş mikyasında ot ye
meğe muvaffak olmaktadır. 

Bunun için Mösyö Brandan 
biiyük bir dikkatle terazisinin 
haşma geçer ve yiyeceği ot mik 
tcırmı tesbit eder. 

Mösyö Brandan kışlık ihti
yacını da bahardan hazırlama
ğa mecbur olduğu için taze ot. 
lan kendine mahsus bir usul i
le konserve eder ve kışın ye~il 

ITQTivııffa mıtcrcsa;ı bir n ii.srdm! ·,, yapılnıa7dadır. Resimde 
gürii/tlufjii yibi her mcmlc l:cltuı ydcıı ~-wıııiı;unlar a~ :amaııda 

çul; bıra içme/~ miisobakasııw ba.'}lamı.~brdır. 

Rcsnıüııiz mii.sabak.aya i§Liruk cclcıılcri göstermektedir. Nc
iİC( henüz ahmnt'.'J ılci]ildir. 

Garip bir yılbaşı 

1 - Önal (Muzaffer Batur). 
60 kilo. 

2 - Diker (Hikmet Tüzün) 
kilo. 

İKİNCİ KOŞU: 

Üç yaşında yerli yanml.::ııı 
lngili'::: atlarına malı.sustur. lkrn
miycsi 470 lira, mesafesi 1800 
metredir. 

1 - Önkes (Fehmi ve Arü) 
2 - Nirvana (F. L. Karaos. 

man). 
3 - Poyraz (Prens Halim). 
" - çavıca (Menmetl. 
Vaktin favorisi : Poyraz. 

ÜÇf'NCÜ KOŞU: 

On ve daha yukarı ya~ta yerli 
yarımkaıı lngi!iz atlarına mah -
sııs. G'iinün ikinci handikap ko -
şusııdur. 

Mesafesi: 3UOO metre, ikrami
yesi 510 liradır. 

1 - Mavzika (Nazif Atabay) 
62 kilo. 

2 - Mahmure (Salih TemG.l) 'ı 
60 kilo. 

3 - Ceylan (Salih Temel) 58 
1 

hl~. : 
4 - Olga (~ r. Çelebi) 5:.l kilo. 1 

Mesafenin uzm · -·.ı yüzünden 
~·-ık heyecanlı geçeceği muhak -
kak olan bu yarışın favorisi .:\1av 
"ıka ve Olgadır. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

gecesı Dört ve daha yukarı y~ta ha
liskan Arap atlarına mahsustur. 

Bu isimle F ransada hazırla- JJ csafcsi 2800 metre, ikramiyesi 
nan bir filmden bahsediliyor! ,>;,5 liradır. 
Hem bi.iyük bir his ve heyecan J - Çetin (İhsan Atlı) 
unsurunu ihtiva eden hem de 2 - Alderviş (Fehmi Vural) 
talimli bir mahiyette olan bu ~ - Ceylan {Recep Balkan) 
filme Fransızlar çok ehemmi- 4 - İnci (Hasan Akal) 
yet vermektedirler. Resmimiz 5 - Bahtiyar (Şemsi Tanak) 
filmden bir sahneyi gösteriyor. Vaktin favorileri: Bahtiyar ve 

i ki ida m mahkumu A~derviş. 
evlend i BEŞİNCİ KOŞU : 

Bükreşteki \/ikareşti hapis- iki yaşıııda yerli haliskan in -
1 

hanesinde iki idam mahkumu gifü: atlarına mahsustur. Mcsa - · 
geçen hafta evlendirilmiştir. Jc~ı: 1200 metre, ikramiyesi: 

Bir Bulgar kızı olan Hristi- JlıOO liradır. 
na Stançeva Yamada bir ada- 1 - Abin.e Poureux (Prens 
mı öldürmüş, Romanyaya firar Halim). 
ettikten sonra başka bir katil 2 - Sibel {Fahri Atlı) 
ht;disesinden dolayı idama mah :J - ~fart 1 (Fikret Atlı) 
kum edilerek Bükreşteki hapis. 4 - l\Us (~ihal Atlı) 
haneye atılmıştır. 5 - Gürayak (S. Başlangıç) 

Diğer bir suçtan idama mah. Günün en ente:resan yarışı 0 _ 

k~ım edilen Flo~e~ku i~mindellan taylar koşusu muhakkak ki 
hır Rumen gcncı ılc hapıshane- fcvkalflde heyecanlı geçecektir. 
de tanı:>nn kız, evlenmek arzu.! İlk iki yarıı::ta Sibel ve Mis ""Ü

sunu izhar etmiş, ve delikanlı zcl birer birin~ilik kazanmıçtı.b 
bu teklifi kahul ederek ~eçen Prens Halimin Abine Poureux 
hafta hapis~a~ne direktörünün I smm bugün bu iki kuvvetli rakip 
od-<ımda nıka1' 1 "'n kıyılmıı:ıtır. ıarasında. nasıl bir netice alacağı 

Kanun mucibince evli adde- tamamen mechuldiir. 
dilen bu çift halen, hapishane- Bizce bu k~şunun favorisi yine 
nin ayrı, ,ayn koğuşlarında ya- Misdir. 

' şamaktadırlar. O. M. K. 

. 

l stanbul mulıtelit 
Dün Taks i m~e yapı '. an ekzersiz maçında 

Pera ile berabere kaldı 
lzmir fuarı ınünascb~tile ter -

tıp edilen futbol turnuvasında 

lstanbulu temsıl e~ecek takım, 
dün de Taksim stadyom:.ında a -
kalliyet klüplerinden Pera ile bir 
ekzersiz müsabakası yaptı. 

Birkaç gün ~vvel İstanbul mın 
takası tarafından gazetelere mü 

Pentatfon 
İstan'1ul b"r "- .... iEği 

dün yapıldı 

racaat edilerek bu müsabak 
11an edilmesi iste-nmiş ve c 
günü olacağı ja ayrıca bilJİ 
mişti. 

Dün müsaba!.a zamanında 
ja gidenler büyük kapının ıta 

tı olduğunu ve polislerin içe 
;irmek isteyenlere mani oleitl 
rını gördüler. 

Du suretle t.kzcrsiz ma~ 
..;eyircisiz yapılj;ğ:. da za.n;;cd . ak: • 
mesin. Staddaki tribünler s:ı.6 kaı 
.arca evvel hemeı. hemen dol 
.:;'ibiydi. Böyle olduğu ha.ide · lltan 
Juhuliye tarafında hiç kimst
.unamadığı ıçin - sonradan ı 

_>darın neden ve kimin tarafıC .akı 
fan kapatıldığını bir türlü aJI . he 
yamadık. q 

1 I\lademki evvela seyirci kıL 
adildi. Sonradan neden bu!l 
vazgeçtiler: yok eğer hiç seY a 
nulunmıyacaktıysa, neden C''\ ~-

ı. ~ 
1 . .:apılar açıldı? 

1 lşte bir sürü istifhamlar ·· 
bunların cevabmı vermek bir lı. lı 

ii m~ş!•?I olacak galiba... ~ii 
. Musaaakaya gelince: :iJavei ~~ 

Jılcn oyunculardan bin:oğutl gibi 
icabet etmemesi ve gelenlc:ııı Uza 
~~!nndan da doğrı.;, dürüst bır t qk 

1 ... • h .,, .... .ıa.uuuu<Lo":>i "ut.una en ~ 
• J ~ 

sabaka İstanbul muhteliti he· 1 

brna hicap verici bir netice ile Yi 
hayetıendi. , li 

Evvela ajan Kemal Hali li?ı 
1onra Adnan Akının ikinci de 
:ede f.:azi Tezcanm hakcmli~İ 
..)ynanan bu müsabakaya lst3 
Jul muhteliti §Öyle bir taklll 

, :::mıştı: l Cihat • Faruk, lliisnii - E:: 
'• Tfal•kı, Fcy~i - Şahap, nıııl 
1 llMcııt, .~ere/, Basri. 

llirinci l:ata~o;·f Sudi 

3 üncii l:ata!';'nri ıı·ı :ı·cisi llalit 

İstanbul mıntakası pentat -
blon birinciliği müsabakaları dün 
Kadıköy stadında yapıldı. Alı -
nan neticeler !-'Uniardır: 

1 inci Melih F. B. 
Uzun 6.18. 
Cirit 47.60. 
200 metre 2:J.l. 
1500 metre 4.58.3. 
Disk 25.93. 
Sayı yekunu 3012.:;n (Yeni 

Türkiye rekoru). 
2 inci Füruzan F. B. Sayı 

1962.17. 
:1 üncü Sudi !<~. B. Sayı 14.4 .80. 
8 iiııcii l•Jtcıgori : 
1 inci Halit İstanbul lisesi sayı 

1829.48. 
2 inci :\Tejat Haydarpaşa lisesi 
3 üncü Scrki:; Fenerbahçe. 

Müsabakanın i~k dakikası 
~o~t güze j~ · ., nlr..r.ma ile r 
- · n r 1 • ·:a.leye ka ' SO.ttıınn ııı ı;h teli! 
. ..,-J;~ r ,.a _,.. 
.~ ortası Bülcı.1.;.,lı cı. ··:ı-> 1ck ili\ r 

..: 1 c1 • t 

.u .u:zan ı. tik' 
Oyun bunc!an sonra k::ırşıll ~ 1 

hücunı!arla fa.kal mu.htclitin ~~t 
kısı altında get;ti. Devrenin · 
dakikalarında Bülendin güzel 
•asile Şeref ikiıfoi sayıyı dıı ~ 
Jetti. il.ı-

. !k.inci kr~rmt.la Pera daha c ~a 
r ıdı. ":'e nıtekiın bu gayretııı. · ·~k 
ıcrcsıni attığı hır golle gördU ~ 1 

Devre ortalar:ııda Buduri J'l ~ 
:elitin üçüncü ~«yısını da ı;ı~ ~ 
lı. Son dakikalarda muhteıit til_l'ı 
•uncularmın yorgunluğuna 111• ~· 
:abil gittikc:e 1~ılan Peralılat ~ı~ 
.iıste iki gol daha yapank 
:.kzersi_z_ m~sabakasmı beiiıbCf l'a,k 
. ılde bıtırdıler. · ~ 

·ı ~ Muhtelit takımın elde ~ ı ~ 

bu kötü neticeden büyük bir ~eı-
alınması icap eder. nit 

Evvela davet edilen oyun"1 hı 
!ar bu davete icııbet ettiri1ıı1e ~Y 
dir; saniyen eldeki elemnnlB ~~ 
:laha iyi bir on b:r kurmasın• rı;'f. 

1 akadarlar bilmelidir. 4~ 
Mesela sahada soyunmt:ı; 019 l'iıı 

"ak dola~an Cemilin takıma $ li. 
lmmayıp. ilk dakikadan itib~ iç 
hiç bir i~e yaramayan Basr1~ ~i 
')ynatılması ha!adır. h[j 

Dünkü ekipte muvaffak olıı~ ~ı 
!ar: Başta Şeref \'e Buduri oll11 k 
üzere, Bülent, Eşvak, Farul< 
Hüseyindi. 

Cihat ilk den·ede iyi, {kiııC C:i 

bozuk oynadı. '\>ıı 

Hiç muvaffak olamayanlar la 
Feyzi, Basri ve Şahapt·ı. la 

EM.$(· 
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Neval', 
Ne yok 

Kerenski evlendı 

116 yaşında bir 
ihtiyar evlendi 

Bu sene verilecek NoheT 
mükafatlan 
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l ___ S_i_y_a_~_, e_t._A_l __ e_m_i~n_d_e=_I 1Rakamla bu
günkü Avrupa 

Rus 
Alman 
.hsadr münasebatı 

Şark m1eselesi harpsiz ve Bir yıl<lanbcrı A \'rupa harı ta
sı üzerinde birçok değişiklikler 

J oldu. Avusturya ile Çek deviet -
l leri ortadan kalktı. Karpatlaral. 
tın.da ve Slovakyada yeni devlet
ler kuruldu. Bu itibarla, Avrupa
daki insanların ayrı ayrı devlet· 
ler için.deki adedi fazlalaşrp a • 
zaldı, aşağıda kaydettiğimiz A -
vusturya ayrı eı:arak gösterilmı:; 
tir. Fakat, bunun iza.hınr daha a. 
şağıda vereccğız. 

silahsız hallolabilir 
ıca " l e . r~ an aşma hüküm-

6 : {111b~ Yerine getirmek 
1
1"' 1,. a ıl olabilecek mi? 

AlmanlJıada halk böyle düşünüqor, 
s «ı32 . 
~ senesınde Rusyanm itha. 

14.; yan Yüzde kırk dördü Al _ 
~an oluyordu. Hitler iktL 

istemigor lıarp Avrupadaki devletlerin mesa . 
r ai sathiyclerile nüfuslan şö:. h· 

1 evkiine gel~ezden iki yıl 
ı11e ...,. l' tn cıe ınceye kadar Alman. 

wıı• ~ tusyaya olan ihracatı se. 

Frnnsrzca Paris • Soir gazete· 
sıııin Bcrlind,,ki husııc;i mLı}ı'lbiri 
Sovyet Rusy.ı ile Almany:ıPın 
:mlaşma.;ı üzetine BL'rlin efkarı 

umumiycsinin bu husustaki dLi -
;;üncelerini aşağıdaki yazısında 

aksettirmektedir: 

Jeıtl' b. 14 lnilvar marktı 
ııatt. J • 

oıoJ a, Almanyanın Rusyadan 
Qkll' lb.lih. 

~tf. llh • ım miktarda ham ma d-
l,,r· s~latı~a rağmen, ticaret bi. 
e'J • ita daıma Almanyanın lehi. 
e"~ !>atılıyordu. 1931 yılında Al 

tıııı' ·,arın leh ine olan bu tilanço 

Bertin halkı gece saat on ile 
on bir arasında Sovyet Rusya' ile 
\.lrnanyanın bh ademi tecavüz 
p~ktı yapa..:aklarını ve Von Rib
hcr,trop'un Moskovaya gideccı;;ni Şar• llı kap t . ·ı .. ,,, .\] a aı:ıı.rr.ek ıçın Rus_ 

4 dl :ıı· lllanlara Z4. 7 milyon mark 
" r,, iŞierdi 

ftf• ~en . 

i~rendi 

.ı\demi tecavüz paktı! Çok kul
:anılınış o1~rn 1:11 li.elime büyük ı.;;r 
~ry iü.dc etmi:·or. Esas~n :ı.:i 
ınrnıjd,et 16 r.ısan 1922 de iı ı

; al:rnmı~ olan Ropollo paktı !.ti· 
\Ümlrı i doıay.siylc birbirlerine 
teca,·üz etmemcği taahhüt t L

ıü~ bulunuyorlardı. 

0rıc• HU en bu paralar altın ve gü 
Alı- oıaı • Fakat. Almanyada nas • 
ti• tlı Sosyalizm rejimi iktidarı e_ 

ııı•• onca, bu kuvvetli ticari mü -
:;!~ ~t birden.bire bozuldu. Bu 
şsr- ~k her yıl birer derece da. 
ı "' ?61 ~rta, nihayet 1931 yılın 
çı~· ın.ı tnılyon .narklık iken, 1938 
J'I l 11a "2 ·ı • • (i; u mı yon marka kadar 
,.~· y 

~ıı~ 
"a Ukabele, Rusyadan Alman 
t eho~an ~am .madde ihracı da 
ı 

1 
lllmıyctsız bir mikdara 

0..,1 
f6Q u . yılında Almanya lehi. 

0 rnılyon n·ark olan aktif 
.h'. l!)33 sencsir.de Almanya 
ıne ı . f o ara~{ 15 mılyon mark 

~ ~!.arak kaydedildi. Bu se _ 

01 Çınae Almanyanm Rusya. 
ı~ ~ ihraca'.:.ı evvelkine nis _ 
ın .hllıisli azalc!ığı halde Rus-

ı l'ac:ı tı 6 misli azalmış • 

l12ı 
anıar bu milnascbatı yeni-

.eski dcrcccsi:ıdc kuvvetlendi. 
~ek rnaksadile 1935 senesin 
lla hbü.slere giriştiler, bu mak 
~ı.l Sovyctlere 200 milyon 

1\ lk t' • 
aı ıcarı kredi açtılar. 
ta~at bu kredi uzun müddet 
~ e edilmeden kaldı , e AL 
~:rın arzuladığı olmad:. 
:a Zamanlarda, Moskovada 
iıııYan siyasi müzakereler Al_ 
~tarı korkuttu, onlar, bu mü -
it:.lc.re mani olabilmek ve üç. 

'( !fakının akciini güçleştir. 
• ~aksadile yeı.iden teşebbüs 
e ~itiştiler. 
~ 
k tc~bbüsler neticesinde 
~ 0\'aya bir ticaret heyeti 
al'ererek müzakerelerde bulun 
~: auslar, bu nıüzakerclcrde 
et 1 

gibi halim, selim bir va. 

Bu anlaşma. esasen Hitktin. 
yola koyma taktiği ile yenilen
miş ye 192.3 dcnberi bir çok ti
caret muahedekriylc teyit "~ 
~ecdit edilmişti. 

Burada iyi haber alan kimı:-:e

lcrin söylediğine göre son hafta
lar zarfında iki memleket şayrı!l 
dikkat bir şekildt! yckdiğer iM 
bağlanmış ve yapılan ticaret an -
!aşması birer siyasi anlaşma z~
:nini hazırlamıştır. 

ROPOLLO MUAHEDESİ 
YENİDEN CANLANIYOR 

1922 dcnberi iki memleket mı-
tuklar ve matbuat vasıtasivl 
yekdiğerlcrine karııı ola n ııefr~t
lerini her ne kadar göstermiş ise 
ler de hiç bir zaman döğüşır.ek 
arzusu göstermemişlerdir. 

1ki memleket yckdiğerlerine 
karşı husu;5i bir müdafaa siste -
mi kullanıyorlar. Almanlar ço~ 
ateşli cengaverlerinin başlarını 

keserek ve Rusyada Almanyaya 
karşı dostluklarından şüphe e
.lilcn kimseleri bol bol kurşum 
:lizmek suretiyle dostluk ( !) te
zahürü gösteriyorlar. 

Gariptir, fakat bu küçük hedi
yeler iki memleket arasındaki 

dostuğun muhafazasına kafi ge . 
'iyordu. 

llitlcr lngiliz cl~~si Hen rlcrsonla bir miilakalta 

Almaııya ile nıul"abil tıı;•minat 
muvazeneyi temin etmekVe ve 

1 
mc,·cut Fransıı - Sovyct ~nlrış-

yet anlaşması meseleyi tamam
lamaktadır. 

Sovyet Rusranın eski Rapollo 
masiyle m üRtakbel lngiliz -\ OY- anlaşmasına y ni bir e bi e ir-
: --·-·····-.. -·---········-··········- ..............•..............•.......................... . . . . . . . 
~ . . . . . . . . . 

Pakt P:Olongada 
nasıl kcırşılandı 
Sovyet Rusya il~ Almanyanm anlaşması•ıdan sonra bütün 

Avrupanm heyecana düştüğü bu\ günlerde belki en sakin büklı
met merkezi Varşovadır. Otuz aN-.ı milyon PolonyalI büyük 
bir sükun içinde hadiselerin alaC"~ğı şekli bek !emektedir. 

Polonya halkı Almanya ile R-aısyanın anlRşmasırıdan ziya
de lngiliz ve Fransız kabinelerinintvermekte olduğu kararlarla • 
yakından alakadar olmaktadır. 

Polonyalılar: "Londra ve Paristt.t almış olduğu vaziyet, İn
giltere hükfımetinin vaziyeti her ne olursa olsun Polonyaya 
yardım edeceğini bildirmesi ve Almanyaya silfıblanmasma yar. 
dım edecek harp malzemesi satmama~n bizleri teskin ettiği gibi 
Moskova - Berlin anlaı:;masmı da ehenımiyetten düşürm.:-kte-

dir.,, demektedirler. ' 

dirmesi ve bizzat Von Rlbbcn- taksim edılmiştır: 
trop tarafrndıın \'aftiz ettirilme· Almanyanın mesahai sathıYt•

si, Rayş hükürııeti tarafınılnn si 4i0,iOO kilometre murabbaı. 
Polon.raya yalmı lıir tnnrruz alıalısi 65,500.000. Bır kilometre 
tehlikesini kabul ettiğini ve Po- ye isabet eden r.üfus adedi 139. 
lonya. yenildiği takclinle Alman. Avusturyanm nıesahası 83.900, 
ya ile müşterek Jıuıiutları olaca- nüfusu 6.800.0üO, bir kilometre 
ğınclan kC'nclilerini evYeldcn teı:- murabbaında 80,:J (bu devlet mev 
hiz etmekte olcluklarını göste- cut değildir). 
ri ı· Belçika, mesahası: 30,4 00, oU-

.:\' ahoş ela olsa. hakilrntler ile fusu 8,200,000 bir kilometreye 
karşı kar:;;ıya kaluınğı bilmek 268. 
lazımdır. Sovrctıcr bu vaziyeti Bulgaristan mesaha: 103,100. 
alınnkla Polonyalılıua miiessir nüfusu 6.200.000, bir kilometre -
bir şekilde yardım etmeğc hic; ye 58. 
bir ı~iyetleri olmadığını ishat Danimarka, me~ha: 42,900, 
e.liyorlar. Bn, Polonyada son nüfusu, 3,600.000, bir kilornetre-
ı:::-li ıı ı erde, H.us l;:uyvctleri nin ye 83. 
L<'lı milli toprakları lizerinden İspanya, mesaha: 503.100, nU. 
~ .ıııesi hakkındaki düşünüşle- !~su, 23,700.000, bir kilometreye 
r ·oYyctlcrin Yermiş oldukları ' 
L'e' aptır. Estonya, mesaha: 47.500, nü • 

BERL1NDEK1 AKİSLER fusu, l,1l9,500, bir kllom.etreve, 

D .. k b B ı· d h 23•5· • un a ·şaın en er ın e :1- F' 1• d' 
1. · ·k· k'ld 1 . . .. ın an ıya, mesaha: 388 ?OO c ısC'nın ı ·ı ŞC' ·ı e a rnını gur- .. .. ,~ • 
d

. H . . . nufusu, 3.ıOO.OCO. 
ılın.. alk ıırasrnda ınsn-akı F h 

5
-

. . .. · ransa, mesa a: -.>1.000, nüfu 
lıır tatmm gozc çaqHyordu. Et !':: 4? OOO OOO b; ı.· 1 . . .. ~u, ~. . , .r r-.ı ornetreye ' e benzının y:l\·aş ya\·aş tukcn- 76. 
ııı ·~e başladığı \'e valnıı zaman- !ng'lt h 2''l 000 · ı ere mesa ası : v . 
ıhı ıımumi seferberlik heklendl- nüfus 4r.: 000 000 b' k'l · _. u o. . , ır ı ometrP 
gı bugünlerde bu brıbcr halka ye 193,9. 
~unu ifade etti: Rusya. bi~e lrn'.'- Yunantstan mesaha: 130.00Cı 
şı olmadıkça şarkta. halnki bır nüfusu, 6.500.000, bir kilc.metıe
,ıuşman yok demektir .. Şu halde ye, 49.8. 

o.için ııa:p olsun? .. Biz işleri~'.- Macaristan mesaha: SJ.00< r l'ı 
zı lıa:·•Jsız olarak da halleclebılı- fusu 8,800,000, bir kilomt>ır ... " 
ri1.. 1.. e hal ara~mda konuş- 93,9. · 
tuğııın, bir tıılrni ı::oförU veya lıir İrlanda mesaha: 68.900, ntıtn 
otel garsonunun fikirleri.. Sa- su 3,000.000, bir kilome~t'_ı·e. 
bahleyin gazetelerin kırmızı ya- 42,9 . 

zılariyle yaptıkları manşeti o- İtalya mesaha: 310.100, nuftı 
kuyan adam tahalrnsmda tat- su, 41.500.000, bir kilometreve, 
min olunmuş bir hal var. 133.8. -
8ERL1.l\"DEN KÜNIG~Hı;JlG'E Letonya mesn.h&.: 65.800, nüfu. 

KADAR UZAX.\N .ALMAN su, 2,000.000, bir kilometreye, 
YOLU 29,9. 

Dalıa iyJ maHinıai alan me- Litvanya mesaha: 55.700, nü • 
ınur ye ~ıızetC'<'i muhltleriııcle fusu 2.400.000, bir kilometreye 
lıann şunları söylccliler. 43. 

- · Polonya meselesi nrtık si- Norveç, mesaha: 322.700, nü -
lalı kuvvetiyle VC'ya sil1\hsız ol:ı- fusu 2.900.000, bir kilometreye 
ralı:: halleclilı:ıiş dcme!üir. Po- 8,8. 
lonya silahlarını tamamlıyama- Holanda mesaha: :12.800, on -
m1ş ye icahetlen yardımları !!a- fusu 8.100.000, bir kilometreye 
raııti edememiş olılu~uııdan hiı, 215.9. 
onları burnundan yaluılnmış \·a- Lehistan mesaha 383.400, n11 
ziyetteyiz. Artık Polonya yal- fusu :12.200.000, bir kilometre~ 
nrzca bizim c;oli: malrnl talt'plc- 82,3. 

1 takınarak Almanların iste. 
{erine getirdiler ve bir ti. 
da~nlaşması in:zaladılar. Hat
~ a fazla olarak Almanya 
•Usy 

Eğer bu iki memleket yekdi -
~erlerine tecavüz etmemiş, hat
ta böyle bir arzu izhar etmemiş 
ise buna iki sebep vardır: Birincı 
si bu müddet zarfında her iki 
devletin daha başka işler ih 
meşgul bulunmaları ve ikincisi 
1e bu devletlerden birinin muka· 
bil devlete taarruz için üçüncü 
bir devletin topraklarından ger, 
meğe veya. donanma vasıtasiyle 
bir ihracat hareketi yapmağa 

mecbur olmalarıdır. 

Gazeteler, hadiseden bir tesadüf gibi bahsediyorlar. IIü -
kümete gelince vaziyetini şu cümle ile 1lıulasa.. etmektedir: 

"Bu paktnı ne olacağını bekliyelim.+ .. 
Polonyalıl::tr boş tahminlerde bulunın•aktan hoşlanmamak

tadırlar. Fakat Hitlerin yeni Tanenberg ra·ıtlmnun da hftdisele
re bir yenilik katacağım ümit etmemektcUirlcr. 

rimize müsbet cc\·ap verebilir. Portekiz mesaha: 91.900. Dfitt.. 
• Biz yeniden Dcrlinclc>n Kürıi"s- su. 6.700.000, bir kilometl'eY" 
berg~ kadar bir Alnınn yol:n- 72,4. 

. ~ a arasmda mevcut meş-
' apaııo siyasi anlaşması hü 
•erin· 

~~ . . ı canlandırmak hususla. 
1>~ 1 kı devlet arasında bahsi 
~ U Oldu. 
u s· 

\ ıJ 1Yasi anlaşma, esasen Rus e A.l Bugün hadise tt'şl\il eden, iki 
lıı... manya arasında dostluk . . .. 

1 "'1dug~un k d l kt d' :1evletın ademı tecavuz paktı 'a u ay e me c ır. v. . . 
l'llafih ı'ki d 1 t d k' yapmış olmaları degıl. bunun ır.ın 

~ , e' e arasın a ı 1 . . . · e l'ejirni 1 v Al 1 R tercih ettıklerı zamandır. Bu mu 
~ . ayrı ıgı man a us .. . .. .. 

llku vaziyett h' b' h' hakkak boyledır, çunku esasen 
~a ı. e ıç ır veç ı _ k",,. t .. , . . . 
· l\In dostl k .. l: t t a...,ı uzeıınrle bır anla$ma me,· 
tıı u m uııasc a ı e • · 
~~ sevkedemez. cut bulunuyordıı ve bunun yeni· 

Ylıeıın·ı 1 d" . . . lenerck ortaya lıonması da ht'i 
~e ı c unya vazıyetının t . 

a11_, rece karışık olduğu bir za_ ve mevcu şcraıtc uygu bir siya-
·~a b -;i gayeye matuf olmasını icabc:-

~.ıa (\.usya ile Almanya ara -
~ y tiri~ 

~n 
0 

akın bir anlaşmaya im. 
ıı ıi~p olı:nadığı meselesi bil _ MUKABİL TEMİNAT 
~la ınJerı meşgul etr.ıektedir. Bugünkü vaziyette nazar 

'ıı~ r, Almanlarla alan iktısadi dikkale çarpan şey, Uç aydan · 
V!a~~~arında olsa, olsa Alman beri Moskova ile birçok devlet· 
~in . ır takım ?.ğır sanayi ma. terin askeri ve siyasi görlişmC'· •.. --rı 

Fakat bazı mahafillerde de artık bund'an sonra Almanya. 
nın Polonya. ln~ilterc. Fra1ı.c:a, Rusya. İt;ıl~a ve Almanya ara
sında yeni bir müzakere teklif edileceği dc11söylenmcktedır. 

Polonva paktın neticelerine intizaren \her zamankinden 
daha $aki~dir. ; 

.................................................... ---··················-········-········-·.-··· 
Hitler ve ll1u solini elele 

dan geçmek , e hiç bir ecnebi Romanya mesaha: 295.000. nü. 
giimrük memuruna rastlama- fusu 18.100.000, bir kilonıetrey. 
ınak istiyoruz. Uize Danzig ser- 61,8. 
best şeh riıniz Ye Koridor lftzım- İsveç mesaha: 449.000, nüfu.sn 
clır. Polonyanın da denize malı- 1 "rı•anır 11 lnc:ld~ı 

recini en pratik ~ekilde hnlle hrı-
1 • un aşmalar da müteessir oluyor 

Gll'IZ. d k . . eme ·tır. nu şclolde Polonya ancak . 
l 1 · r l t l k l d Halen plftna dahıl olarak gös. zo { az ıır Je 1 n >eası ·ay >e e- .

1 . . . terı en Japon.ranm vnzivetl nP 
cck Ye lıuna mukabıl kcndısınc '" 
biivilk bir fanlası olmrYiın ckal- olndca1 ı.tır? :Ju hadisenin Jnpon 
. · · · ya a {i akisleri nedir? 
tıyetıerclen kurtulneaktır. Ar· 
•ık hir şark cPphesi kurmak im- Ve eğer Almanya bu aç~özlıı 
kanları kalnınınıstır YC 1ngilte- liik ile Polonyny1 yutarak Sav. 
re ile Frnn!'a iki .A\'l·ııpa. siya- yet Husra ile müşterek bir tı11 

,;etlerini muhafaza etnlC.'ğl Ye dıı<~a malik olclu~u takdirde kr

ıiç lıir J·arrlım etmek imkanı miinizmiıı memleketteki tP~lrlı· 
bıılamnclan yıkılınasma sebebi- rine lrnrşı no ır 1ktır .. E!<a 
.ret \·eı·eceklcri hir milleti nıu- sen bundan irlrnc; sene e', ı· 
rnvcmcte teı;:Yik ctmf'ği dliş\in- komi.lnis' ''artisinin yaıınıış oı 

ncmelidirler. duğu kuvvetlı tCFİr <.le h<'nll7. tı 

ANTIK0)1J!\TERN PAKT nutulmuş de~ilclir. 

i'\E OLUYOR? ~llkU nıı:ı.ba~;ar... edebilirler. !erde bulundu~uclur. Dıından çı. 
t B• ~ı il) Sovyet Rusya, bir cndüs. kan nelire Sovyet Rusyanın 
,,,, .\ı~tnleketi o'mak üzeredir. hangi tarar ile olursa olsun o-

ı~Ya anlar, Rusyaya eczıı. ve tomatik şekilde harbe iştira]; 
.~aftl\~addeleri satabilir, diğer etmek istemı>di~idir. SovyetlPı 
' 1itıdek· Almanlar, memleket da_ bizzat milli veya cloktriner mcn-

ı:::oııra, ııarlilcriııin l\redılen 

Fakat clUnya hlldiselcri bir-' ni lıal'ici siynsctleri ile kuvvet 
lenbirc bu k.ıdar dr.ğisinl'C Jınn- lcnclirmck isteyen liderler bo 

dnn zarar gürf'n, hasta hir vazi- rnzi~'ct karşısında ne yap ... <''l!i.

retc cliişen hir kombinezon dn lrırclır? .. 

1 fabrikah:.rı harp sana - faattcri icap etlirin('eyn kadar 
ı r. (Dcrnmı 11 incide) serbest kalmak istemektedir. Aca.ba ne tarafa doğru gidiyorlar? 

autikomintcrn pakt'tır. Sonra Bunlar, lı<'µ <'e\"af? hı:>kleye:

Almanyanm Japonya YC tspan· suallerdir. İstikbal bunlanD •~ 
yaya teldiC etmiş olduğu asked Yahmı YcrecPktir. 
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rngiltere,Hitlerin mesajına bugün cevap verece_ R 
Baştarafı 1 incide Londra, 26 (A.A.) - Vest _ 

\ aptığı mülakat hakkında izahat minster manastırındaki kıymetli 
, eren İngilterenin Berlin büyük evrak ile tarihi hazineler kırlar-
lçısi Hendersonla üç saatten faz da. kazılan derin mahzenlere nak 

la müzakerelerde bulunduktan !edilerek emniyet altına alınmış
sonra hariciye nezaretine gelmiş tır. 
ve Fransanın Londra büyük elçi- Bu hazineler arasında 600 se-
si Corbini kabul etmiştir. nedenberi taç giyme merasimle-

Londra, 26 (A.A.) - Başve - rinde kullanılan taht bulunmak. 
kfıletten saat lô,45 de ayrılan In- tadır. Bu ameliyat polis memur
rrilterenin Berlin büyük elçisi lannın nezareti altına yapıltruş -
l'.fonderson Kral tarafından ka - tır. 
bul edilmiş ve kendisiyle bir sa- İşçiler evrak ile hazineleri ev • 
nt yirmi beş dakika görüşmüş • velden hazırlanmış ve numara -
tür. Henderson saraydan saat lanmış sandıklara yerleştirmiş • 
18.15 de çıkmıştır. lerdir. 

Henderson bugün dönecek Londra, 26 (A.A.) - Alman -
Londra, 26 ( A.A.) - Press ya sefareti Alman tebaasını der

Association'un bildirdiğine göre, hal veya en kısa bir zaman zar
İngiltcrenin Almanya büyük el - fında İngiltereyi terketmek em -
çisi Henderson, hükttmetinin Hit rini vermiştir. 
lere r.evabmı hamilen yarın Ber- Ordu mevcudu 800.000 
linıe tayyare ile döncekti:r. kİ§İyİ buldu 

Kabine toplandı Londra, 26 (A.A.) - Meclisi 
Londra. 26 ( A.A.) - İngiliz has dün Hoare tarafından bildiri 

kabinsi saat 18,30 da toplan - len şekilde ihtiyat tedbirleri it-
mıştı:. tihaz etmiştir. 

!ngilterenin Berlin büyük elçi Sefere müheyya ordunun mev 
si de dahil olmak üzere bütün cudu halihazırda 800.000 kişiye 
nazırlar kabinenin toplantısında baliğ olmaktadır. 
hazır bulunmuşlardır. Toplantı Berlin. 26 <A.ı\.) - Ha\·as: 1ngi!
iki buçuk saatlik müzakereler - terenin Berlin büyiik elçisi Hendcr
den sonra 20,55 de nihayet bul - son'un yarın Berlinc a\'det edccci:1i 
muştur. Kabine yarın sabah tek h::ılıeri si}"1si mahaJilde çok hiiyük 

lıir aHika uyandırmıştır. 
rar toplanacaktır. fyi malumat al~rı Alman mahafi-

Parlamento Pazartesi linde, vnzi:retin inkişafırıda hiç de· 
toplanacak ğilse bir leYakkuf ariz oldu~u ve ya. 

Londra., 26 (A.A.) - Reuter rına kadar i~tisnai ehemmiyeti haiz 
ajansı, parlamentonun pazartesi kararlar beklememek Jiızımgeldiği 

ihsas edilmektedir. 
günü toplanacağını bildirmekte- Ba gece Rcichtag'ın toplantıya 
dir. ç:ığrıJroasındaıı vaıgcçildi~i anlaşıl-

Harbor Main - Kanada - 26 yor. 
(A.A.) - İngiliz Berteck kru • Londra, 26 (A.A.) - lngiliz k:ı
vazörü tngilterenin atlantik fi - l>inesi bu akşamki toplanlısıncla, rnı
losu kumandanı amiral May • lere cevap vermeği kararl:ıştu~nıştır. 

Bu eenbın metni rımn :sabnh reslıit 
rick'i hamil olduğu halde bir - edilecektir. 

denbirc limandan ayrılmıştır. Ne Hitlere gönderilen mesaj 
reye harckEıt ettiği bilinmiyor. ..., · 26 ( • \ ) 1 ı ~ aşrngton, . ,., . ~ tıı } :ın 

l{nhire, 26 (A.A.) - Gazete - sefiri IınJya Kr:ılınııı Rcisi<·ııınlıııı· 
!erin yazdığına göre, üç, İngiliz,. Ruı\·eltin mcsajıırn hihiik hir kıyıncl 
huV'a fırkası Mısıra, Sudana ve 'vermiş oldui'(umı hariciye. ııc:wrcıinc 
ıcıons:ı: gıtmeı< Uzere Fnistınden bildiı·m.itHı· 

Vaşin~ton1 2G (A.ı\.) - Ruzyclf, 
) nl nuştır. 

Polonya Cnmhurrcisı Moscicki'niıı 
Mısıra yeni Hint kıtaatı gel - muvafakatini bildireıı cevabmı nl-

mektedir. dı-ktan .sonr~ Hill<.>rc yeni bir ıues:ıj 
Londrada hazırlıklar göndermiştir. 

Londra. 26 (A.A.) - Otobüs. Mesajdıf, Hitlcrdcn, Polonya lıü-
Ier, sıhhi~re otomol:ijlleri haline kumetinee knünf edil<lıği ve~hif~ 

muslihane hir Sul'ctt tesvi~~c hıılun
ıfrağ edilmiş olarak icabında. nıasına muvafakat etmesi taleı> cdi!
Londra halkından Jazımgelenleri mcktC!dir. 

hastanelere nakletmeğe amade Homa, 26 ( \.A.) - Stefani :ıj:ın. 
bulunmaktadır. sı a~ağı<laki teLJiği ııc!>relnıckteclir: 

Harp zuhuru takdirinde hü • "Diin saat 15 ele DU<;c Armany:ı 
k(ımetcc tesisi muta avver olup sefiri Voır J\fnck('lı"sc.m'i knbul etmi~-

lir. Sefir, refakaliıı·d~ hariciye nazırı 
iaşe mevadı teminine açılacak Kont Ciano olılıığıı lınldc mumailey-
servis1er teşkilatının ikmali için lıe Fiihrcriıı uzun bir ıclgrnrını ıc,. 
ziraat nazırı, bir ziraat müşaviri di etmiştir. 
tayin etmiştir. Bu müşavir itti - Ducenin cevabı İtalya ~efüi Atlo· 
bazı lazım tedbirleri nazıra bil _ lico tarafından san1 18 rlc Fiihrern 

d!recektir. 
Halkın icabında Londrayı tah

liye edebilmesi için muktezi bil· 
tün tedbirler ittihaz edilmiştir. 

:Muallimlerin mezuniyetlerine ni 
hayct verilmi~tir. Mualllinler, i. 
ca hında talebenin mektepleri talı 
liyc etmeleri için hazırlıklar yap 
mağa memur edilmişlerdir. 

Bu . tahliye işi, saHihiyettar 
makamat tarafından verilecek 
ilk işaret üzerine yaprlacaktır. 
Londranın merkezindeki ma -

ğa.zalnr, bürola:r bombaların ika 
edeceği zararlardan masun kala
bilecek surette techiz edilmiştir. 
.Mağazaların ekserisinde geçen 
eylülden beri sığınaklar vardır. 

Oestenddc kibar otellerin vP 

klüplerin pencereleri demir tel -
!erle veyahut kağıtlarla örtül -
müştür. 

Yugoslavya da 
Hırvatlara idari muhta

riye l verildi 
Belgrad, 26 (A.A.) Naib, 

Bugün neşrettiği bir emirname 
ile Hırvatlara idare muhtariye -
ti vermiştir. 

Moskovadaki askeri 
heyetler ayrıldı 

Koakova. 26 (A.A..) - İngiliz 

verilmiştir. 
Snat 21.30 du Duçe tekrar Alınn:ı 

sefirini k:ıbul elmiş ve sefir kentli
sine Führerin ikinci bir telH"r:ıfı.ıı 
vermişti!'. Bn ikinci müliikattn ılıı 
Kont Ciano haıır buluıuııuştur." 

Mitlerin Muuoliniye mesajı 
Roma, 2G ( \.A.) - llillcr, :\l. 

ıttan e:Jçisi Yon Mackenscn vıısııa

siyle '.\lusoliniye lclcfonl:ı :veni bir 
mesaj daha gön<lcrrniştir. Musolini
ıle cevabını Ilitlere hilclirmcl!c yine 
Alnıon büyiik eltisini menım· etrni~
Ur. 

Jlillerin mesajı Vcnedik Stl!jiYl~
d:t Kon Ciaııo ela hıııır bulu.lugu 
halde :\lusoliniye tevdi olunmuştur. 

Gerek Ilitk•rin mcsnjı, ı,ıcrek ~lu
-.oliııinin cc\'nbı hakkında gayet 'ilki 

hlr kellim İ\ el mıılınfnzn cclilivor. 

Almanyada 
Harici hava seferleri 

tatil edildi 
Berlin, 26 (A.A.) Deutsche 

Lurthausa tayyare şirketi, ya
bancı meuıleketlcrle olan bütün 
hava uıUnalrnH1tıuı kesmiştir. 

ncrlin, 26 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

27 Ağustosta yapılması mu· 
tusavver bulunan Tanenberg 
şenlik lerinin yapılmasından ger
gin vaziyet do!ay1ı:;iylc snrfı na

zar edilmiştir. 

Berlinde askeri tedbirler 
Berlin. 2G ( A.A.) BerlindE 

ve Tı'ransız nskeri heyetleri, btitlin gece askcrt tedbirler alın-

111111111111 lll llllllllllllllllllUll lll UUUttUttlllll IU il llUllllf llllllllllUUl llllllllUtUlıil m anlar tarafından tecavtiz edi!-

1 Hitler mesajında 1 ~'!~;d.r.Almanlardan iki, . .,._. Alma~y 

ı neler istigor? v~~~:~.~ıa. Jsvıçre, Belçık~ 11 Paıis, 26 (A.A.) - llLikılıuet. Holandaya tamın 
Londra, 26 ( A.A.) - Daily Express gazetesil'lin son ı .. 5 ve 6 numaralı geri kıtaat 

tabmda bildirildiğine göre Nevyorkta Hitler tıuafmd;ın Sir cfra:dım silah aıtıuu aımağ~t ka- V8rdf 
Neville Henderson'a tevdi edilen mesaJ

0

tn ajU\.;rdaki madde. i i .,..,. 
~ ı ı-ar verm. Şuıa • Lahey, 26 (A.A.) - M 

i leri ihtiva ettiği zannedilmektedir: iki t ka ttldı 
ı gaze e pa bürosu tarafından tebliğ 1 - ngilterenin Versailles muahedesinin aon haksrz- p · 26 (A .. ) R · 1 arts, . .o.. - esmı ga- . t· 

i• h1darım ortadan kaldırması ve eski Alman möstemlekele- zetede bu sabah <.;ıl..cın bir kıt- mış ır: 

• 
rini iade etmesi şartiyle Almany" bu memleketle yirmi b,.Q Kraliçe bugün. har,iciye 

_ ,... "1: rarnameye tevfikan dahiliye na- da hazır olduğu halde AJnıa' 
senelik bir ademi tecavüz misakı akdetmeği kabul edecektir. zm Sa.rraut. bugünden itihıu-en 

çisini kabul etmi.~tir. 
2 - Danzigin Almanyaya iadesi lazımdır. ·•.Hıunanite" ve ••ce Soiı1'' gaze- Alman elçisi. bir harp 
3 - Koridordan bir Alman otomobil yolunun geçme- tclerhılıı kapatılınusmR kamr rinde Holanda kati bitar 

sine müsaade e<lilmesi mukabilinde Danzig limanında Po- vermiştir. nı muhafaza etmek şartiyle 
"lon~ya on sene müddetle bazı haklar verilecektir. Habat, ~ (A . .A.) - J.'ns ttmu- manyanın Hoianda hudutl 

4 - Kanun ve nizamın idamesi meselelerinin halli ve mi vallm·.ı, Fransız t.a,,·yareleri- · d -· · b 
'"'1!1~ ·• rıo.yet e ecegını cyan 

Almanlar aleyhindeki tedhiş hareketlerine nihayet verilme- le muntazam ham.: ıseferleri l n- eylemiştir. 
si için Almanya ile Polonya arasmda müzakerelere battan. pa.n ecnebi tayyaı·cJcrJ miistesıın Brüksel, 26 (A.A.) 
ınası lazımdrr. olmak iiıı:m-e <liğer bütiiıı tana. Leopold. Alınan sefiri Vol1 

5 - Almanya Polonya ile bu memleketin yeni hudut. rclcııin Fa!t topl'aklar1 iizN·indc-n vu kabul etmiş ve sefir keli 
lanm on sene için garanti eden bir ademi tecavüz misakı i uçuşunu yaluık etrui~til'. ae ihtilaf zuhuru halinde 
akdetmeği kabul eylemektedir. i Bertin elçisinin yanın Belçikaya karşı ne gıbl .. ............. 11111 .............. 1.................... . ""'""'"."'""'""""''""•• •erdiği izahat hattı hareket takip edeceğin' 

altrna alınanlar meyanında yaş- Bu münasebetle memnu mın-
Pa.ri~. 26 (,ıl.A.) - l<'ı•ans:t ir izahat vermiştir. 

ları 20 ile 45 arasrnda olan ihti- lakalann har talar Uzerinde ,· ·t 
hükıfımeü bngiin ()j.cledoıı sorırn Van Bulov. 13 birjncı 

yat efradı da bulunmaktadır. ;ıaret edHmh;1 olmasına binaPn +n 
Beı•lindeki büyük <'Jc,:iı-i Cou· 1937 tarihinde Almanya .... 

Bu sabah Berlin sokaklarında hiç bir pilotun bunları bilmema- ·ırıı 
ondi'e'a., Hitler ile Ucı·lindo ;\ nı,- dan Belçika ya karşı girişı 

pekaz faaliyet görUlmUştUr. Hu- sıne imkAn olmadlğı beyan odil- 1 · tığı görüşmeler hakkında tJlli- lan ve Almanyanm Be<; 
susi otomobiller•n bUyUk bir mektedlr. . bıle 

"<.: matı göndermiştir. tamamiyetini hiç bır veç 
kısmı kapalı sokaklara yığılmış- Pat ajansının bu Uaptakl teb- Bcfri 

Hu talimat., harici3 e ıınzn·ı lal etmiyeceğini ve "J ~o 
trr liği şudur: ~ · t e 

· Bonnet ile harid5e ucz.u.l'et i n- tam bir bitaraflıg4 rıaye 
Bu sokaklarm ağzında: •'Cl- Bundan böyle memnu mınta- mumi katibi Le~cr'nin Ba!:'\'('J~il şartiyle Belçika hudutıarlll~, 

heti askeriyece kapatılmıştrr" i- ka üzerinde görünecek lier tay- d -· · tık ı 1 tB" s na.Jooye ile bu ıoıahııh yaııtığı ayet e ecegmı na o :ı~ 
baresi bulunmaktadır. Beynel- yareye karşı ateş açı.lmcaoktır. . h""d" ·ı · tır ,,,. göt•iişmeler esnasında tcshıt c- u u resmen yenı emış · 
milel şarap kongresi mUnasebe- Varşova, 26 (A.A.) - Alman B .. k ı ?6 (AA) I{ll 

arazisinden ge,..cn Nord Ex clllml~. ru se' - · · -:det tiyle bugün ve yarın Tannen
bcrgde şenlik yapılacaktı. Bun
dan vazgeçflmiştlr. 

Müsadere cfe,,am ediyor 
Berlln, 26 (A.A.) - Otomo-

" - - Fransanm Bertin biiyiik eki- nin bu sabahki fevkala 
press bUtlln camlan kırılmıı; ol- ı tı d b"r t 

~i bu talimatı a.ln· almaz akı;mm an sının sonıın a ı 
du~u halde öuTa~a gelmiştlr. d'l · t· B t bl'g~de 

!'!> üaeri Bitleri zi;rarct. etrui~ \'c hn neşre ı nuş ır. u e ı 
Varşova, 26 (A.A.) - Mat- •· ı .. ı d ·ı kt dı·r· 

tallmftt.t.tı kendisini hahcl'fl111· cum c ~oy e cnı me e · 
buat Almanyada otınan Rolon· ctmiMtir. Ba~vekil, Krala devletin 

bl·ı ''e atlarrn asl"eri m"kamnt· yalıların maruı kaldı""ı fena · · · · t "'daf'." • ' • ~ " ' "' B<'ynıt, 26 < A.A.) - Buı·n.\ a 
1 
sının _cmnıy;e _ ve n:ıu . "w 

ça müsaderesi devanı etmekte- muamclelerd~n şikayet etmekte 
1 

e gjin Fı·ans.ı:ı \"<! bllh.- .. ı.;.t zanırı liTlacagı tedbıderı 
dir. ve bunlaı:m heı t.iirlii arnşl rr- l .~ te foke as~crlcrl ıı;dml"kt.e iU ilıaz etmesine medar 0 

Yine ciheti aslu!l·iycniıı emriy- ıııalaı·a, miiımdcrclerc maruz mus nı · ı .· · ıaı tJ h hŞ,ed1 
\<' \IJDUl'lM"<faıı karına ıı1kıınl· ıusıı:sı sa ııye er a 

le benzin istaı:ıyonlan hususi o- kaldıklarını luıydeylnmol<tedir. ' t.lni. uatık nla11 hır uroje 
mııktadll'. 

tomolıillere arlık hcnziıı satına- Hududu geçen Alınanlar etmi.ş_tır. Başvekıl. kralın 
m.n.\ttııiiır. A\raanyn<la.ld bütliu Va~~va, ~e ('.A.A ) Ofrt.rA noferbcr halde ılan cdeJl bi!" 'l\i\ 
benzin stokla.ruııı el ko~ulmuş- Jcnko mınlakasınrla Myslini"O U ıarnamesinm proJeSl n tl:l\tıı 
tur. civarında bir mitralyflzH hulu- lcmi§tir. Hüklı.met, sefer~ ~e 

BerJin, 36 (A.A.) - Alman- n:ııl biı: Alman deniyos1 ı .. eh R-p~ devam edileacğini ancak ~ei 
yada bulttnan Japonlar, lıilhns- razisinn ::drorcJ, bir kilometrP urun.ya FetSteum .. , nnn ahval ve şeraite göre t 
$a. kadmlarla çocuklar, hususi kadar ilcrJcmiştir. h b yesinc hasrolunacağını iı311 
trenlcırle Berlindcn hareket et- Almanların açtığı ateşe mu- UfUIRJtl: ceva ını !emiştir. Şimdiki halde e'" 

kabele cd~n t>olonyalıllfr' birin- u .. l_ b ki" .... almmış tedbirlerden başka. d mişlerdir. 

Posta servisleri askerlere 
tahsis olundu 

Bcrlin. 26 (A.A.) - D. K. D. 
bugünden itibaren lıiitlin no~ta 
serviSlerinin miinhn.srran sil{ı.h 

altına çağrılan askere tahsis e
dildiğini bildiıiyor. 

ci süvari aıaymıı meMup bir Al- rtnlt7t8 J lfuf bırler ittihazı mutasavver 
man ne Ecrini i.Hdilrınüşlorclir. y 16 (AA ) 1 dir. 

aı;ongron, - . : · - Burzos, 26 (A.A.l - İ" Deniyenin .diğer efratlı nıit- p l R h f ~ 
rcılyözU hıra kara k geri "eki'!- Ruzvelt, o_ onya . eısıcum '.ı' kabinesi bugün topla.naı·ıık ı 

runu~ ltendt mcsa1ına v~rmış tenıasyuııal vııziyeti tetkl 
miştir. 1o~d':1gu. c~vabı telgrafla .1:1tlcre !emiş ve hariçteki biitü~ ... ~ 

Polonya - lngiltere oıldırmıştır .. P:olonya Reısıcum- müml'ssillerine gön<lerdıgı 
WilŞIDUt !-ıuru Moscıkı, bu cevabında matta bir harp çıktığı tal' 

Halk, bugUnden itibaren on Londra, 26 (A:.A.) - lngilt.c· .:) ~ d d ~ ·· k t f fl~ ogru an ogruya mmm ·ern spanyanın kati bir bitara 
gün müddetle postayr kutlanma· p ı k ti nl~maı:ıı tliln h b 1 f b · t r re - o onya s. a · · · icrası veya u~ ir te i i eyın hafaza edeceğini bildirnııŞ 1 

maya davet edilmiştir. burada imzala:nmışhı-. usulü ile ihtilafın halledilmesr Bern, 26 (A.A.) - ts.vıçt' 
Postalnrnı normal şekilde iş- Vars,ova., 26 ~A.A.) - Polon- t klirı . · kah l ktecl" d1<1' e uerını u etme ır. riciyc nazırı Motta. Alın,.,.·· 

lcmeğe başl::ıınaları matbuat ta- c h · · "'oscı"cki> lnziı 1 ya um ur.r~sı 1
•

1 
• • .ı\merilra Reieicumhuruı, bi. çisini kabul etmiştir. 

rafından lllln edilecektir. K ı ' .~ d ki tcJ..-rafı ı l .. tere ra ına aşa"'ı a '"' !"lassa şöyle drmektedir: Almanya el~isi lsvicı:en~ 
Bcrlin, 26 (A.A.) - Havas: çekmı"şt1·,.. Sür b k ..Lfala aJ .. ·ı · · · , i~o Clf: r enen ~i-

1 
ful bitaraf kalması =rti e , Almanyaum bütün umumi t · V"' 

"Polonya ile ngiltere ara .. ın- • .. üncü Reich tarafından taliip renin bitaraflığına Aima.nY' 
valileri ve mebuslar Ilitlerin cm- 1 ki 1 -'t[ •~ ·· t tl · · • ,, c a • c O:oı ~la. mumıse ~ erı~~ı ~dilen gayenin haklı ve makul rafından riayet edileceği ı• 
rine ama<le Berlindo top lanmı;, 
bulunuyorlar. 

Bcrlin. 26 (A.A.) - Alına.n 

ırn~-:vetl<'ndıreıı palttm altına. h:ı- -,ld-.~unu beyan ettiniz. JPolon- 1 da verilen teminatı ye:nileıtl 
ldımctledmizin imzala1.'m1 attık- R · · 1.'. M · k" 1-.. ya eısıcumnltTU • ocıs ı. '™° 
ları ?:"U ~n·ada ma,je!4telerilte i'd na vermis olduğu. cevapta Po- Japonlar 

demir yollnrr afikcri oJmıyan memleket arn.~ındA yeni btıjp:ır lonva hük:Cı.mehnin P.olonya tle p 
trenlerin sayısını asgari hadde ·ı ı ... ~ b ı l" 'J" Al t d .. ..,;i, 1 l( as CUo'l'n U a:n aı;;ıııa.nm ( Ull• ~'i.manya aıasmdakİ ihtiJBfı man aft Q't"V 

indirmiştir. yada. biiyil'k hak ve aıdaıle• pren- :loğnadarı dflğruya yapr~cak yere atıyorlar 
Tayyare seferleri hakkında ~iıılerinhı ta.k\·iyeıdne hi:ıımet <'- :nüzakerelerle veyahut bir. teli- / 

hükümler kondu cıereğine k.&tl)•etlc kam hulun· f' be . 1 .. ·ı h-1l _ı:ı · Ticııçilı', 26 (A.A.) 
• t yın usu u t e aı ew tnesı .. d be . h du · ~ 

Berlin, 2G (A.A.) Hava ne· doğumu ıırzetmck i$tertm." . da. t ltl"f tın" g.an en i..'1 u ttan 1t-

zaretince lıugUn ne:;rolunan bir 
1i~ v rncsaJrm la de 1 b e. 

1
1
§ talebinde bulunan . 

kl Polonyada harp hldll'hit ::>ı~ugum esas r a enam e J ··L _ •
1 

. 
emirname ile Alman topra arı devam ediyor b k Wu- b·ıo· d" H apon nooctçı en tar ,_:lf 
üzerinde, Alı~an nskert ve hü- mu fa 1 0 gunu 1 ır ı.. e- to'k__ L'·--.J..;::, v.-r ablcsw 

Vaışova, 26 (A.A.) - BugUn ·· bi ok • 1 L_ ıuıaa~~ ve J-·.e nuz re ıasaniann nava.tını · k ·· "lm" 1 .. kümet mUcsı:ıesatına ait tayya
relerle memleket içinde hava se
ferleri yapan Alman tayyarele-

ri müstesna olmak lizere, hi~bir 
tayyare uçamıya<~ktrr. 

Uçu~l arına. milsaacle edilen 
tayyareler ele beş ytiz metred9n 
daha ylikscık uçmrynenkhıırdrr. 

Polonvada 

bütün Polonya harp hazrı:lıkla- 'curta~k mevcuttur. Ve siz kaç ere goru U§ ur. 
ıiyle nıeşguldU.r. Seferber etli- ve Alınan hükümeti Poknya Biıçok Almanlar hJ 

· • · b • . Tiençini terkederek me( 
len kuvvetlerın yek.unu l>ır u- hükumerı mntfmdan kabul edıl h k . 1 dif· 

k ·ı t ... _. edı'lmekte . •-- ·- ı·h h l . semte are et etmış er 
r:u mı_ yon an .... rn. . . ~ mı§ oran mus ı ~:. ~ care~ı- Tokyo, 26 AA.) ..,,,.,• 
diı·. Bütün otomobıller '\ie atı,u ne muvafakat ettıgıntz takdu- . A" ( bt·~ et 

,,_ 1 t K taat · .. . l . . ıneı Jansmm te ıg 
müsauere o .unmuş ur. 1 

• :le modern dunya mıllet erının .. Alm R paktıflıil 
k ı kt d . .. . gore, an - us · 

hudutlaPa sev o unma ıı ıı. -:laha mu~lihane ve daha mesu- "yl L~d· I ni .;a11 
D l 26 (AA) Bugün ..ı~ •• __ L_] 1. . zası e na ıs o an ye 

anz g, . · - ~~ m~~!.~r .teme mı u- Japonyanın Çin hakk , 
öğleden itibaren Danzig llma- ~lroe .. lerı .. umıon:n ıhya etmek vaziyeıini katiyen d~ı 
nında seyrüeıefain durdurulmuş- ,_ d 

Varşova, 2ti (A.A.) - Salahi· tur. 
yettar bir membadan bildirtldt- 3 Sahro atq edildi 

mumttun ur. ecektir 
Hatırlardadır ki Ruzveıt. ÇP.- y J · A a de 

aponyanrn vrup 
kosloV"ak buhranı esnasında da le . k L ·yetitt'l 

. . . rıne ar•ı oran vazı 
~ine göre Alman tayyareleri Po- VarşoYa, 26 ( A.A.) - Bu sa- bu suretle hareket etmıı; ıdı. 1. J > • • Avrıı~ 

. . . ınce, apon sıyasetı 
ıoın.•a 'arazisine m itema,diyen bah saat 6.45 de Almanlar Clar- Hanrıye nezaretmdc Alına - l . h' b" lAk ··stert11 . enne ıc ır a a a go 
tN'n.vilzlercle bulunmaktadrrlar. na hudut ~rakoluna taarrıı:t. ranıu wyet ,.c tasavvurları halt- k l ~ d . k" f eyfö' 

Si ~ d k" · '"l' kında hiı ..-u· na mal·"ınat 111e,·- c_e · yo un a ın tşa DUtı saat 14 de ve 17 de "Jle. etmişler ve ova.ya a ı en.. e- • u -

ı t l ~'leli tır. in kel" n.slteri tayyareleri Heli tcpeleııden üç sa vo top a mı~- cut. < egı r. ---------~. et 

Londra .,.,. Parisc dönmek üzere mağa df'!vam edilmiştir. İhtiyat 
atin gece yartf.'ı trenle Lening - zabit ve ctracimın evlerine gece 

yarımadası ile ·Gdyni:ı limanı ye !ardır. Hariciye nezareti namma süzl ru Moscicki'ye derin ~ıin:dı 
Leh arazisinin di"<>r noktaları Polonya Silezyasrnda k~in söylemeğe sal:'\hiycttar b1r zat teşekkiirlerini blldirıuış 0 

üzerinde uçuşlar yapmışlardır. ~lestwiclkic poslasıııa da Al- Ruzveıtin Polonya Reisicumhu- nu söylemiştir d h k t tmı·~tı'r teb1i~at, vapılrnI8,0tır. Gec·e sil&h ra a are .e c ~ . - J 



Rakamla bu .. Rus-Alman iktisadi! Ql.- RSA 
münasebatı f ünkü Avrupa j-An~; :::·R939-

(Başlara/ ı 9 uncuda) 

8 ( Baştarafı 9 ımcıuJa) yii imaline yarayacak bir hale 
OOo b. 1 t• · 1 Slerlln (lngi llz) 

ı.: '. • ır kilometreye 13,7. ge ırmişlerdir. 
ııvt 100 Uolar <Amerika) 
OO Sl'e mesaha: 41,300, nüfusu Onların bu hareketi, ticari eş. 100 Fransız rrankı 

·000, bir kilometreye 98,7. yayi vakıt ve wrr_anile imal e-

1 
ıuo Liret (lt:ılyuJ 

~koslovakya mesaha : 140.500
1 
derek siparişleri yerine getiremi 100 h'"ı~· re ırank. 

U 14.900.000 bir kilometre- lyecek mevkie düşi.:.rmüştür. Bı. ! ıoo Filorın (Felen .. ... , 
~05,5. (bu Jevİet mevcut de- /naenaleyh, Rusların yapacağı 1 JOO Hayşmıırk (Alman) 
~ r), muhtemel siparişleri Almanlar 100 Helga lBel~ik:ı} 

:ı.80 

131.52 
:J.31 :ı;; 
u.sı2;; 

:.!!l.i42j 
·ıu.5115 
r,o.-
22.307:; 

1.0575 

1 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

Rovelver fi~eği 
Kısa ve uzun 
Külçe kurşun 
Kalın makina yağı 
İnce 

" Gres yağı 
Vakum yağı 

" 

Miktarı 

15.000 

6.400 
5.000 
2.500 
2.500 
4.000 

11 -VAKIT 27 Ağustos 1939 

UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Adet 

m10 

.. .. .. 
,, 

Muhammen bedel %7,5 teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 
310. - 23. 25 

1856. -
1323 

600. 25 
486. 25 
920 

139. 20 
99. 22 
45. 01 
36. 46 
96. --

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Açık eks. 14_30 

,, 

" " 
14 
15 

" .. 15.:..:o 
" " 16 
" ,, 16.30 

.r - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 5 kalem malzeme a ık ek.;ilt 
usulıle satın alınacaktır. ç me 

llgoslavya rr.esaha: 248.700, dokuz ve on İki aydan evvel tes- 100 Vır:ıhmi <Yunan) 
Usu 14.100.000, bir kilomet - lim edemezler. Ha.lbuki ayni si_ ıoo Leva (Bulgar) 
e 56 1 ıoo Çekoslovııl\ kıırııııu 

,6, p~rişleri Ingiliı ve Amerikan fab ıoıı Pezeıa 1 ı,ıı:ııl\ , 1 

1.5275 
1.247;; 

JI - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksileme saatleri hizalarında ı d 
m - Eksiltme &-IX-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mubaya,fa.:~~r .. d k. 

1937 . . . rıkaları en geç üç :lört ay için.-ı ıuu z.ıoıı tl.l· hı , ı ., 111 
y sen.esı vaz:yetınc nazaran de teslim edebilecek mevkidedir 1110 Pt·nı;ö ı ~1ıwıu ı 

t.1.7'.! 7:; 
2:t2u 

alım komisyonunda yapılacaktır. u. t:ı. sm e ı ıı trı.a ;arıç oltlugu ı:alde ~vru. 1 Almanların harı: maideye o. J ıou 1.(•y c Hunıl·rı) 
2:1.9173 

0.87 

IV - Şartnail'leler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 4,0Q~~,.. m ~sa.h:u sathıyesı lan ihtiyacı gayet büyüktür. Bu ıoo Dın ıu '' uıw.,f:J\ J 2.8:l75 
:!9.9072 , Nur l.ıl-.metre murabbaı - ilibarla Ruslarla behemehal ya 1 ıuu bveç l\uronu 

lt:s . u~u da 335 mil~ondur. . kmlaşmak icap ettiğini anlamış: j ıou Huble ı !'ıuı· yı·ı ı 23.37i5 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edileı;ı glin ve saatte %7,5 güvenme paralaril b . rk 

mezkur komisyor:.a gelmeleri il~ olunur. (64ll) e ır 1 
tc 

.,.~:-;..:.n Avrupadakı ~esahaı 
1 
!ardır. Neft, demir, bakır, deri ve 1 * * * 

~u~ 21·247·300 kılometre saireyi Almanlar şimdilik Ame- --- istikrazlar I - Keşif, şartname ve plam mucibi.rı,ce Kastamonuda yaptı- EGE TiYATROSU 
TE:'.l!SlLLERI 

.rondu ç . d ,
1 

t• .
1 

A - ar. Erganı rılacak idare binası inşaatına 7-VIlI-939 tarihinde talip zuhur ,,""'oaı olup umum nüfusı; Hi5 lrı· kadan tedarı"k e• ;yorl 
Utya r A eK e\ e 1 1 e - Ticari bilanço1arı daima AL Sıvas · Erzurum ili etmediğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuııtur. 21! A.~uslo~ p:ıznrll•s i 

:ıl;ş:ımı Kasımp:ı 5 :ı 

sinemo~ııııl:ı : 
(Son emir • }" UI' uııl) 

S. Alilliı Re\'Üsıı 
S:ıbri.re Tokscs kon ı.cri 

llıııı 1 rn an Ya Ya ilhak manyanın zararına olduğu halde rurk borcu 1 peşin Il - Keşif bedeli 23692.45 lira muvakkat teminatı 1776.93 
~ ve Karpatlaraltı Ukran 1 Almanlar bu madcelcri Ameri- - liradır. 

letı· carlarla meskun olan Çe~ kaı,ian a.lmak zaruretinde bulunu l I 
t?praklarmda ya§ıyan nu lyorlar. ~İmdi Alm&nlar bu mad. ff lCaret ve Zahıre Borsası 1 II - Pazarlık 5-IX-93~ salı günü saat 14 de Kabataşta 

ıı bır ·ı ·· Ilı b. k" · :.- Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yıtpıla-
aristanmı/oı~ uç Y ın_ .~gı deleri Rusyadan xompasyasyon 26 • 8 - 939 caktır. 
:ıı, h . ~ra0 ına. geçr.r_ıı11~ır., tisulile almak i~Uyeceklerdir. · IV - Keşif, şartname ve p!3.nlar her gün Levazım Şubesi 
i avalıs~ 5~ 0 .tın nufm;la Her ne kadar son Alman_ Rut FlYATL.'.R !zm ~tana verılmı 'tır. t• • 

1 
. . veznesinden ve ir, Ankara, Kastamonu Ba.§müdUrlüklerinden 

At ~ 1 ı.c. arı an a~mıısını:: mahıyett he. 118 kurucı mukabı.linde alınabilir. 

n \SfT nJZ.\ 
T~. Sı\Ul Tr: ı.; 

fı•pch:ış ı h:ılıçe. 

Jiiııdc lııı gerr.· 
llhSTE <:ELEl'\ 

"" fluğdııy yumuşak 5.32; Buğday ~ 
tnanya büyümüş ve nüfusu nt.z anla~ılmanuşsa da Ru~lar kızılca 1.3.t _ 5.08; Arpa yemlik V - Münakasaya girecekler pazarlık için tayin edilen gün ve 

J1I!; llı!Jyon olmu~tur. Macarista • ı b~ynelmilel pazarlara bu ham :ı.:;ı; - 4.01; Arıın Anadol ı; Su- saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur komisyona 
niifusu da on buçuk milyon 1 maddeleri gue:len ve dolarla sa_ ~nın 17.20; Fındık ic 45; Tiftik gelmeleri. (6625) 
l•~ur. 1n:;iltcrenin müstem!e- 1 tıp durma!::ta iken kompa..c:ıyasyon nrnl 95 - 106; Yapak An:ıdol 5 ı; 
tle birlikle umum nüfusu 530 usulüne razı olmadıkları ta - Zeytin yağt t. ci. 44 kuruş. 
~Cndur. biidır. 

.., ""r.lt nesriyat: 

Binaenaleyh, 1!?°35 ve daha ev
velki senelerde ohkğu gibi, her 
ne kadar iki dC'v!et arasında res 

GELEN 
Arkitekt 

davası 
men bir anlaşma :mzalanmış ise 

V . (Baş tarafı 5 incide) de, bu anla~ma hükümlerinin ye. 

ı akıt geçikmişti. Reis dig.~ er rine getirilebileceği ümitleri çok 

570; Arpa 7; Y:ıpak G2; Un 64; 
Zeylin y:ığı 25; Fosnlye 9; Tif-
1 ik 3; Keten tohumu 7; Ke
pek 90 lon. 

Gll>EN 

Dokuz yılclanberi intişar etmekle 
olan bu derginin 101 - 102 nci sayı
lan zengin münderccat ile çıkınıştıı. 
İçinde Mimar Samih S:ıimin Ankara. 
da yaptığı (Koçhanı), .Mimar Seyfi 
Arkanın Taksimde (Bir :ıp:ırtım:ım), 
Zeki Sayl'ırin Anknr:ıdıı bir npnrtım:ı. 

tıl azdır. 'h arın sorgusuna geçmeden -------------- Kepek 101; Tirlik 10; Afyon 
akeıney· t ı·k t k · t •• ıd .. • 8,112 ton. B ı a 1 e me 18 e- o ureı1 sevınç nı, )fiinci Tanverin Kadıköyünde bir 
Una mevkuf bulunan Yu- •--- ------- ---·· evi ile modern hava meydanlarına 
~İYa Ônişin vekili Sadi Rı- Londradaıı yazıldığına güı·e, s-u-ı-·11_l_: ~-·1_.:ı_ö_' l_r:ı_ü_ş_tu_r_. ______ ail bir yazı ile Zarif Orgunun (~lu-
§ıddetle itiraz ederek: .Midleks 'de IIcston tayyare mey- 1htiya .. adam Frankfurt'tan ılanyad:ı eski Tiirk evleri), Taş kap· 
'• E f dr..nında Erncst Hayumau is- • ' bindiktea '!arım saat lamalar, haşk:ı rneınlekcllrrde miın:ı-

..._ g~ er mevku tutulma ' ri faaliyet ynzıları ile, Cumhuriyet 
>~ • mı·ııclc ""' .. ,,·ı~ .. ıaı·ıııcla lJiı· Alnıaı1 ~ 111t'" o• r • ..ı•-lı l<oltuk' sessiz-'-<l e b d•V 1 ..,.., ., '' "' .... "' Halk P:ırlisinin Ankara resim ı;ergi. 
t~ı.ı." e ep ıger maznun arı1n oğlu ve lnzı babal:ırmı bekler- cc can vermiş, faciayı gören gar- si, Xofın Vekaleti teşkilül katıunu, 

3 a cekilmemeleri ise, A -rı~1 ~için sorguyu gece ya- ken tayyare S. O. S . işareti ver- son, pilota - :yeti ı.:: c::nniş ve lıeynelnıilcl mimari kongreler ve 
l\a, k miş ve bir yolcunun ölmtiş ol- o . u Jrnltukta sessiz- malzeme piyasa cetveli vardır. 

ad.ar devam ettirin ! .. n t 1 k .k .l • • • n 1 

D 
duğuıha btt18"-.n~tit.. f-V c<ı-di a l arak başka bir ycr.c u sana ,.e <' nı uergısını e e-

cd· T ıliyclcrc, Nafıa ~fiidfirlüklcrine ,.c 

0 
~ • ı. u:rynre yere indiği zaman ... nkledir hayatı devam ettil'mek s:ın:ıtl:ı ilgili kimselere ıavsiye ede-

tB~ eıs: zavallı çocuklar babalarının ce- ·i ~in her çareye başvurmuş, ölü- rir~ 

'-Fakat efendim, buna madjı:'Jcl . n \ ""lamhyabilmişl erdir. nun ağzına allrnl akıtmış ve 
:en iınkan yoktur. Bir insan Mösyö R a ynman tayyarede tayyare yere inip doktor gelin- Askerlik işleri 
7tntni.llünü ~şar. E~r.ı de 1 sevi ııcindcn öl nıtiş idi. ceye katla~· tam iki saat öl linll n Fatilı .tsl•erlik Sııbesindcn: 
~;t lllesai saatini hayli geç- l!ö!'l;rö : ... uıan, Alman ol- kalbini u!?;uş ~urmuştur. Fakat 1 - nu yıl askerlik ça~ına giren 

. ., nıasma rağmen senelerce Nazi- bütün gayretlere l'ağmen Rayu- :J35 cloğurnlularl:ı tahsil ve sıhhi se-
~ e ler elinde inledikten sonra niha- manı kurtarmak mümkiln ola- hcplerden ötürü ertesi sr.neye bır:ı-
• devabmı verdi. Mi.iddeiumu- mamıstır. kıl :ı nl::ırın son yoklamasına Falih :ıs. yet ~\lmaryadan cıkmağa, ser· 
,, ı. e talik edilmesini istec!i. · 1 kcrlik şubesi binasında toplanacak 

il> •VJahkcme kısa bir isti~.::rc- Lrnc:• yaşaL wa ve senelerdenbe- Raynman h '.:' ":->ten evvel n- !l.19 yılı :ı~kcrlik meclisinde lınkıl:ı-
ri görmc:liği çocuklarını gBrmc- gillercde ya!" .. amakta iken 1914 ~ ı 1 <'~ağıclaki kararını · a' ır. 

111 ·' ·afiak olabileceği bir sı- de Almanyuyn dönmüştü . . Bu 2 - Yoklamanın haşl:ını::.ıct 1 Er-

[11 • • • • b ' esaı s::mtının ge"mış u. 
asına ve sa3t de 13 Ü ge ç-

t olmasına ve daha mühim, 
~·acel d"ğer duruşmab.r bıı
~asma göre dunışmaya da. 
11.~la devama imkan görüle
iş olduğundan bizzarur ta-

~e: ve evvelce tahliyelerini 
•ııış bulunan Yusuf Ziya 
't. Tahir Kevkep, ve Neşet 
,lllgile isna~ olun3.n su-larm 
ı· 
.' Ve vechi taaddüdüne ve 
~~ son tahkikatta mebadide 

1.nulmasına binaen şimdilik 
~l'e taleplerinin reddine, 

r'l'ede ekseriyetlt>, talikte 
\kla kmar verilerel: muha. 

'! 19 Eylul saat 14 e brr:ı. 
1~tır ... 

rnda müthiş hC?yecnna taham- kere tekı·ar lngiltercde yaşamak itil 93!l lıilinıi :ıo Birincileşrin 939 

m:ll cderııiyerek kalbi dıırınnlc miisaadesini almıştır. ıllır. 3 - Yoklama cum:ı, pazartesi, 

Al f v k' il ""'· ..1 ı;nrş:ımha olmak iizere haftada üç 
nıaart e ıg lnuen: ~Üll s:ıbnh s:ıal (9) dan sant (12) ye 

knclar ılcrnrn rıleceklir. 
l - 22ö9 sayılı kanunun tatbikine tlair olan talimatna- .ı _ Tecile tühi re-;mi ve lrnsusi 

lll f: j'C göre ilkokulların 4 Uncil ,,.,~ ;; inci sınıflan için iki elit- ukullartl:ı müdavim okurların kayıtlı 
ten müteı;ekl{l! biı· Aritmctllc ki1nhı y:ızılınası mlisalıakaya lııılıııııhıkları nıcl.tl•plerdeı\ usule uy· 
Jwnulruuştur. uıın fotoğraflı, tıı sdikli vesik:ı gelir-

rııcleri l :izıındır. J 
::: - MUsabaka müddeti 1 Eylül 9:rn dan başlamak ve 2!l 5 - Yüksek mekteplerden mezun 

:3nbat 1!'l4fı pcrşenıbc'günU akşamı lıitnıek uzcrc altı aydır. vüksek ehliyelnıınıcli olanların ,ın 
3 - !\Ilisabakaya iı;;tirake l<arıır Yerenler 30 1kiıwitcşrin İkiııcilc'~rin 939 do yedek subay oku-

1939 pcr:;;~nıhe gUnU akşamrna kadar lıir dilekçe ile Maarif !tına J.(il;11cl!'l'i emri icabından bulun
\'0.ldlliğinc mt.:racaat ederek bu mUsabalrnya girecekler def- lııuğn cihetle bıınlnrın askerlik mecli-

1 sine müracaatla hemen yoklamaları-
terln~ adlarını yazdırarak bir numııra alacaklardır. k ııı yaptırmaları, gelmeyenler hak ·ın· 

4 -- l\llisı:..bn ka da biri nclliği kazanan kitap serisi 3 yıl ıhı katıunt muamele yapılncağı iliın 

sUı ~ ile olrnllrda okutularak ve mUellifine her yıl için biner olunur. 
lira u11ii hakkı verilecektir. !kinci çıkan kitap serisini yazana -------------
hi; fl1>faya mahsus olmak Uzere birincinin mllellifine verilenin Halkevinde konferans 

1 
bir )ıllığı, llı;Uncil. 4 i.incil ve 5 inci çıkanlara da bir d c rayaı.)e/ıremiııi llalkeıtiııden: . 
muh,.u:: ol:nnk Uzerc dörder yüz lira mükafat verilecektir. :-ıo Ai:ıı s.ıo-. B:ı~k~ım:ıııclnn ~1e:dıı_.~ 

· · · · ·· . ıııuharebesı zafc:-ıııın 17 ncı :u!Uo 
5 - Mtisabalrnya gıreceklerııı eserlcırını Uçer nusha olmak üzere .. .. .. 1 , .. 10 c"'ımı'•de ı;aaı 

l
ıııımu ıııun:ıse H~ ı~ • ,, • · 

m:ı mc ile ve kAğıtların yalnız birer yUzilne yazılmış olarak '.!I de Kilnps:ır:ıy şubesi üyelerinden 

Maarif Vekilliğinden: 

Yodvil 3 perıle 
Salı : SE1'\'0LUA 

1 - 2259 &ayılı kanunun tatbiki.na dair olan talimatna
:ueye göre ilkokulların ( Uncu Ye 5 inci sınıfları i1:in iki cilt
ten mliteşekkil bir Tarih kitabı yazılması milsabakaya 
konulmuştur. 

2 - Mtisabaka müddeti 1 EylUl 939 dan başlamak ve 29 
Sub:ı.t 1940 perşembe gUnU akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - ~.rnsabakaya iştirake karar verenler 30 1kinC"itcı;rin 

1939 perşembe .günü akşamına kadar bir dilekçe ile l\la:ıl'jf 

Ve le) iliğine rr Uracaat ederek bu mUsabakaya girecekler def
ter~no adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Mlisabalrnda birinciliği kazanan kitap serisi 3 yıl 
silre He okullrda okutulacak ve mUellifine her yıl için biner 
Ilra telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana 
bir defaya mahsus olmak üzere birincinin mUellifine verilenin 
bir yıllığı, UçüncU, 4 Unc\i ve G incl çıkanlara da bir defay ı' 

mahsus olmak Uzerc dörder yüz lira mUkA.fat '\"erilccektir. 
5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak lizerc 
ma'.tlne 11e ve kdğıtlarm yalnız birer yUzline yazılmış olaraı~ 
MaP.rif Vekilliği Neşriyat MUdUrlUğUne makbuz mukabilinde 
vermderi y~ya göndermeleri ltızımdrr. Kita.ba konulacak re
sim, şekil, grafikler \"esairenin asıllarmın yalnız bu nUslıalar· 
dan birine ve yerlerine konulmuş bulunması kltfidir. Müsaba
kaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nUshasın1 

~erecek veya göndereceklerdir. 
6 - Müsabakaya girenlerin eser mUsveddeleriyle birlikle 

eserleri kabul edildiği takdirde eserlerini ilfın edilen tem lıak
Jn mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek 
Maarif Vektlliğine üz yıllık bir devre için t erkettiklerini ve 
kita!nn o devre içindeki her basılışrnm son tashihlerinin 
kendileri veya ~: t>ndi mesuliyetleri altında tnyin edecekleri 
diğer bir z~t tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tas

dikli bir taahhüt senedi Yermeleri de lazımdır. 
7 - Kitaplnrda bulunması lazımgelen ııedagoj!lc. ve tek· 

nik vasıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek 
tnahhat s enesi formtilU l\laarH Vekilli{tl Neşriyat MUdürlil
ğtinden nlmabil!r. Mektupla isteyenlerin altı kuruşluk post& 
pulunu a.ı birlikte göndermelel'i H\zımdrr. (3487) (5836) 

Devlet 
Umum 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

--Emm-~-
Mülga Denizban.k tarafından 1939 senesi için muteber ol. 

mak üzere nama ve hamiline olarak eşhas ve mües:::esata verilmiş 
olan gerek şehir hatlarile İzmir körfez vapurlarına ve gerek u. 
zak seferler vapurlarına mahsus parasız paso ve serbest seyahnt 
varakaları 30 ağustos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. 
Bu paso ve serbest seyahat varakalarmın 30 ağt:!stos 939 tarihi. 
ne kadar İstanbulda işletmemize ve lzm.irdc şubemize ia:iesi rica 

olunur. (6693) 

~\lsuf Ziya Oniş bütün mu
erı,e sı• fömda hep başı :;. 
tı~ ıeğik düsün - eli ve kede rli 

ı abiye bin:lirilirken ken-
• ~· gô,.:-r.eğe gelen dosthrma 

ır tebeasümle elini sallaya. 
ti$ ~a ediyordu. 

Mı:ıu • if Yek illiği :-.;-~ ·i ,.:>t ::\liicllirJU ~üne makbuz mukabilinde \Bay Crv :ıl O<lyakm:ıı tarafınılan bir 
vermeleri Ye~·a göndermeleri Hlzrmdır . Kitaba konulacak re- knnkr:ıııcı verilereklir. Konferansı 
sim, şekil, grafikler vesairenin asıllarının y:ılnız bu niislıalar- ınüleakıp gösteril ~oıu:nuı ~:ır:ıhn-

. dnıı bir piyes temsıl edılcceklır. Hcr-
rl an hivine ve yerlnrine konulmuş bulunması l~fıfidır. Miisaba- · .. 

Umum Müdürlüğümüz münhalatrna doktor alınacağından 
talip olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat İşleri Müdürli.iğünc mü

racatları ilan olunur. ,,, 
Ca.ı t ı I"b" .. I s. n.snr<'V ' u unun 
'onaresi dün y.:\rıldı 
" ı"~latas:ı.rP.y k!i.a.ıü d;.i:ı fcvka-
•~ b• 
~: ır içtiı~1a akılcJ<'n'k is tifa 1 

·~ olan eski idare h ..:yeti yeri- ı 
;cr~is.ini seçmi§lir. 

11~tıı ıdare heyeti şu zevattan j 
h ~p olunınuı:lllr: 1 
•eıs: Ad.nan, 

~l)ııınıi katip : f\tuslih. 
nc1 "a \ı Plan: Menmct. 
ıt1ıı ı,e~edar: Arif. 

'" ll' •1asip: Cemal. 

kaya bm;ılmı~ bir kitapla girenler de kitabın Uç nHshasm: 
ke~ gclchtlır. 

vcrr>t•e!. voya gi'\nderereklcrdir. Davet 
G - Müs:ıbaJrnys girenlerin csr>r JUliı:;\'cddeleriyle birlikte / b 1 •c - dd . ,·ı·;t;ı·nd~n· .~lnıı 11 " ıı cııımrım •v ~ · 

eserlP.. i ' .abu! ~dildi~! takdirde eRı>rl e rinl ilfin edllen telif hak- htanbuld:ı ı:ıöslcrdiği adresle bu. 
kı mukabiiir.tle ve her tUrlU tasarruf hakkından vazgeçerek lıın:ınınynıı ye bu kere İstanbul hii
l\Iaarif y-. '"!Jliğ"ine uz yıllık bir dene için terkottiklerini veıkirn ıı:ımıetliğine tayin kılına_n E.r
kilabın 0 devre !çimleki her basılışının son tashihlerinin znruın eski h:'ıkiın n:ınızed~ .Şuayı.~ 
kcndile-:-i .,· .-.y-ı keneli mesullyetleri altında tayin edecekleri I Kord:ın'ın nccle ıneınuriyetımıze mu· 

l ğ Ö ··t ·· • terlikten ta'" racaııtı. diı'.;'1t' bir zat tarafından yapı aca ·ını g s eıır no .,- ----- --- - - - - --
dikli hlr tar.hhUt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması Hlzııngelcn gedagojik ve tek
nik vasrflan gösteren şartname ilcı noterliğe tasdik cttirilt>ce l;: 
taahlı iıt senesi formlilü Mııarif Vekilliği l'\eşriynt Mlidiirlli · 
ğiin<l<'ll niınrıhilir. Mektupla istC"yeıılcrin altı kuruşluk posta 
polunn ıla hirli!(t<' ı:?;iinclcrın<'lPri lfızımclır. (3·18 8 ) (57!3i) 

GOZ llEKlMl 

~d'-'rad Rami Aydın 
P ı7:'1 rd:ın hn5ka hı>r ~iın ~:ıo1 '.! 

nı kaılnr T:ık~im · T:ılimh:ını> l'r1 
ııp:ırtırn:ın No. 10. Teellon : 4 lj53 

ı - Nüfus hüviyet cliıdanı. 
2 - Ahvali sıhhiyesi iyi bulunmak. 
3 - Mütekaitler için (sin tahdidini aşmam1ş bulunmak). 
4 - :Mütekaitlerin senedi rcsmileri, bonser\'isleri. (6749) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftah~t mecmua Türkiyenin yegane rakip~iz gazetesidir 
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----------------------------------------------~ -------·----.. 
Loııdra ve Farisi ıı en meşhur 
fabrikalarından gt•len lı:ıyanlara 

mahsus mantoluk, rop ve kostüm 
Lan öl'liik yüksek fantazi rodier, 
'.\toreau, harris, twcccl ve saire 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda : 
YÜ~LÜ KU:'lfAŞLARI~ emsalsiz 

çeşit, cins YC renkleri Beyoğlun-

·c .. 
ıhı TIAKER mağaznlarıncla her 

1 
ycrılcn müsait şartlar ve ııruz 

fiyatlnrln sal ılmaktııılır. 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar" 

da ishal. gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. ----
Dün ve yarın 

tercüme küfliyah 

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

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 
7 nd aeriden 
61!57_7 kitap 

61 • Vikontun ölümü 30 
\ "· . ~ 62 Leneıt II. ı. 

anz B slegıci nl r 
63 uta ı. 
64 Evlilik 20 
ô5 Gizli Pamuk harbi 50 

Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurflanmaı. 
66 Bizans tarihi 1. j Umumi Depo: lN GlLIZ • KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - İstanbul Perakende Satış Yeri: Bahçekapı Zaman ltrryat Deposu. 
57· Senyolbeos Avrupa fi(' • ., •• - .. 'Jf ı-.. . .. "'1# .. Jstanbul. lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

ADYOLiN 
... Kullananların di~leridir. ................................... 

Diş tabipleri digor ki: 
"Dişlerin ve ağzın sıhhati, sabah, öğle ve akşam her yemek
te!'l sonra günde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir.,, 

~~~'.~~....:::x:..._.-.. . 
~~@:~*~~~..-..p.~~~ r 

1 OSM~~.~L.~.~~KASI ~ 
1 ' 

~ 
~ 

!ESfS~ T_AR fH i 1 863 
St.atüftrı-vt Türfdı-e Cümfıurirtti ili! mün.?kiı mukdVPll!n.ımrsı 

2292 Numaralı 10/611933 tarihli karıımTa t.ısdık tdilmısıır 
l 24.'611933 rarıhlı 2435 Numaralı Rr~mı <Jautr ) 

M Sermayesi: 10.000.000 ingiliz Lfras• 

r.~ . ıhtlvat akresi : • 1.250.000 lngiliz Llrast 1 
~ , ~ ·· .. 
:ı'f Türkiyenin başlıca S eh irlerinH 

~· t PARIS. MARSILVA ve NİS'de 

g_ıp MISIR. KH>RIS. YUNANİSTAN. IRAN, IRAK, FltlSTIN 
il.tf.·.1 'LONDRA ve MANÇESTER'de 1 
a;r "" MAVERAV I ERDÜN'de 

ı Mer1cn ve Şubeler) 1 
~ Vl!laOSlAVVA. RUMANVA. VUNANISTAN. SURIVE. LÜBNAN , 

ffi{ Filyalleri ve biltün ·Dünyada Acen1a ve Muhabirleri vardır . 

fil{ Her nevi Banka Muameleleri vapar 
Hesabı car. ve mevc'ua ı hesapları küşadı 
Tıcari krediler ve vesaıklı kredılc r kü~adı 
Türkıve ve Ecnl'bı memleketler üzerıne keşide senedat ıskontosıt 

Borsa emırlerı. 
Esham ve tahvılal, allı~ ve cmıaa üzcr111c avanır.. 
Senedaı lahsılatı i)<! saire. 

En vükSck emniyet şartlarını haiz kiral ı~ 
Kasalar Servisi vardır. 

t'i yas oıının en müsait şutlarH'.; ( l<um&arah vev;t 

SAH1BI : ASI!tf US Umum Neşriyatı idare eden: 
Basıldığı yer: VAKi T !\fatbaası hakkı tar;k us 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

J.-- Kız a 
Ahmet Oluşudemırin 24516 hesap No. sile Sandığımızdan 

aldığı ( 420) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vade.sinde 
borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No 
lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddes1ne göre satıl
ması ıcabeden Yenibahçcde eskı defterdar A hmetçelebi yenı Ör. 
dek Kasap mahallesinin eski Seydibey yeni Akkoyunlu sokağında 
eski 8 yeni 22 numaralı kagir bır evin tamamı bir buçuk ay müd
detle açık artırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapı 

lacaktır. Arttırmaya girmek isteyen (138) lira pek akçası vere
cektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica
rcsi ve taviz bedeli ve tcllaliyc rusumu borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 1- 9- 939 tar ihinden itibaren tetkik etmek isteyen
lere Sandık Hukuktşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. Ta. 
pu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dos
yasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şey! öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 16-10- 939 tarihine miisadif pa· 
zartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 da11 12 ye 
kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edi
lecek bedelin terciiıan alınması icabedan gayrimenkul mükellefi
yetile Sand1k alacağını tamamen geçmiş olması §arttır. Aksi tak
airde son artt.ıranın t.aa hhildU bak1 k alma.K ~artıle 31-"l.U::-,,939 

tarihine müsadif salı günü aynr mahalde ve aynı saatte son art. 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra
nın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahipler in.in bu h"lklarmı ve husu· 
sile faiz ve masarife dair ıddialarını ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bild_irmeleri 
lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylasmasmdan hariç 
kalırlar. Daha fazla mallımat almak isteyerılerin 938 11142 dosya 

ı numarasi!e Sandığımız Hukuk l ~leri servisine müracaat etmele
ri lüzumu ılan olunur. 

* * * 
D/[(KA T 

Emniyet Sandığı: ::;andıktan alınan gayrimeııırnıu ipote1;: gös
termek isteyenlere muhammınlerimizin koymuş olduğu kıymetin 
yüzde 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına ka. 
dar borç vermek suretiie kolaylık göstermektedir. (6743) 

Çorum Vılayeti iskan Müdürlüğünden: 
Mecidözü kaza merkezinde yapılacak göçmen evlerine ait ka 

palı eksiltme ilanıdır: 
6 - 9 - !>39 çarşamba günü saat (15) de Çoruıyı iskan müdUr 

lüğu eksiltme komisyonu odas;ında ihalesi icra ~ imek üz~rı 
(32460) lira keşif bedelli Mccidözü kaza mer kezinclc yeniden ya 
pılacak (75) çift göçmen evi in~aatı kapalı zarf usuiiyle eksilt 
meye konulmuştur. 

Bu inşaata lazım olan ker~stc idarece verileceğinden kcşı~ 
bedeline dahil değildir. Eksiltme, h ususi ve fenni ı,artna.me ve 
keşif lıülasasiyle buna müteferri diğer evraklar Çorum tskiiı 

:\füdürlüğünde ve Ankarada İskan Umum Müdürlüğü fen heye 
tinde ve Meeitlözü İskan dairesinde gör ülebilir. 

Muvakkat teminat (2·134) lira (50) kuruştur. İsteklilerin 

Hastabakrcı hemşiref er 
Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanı !maktadır. Okul geceli ve pars. 

dtr. Okul, genç Bayanların hastabakıcı ve ziyar<:tçi hemşire ye· 

tiştircrek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan IIlU· 

esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler bıl· 

susi doktor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. lı;te~· 

lilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmış 0 

maları şarttır. Diğer şartlarım ızla daha fazla ıı.ahat içi::ı yaıl 

ile veya bizzat Istanbulda Aksarayda Haseki caddesinde nkı> 

direktörlüğüne mürac'aat edilme~i. 

~c.. \ ataıı \'t' l'ıırk\·n·t' \'1:\'lrt.'ııın aılı 

1 K.ıtlcr ı \'ollt·rılı•ıı I "' ""il I ' , 
ı <ılııııpl\:ıtl o\unııırı \ılıtan .. ~ır 
3 Kıll•nııı, r ... rr .. • t''ı·arı ı<iıılopın'df"nl r. V, 
t ' UMo,ı.ıqu 't.'}ahııl nollıırı a. sıırı 1 1 ~ 11:! 
:> :;ı:ırk Ek,pr1:,ınıle rırı;nı·I n;tırıslıe den) V. G. 31iU 

6 Eırıı"k \ illU'U ( l'ro,pt'I \lı•ıı ıııc"dı·ıı 1 ll;ıyıl:ır nıraı ti4 
1 lkı ııll'rıılı•kı·llt' ııırk;ıı; ımıı ( \lulılı•tıı rııııı-ılırJrrıknJ 

-. 11 1111•1 Elirt·rıı 352 
il '>1,111 lior"ııı ı t·oıı ı.ukııı· ı ılt' ılı•ıı ı I· l'l lıı l\arılc~ :~ili 

ıl "·ılk .ı' tııkayl'lı·rı ı "aılıek" leııı ~ı~azı .a. ıırııı·ı ı:W 
:-ıuıı EJılı,alıp rııutıurt'lıı•krı (Kollııı' lı·ııı a.ııım•ı l~rl'lll 

Fıubol kaıtlelcrı :'\ iıllıl't A ouus 

3oğaziçı Lısesi Müdürlüğünden: 
Lıse ve Orta okul bütünleme ımtıhanlarma ı Eylül ~U 

ma günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eyhil Cumartesi guJl 
Oa~Jananro-71 •J.,.ilj ta!PbeV,e bi!cfi~jljr ----------------- - ------~ 

teklif mektuplannı 2-190 savıh arttırma ve eksiltme kanurıı.ıtt 
hükümleri dairesinde 939 y;lına ait ticaret oıiası ve bu gibi i~t' 
yaptığına dair a it olduğu dairelerden alacakları vesikalarla ti: 
likte 6 - 9 - 939 çarşamba günü saat ( 11) de kadar Çorum ts 4 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (6t· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-=iiiiiiiiiiiiiiiiii::iiiiıii~i:.ii.:i.ii.ii.:.:.ii.:.:.:.i:ıiı:..ii-ıi:.-:-ı:.:ı::::: .. ~---------.· ................ ~-ç orum iskan Müdürlüg" ünden : • 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mıl::roplarını kökünden temizle'" 

İskilip kzasına bağlı Karadibek ve Alagöz l.öylcrinde yal't· 
mck için HELMOBLÖ kullanınız. lacak göçmen evlerine ait kapalı eksiltme ilanıdır. 

6 - 9 - 939 ~arşamba günü saat (15) <le Çorum lskan 1fü
dürlüğü eksiltme komisyonu odasında ihalesi icra edilmek iizc
re ( 17723) lira ve ( 20) kuruş keşif bedelli lskilip kazasına bağlı 
Karadibek ve Ala göz köylerinde yeni<len yapılacak ( 40) çift g liC:: · 
men c\'i inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş~ur. 

Bu imıaata lazım olan kereste idarece verileceğinden keşif be
deline dahil değildir. Eksiltme hususi ve fenni ~artname ve ke
ı-if hi.ılasasiyle buna m\itcferri diğer evraklar Çorum İskan :Mii
rliirlüğü11de ve Ankararla İskan Pmum Mlidürlüğü fen heyeli,1-
de ve tRkilip Jskan daires;inde görülebilir. Muvakkat temin<ıt 
!1320) lira (21) kuruı:ıtur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 2490 :;;ayılı arttırma ve c•k
siltmc kanwuı h ükümleri dairesinde 939 yılına ait tic:ıret odı~sı 

ve hu gibi işleri yaptığına dair ait olduğu dairelerden alacakları 
V<'Rikalari& birlikte 6 - 9 - 939 çarşamba g-ünü saat (14) de ku
dnr Çorum t ekim Müdürliiğüne vermeleri lazımdır. (619f'.) 

1 
Lldl'QI" k ..... 
2 -T•miz kan. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor· 
J11klarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrıııJ1h 
sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idra! 

• temin eder. idrarda kumların ve mesanede taşların teşekkülüne 111•' 
ni olur. Her ecza nede bulunur. 
DiKKA T: H ELMOBf.'ıE idraTrnızı temizliyerek mavileıtirir . 

'-;ıhh:ıl \"rk.ilctiııiıı ı t ı; ı n:ı'..! ı:ırih ve 21'..!7 numaralı rulı-;ntını haizdir. .l ______________________________________ mıl!I ___________ _.., 


