
Karadeniz ve Doğu IURU 
'Resimli Hafta" l3aşmubarririmiz Asrın Us :n beş gün süren Karadcniz

t e Ve Doğu biilgelcrincle bir 
e~kik seyahatinden yeni dön
~liştfir. nu seyahate ait not
datını (YAKIT) siltunların
b a, bir iki güne kadar, fırsat 

Türkiycııio eıı ucuz, eo eıı&ueua 
haftalık mecmua::;ıdır. 

36 sayfa 5 kuruş 
Eıı güzel yazılar, en güzel resimler 

en güzel mevzular. 

Uldukça neşretmcğe başlı
Yacrı.ğrz. PAZARTE Si 28 AôbSTOS f'9!!0 1Th: 22 * SA"l"-1: 7770 

Mecmuanın gönül işleri sayfası 
genç kızları ve genç er kekleri çok 
nlilkalandıran, onları doğru yola sev_ 
kcden bir sayfadır. 

IDAilE E\'t : Ankara Cad. tST.\ NBur.• Telgraf: YAKIT• Posla kutusu: ·tG•Tclcfon: 2Hl3 (Yazı) - 24370 Ounrcr 

H' _____ a_r_p _____ v_e--y_a_s _____ u __ l_h_k ___ a_r_a_r_ı __ h_e __ r_ 
..... .._..aat biraz daha yaklaşıyor 

Varşovada siperler ve sığınaklar kazıldı 
lrnanyada otomobil ve atlar nıüsadere edildi 

~············· ·· · ······ ~ 

in önü 

!ikbal sulhü ne Musolini sulhu korumak için çalışacağını vaadetti 
t 1 k? Bir Fransız gazetesi: "Eğer Führer Münihe güveniyorsa artık Münih 

Ankara, 27 (A.A.) - Re
isicumhur lsmet lnöııü be. 
raberlerinde Başvekil Re
fik Saydam, Hariciye Vekili 
Şükrü Sa.raçoğlu ve maiyet_ 
leri olduğu halde bu sabah 
on birde hususi trenlerile 
A.nkaraya avdet buyurmuş. 

!ar ve istasyonda B. M. Mec. 
lisi reisi Abdülhalik Renda, 
gen.el kurmay başkanı Ma
reşal Çakmak ve şehrimiz.de 
bulunan vekillerle mebuslar 
ve vekfiletler ileri gelenleri 
ta.rafından karşılanmışlar_ 
dır. 

emın ed ı ece 1 yoktur, aklıselim ihtiraslara galebe çalmadığı takdirde harp olacaktır , , diyor 
l'Qzan: A SIM US 

ifan Başvekili ve devlet 
• ıt!erin lngilterenin Berlin 

~Ienderson vas!tasiyle 
tdiği sulh planı Londra 
e:i tarafından kabul edi
~? Bu sa',uları ya:::Uığı
t itada bu ihtimnli t eyit 

) ~kıip edecek hic bir ha-

Varşova, 27 (A .A. ) - Dünden 
b~ri siperler ve sığınaklar kaz -
mak için gontillü yazıla~ıların a_ 
dedi üç misline çıkmıştır. Bütün 
içtimai tabakala~m mensupları 

bu işlerde çalışmaktadırlar. 

nasmm avlusunda harp maktfil- kat neticesinde bunların bir talı - J nin Almanlara ait evlerde yangm 
!eri abidesinin yanında bir infi - r ik eseri olduğu anlaşılmıştır. çıkardığına dair Almanlar tara.. 
lak vuku bulmuştur. Katoviçde Hydgosjcl'de beş Alman çocu. fmdan verilen haber tekzip edil -
bir Alman matbaasında da bir ğunun tevkifine Vevkozcierzki i. mektedir.Bu mıntakada vukubu. 
infilak olmuştur. Yapılan tahki - le Leiarerrowo'da Leh çeteleri - lan yegane yangın Teplow'da çık 

0~tur. • 
( nrıııımı 3 iiııcii ı !C' 1 

Alınan tahrikatı 

Varşova, 27 (A.A. ) - Yukarı 
Silezyada Almanların tahrikat 
yaptıkları bildirilmektedir . Cies. 
Jyn istasyonunda Volksbund bi . 

r bU· Vekiller An karaya döndü 
"'tek· 

~ransadan memleketimize avdet eden 
,1 'la Vek .li gazetec ı lere verdiği beyanat1a 
~~.a~p olacağı nı zannetmiyorum,, dedı 
~iliv;ızde .~ulu~~akta olan l lunan Maliye Vekili Fuat Ağ

....,.._... ... ,eıt:ıı Vekılı I· aık Ôztrak, rah dün sabahki ekvpresle seh. 
~ 

1
. at eKuı Hu '0Ctm Ka- nmıze geımımr. • 

ı...m.-ıı ···ata ıye ~'~km ~~t Ağralı, M a riye V;kilt kendliinyle gc;.; 
ilk Vc~ı lı 1-Iulum Alataş .- i.:~en gazetecilere: 
. Şarnkı trenle Ankaraya 1 v 
~§!erdi - harp olac~mı zannetme-

~~ll i M~d f V ,_.1. G diğini, sulh cephesinin çok kuv. 
ı~ a. aa er:ı 1 ene- 1. ld v ... l d'k ilci Tın d .. vl . l vet ı o ugunu soy e ı ten son. 

az a og e trenıy e k ' l l . <itaya ..,. ·t · t. ra va ı o an )ır suale şu ceva-
.,ı mı~ ır. 1 . . 

f\rf Ma l· V k·ı · ıı vermıstır: 
11'4 

1 
);' ıye e ı ı · 

111 
1 8· l"a.n'3adan geldi - Tahvil sahipleri için zarar 

' 11 ır ?l:ıu" ,ı , ı ., t ı'r F , , b ihtimali mevcut değildir. Her-
~ ... :..ı •• , ransuc.a u-
' kes müsterih olmalı ve lüzum-
ı :ı 
iO suz endişeye kapılmamalıdır.,, 

Londra büg·ük elçi
miz şehrimizde 

Umumi vaziyet etrafında hükümete 
izahat vermek üzere Ankaraya gitti 

Londra sc/irimfo Tevfik Rüştii Aras gazetecilerle bir arcida 
(Yazısı 2 ncide) 

Sulh ·cephesinden 
ayrıl mı yacağız 

lngiliz ajansı 
verdiğimiz 

1' 

mesajına Hitlerin 
cevabı neşretti 

mıştır. Bu da bir hangarı ateş. 
leyen bir Almanın eseridir. 

Danzigdeki Polonyalıların 
vaziyeti güçleşiyor 

Varşova, 27 (A.A.) - Danzig_ 
deki Polonyalıların vaziyeti git -
tikçe güçleştiği salahiyettar bir 
Leh membaından bildirilmekte -
dir. 

Danzigde tevkif edilen Polon -
yalıların miktarı artmaktadır. 

(Devamı 10 uncuda) 

Milli Şefimiz, garın içini ve 
dışını dolduran kalabalık 
halk kütlelerinin alkışları a
rasında otomobillerine bine_ 
rek doğruca. Çankaya köşkü_ 
ne gitmişlerdir. 

Londra Radyosu
nun bir. goruşu 

3izım de ihtiyat sımflarımızdan bir kısmın ı 
silah altına allnacağmdan bahsetmişler 

Haber arkadaşımızın dün akşamki sayısında verdiği ma
lumata göre, dün sabah Londra radyosu bizim de ihtiyat sı
mflanmızdan bir kısmını silah altına alacağımızdan bahset
miş, bu manayı da Cumhurreisimizin, ve burada ve bazı vi. 
layetlerde bulunan Başvekille vekillerimizin Ankaraya dön. 
me kararından çıkarmıştır. 

Haber sadece oranın bir tahmini midir? Yoksa lstan
buldan heyecanlı havadis yetiştirmek merakına kapılan bir 
yabancı gazete muhabirinin bildirişi midir? Bunun üzerinde 
tAfsilat yoktur. Fakat dün akşam Ankaraya giden Dahiliye 
Vekilimizin bir muharririmize söylediği gibi bu tefsire hüku. 
metin dünkü resmi tebliği kafi cevap teşkil eder. 

Hükumetin mesul adamları pek tabii ve mutat bir isti
kamet olarak hükumet merkezine gitmektedirler. Dünya va . 
ziyetinin ağırlığı ve nazikliği önünde her tedbir hatıra gelmiş 
olabilir. Ancak gazetemiz makineye verilinceye kadar bunu 
teyit eder mahiyette bir haber gelmemiştir; muhakkak olan 
Türkiyenin vatan müdafaası davasında uyanık olduğu ve te· 
tikte bulunduğudur. Tam vaktinde fngilizlerle b ir anlaşma im. 
zalamak suretiyle siyasi basiretinin k emalini göstermiş olan 
hükumet, iş başındadır. Yurdun selamet ve müdafaası n eyi 
icabederse onu yapacaktır. 

r~1 Sofya, (llususi rnuhabirinıiz- gar gazetelerinde basılan bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i /it e>t avil~ ~t!en JHalit:e Ve. den telefonla) - İngiliz Eks- telgraf haberine göre, "Alman - c u•• n k u•• spor ha re ket 1 e r•ı 
4<ıt l!yra?ı kendisini karşı_ çcyudj Telgraf ajansnıın İstan- yanın Ankara elçisi I•'on Pape . 
~zda buldan a larak neşrettiği ve Bul nin ~it.ler.in bir mesajını cum . 

41man -sovyet · paktında gizli ;~~:~:~;1:~~2~i'k
1

j~~:;: ;J;,~ At yarışları çok enteresan oldu bahsimüşterekte 
bir protokol mu var? ~.~~'."~~:~%~.:1~~:,::,(::i.~ ~~~ bir liraya mukabil 590 lira kazanıldı 

~ londra, 27 < Fransızca İstanbul) - Daily 
)~llres'in Nevyork muhabiri, Berlinden, Sov
Pr .. Alman ademi tecavüz misakına bağlı gizli 

0 toko1un metnini öğrenmiştir. 
il~ ~adde 1 .- Çine askeri ve iktısadi yayılma 
ha. ll'ıucadele ıçin Uzak Şarkta Sovyet Rusyaya 

t'eket serbestisi 
Madde 2 - Nufuz mıntakası taksimi: 

ttı Alman nufuz mıntakası: Macaristan, Ro· 
~ftft~Ya, Yugoslavya, Yuna nfstan, Türkiye, Bul· 

rıstarn. 

~vyet nufuz mıntakası: Baltık devletleri 
l'ft }>adde 3 - Polonyanm parçalanması. Rus 

, olonya Ukranyasını alacaktır. 
h t1adde 4 - Sovyet Rusya Basarabyayaı H

a. ed ecektir. 

edecek olursa, Almanya TUrki · 
yeye geni;; iktrsadi menfaatle;· 
vaadinde bulunmuştur. 

Hariciye Vekilimiz Şlikrli Srı. 
nıcoğl u ile A lman el~iı:;i arasın 
da dernmlı görUşmeler olmu ı

vc Hariciye Vekilimiz Fon Pa -
pene verdiği cevapta: Türkiye · 
nin (sulh C'epheslnde) kalacıığ. 

n1, ve evvelki teklifler gibi, Y" 
ni Alman tekl i fler inin de, Tliri• 
niye nin va7.iyclin i değiştirmiF 
ce~inl lıildirnliı;ıti r. 

İngiliz ajansına göre: 
"Tiirkireri bitaraflığa gö -

tiirnıck maksadilc 8ovyet Rus
ya tarafından da gayret sarfı> -
dileceği siyasi mahfeller<le lıck. 

lenmckte imiş. 

Tekirdağlı Banko/ u mağlup etti 
r 
ı 

Düııkii güreşleraen bit ensfa;ilanc ve at yarı§1arımn aörclüncMü baş1arken 
.(Spor yazılarınız 7 inci sahifemizdedir) 
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BulJYLJK TDRK MÜTEFEKKiRi MERHUM 
BEYDULLAH 

EFENDiNiN NESRf DilMEMIŞ YAZILAR 1 

General Voroşilof'un beyanatı ································-····--·····. : ı 

~Görüp düşündükçe~ . . . ·······························-···············. Polonya hükumetinin Sovyet askeri yardımına ihlıyacr,. olmadığını bildırmesi 

·ı E k h 1 Arap saçı n· - 2 - Sovyetlerle İngl iz ve ransız as err eyet erinin Vapurlar, karınlarına yapı-
ıtaıı islam - Namaz - murakabe uyuşamamalanna sebep olmb~ştur l~a~ mavunaıardal<i balyaları 
~ ~lehnı t . . 1 , . . ~ekrn~den, yolcuları almadan 
laıA e ımzasıle " n- O hlade o te yıdatı ulvıye _ J\ıl k 27 (AA) l l l . . · l · ·ı ·· ·· ı d d"l · ı d k ) S f" 

n 
'aı"nı. hakkında bir t"c- . . • .. . · os ova, . . - tıvvo eya et erını ışga etmesı sa ı e gonışmc ere evam e ı - 1 ırnan ar an a"'lş·yor ar. e ır-
' "' nın ıttiba ve temessuke ukbekır T A' b'ld' . kl"f' . 1 · · I" ·· k d" ' l l d 
aıenııye., unvanile yazı_ olması netayici zaruriycden ola· ass J~nsı ı ırı~o:: . tc ı ı.nı yapmıştır. dmes~nı. uRZ\umsu_z bgorme ·te ır, .kie":-k, udça

1
ra ı: s~1nır Ha:· adrasm a me-

teyı .Maıtada ben de 
0 

_ lr k b 1 k .1 d lzvestıa gazetesının bır mu- Daıly Heraldın bu yazısı ha- emıştır. ~uterın u yazısı, ha o cuyor ar. u utlarda uy. 
raı). a ul o unma ı dıza e er. h . . S k • h . k"k f k d ' ·k ~c k d ? • k K l kI l · · il ; .. l!lı\nıı um um millet!c . LAk" k' 1 d arrırı, ovyet as erı cyetı ·ı ate mu va ı mı ır? Ki ate muvı ı mı ır m yo . u a · ar nrıstc, e er 

'llld ·ın · ıme meram an a ırsın. reisi Voroşilofa birkaç sual sor- Voroşilofun cevabı: Voroşilofw.1 cevabı: 1 teıikte ... Sinirler, kem~n telleri 
b e mUteali görmek ,. -

ı eninı yüreğimdeki ~ıid- .. .-AMAZ muş ve Mareşal Voro~ilof da - Hayır, bu yazı, baştan a- - Hayır, ~ yazı, hakikate gibi gerğ;n. Transatlc:ıntikler, 
~bir kalbi yakamaz, ·hiç Nefsi emmare denilen havayi bunlara aşağıdaki cevapları ver şağı yalandır ve bunu ne~reden muvafık değilctir. İngiltere ve yol deği.~tirdiler. 

0

1 btehyiç etmemiştir it! • cismani b~ama~dır. Dirnz başını miştir: . . • '5azete bühtc=ın ~tmektedir.. . Fransa !le ~lan g-öriişmeler'. Al-ı "Rıhtım,, far adam ve eşya 
"' lllunduğumdan risa koyuverdın mı? ~nf;alll yere yı-1 - lngılız ve Fransız asken - Rcuter AJansının hıldır-ımanya ıle ımzalana~ ademı te- dolu. Dünya, sanki mahşer pi-
:..li dikkatle okudum ,.e- kar. lşte bu nefsın aleddevanılheyetleri ile yapılan göri.ismeler diğine göre Voroşilof, Fransız cavuz paktı sebehınden değil, .. t .1 d k S' t 
ij • • • • - • • ' • • • •• • • • • • yesını ems. e ece . ıgor a 
ŞUndunı gemini tartmak namaz kılmak-,ne netıce vermıştır? ve lngılız asken heyetlerı reıs- fakat ezcumle asken gonısmc- primleri y"'k ld" B I d 

ad • l . S 1 .1 AI 1 . .. .. .1 fY u se ı. ors:ı ar a 
1 ~l'.lıca dUnyada IslAm ka- la mümkün olur. Hani nefse u_ Voroşilofun cevabı: erıne,d ob~yedt er.' e __ manyka e1rıkn] onunbe 1 ~er1,ı m1e~ ı 1 ır ay- para, muharebeye girecek ve 

ıı lr Şey olamaz. Cehl ve yup bir vakti kaçırdın mı? _ Arada zuhur eden ciddi arasın a ıra emı tecavuz pa ·- n ı arı se e )JY c Jır er rmaza . . k d l d v 
k · 1 ·· · S · ·d·v· d d ] · k"t u gınnıyece ev et amgasma 

"I ahru zilletin, zaruret Bir daha ipin ucunu ele geçire· f'kı"r aynlıl·larrndan dolayı bu tı ımza anması uzerıne ovyet gıı ıgın en o nyı nl' ı na ug. .. ..k 1. l alı 
... t 1 ~ c • h''k"' . . J . F ı _ gore yu se ıp aç yor. 
a~' in esfclin deregatınıla mezsin. Uğraşa uğl'aşa çalışsan . görüşmeler inkıtaa uğramış ve · u umetının ngıltere ve ran· 1 kmrştrr. 
"bt k 1 1 -------------------------1 Harmanlar, yakında boşan-
d r avmi o bulunduğu bir vakit kaçtıktan sonra al:' c ·~ askeri heyetler de mem eket c. 
en b R M • t ması beklenen gülle ve kurşun at irdenbire tutup çı . beynamaz olursun, ki adeta be)- rine dönmek üzere Moskova- "'car f s an 
rtıayı meratib izzet ,.c namaz.lığın başıangıcıdrr. nun· dnn hareket etmiştir. Q manya - a, ı dolul~rmdm ı~_aç~~ılıyor. Ufuk .• 

'aksa d lar kabusla yuklu. Toplar eJ· 'YI crecatı servot dan dolayıdır ki kaçırdığın na- - Bu fikir ayrılıklarının ne 
)·a iv ı t k · · d' · d • t • • kt derhalar gibi alev saçan aguızla-~Zun b~a e me • ıçın !Tll mazı derhal tutmalı yani kaza olduğunu öğrenebilir miyim? 

lr ır müddete muhtaç etmeli. Elhasıl o azgın nefs! Voroşilofun cevabı: a em 1 eca v uz p.a · 1 rmı açmışlar, yivden dişleriyle 
". au davanın en büyük sırıtıyorfor. 
•ıı d U terbiye etmek istersen anc-ık - Sovyet askeri heyetinin l 
• c 'Ji Arap kavmidir. f'k . . .. . l h R 

1 
• t k 

1
.1. . M 1 lim, fen, sanat durmuıı., Or. •avı:n· namazla. edebilirsin. Yoksa-Oaş- ı rıne göre, mutecavız e em- 1 ın a ~~r ar :ı-

~ikı_ınin tarihi bir kere ka hiç yolu yoktur. hudut olmryan Sovyetler Birli- o men erin e 1 (,,.u. tada kurtarıcı, şifa verici hiçbir 
'l.atteıı değil, sathi biı • hamle yok. insanın snnki düş· 

aıı S'eçirilse dünyada di!ıl MURAKABE ği, Fransa ile lngiltere ve Po- kabul etmedı manı. azmış gibi, bir de kendi 
e cnı.iyoli beşeriye için do Bcrg"" n felsefcsind<"n müJJıcnı lonyaya ancak askerlerinin Po- kendme saldırmağa hazırlanı. 
b~. aıu hatta ismi cismi t-l- . lonyadan geçmesi suretiyle yar Jh . I I l 
I(' l. Tarkı tekamül.don bır takı - dım edebilir. Çünkü Sovyet kı- M 1 .. b"" 1 b' .. t k" yor. tıyar ar te aşta, ana arla 

"' 'l.aYmi hiç yoktan hal- 1• b 1J • ı"batal acar ara gore oy e lr muracaa €t$ 1 ninelerin daha şimdiden gözle. 
"'e'd pıın''a. ıncse a 1 • 

1 
' talarma rnütec0 vizin kıtaları' ile 

l' ; ana. çıkarmış, yok, "" cidallere yenıden başlamaktır ri dolu dolu. "aınız meydana çıkarma. ; 'cr..ı'•ı ' · ' · ' :.:n şuur~·· ·· temas haline gelmek için baş-
"'edenıyette üstadı k:Ul la müterarık ollluijun~ l :ıkmo · ka yol yoktur. Nasıl gecen u- Bükreş, 27 (A.A.) - Havasa- lumat alan mahafilde kaU•ola- Smırbr h s:perler kazılıyor. 
itır n lunuyor. II .. yhat! mum! harpte lnıriliz ve Ameri- jansından: rak temin edildiğine göre, Ro. Bu siperler, yarın kan oluklan 
1 : unu yapmak için de - h ı· l k "H d 1 
Çtıınatyc nisbetle bir da- şuuru ;ııem ne batta. yok de- kan kıtaları, Fransa dahilinde !yi malumat nlınakta olan manya hükumeti, Macasitruım a ınc ge ece . arp,, eni en 

ııe hUk ~-, ''a."nı~ ""'" hareket · k~ Id t d'kl mahafilde Romanyanm eka~li - bir ademi teca..vüz paktı yerine ölüm değirmeninin rarklan " ·mu olmryan bir a. l • r. ı. • • • ım anı e e e me ı e- :r 

"'lidcıetc muhtaç olmamış- mış olduğundan sathi eıııara ri takdirde Fransız askert kuv- yetler hakkında bir misak akdi. bir ekalliyetler anlaşması hak- kanla dönecek. 
er bu inkılabda mafev _ arzı di<l ·• ctnıi)·or. Acaba şu•ır vetleri ile askeri iş birliği tesis ne müteallik Macar tcklilini na- kındaki teklifini na~arr itibare Bütün bunlar niçin? .. Kime 
t~ .bir desti kahirin tcsi r ı. u m ahb }Sdc öldür :·.ıecck mi? edemezlerdi ise, Sovyet kıtalarr zarı itibara al:ımıyacağı beyan aln~aya:~k!~· l\facarıstan mesc- sorsanız omuzlarım kaldırıyor, 
'dı Yar idiysc o tesir ve Haşa.! Mümktin değil. Bir gün da, Polonya arazisine bırakıl- edilmektedir. leyı degıştırıyor ye be::tmraf e. Göklerin derinliklerine bakıyor 

t i1Sarıı0 meraUb tayinde gelecek. Bir terce bulup oradan madıkça Fransız ve lngiliz as- Romanyanın eski cidalleri u - dilmek istenilen münazaayt tek- ve göğüs geçiriyor. Kimse dö-
~ l\a d k k d' · tecelli k ~ k l · ·ı k b 1 nutmak maksadile bir ademi te. rar açmak arzusundadır. v ·· k · tin" d d v•ı H" b" ~ t Yaid suretinde tecs - a kaçaca · ve en ısınc - erı uvvct erı ı e as eri iş ir i- . gu~me nıye e egı • ıç ıı 

1 .~ceıu etmı·ş olacag~ından g~h olabilecek bir şeldlde bütün gvi yapamazdı. Bu hattı lıarekf"- cavüz misakı akdini teklif etmiş Filhakıka }.l~car rrkındamRo. .~11 t k d" . ld im d 
~ - ~ 11 d 'M'ff t hh .. t mı e , en ısıne sa ırı a an -o· t~·ııı o kavaide ittiba ve o u şaşaasile parıl parıl parlayacal<:. tin bariz doğruluğuna rağmen, oldugu, halbuki Macaristanın e- mn~ya ı ~r. a .. , ı ~ aa u cep silaha sarılmak istemiyor Son 

~ı 1l\"" F J l k kalli,·eUerc müteallik bir misak hcsınc 1ltıhak etmış oldukların h t-._ "'. 'Uk dairci iınküncln. - lır. ransız ve ngi iz as eri heyet- J ·• adiseler gösterdi k" a t k' u~ 
) akdi hakkındaki teklifinin bu ci- dan artık Romaııyada görüşüle. ı, r ı f! 

(Daha var leri buna muvafakat etmemi~ nr.k h"ır "knllı···et m"". ,...1,.,._c:1• k"l ~ runda_ zev. kle, hey.ccanla ölün t ---------------~....;_----- ve Polonya hükümetı de açık r1 ~ 11 rı ,. ; y<>niciP:n :ıc:ır:ı.ğı b <Olyan o ... - "" ... " '""'""" " - , ; b. f k. d 1 1 .a 
ten 5 eylülde Afyonun kurtuluşu surett7 ~ir Sovyet ask eri yardr- Junmaktadır. # mrunıştir. ~=İn1::ruşıtr~~ ve 1 ea aş cı a 

t~IJı Umda Olacak ınına ıhtıyacı olmadığım ve bu- Bükreş, 27 (A.A.) - !yi mıı-
~ · Dün büyük merasımle nu kabul etmiyeceğini bildir- • -1-.k-b_l ___ lh----.,----.---d-.-,--k-?- Madem, ki her şey yalandır 
.~uın, 27 (A.A.) - kutlu'.ard m_işt_i_~· .. Bu vaziyet, Sovyetler IS 1 a SU Ü ne 1 8 İ8fTiln 8 f ece . ve günün birinde bu yalanı hiç 
cı.t Erzurumlu ve civar B 1 - b 1 sıkılmadan ortaya atmak kabil-
~c köyler halkı, trenin Af 27 (AA ) - Af o- ır.ı~ın'.n ·v·u .ıı:ıemAeketlerle as- . . B~ş.tarafı 1 ıncıde /selesini müstemleke davası ha- dir, o halde palavra uğruna da. 
ı;. yon, · · .. .. Y .. kerı ışbırlıgını ımkansız bir ha- Ingılız Ba~vekilı Çemberlayn line getirmiştir. Alman • Rus marlar n d ·ıs· ? 

• tzurumun on beş kilo- nun kurtuluşunu~ . yı1do~~~u le getirmiştir. . d" k d ,., l d· ~ · ··zı eye eşı ın ... 
Jılı'ıcsafesinde bir mesiresi olan bugün şehrımızde buyuk . . şun ıye a ar soy e ıgı so er- ademi tecavüz mukavelesini il{. A mili" ·1· . .. 
ıır~ Fık I v b d de daima sulhu muhafaza için l ..ı h _ t kl"f il H"t1 · şırı ıyetçı ık ile komu. ı."'Ya girişini tesit irin tezahüratla kutlanmıştır. Ta~ .. ı~. ayn ıgınm esası u ur ma e:.ıen u e ı e ı enn . d"' "k" k "b" 
ıqll . - - ve g l b b müzakere yolunu açık tutmu~ . t" d 1 b' d v• "klil~ nızm unyanm l 1 utpu gı l • b ıtibaren Ilıcaya akın istirdat saatinde orduyu temsil on~şme er u se epten in- ~· sıyase ın e esas ı ır egışı K t "f d"I . . U d l . d 
' I . l l krtaa uaramıştır tur· buna bakarak esas itibari t ~ nl 1 t 'Alm · an e ı mıştı. m e erı e aş adılar. d b k t ı sın . ' - yap ıgı a aşı mış ır. an sı- k .. 1 d" y lır e en ır 1 anına oş ar ara - c·· .. 1 le müzakere usulünün kabul t" d k" b d u• 'kl"li b" gerçe ten oy e ır. ıldızlarla 
L Uın ile llıca arasında da şehre girmesile Jaslamış O· - oruşme er esnasında, yase m e ı u cgışı ı ıze .. l h. fukt b" J 
ııat ~ Polon · 'd "' dd edi1rnesinin Londrada memnu ·· ı ı ·ı JL' • k" gunes nası ır u a ır eşe-.ı sureti mahsusada Er. lan kurtuluş şenliklerine işti- yaya ıptı aı ı.1a e ve - -nuz.., cc:-e yo u ı e su n ım anı- 1- b 1 d l 1 
"& I h- r l · k niyetle karş1lanacağmı söyliye ·· .. b" d l"ld" mez erse, un ar a e e e vere-'1\' rı. lıçaya üc_ tren tahrik rak etmiş olan bütün Afyon ve ·~ p ma zemesı verme sureti. - m gôs.eren ır e ı ır. l d" d e K"t b.. 1 
ı ı l d b h · biliriz. Lehistan ile Almanya . mez er, ıyor UK. ı ap oy e 
ıar~· Şehirde bütün vesa- civarı halkı bu sevindi dakika- e ~ar ım a ıs mevzuu olmadı d v d d v .. k O halde bu defa bır J<onfe. söylüyor liderler böyle konu-

~- lıade eden halkın bir la d Ebed" S f" ~ · h t mı· ogru an ogruyn muza ere rans toplanırsa hakikaten sun.i t' "h b"" ı' hl ı·•~ d. 
'il\ rm a 1 

• e ın azız a 1
• V ·ı f ile anlaşabilir1er ise diğer cihet. şuyor, arı oy e şa t IK e ı· ~~vinci içinde llıçaya rasım tazimle anmışlar ve Milli oroşı 0 un cevabı: olacak mıdır? 

ı:r ~ H lere ait olan Alman taleplerini yor. 
l)orınek çok heyecanlı S, efimize karşı sev

0
ai ve baQ-lılık- - ayır. Bundan bahsedil- Ew k" M "h • ~ 1 de yine beynelmilel bir konfe- ger geçen sene ı ünı Evet ama hayat tılsımlı bir 

1k iarmı h~r defa daha teyit eyle- medi. ptidai madde ve harp ı f ··b • lrn dı ' ' 
'~ b1• •• ı· . d 1 ransta konuşmak her halde mn eransı tecru esı o asay mıh1adızla birini sa~ ötekini sol Soo r gun evve ısın e llı mişlerdir. ma zemesi ile yardım, bir tica· A.lm b d f ki kl'fi 0 

d t 1 "eli c·~inya sulhu için faydalı olur. . anyanm u e a. le·-· ı kutuptan çekip öpüştürdü. Bu-ı.._ Ça ır kurulmuştu re mese esı 'r ve bunlarııı Po- F k I ) Ih l ı 1 b I - d · 
'q • d ı - a at A manya ve Fransa 1 e su un cu .. an a ı ecegıne na fe akarlık, tevil, kiyaset ne 

Saat 15 te Vali ve Kol- Lon rada iki onyaya verilmesi icin ne bir ık b h .. l .. 1 d F k t M"" 
~i k~ınandanınm bindiği karşrlıklı yardım ne de bir as- art u defa bir ikinci Münih ~~um o.~nu~ u. l a a d u- isterseniz deyiniz. Bir ~}/ J(a. 

l'~~l· ı bı"nı· rnu"'tecavı"z hal. k t ı, rA k 1 • konferansı yapamazlar. Geçen nı e verı en arar.arın ara an zanmış olmazsınız. Çiinlr.ıü dün-sul as ... e 1 mu ave enamenin akdine ltr d H ti t f -
l1'. ı Şefine ve Cumhuriyet fi.izum yoklur. sene Eylul ayı içinde ihtiyar a ay gecm-eu "~ ı er a~a ın- ya silindir altında ezilen bir yu 
~QCtitıe • "'k başvekil Çemberlayn tayyare dan bozuJdu~u .. ve - ~arantı altı- murta gibi çiğnenmeden ku. 
ıq~ mınnet ve şu ran Yakalananlar halk Nitekim Amerika Birlesik ile A1rnany.-.ya gittiği zaman na alman ku~uhıus Cekoslo. tuplar birleşemez. Yahut bu 
~ 8~~nr ifade eden avaze tarafından linç Devletleri ile daha hircok d~v- lngi]tere hükumetinin harp i1ı- vakyanrn bir siyaset oyunu ile kutuplar yapma, kalp şeyle~dir. 
i,~~rekli alkışları arasında edilmekten zor !etlerin Japonya ile hiçbir kar- ıimaline karşı en küçük bir ha. ortadan kaybol.:luğu, ltalyanm D k . b" 
ı Yonuna girdi. Hazır- k t ld sılıklr yardtm vey h t k . I v k F d k d Al d . .. .. .. h eme cam ısterse, ır tek 
l~Urd 1 k ld k ur arı ı : . . v. a u as en zır ıgı yo tu. ransa a az ço :ı < enız statusunun mu a- d il d b . d kt • ·ı~ c e esi i ten sonta ısb J k 1 · k a am yı ar an erı o nn pe 
bi;~irrı İşcan çok alkışla- L d 27 (AA) _ Li- ~ ır ıgı mu vave esı yo tur. Fa- bu vaziyette bulunuyordu. Al- fazasma dair verdiği imzayı si- . d ' .... ki d"v• .

1 
I 

rıut k d on l'~a, '"C h ·. t · l kat buna ragmen Japonya Çin- manya İ:;e olanca kuvveti ile 1erek Arnavutluğu i~gal ettiği ~!'1. 1~k s~!u ~il 1~.1 mllı ydon abrc~ 
ıeqd u ver i. verpoo en um urıy~ çı . r~ le harp halinde olduğu halde iki Cekos1ovakya hudutlarını ihata unutulmamıstır. On~n icin lıdşı 1 u ır ~.1 e 1 ybı. ar an erı 
lll <lh ?alkm .sevinci bir landa ordusuna,, atfedılen ıkı senedenberi Japonlara sat ~1 • t" H"tl .

1
- k "P. a athgım gosteren ır hareltet-

ı. a) d ·d· H lk B ıs yap e mış ı. ı ere verı ece cevapta: e- te bulunab'l"y y I b "l~ • ın e ı ı. a sa. suikast vukubu1mustur. ir maktadır · · B .. . Al it I '-Al" f k b d f ] . k f ı ı or. anız u ac 
ı ltib 400 .. .. - · ugun ıse manya ve a - ıca a . a at ıı e an on eran- h"d" .... d d"k .. 
~lı~b a.ren u rnuteca- b?mba posta binasının cephes.i- Moskova görüşmeleri esna. ya kadar Fransa ve lngiltere de sın ikinci bir Mün;h olmaması- ı·~v-~se ~eldy~zun en .... ~ tadt':.1: 
ı~~~~a~ ~esti. Şimdi bay. 01 has:ua uğ~.at~ıştır: Diğ:_r bır smda İptidai madde veyahut hürbe hazırlanmış bir haldedir. nı ne ile temin ed:~ı=m ?., suali uı~d~~ a m masmı amır egJ 
~c •. .4 81 hır tarafı an devam bomb d b k b h ı · ·ı l d k m ır. •ı d"v a a uyu· ır magaza- arp ma zemesı ı e yardım de- Diğer Avrupa devlet eri e e - 1ornh.Hlir. Ac1ba Almanyanm · 
~ tı-ı: ıgcr taraft.~.n ray fer- mn önünde patlamıştır. ğil, fakat asker vermek suretile seriyetle seferber olmuştur. -ı:'ühreri buna ne diyecektir? HAKKI SUHA GEZGll' 
de.. Utuma doğru durma. d b h F 

vi\ Bu iki bomba, süikastçilerin ~ar rm a is mevzuu edilmiş- Kuvvete karşı kuvvetler vardır. ikrimizce bugünkü vaziyetin 
t~tı tı~tiyor. esvaplarını tutuşturduğu için tır. . Böyle bir vaziyette kurulacak "nahtarı İş'e bu noktadadır. 
~dır. y u ün be~inde Erzu. kimin rarafından atıldığını tes. Daıly Heraldın diplomatik ',ir konferans ikinci bir Müni- Almanya h~ı- s"nc sonbaharı 
''t bit etmek imkanı hasıl olmus· muharririnin yazdığına göre, he henz'!tİ1emez. Hudutlarda Yaldaş·rken ordnl"'rını toplaya. 

Almanya, Belçika ile 
Lüksenburgun bitaraf 

kalmasını istiyor ~~:h~ı- Nazilerinin tur. H . 'k tevkif edilen süikast-
5
Ir. giliz vhe Fransız heyetleri, '::ekl!yen odular bir tarafta em- ·ak yeni yeni talepler ileri süre. 

~dall llra.tı menedildi çıyı linç etmek istemiş ise de ovyet eyetinden Polonyaya niyet ile beklerken ye~il masa- : ek ve bir sene evyefki kazanç- ' Briikseı, 27 (~\ .A.) - D l~lh 
~a~ıı e~te, 27 (A.A.) - ~h • polis buna mani olmuştur. askeri tayyareler vermeye ve 1ar etrafmda toplanacak diplo. 'n-nı kuvvet olarak yeni talep- njansımn bir tebli~ine göre, A 
~~ler~r~~in Alman ve ttaJyırn Kızılorduyu hudut tutmaya 11L<tlaı· Avrupayı hakiki b~r sul- lerin istihsı.li yolvnr!a h:ullan- manyanın I.ux:emburg elçisi Be 
ıı.t, v 

1 0 nUnde do~tluk tezı:ı· yeti protesto etmiştir. Halk ara- Sovyetlerin ha7.rr olup olmadı- h::ı kavuşturmak icin icabeden "'.llağa kafk~cak olursa harbin çika hüküınctine de yaptığı gilı 
~~I\ ·~Ptnaıarına polis tara : smda beyannameler dağrtılmı~ -, c'imı sormuş, Sovyet heyeti de 'lal"ila~ı sükunet ile konuşabi. önüne artık fl'cc.i'emivecek de. Luxcmburg hül\iılll<'tinc 'de hiı 
1ll~ ıı. Usaadc edilmemesi ü - tır. buna cevap olarak Kızılordu- lir~er. ııelctir. Bu ~akdirde altı ay, ve- harp tak,1irindc lrnli lıitarnf!ı!{az· 
~lr~ıı ·1 lllebuslar bu iki el - Polis müdahale ederek halkı nun ]üzumunda Polonyalılara Almanya l:u defa İngiltereye va bir sene sonra mutlaka ola. !arını muhafaza etlikleri takıli 

1~ ~i~-nıcn ziyaret etmişlerdir. dağ·ıtmış ve bazı kimseleri ka - derhal yardım edilmesi iC;in ··e:-diP,i sulh teklifi ile Şarki Av- ,nk b=r harbin bu~ünden patla- ele gerek Belçika gerek Luxcm 
h<ll'k: ~ı·:t saatinde kalabalı\: rakola g-öturmüştur. Dunların harn rıkar çrkırı'1z, şimali şarki- rnpadaki ı:?en;şleme davasını masmı tevekkül ile karşılamak- burg toprakların:ı ..ı\lmanyıı t · 
trılllan Utlesi elçilikler önUn· hüviyetleri teshit edildikten son de Vilno ve Novogrudeki ve D:mzig ve Koridor meselelerine ~an başka çare yoktur. rafından rinyet edileceğini tC' -

Erdı.ıı ını!3 ve vaki memnun! - ra A"Cri lıırakılmışlarclır. laynı zamanda Lvov ve Stanis- hasretmi~, ve hayat sahası me. ASIM US nün eylemiştir. 
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l_H_a_q _____ a_t_v_e ____ ı_· n_.,.;.,.s .......... a_n_.....l_a_r_. 

70 yaşı nda 
beb ekler 

Evvelki akşam saat on sula- doyasıya eğlendiğimiz bir dağ 
rında bizim caddenin alt yanın- tepesine kadar otomobille git. 
dan tramvay istasyonuna gidi- miş ve pek tabii olarak doğru
yordum. İçkili lokantaların bi. ca dönmekliğimiz lazımken, 
rinden iki erkek peyda oldu. -son bir gezinti daha yapmak 
Yüzleri kızarmış, saçları dağı- üzere- diğer bir istikamete 
mkça ve boyunbağları gevşetil. doğrulduğumuz zaman, bir ak
mişti. Bilik zuhur ederek vaşka bir O• 

ikisinden biri ötekine dön- tomobille çaıpışıp bütün içın
müş, elini bir tabanca gibi tu. dekiler devrilmiş; birkaçımız 
tarak anlahyordu: mühim surette yaralanmıştık. 

- Şimdi seninle bir otomo- Son bir kere daha... Bir eğ-
bil alacağız. Amavutköyünde lence tam kıvamını bulmu~ken, 
son birer kadeh daha çekeceğiz. bir gezinti insan takatinin nor

Son birer kadeh 1 rr.al vaziyetlerde kaldırabileceCli 
Oteki adam bu teklifi işitin- bütün imkanlarını doldurmu;. 

ce biraz durakladı. "Durakladı,, ken, hatta bir işi, son dereceye 1 

sözünün burada. hususi bir ma- ! yakın bir tamatniyetle netice. 
mısı olmak gerekir. Çünkü a- lendirilip de daha fazla gayrete 
dnm hakikaten sallanıyordu; maddi' tahammül yok iken "bir 
şimdi duraklamış ve mütnkün kere daha,, diyerek -belki bir 
olduğu kadar diişünceye dal-/ daha kalkmamak üzere- yer-
mıştt. ı Iere serilmenin manası yoktur. 

Son bire~ ka:Jeh 1 • • Şimdi o iki çakır keyif ada. 
. Acal~a ş.ımdı~e. ka~~r ıç~ı~I~- mm, Arnavutköyiinde birkaç 

rı kendılerıne kafı degı~ ~1 ıdı} k<ı.deh daha yuvarlayıp bir ha
Bu.nunla .. beraber teklıf~ kabul dise çrkarmıyacağmdan kim e
ettı. Şoforle pazarlık ettıler. O- min olabilir. Yahut birkac tane 
t?.~o~~il ~a~ktı. ~ am bir hızla de hatır için şoföre içirip son· 
Kopru ıstıkametınde gözden ra çıkacakları bir yolculukta 
kayboldu. .. başlanna bir kaza gelıniyeceği 

Onlar gozden kaybolduktan nereden belli? 
sonra ben düşilnditm. Zira, son Son bir kere daha ... 
birer kadeh daha içmek teklifi 
karşısında kalan adamın zihni- Hayatta en büyük marifet. 
ne doğmuş olmasını muhtemel lerden ·ikisi, bir harekete nere. 
gördüğüm endişeler beni de den başlayacağım bilmekle be. 
sarmıştı. raber, nerede duracağım tayin 

Kendi kendime: edebilmektir. 

Ş el Rnzan nereden ve nnsıl ba«-
- u a. nmle.r, d;y<ıYdu~. l d -ır 

3esbelli eğlenmişler, yüklerini il ıgımızın tarktnda olmayız. 
Lakin duracağımız yeri tayı' n 

J.lmı~lar, şu halleriyle bile, ken-
Ji1erine lazım olan, hayat ve 
.ıhhatin emrettiğinden daha 
azlasına katlanmış görünüyor. 
ar. Kalkıp evceğizlerine gitse
ler nasıl olur? Daha rahat et. 
mezler mi? Sabaha daha zinde 
.<alkmazlar mı? Ertesi günkü 
· şlerini daha kolaylıkla idare 
"tmczler mi? . . Hem şimdi ira
delerine de az çok sahip bulu
nuyorlar. Birer kadeh derken 
::>irkaç kadeh daha yuvarlayıp 
tamamen kendilerini kaybede. 
·ek kimbilir ba~larma ne fela
'.-et getirebileceklerdir! 

Kadın - Ne ydpalırn baba? 

Yazan: Hikmlt ~nir 
etmek: daima lüzumlu ve her 
zaman için mümkündür. 

Hayatımızın bazı faaliyetle
rinden bu "son bir kere daha .. ,, 
teşebbüsünü kaldıracak olur. 
sak, bizi yeise sürükliyen bir
~ok maddi ve manevi zararla
rın önüne geçeceğimizi sanıyo. 
rum. Her şeyi tadında bırak
malı. 

HiKMET MUNIR 
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37 Filozofi ve sanat 40 
38 Et ika 100 
39 Herııkllt 25 
40 Ruhi mucizeler 70 
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Bu endişe, beni hayli üzdü. 
.;e üzmektedir. Zira, ekser iş .. 
erde "son bir kere daha .. ,. ha. 
·ekete geçip tabii haddi aşmak 
yüzünden nice felaketler olu
yor. Bizzat ben, günün birinde 

Ayrılnwk km arımı kendisine söylediğim zaman haline 0 Tca. 
dar a01dım lci, hatıra olarak ka napeyi i.<ifeyincc recldemediydim. 

- lngiliz k:ı.rikatürü -

,. • ~ : -< ı .... 

- Sizler beni soyuyorsunuz!.. ı;. , ....................... • ...... ~g O 
Demiye ~ekiniyor, onun için de, y ı fi 
elini istemiye istemiye kemerine azan : Çev n re tııllld 
götürmekten başka bir şey yapa- t" .\ ol>eı rııi.ıkıi/utını Ao:nrr01. ..İ L..J y ı llıseıer 
mıyordu. Bu da onun için günden Pearl Buck : ' b rah i m n O~>llce b.a• 
güne bir azap halini alıyor, ~i - * 2

lar, 
kiyet edecek hiç kimse olmadığı ' """""*"" ••••••...,,"'•" 1 60 •••,.• •••••• • 0 ~ ere 

1
htis 

için de bu azap dikeni git gide da mekten korktu, o:ıdan sonra da. , Fakat o gün. sebepsiz '! 1 ı!t~ geç 
ha derin bir surette vücuduna ba Lotus'a gittiği zamanlar. kadını, tiyar adam bu kapı aralıg~ıı ~j \'e b 
tıyor, ve Lotüse karşı beslediği amcasının kansile konuşur, c:ay dü. Oraya vardı. perde~ ysJ. ll:ılie 
sevgi ateşini azıcık hafifletiyor, içer veya tatlı yerken ~uh.ırsa. Bir akşam saati i~I d~gı si( kalını 
söndürüyordu. Lotus ona beklemesini emretme. Lung ile kadmın geıın .. ıı.•' ~eyıe 

Bu dikenden üreyen, fırlayan ğe ~aşl~dı. .ve Vang Lı.;ng, Lo - lan. tesadüf etmişti. tkı:~1sl r eue 
bir başkası daha vardı. Bu da tus un otekı kaJır. orada bulu - zun kenarında durınuŞ ise· lal> is 
amcasının karısı idi. Kadın, iyi 1 n.u~k~n, ken~i~inin içeriye girme. bakıyorlardı. Vang L.un~ !btl ıreş 
yemekleri seviyor, yemek zaman s.nı ıstemeyışıne kızarak uzak - tus'a. gözlerini <iik111ıştl.r\lşt ~ınua 
!arı ekseriya iç daireye gidiyor laştı. Bu da farkında olmıyarak adam o~lunu sorn:uŞ sO yıııııı! ııı lllA 
ve orada teklifsiz.leşiyordu. Vang LotUB'a karşı olai.1 sevgisini bi - muş narin bir kadının k ~ en ı 
Lung da Lotilsu evinden bu ka - raz daha azalttı: görünce keskin ye çatla tıı.nsız 
dım kendisine dt·St seçnı~sinden Vang Lung, üstelik, amcasrnm haykırdı: , ,,,ıUir d 
hoşlanmadı. Üç kadın iç dairede karısının, Lotus için satıu. a.lmak _ Evre bir orcsptı •:ar·" ad \'a.n 
t;kabasa yemek yiyor, fısı!daşa. mecburiyetinde ıkoldrğı bol ye. Lung Lotus'un kızın!t illan 
rak ve kahkahala?." fırlatarak dur mcklerdcn yediği, t?i~manladığt, dan korkarak - ziJ'll lira .. 
madan konu5ıuyorlardı. Lotüs bu \'e eskisinden dahtı faua bağlan. küçük mahhlk kızdığı zat:'l8~ lr \'e 
kadının bir şeymden hoşlanıyor· dığı kin de kıziy::>r. bir ş~y söy. tıarı ~'I'' d l . . Irkları koparır. rerya rd h •• , 

u. eyenııyordu. Zıra, amcasının ka. ve ellerini biribir:nc ,-u:U 0A.~ da 
Ü çil de pek mesut ve neşeli idi rısı pek kurnazdı, kendisine kar· . f •at p '11: h 

Oçü de pek mes'ut ve neşeli jdi· şı pek saygılı davranıyor. güz.el oneddoğrul ilcrle~~İtP.;!:~iııe ,.;11eu n 
ler. İşte Vang l.ung da bunu İs· sözlerle onu m thediyor, odaya mı ış av uya go u . ıft<l . ol u an 
temiyordu. girince de ayıtğa kalkıyordu. - Babacığrm s&kın ' 1~ t? 

B - 1 h . b' M·ı ev1ıı '' 
11na ragmen yapı acak ıç ır Böylece, Vang Lung un Lotu _ rne. O orospu degı • et lltniş 

şeyi yoktu. Zinı, Lotus'u kandır- sıı karşı beslediğı a~k &kisi gibi hanırnı drr, demesıne .ra~J1l ~u g 
mak için gayet Mtuayinı bir ta. bütüıı aklını, fikrini ve \iicudu. tiynr adam bir tUrllı ltt r na. 
vırla: . . . nu kaplayacak eekildc dörtbaşt Suı:mnk bilmedi. Qğltııltlll ıı. ~tek~ 

- Dıııle, Lotus .. ~ıçegım be. mamur ve engin değildi. Bu a§k ~ine sövlediklerin! onıayıP r.1 tıııt1ae 
nim. ŞU:inl.iliğıni, ~tlılığmı. 0 - viicut bulan, küçi:k küçük kız . madı n~ı, bili11n1et. )."alnıı: . t llıes 
n.un gıbı şıçınan bır cadıya har .1,...ınlıklarla delik deşik edilmişti matliyen: a~lta 
oruna, israf etme. Ben bu şirin. B 1 .d · ,·ııt · ta 
iT~· • k d' k lb. . . . . u lı detler, daha fazla acıtıcı _ Burada bir oroSJ'll "'·u fıla 
:uı!111~albenk'. ak ıdm ıçdı~ ıstbıyo. olmuş, şiddetlenmişti. Zira için. ye bag-ırdı ve v:ıng ı ... unı:ı tı.ı.cu 

. u ı o u ın, uııen az, d kl k b . . . dl ' d 11 • r 
ve kendisine güveııilemiycn bir Ücstseaıı·k amha mtelc urıyetınde 1.

1 
· nrnda g(irünce de hır c · tol{ 

, aya arının tarnamı e ·ııı-dı. liva 
kadındır. Ve onun şafaktan gu • a.ynldığım gört!rek derdini döke- - Benim bir kar~ı~a~dı ,·e eb'di:~ 
~ttıba ~ad::ır yanınd~~ . bulunmasını bilmek için artık O.lan'ın yanı- oomın da bir knrıı;ı . •Jcr.dı •ş bi 
ıs emıyorıım .. De ıgı zaman, Lo- na !!İdemiyordu. loprağı ektik, rlıye soJ ı;ır~ " r 
t h 1 tı d d ki 

- .. . 1,., ha~ rs~-
us ırçın aş ve u a arım rr.uddct sonra da yu ) JC 

biizüp somurlurak başın; da on. Bir kökten süren ve öteye he. 1 dı> 0 gibi 
' . 1 b ' d'. t l . - O bir orospudur··· taldı 

dan ka<:ırarak huysuzca cc\'ap rıye yayı an ır ıgen ar ası gı. ~ 
verdi: bı, Vang Lung'u Ü7.cn bir lakım sana.. ~rl\\a. 

.:x. ....... .,., "-' u ıJa~A" k'ı • ······-~& .... __ - ,.,- ...... - .. -- t ..._ "·
4

' ooY\ 01 
sem yok. Arkadaşlarım da yok. lanmış olduğun.dan, insanın Plr yaşlrlık uykmıundail. cfrctl~e ~Zan 

" d... hU d ~· tus'a karşı sinsi bir 
11 

r"l ~<lan 
Sonra ben neeeli, cıvıltılı bir eve, şey gormc ıgıne kınc eceı;ı, o kapı a " 
yere alışmışım. Halbuki senin e- kadar uykuzan babası, birdenbi. yandı. Avlusunun Itır 
vinde benden nefret eden ilk ka- re güneşte kestirdig·i uykusun- gider ve apansrsır.: dl ~arı' ğrrır 
rm ile benim için bir bei~i olan dan uyandı, yetmişinci doğum yı_ - Orospu! .. diye ba ıı k. 
çocukların \'ar. Benim ise kim. lında Vang Lung'un kendisine ( l)a}ıO ıJ8 ~tur. 
sem yok .. dedi. sn.tnı aldığı ejder kafa.it tasto. ~lar 

Sonra, Vang Lw1g'a karşı $İ. nıına uayanarak, Lotus'tın ge. ıı ad 
lahlarııu kıılhrnc:h . O gecl' oım o. ımdıği avlu Ho biıyıik odaıım or. · lltı 
dasma almak ıst medı, ve şıka- tasında bir perden.in nsılı bulun. ~eleı 
yel ederek : 'lu.ğu kapı aralığma sendeleye 

- Sen beni scvmıyorsuı~ sev. sendeleye yuriiclii. lhtıyar adam 
seydin benim mc~ut olmamı ıs. bu kapıyı, ne de yeni bir dalre-
tcrdın! .. dedi. nın. avlunun int-a edildiğini gör. ' ., )'hk 

4f emırfaı 
tçindt 

O zaman Vanı; Lung yel. rnU§ değildi. Aııla.şılan eve yeni ~ o) lı~ :.rno 
kenleri suya indirdi. Telaı:ılandı. bir kısmm ilave eclilip edilmedi. 6 a)fııc 4 ı5 
Kuzulaştı, müteessir oldu. ve: ?rini de bilmiyordu. Vang Lunı; l 1 

) '
111

" 
900 

, 

- Sen ne istersen öyle olsun! .. ona "yeni bir kadın aldım! .. da

1 
lwrıleıl~o Hıılk 110 ~ 

.J • diU 
dedi. ..ıememışti . ıçıo ııy,Jy .,ıuz ı;uru~ er 

Bunun üzerine, kadın Vang Zira, ihtiyar kendisine kafa Pona tıırtığıae gırıııc)·eıı} il il 
Lung'u şahane bir surette affet. yormadığı, düşünmediği bir şey ll~'lia )l:!tıııış beşeı ı.uru: ~ 
ti. Vang Lung da artık. onun ar- söylendi mi, alelade sesten anla~ J •ııed ı lır. ,! 'tt il 
arzularına karşı gelmekten', iste. mıyacak, kavrayamıyacak kadar -lı buııe koyJın ı nılıllre", t 1 
diği gibi hareket etmesini önle. sağırlaşmıştı. j •up ve hdtırat üaeıııı•. ı;ı 4

• para~ınıu posla veya n°
0
.,41 ~ Ş 

~~""""'; yollama üt•relını ı<lııre .ııe l'd 
Sabah. Güneıj oldukça ylik -

:;elmişti. Ufukta hafi[ bir sis et 
rafı sarmış gBrUnUyordu. Bu 
kUçUk İldöfrans adasında her 
şey sakin, rahat ve mllsterihdi. 
muhitin bu tatlı sllkünunu yal -

-----... --------------------------- ------.. fen oturur musunuz? Bu fclil . 1 
ıerı1.e alır. :1 
I ürkiurnin ht!r pu~ıo ,,,,,~t 

\ ' A Ki 7" a abune 11rı: 111'' ti 
t, ılre~ ıleQı:tlırıur uctt' TUNA KIZI 

nız zaman zaman duyulan bir 1 
horoz sesi ihHll ediyordu. mobildi. Nikelden olan aksamı harfini pek iyi talaffuz edemi· zeli selamla<lı. 

::\o1entenon kollejinin ihtiys.r güneşin ziyası altında parıl pı:ı.- yordu. - Matmazel, dedi. buraya P. • 

bahçı\'anı baı:;mı kalclırdr. Sağ e· rıl parlıyordu. Otomobilin içer. Bahçıvan Emil bu sual üzeri- lim bir vazife ifa etmek için g~l 
linin tersiyle alnının terlerinl sin<lc ıırka tarafında tek başıua ne tebcsBiim etti. Zira mektelll ::. miş bulunuyorum. Sizin mekt<'
~ildi. Sol elinde tuttutı;u bele da ihtiyar bir adam oturuyordn. direktörü bir kadındı. Direktör bin IeyH talebelerinden birinin 
yanarak etrafa. göz gczdirdt Şoförün yanındaki yerde de değil, dircctrice idi. babası bu sabah bir kazaya u~-
Karı;;ı<laki dağın yeşil yamaçla - iyi giyinmiş bir uşak bulunu • _Madam, burada yok. Fu.kat radı.,. 
ı·mı, yan tarafta uzanan buğday yordu. Otomobil durunca derhal mektepte nıadamm muavini 0 _ ::\la.tmazeı Lukas ihtiyarm u. 
tarlalarım bir mUddet seyretti. u~ak yerinden atladı. Otomobi • lan matmazel Lukas var . ., zattığı kartı ~larak süratle göt 
Sonra kendi kendine: lin kapısını açtı. Dedi. gezdirdi: 

Artık yemek zamanı yak- l htiyar ağır ağır iıuli. Buhçı· 
laşıyor . ., vana doğru geltll. Ceketinin ya-

Dedi. kasında görlilen bir işaretten 

İhtiyar bahçıvan işinde ral • yüksek bir mevki sahilıl lejyon 
nız olduğu, bir çift HH edeceJ:. donör nişanını hamil bir adam 
arlcadaşr bulunmadığı için ara olduğu anlaşılıyordu. Elinde 
s ıra böyle si"iylenlrdi. Kendiı;; bir kasket tutuyordu. 
sual sorar, kendi kendine ce - Sabahlar hayrolsun. l\lek • 
vap veı-irdl. tebin direktörtinti görebilir mi. 

- Bunlar ne istiyorlar?,, ylnı? ., 

Mektebin l9ahçe kaprnma dol!· Bu adamın konuşmasına dik· 
ru hir otomobil gelmiş, dur - kat edince Fransız olmadığına 
muştu. Bu. bl\y l\ lt lllks bir oto- h Ukmedllebtllrcll. Çiinkll (R) 

Bahçıvan bu cevabı verirken 
bir taraftan birkaç adım geri 
çekildi. Bir zil (;aldı. Kapı açtl. 
dJ. Dışnnya çıkan bir kadın biz· 
metçi ziyaretçiyi içeriye aldı. A· 
radan çok gezmeksizin matma -
zel Lukas gelmiş, mektebin ka-

Jla u l 1\Ia.,jesko 
Romanya Elçiliği Başkatibi 

P ARtS 

Bu anda matmazelin alnında 
bir gölge dalgalanır gibi oldu : 

- Galiba Domnika olacak! 
- Evet odur. Tavereskonun ... 

bul salonunda ziyaretçi ile lrn- - Oh! Zavallr kızcağız! 
nuşmnğa başlamıştı. Matmazel Lukas gayrll htiyn· 

- Mektebimizin müdiresi bu. ri bir koltuk tistline d'jşmUştil. 
rada değil. Paristedir. Ben o • - Bu kızcağız o kadar iyi, O· 

nnn muavınıyım. .. kadar tatlı, o Jmdar burada ~e-
f htiyar ayağa kalktı. Matma- vilir. Rica ederim erendim, Hıt -

ket beni şaşırttı. 1 
- Taveresko ölmedi. Yalnız 

ağır surette yaralanmıştır. Ah· 
vali umumiyesinin iyi olduğunu 
tahmin ediyorum. Çi.\nkü bir s'.l-

1 

1 

at evvel bana telefon etti. lı:;tl 

yor ki kızını alayım. Kendisin~ J 1 
götUrey1m . · 

- Bu kaza nerede oldu ac·H.-: 

ba? 1 

- Biyariçe giderken yolda ol. 
<lu. ı 

Ben gideyim, Domnikay•ı 1 

kendisici 

1 tanıyorsunuz değil mi? 
çağırtayım. Elbette 

- Hayır. Tanımıyorum. Betı. 

Tavereskoyu çok defa sefaret _' 
hanede göriirdUm. Fa.kat şim - 1 
rliye kadar hiç bir zanıan ktzrr.ı 
görmedim. İ 

- Rica ederim, beni takip e .

1
ı 

diniz., , 

~~ "uruı,ıuı 

u.A:-.i rcuı::·ı ı.ı·:f{J " 
11cı l'ıc11rtı ılıinl:ırının sıı ıJ 

~ıHırı ~011d;0n ıııtnrcn 118~11 
lalıırııııl~ ~u. ıt )il) ıııı.ır~, 
!\uru ... · dörıluıH·ü su) ı• c .. • ıll 

ıkıııcı 9e iınıncııcle ~; b•~ ıı 
• . ba~lı k yanı kesn ec:r 
dır. ıi 

lJuyiJk, C'Ok dl'\'1111111. Jt. J 

rerıklı ıl:iıı \·erenleı e or; 
ınılırmt>ll'r yııµıtıı ı1ı.-~rııl 1 .ı 
rın snntııu • sıttırı :rn ı.urıl~\ı 
1'1CAHJ ~t.\H l'ı 1:.~rrE oı.r.1 

Kl'Ç(' K lLA!' l.A14 

Hır delıı :!IJ, ık ı ılt•rıı~ 1 ~· 
-~ -dı:lasJ tl!ı. dürt cklıı~ı ' 1 

1Jefıts1 ıoo kııru~ıuı fc 
ıJı\ ll v.ere11 l~rı11 hır dt>fp.!il 1 1 
vadır. Uört salın geçtP ıt4" 
fazla "ıııırhırı l>I'~ 1curusııı11 

: 

<>liP e•lı lıı ufr' J 
\ akıl beın duğrutla" 11 

tu' 1 
~·a keıı<lı tıfarw )el ıııılc, d 
kara cadıll'~ınrfe \'nı.ıı ;~ 
,ı ltındıı l\E:\1:-.1.EtWI:"' ~ 
t ı6n tluro~u eh \'le lliııı .. 
eıl.-r 1 ltiır,,111111 ,,.,.,,,,,,,, 

Matmazel Lukas bekleme orta 
Bmdan çıktı. Camlı bir kapıyı 

açtJ, merdivenlerden, koridor _ı 
lardan geçti. O kadar sUratle . 
g-lcl!yordu ki. ihtiyar diplomat , 
büyUk bir zorlukla kendisini ta· ı ______ _, 

(Daha var) 
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lzmir Fuanndan mektuplar 1 _________ ,_, __ ıwwwz ______ ,_,...._ __ _..,_,..__. _____________ _...--- _________ _ 

Amerikalılara 
~ıosöreilimde ilıtisas Fuara memleketin her tara-

glbtmUtehaasıılardavardır. fından bu·· yu·· k bı·r akın var 111ldt lhtısaetan bahseden 
Bu mUteha11ıslara Amerika • 

lılar publlc relatlonı mUtehaı • 
lerJn çoğu Amerikaya gı • 

1 
banetten kendilerini ala

Ilı ar. Zira bu memlekette bil 
tfeası Avrupa memleektle. 
gec;nılştır. Untverslte, mek 

te bu 
~::~~::~:~::~:~~~:~r~ Onbinlerce insan pavyonlan bir an kovanma çevirmişler 
ları gibi bir şahsa, bir mllesse· İzmir Enternasyonal 1',uaı-ı Qı na benzer talim ve te:!. 

Uesaeselerinl bir tarafa bı
~ıın. Burada halka bilmed! 

Yleri öğretmek için kooıt 
edebiyat nrdır. İşte birk.ı~ 

l•mi: 
'.'lreşbur bestekAr Bethofe 

Ualkllinden ne anlamalı 
lll&naaı nedir? Ve bu mu~ı 
lnıan nasıl zevk almalı? 
ııca tabir ile Comme'lt 
de la muslque de B . ., bu 
altında Amerikalılar ko
blr )citap yazmışlardır 

ta ''Fransız şarapları nasıl 
t ~e bunlardan nasıl zevk a. 

~ ? •• ikinci bir kitabın mev . 
k da budur. Sonra ''Yakın 

t halılarının gUzelllğl ve la
eti neden ibarettir? Ve bun

.,11 insan nasıl zevk almalı · 
Jl 1~ '., l3u mc,·zu tlzerine te!iı 
~ ~tııır; ayrı bir eser Yardır. 
~:.~il gibi kitapları okumakl~ 

kfl' llazarj bir tarıda insanın 
~.,rıııt,ltlr Bethofonl anlayıp, an 

ı• lfl t •cağı m Unalrnşa sötU ril r 
1'1eseledlr. Yalnız şurası mu 

var. it kaktır ki bu ve buna benzer 
g u l>ların Amerlkada sayısız o. 

CUları Yardır. Demek kı, 
it adam Bethofeni anlamak 

~acını hissediyor Ye bunu 
llleine anlatmak için yazıl -
bir kitabı zevkle okuyor. 

f)8Ycbologie vadisine girersek 
t rlbi kitapların daha ziyade 
aıcıı~ını görürUz. Herkes A· 
1'\lıtt,j, bir hamlede muvaf • 
Olmak, a'l""Zamanaa ser\'et 
ıırnak tht1y•cı ile ıunan 

dan mcselft mU\·affakıyetfn 
•ııı, muvaffakıyetin yolu!lu 
rı ve ameli bir tarzda talim 

11 kitapların haddi, hesabı 
tur. Muhtasar bir tnblrle ln-
lara hulül etmenin yolları bu 
tdcta bir fen halini almıı. . 

huna alt ders kitapl:ı.rı, ders 
eler, muallimler. nıllesse1:1c· 
hıstıtutler me\'CUt olduğu 

scye itibar ve hUrmet kazandır· münasebetiyle Devlet Demiryol. 
mak, bir mücadelede, bir intl . ları ldaresınin on beş günlUk 
bapta, bir satış işinde muvaffa • sergi ve panayır yolcularına 
kıyet temin etmek gibi şeyleri mahsus halk ticaret blletlerl lh
blzlm tabirimizle götUrü pazar- dası, bu suretle h-ılkı lzmtrl g6r 
lık deruhte etmetkedlrler. meğe, fu"'rr gezmfye teşvik et • 

Denileblllr ki, Amerlkada na· mest çok bUyUk bir rağbet ka -
zarf ve Ameli olarak tedris e . zanmıştır. Bu ra~betln sebebi 
dilmiyen hlc; blr şey yok gibidir. maltim: Bir iki gUn kadar h -
Bu noktadan hususiyet ve ga . mirde kaldıktan sonra on L"~ 
rabet arıeden birkaç mektebi gün fçln eJfnizdekl bUetle mc;u. 
de zikredelim: leketln her tarafına gitmek ve 

Acondcm7 of Corset Flttlny-= istediğiniz yerde kalmak sa•: 'ıJ. 
Kadın kor&aSı ımallt ve tadllAtı yetine sahipsiniz. Bu halden pek 
akademlıl, yahut mektebllllıl. memnun olan blr arkadaş h~di

Academi of Dfsplay = came- seyi karikatUrtıe ederek: 
klnlarda, vitrinlerde eşya teş • - lstedlltnlı yerde kondö1ı: • 
hlr etmek ten ,.e sanatinl öğre· töre tokatı atıp aşağı lneblllrst· 
ten mektep. nlz, dfyor. 

Detectlve tnstitut = Polis ha· Fuann açık bulundulu bu bir 
flycsl olmak isteyenlere mah . ay zarfında on beş gUn serbest 
sus mektep. seyahat etmek hakin bUtUn tr: .1 

Pashlon Academl = Moda tıı· battı üzerinde bUyUk bir kahı · 
ıım ve tedrisi için akademi. balık ve izdihama sebebiyet ,·c-

Dalla sonra: Lisanında rekl • rlyor. Kıyıda bucakta ne kadar 
kot olanlara mahsus pepe mek· eski püskü, kirli vagon ,. a 
tcbi, pansiyon tesis etmek ,.e hepsinin birden seferber .edil • 
pansiyon idare etmek isteyenle- mesine rağmen hal yine böyle. 
re mahsus mektep, çiçeklerle HattA bir çok kimseler bu izdi • 
tezyinat yapmak ve çiçeklerle hamdan korkarak seyahatin;, 
donatmak sanatini öğreten mek işini bir ay sonraya bırakıyor. 
tep, yazm havayı sofutmak sa· Trenin J>lrçok birinci mevki 
natinde ihtisas ile soğuk hava yolcuları vakitlerini VJlgOn res. 
mühendisi olmak .iateyenlere toranda oturarak geçlriyorl;;.r. 
mabısus mektep, hararetle bozu- munde ikinci mevki bileti olan 
lan yiyecekleri vesaireyi soğuk- bir kimse yer olmadılı için bl- • 
ta 

0

muhafaza etmek sanatinde rJncl mevkilere dalmı11: 
ihtisas kesbetmek isteyenlere - Yer bul da kalkayım, diye 
uıı:ı.ıınıı?) w"h"""' ııo<1.uıu1cu ııı r:ıu lronitXktörle mUnakasa ediyor. 
-.u 1111 .. 111 ' c _, --, 41r. llJ.illl ı..:~Jl-~Jr• 
den mektep insan naeıl dost pa ırdi'lÇe e di1N irraJ . 

1 
YAZAN: 

L, __ E_m_i_n_K_a_ra_k_u_ş_--'J 

kazanır ve muhiti üzerinde na . Elimizdeki blletl değiştirmek i
sıl nafiz olur mevzuu üzerlGe cin fuara dofru yollandık. re yaklaşmak için yine büyUkıetmemesl lAzımdır. Bir a

0

rka . 
yazdığı kitabı Amerikada yUı Fuarın lçerstode Devlet De · bir gayretten sonra blletlmfzl daşla bu mevzu üzerinde konu . 
binlerce satılan ve kitabı tUrk • miryolları idaresinin bir pavyo. değiştirdik. Allesi ile beraber şnrken dert yandı: 
çeye de tercUme edilmiş olan o. nu var. Burada yolcular ellerin. seyahat edenlerin de vay hali · - Dışarda bir liraya aldığı • 
carnegie'oin kl~abmdaki naza • deki bileti gişeye ibraz ederek ne. Çünkü her yolcunun bizzat nız bir kravatı burada iki lira . 
riyatı talim ve telkin için açtılı diğer bir bllet alıyorlar. Pavro- memurun önüne giderek biletini dan aşağı alamazsınız. Fuarın 
mektep ... 11Ah.. nun etrafı kadın erkek binler • deflştlrmesi llzım. Şimdi bu btı· manası blle burada değişiyor. 

A... ce halk tarafından çevrllmtş. El 7Uk kalabalık lçerslnde yanı - Hele ilk günlerde b~r duble bl • 
!erinde blletleri sıra ile bekli - nızda bulunan bir kadın ark.ı • ra ayakta bir yerde 8 diğer bir 
yorlar. Gişeye kadar yaklaşmak daşınız kişeye yaklaşıp bllı>tınl yerde 10 kuruşa satılıyordu. Fa. 
ve bileti tebdil etmek her baba· değiştlreblllrse değiştirsin. kat daha sonra kendiliğinden 

ylğitin kArı değil. Her neyse büyük bir buhran bir oldu. 

kantalardaki yemek fiyatlarını 
gören birçok yolcular lzmlre ge 
lirgelmez Çeşmeye, Mencmc ıı 
veya bunun gibi lzmlre yakın 
1Jir yere gidip iki günü orad.ı 

geçirdikten so~r-- r~yahatlerlne 
de\'am ediyorlar. Öyle ya ' ı 

gUn içinde dünyanın parasP ı 

sartedip de buna mukabil b' r 
de üstelik rahatsız oldukta!l 
sonra en iyi usul bu olsa ger ı 

Emin KARAKUŞ 

Afyonlular Kocatepede 
Afyon, 27 (A.A.) - Af-

. yon halkevi mensuplan dün 

kurtuluı güne§İnin doğduğu 
kutsal Kocatepeyc her sene yap 
tıklan mutat ziyareti yapmış-

ardır. Halkevliler saat t 1 de 
~ocatepeye varmıtlar ve bura-

Ja civar köylerden gelmit bu· 
ur.an halkın ittir:ıkiyle yapılan 

:nerasime istiklal mN~ı ile baş. 
lanmış ve onu takiben bayrak 
ÇP-kilmiıtir. 

H21lkevi başkanı Galip De. 
mirin söylediği nutc'ktan sonra 

bir subay, ogünkü hareketi, 
toı: rak üıerinde izah etti ve 
başkumandan meyda~ muhare. 
besine iştirak etmiş olan köy. 
lülerden hatıralan dinlendi. 

Edebi ve Milli Şeflere kay" 
Kocatepede minnet ve sayrrıl.:ı 

rıı bir defo daha teyit etmiş '"' 
lar. gençlik ve ~. Milli c 
gönden:Blderi bir relgralta son. 
suz ıükranlannı bildimıiılerd· r 

· Kafileye dönüıte Karacaören 
köyünde halkevi taı·afmda.n bir 
kır ziyafeti verilmiıtir. 

-O--

Fuar kupası güreş 
müsabakaları 

lzmir, 27 (Hususi) - Fuar 
kupası güre§ müsabakalanna 
bugün baılandı. Yapılan karşı
laşmalarda alman netice~r şun
lardır: 

Burada da kırtaslyeclllk ilik- fçerslnde buradan ayrıldık. Fu- Sokaklar mahşer gibi, mcm • 56 kiloda Çakır Ahmet (Js. 
lerimize kadar işlemiş. Diğer arı gezmeğe, görmeğe takati • leketln her köR,eslnden on bin - tanbul) Niyazi (Ankara) ya, 
bilet Uzerine nereden geldiğiniz miz kalmamıştı. Biraz Jlerde bir lerce insan fuarı gezmeğe gel - 61 kiloda Suat (Ankara) Dira· 
hangi mevkido seyahat ettiğiniz gazino Yar. Şurada biraz istira- mlş. Tram\'ay, otobUs ve ara • ki (lzmir) e, 66 kiloda Servet 
adınız, seyahate başladığını~ hat edelim dedik. Listeye şöyla balarla bir taraftan diğer t "a- (Jstanbul) Bekir (İzmir) e, 72 
tarih ve daha bunun gibi blrtok bir baktım. Her şey ateş baha· fa hummalı bir faaliyetle insan kiloda Faik (Jstanbul) Nuri 
şeyler yazıldıktan sonra bir fo. ısına, bir gazoz altmış kuruş. naklediyor. Tren ve vapurdan (lzmir) e, 79 kiloda Vahit (An 
totraf da bnada veriyorsunuz. Biraz ilerde bir kadın, bir er- her gUn binlerce insan lzmlre kara) lsmail (latanbul) a, 87 
Uzun kayıtlar ve tasdlklerden kek, bir de çocuklardan mUrek. geliyor, yine binlerce tnsnn ... llll~ kiloda Sait (Ankara) Nuri (iz. 
sonra yeni blleU ahyorsunuı. kep bir nllc oturuyor. Küçük de birkaç defa kalkan trenle mir) e. Ağır ıiklette Çoban 
Her yolcu klşe önUnde en aşağı bir şişe rakı, bir gazoz, çocukla- lstanbula, Aydına, Ankaraya, Mehmet (Jstanbul) Satılmış 

Muhammen bedeli 6500 lira olan 45 adet t!eyy&r telgraf ma. 
...,...._.. 5-10-1939 peqembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usu-

lle Ankarada idare binamıda satın almacaktır. 
Bu ite girmek illteye1ııerin (487.50) liralık muvakkat temi • 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn ea-

14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri i~mdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malkme daireainden, 

~da.rpapda tesellilm ve sevk §efiiğinden dağıtılacaktır. (M78) 

• • • beş dakika bekliyor. Bunun c!a rı için de mahallebl gibi bir şey Adanaya nıtmek Uzere fzmtrden (Ankara) ya tuf1a galip geldi-
~ T~iye edilmiı fakat itlenmemi§ külçe halinde bakır nak _ ha çok kolay tarafları nr zan· ve biraz da poynlr, ekmek iste· ayrılıyor. ler. 
\ tı ıçin D. D/142 numaralı yeni bir tenzilli tarife yapılınııtır. nedfyorum. Yolcunun ellndekl mlşler, tam 380 kuruş verdlkle- Otellerde tek yatak yok. Olsa 

Fazla bileti bir mühürle tasdik etmek rinl gördüğUm zaman yUreğlm blle eski flyatm iki Uz mı~u. İzmir Fuan 

VAK 1 T 
Cep Kütüphanesi 

Yı11•n ve l'ürk\·eye çevirenin •dı 
Kaıll'r f \'oll.rılen I \'"'' 11• 
Olınıpıyad O\unıurı \ ıtdıın \fır 
l\ıll'rırn' l"erra• t'"lrarı ((iaıopın df'n) G V. 
\ uıoo;la' )il "it')ahal nutları Asını Uı 
Şark ~kı1ıırnınde t"ln•yet CChrııılıe'den> v. G. 
EtrO"lk \'aro<11u ı Pro!Cpu Melrnıe'den) lbydar Hıfaı 
ffer rıı,.nılı-kf'llr bırkaç 11ün (Muhtelıf mlielltrltrdenl 

Sayıta Krt. 
201 15 
ı:m ıo 

30~ ıo 
112 ıo 

380 20 
64 :10 

ve yanına bir de tarih atmak sızladı. lzmlrde bir "ostuna misafir ol 
bUtUn maksadı temine kAfidtr. GUnah. Eğer fuar yalnız tz • mıyarak otelde yatmak ııretile lzmir, 27 (A.A.) - J\ltı 
Açıkgözlük yapıp da biletini hl· mirlileri kazandırmak için açılı- seyahat edenler için bu hal di . giin zarfında Dokuzuncu En· 
ran evvel değiştirmek isteyen · yorsa ona bir diyeceğimiz yok. fer bUtUn hallere taş cıknrtrr. temasyonal lzmir Fuamu ge. 
ler, bir kolunda ı;ocutu. dF'e • Fakat bunu beled!yenln görme. Otellerdeki bu kalabahlt, fu. zenlerin sayıaı 145.550 ye var
rinde bileti saatlerce beklemek. si ve bu gibi şeylere müsaade ardaki bu pahalılıfı ve hele lo - mııtır. 

-----------------------ten bizar olmuş, yorulmuş ka· 
dınlar, sıra ısen!ndl, benimdi dl· 
ye af11 dolusu küfürler ednAk 
kavga eden erke~ler birtblrtne 
glrmltjlcr, bUtUn bu zahmete hır 
•ılık on be:, gün istediğiniz yere 
ıeyahat edeceksiniz. Pek cek!Ilr 
bir şey defli ama, bir defa olan 
oldu. BJnbir mUşkUJAt lçerslnde 
bir klşeye yaklaştık. Sıra gel 11, 
geliyor derkr- elimdeki Jr"""ıdı 

memura uzattım. 
- Bu blletl burada detıştJre· 

'\lınıı-1 l:k rem ~ı 

~uıı kor-.uıı ı turı ı.uknt'rde-'df'n) l'ethl KucJeı lift 
ıu mezalnlı ! 

l\ııfka• hıkA)l'hm ı l\azlıek'lrn) Niyazi Ahmet 120 
''"' t:ıııısıılıp nıuhnrebı-lt"rl (l\olliH'IH) Ahmet Ekrem '2711 
l'ııtbol kaıdelerl Nııılıeı ~bbH co 

20 
ıu 

ıo 
10 

- Neden? 
- Burada üçüncü mevki bt • 

Jetler değiştirlllyor. 
Ey Allahım 'sen bilirsin. Şim. 

dl ölür musun, öldUrUr musun. 
Çaresiz ayrıldık. Diğer bir ktşe· Muvaffak olmuş pavyonlartlan Sağlık sergisi 
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Maarif nıüdürü 
Bay T evfık Kul 

diyor ki: 

ilk ve orta okul talebe 
k~mpları istikrar 

kesbediyor 

Şile plajı ebya 
edilecek 

" - Çocukların yaz mev
siminden tam manasiyle isti-

Silede yapılacak otelden sonra 

• fade etmeleri ve gelecek ders 
yılı çalışmalarına daha zinde 
bir kuvvetle devam edebil
melerini lemin maksadiyle 
çocuk kamplan açılmıştır, 
1936 dan beri faaliyete geçen 
bu kamplar artık bu yıl is
tikrar devresine ' girmiş bu
lunmakadır. 

Ünümüzdeki yıllarda daimi kamp yerleri tesis 
açılacak edildıkten başka gündüz kamplanda 

Kamplara iştirak eden 1000 çocuğun hepside 
2 ile 7 kilo arasında f aydaland!lar 

PIB.jda büyük eğlence· 
ler ve müsabakalar 
tertibi düşünülüyor 

lstanbulda kamp işlerinin 
yakın bir zamanda daha faz. 
la inki§af edeceği muhak. 
kaktır. Bugün elimizde mev. 
cut kamp faaliyet raporları 
bize hunu isbat etmektedir. 

Ünümüzdeki ders yılı so
nunda kampların arttırılma
sına çalışılacağı gibi pio-

• gramlarmda da birçok yeni
~ likler vücuda getirilecektir.,, 
·-·····-··-- ------·-
1
-YAZAN: 

Hasan Bedrettin 1 
----------------------~ 

Şile, (Husu
si) Florya, 
Altınkum, Hey
ı.re1ftJid epe!ıaq 

gibi kalabalık 
değilse de, ora· 
ya gidenlerin 
ynrısınm yansı

nı zihninizde ta
sarlarsanız lst::ın 
bulun bir rnal>al 
lesi addedilen 
Şile plajındaki 

ahengi hissetmiş olu:·sunuz. 
11engarcnk bezbrile Varna 
plaılan:ı:laki vücutlara güzel
lik, dirlik, dtizenlik ve. 
ren Şile plajına geldiğiniz za-

• LK ve orta okul talebeleri 
1 man en vücuda yarnşır kürü 

ic .. in yaz tatilinde açılan b l 
yapmış u unursunuz. 

talebe kampları, faaliyetini ta. Jnce kumları, her bakımdan 
mamlamış bulunmaktadır. ilk ılık suyu ve temizliğiyle meş-
okul talebe kamplarına iştirak hur bir yer olan Şile Karadeni-
eden yavrular pek yakında F e- zin ilk sahil kasabasıdır. Şöyle 
ner stadında "Kamp şenlikleri,. bir ip çekilecek olursa muha~-
adlr bir cimnastik eğlenr-esi ya. kak karşrda Varnada bir tele 
pacaklardır. Buna ait program Lağlanmrş olacaktır. 
birkaç güne kadar hazırlanmış Karşı karşıya bulunan bu iki 
olacaktır. meşhur Şile • Varna plajları bir 

Orta okul talebe kampları gün gelecek birbirine deh~etli 
da faaliyetini Cumartesi günü 1 kl d nı.kip vaziyette ka aca ar ır. 
bitirmişlerdir. Talebeler, kam• Bunun içindir ki, Şilede baş. 
pm son rroününde "Kampa Vt> layan imar hareketi bugün bu 
rfo.,, eğlenceleri yapmışlardır. 

plıljda kür yapanların çocuk!a-
Yüzlerce talebenin iştiı&.kiy. • ......... ~.,. •...n -........... -·· --· 

le yapılan veda eğlencelerinde vasıtalardan isti fade ettirecek. 
talebe velileri ile kültür men- tir. 
füpları hazır bulunmuşlardır. Çünkü 0 za'TI<.l.nlar, bugünkü 

Kamplarda tutulan sıhhat tcı'.1minlere bak•lrrsa Şile yolla-
fisleri tetkik edildiği vakit altı rı asfalta çevrilmiş bulunacak. 
ilk okul ve iki orta okul kam- tır. 
pma iştirak eden bine yakm Zaten buranın hir tanecik 
yavrudan yalnız iki kişi müs- sa·•riye şe'-ıri olması. lstanbula 
tesna büti.in talebeler 2 - 7 kilo yakın bulunmasm:bn. turistik 
kazanmışlardır. nu:ınzara ve tarihi eserlerinden 

Bu nisbet bize kampların ~- ·'. olma!dadır. 
faydasını aşikar bir şekilde Her sene !)irçok v'.1bancıları 
göstermektedir. Ünümüzdeki Talebelerin kamp faaliyetlerinden muhtc lif intibalar.. k:.ı; ,· larm:la yakan Sile plajı tl!-
yıllarda, gerek ilk ve gerekse 1 sa:::lıifen bir ecnebi tarafından 
orta okul ~~mpl~rını~ sayısı köy; Florya, Büyükçekmece, l leri ~efi Jlyas Sinal'ın not defle-/ fmdan ate.ş yakrld~ ~e en sona keı>t~dilmi~tii · .. 
artacak ve şuphesız kı çalışma Pendik semtlerinde olmak üze. rinden: kadar da ıdare edıldı. Rıvayete gore sah;llerinde 
programları Üzerinde daha bir- re altı yerde tam bir istikrarla S/ Vll/937 • Şarkılardan sonra bir de ma- kış mevsimlerin,Je daima va-
çok yenilikler vücuda getirile. faaliyete geçmiştir. sal söylemek lazım..:lı. Ateşin nuı kazaları olan ~;J':!de bundan 
cektir. . Kamplarda vazife alan ele- "Kampta ilk gün, çocuk ve- karşısında parlıyan bu sevimli 

1 
epey wman evvel hir vanur ka-

Biz, bugün burada, bızde te- manlar da kamplar kurulmadan lilcri akın akm geliyorlar. Bel. ~özlerin içine ayrı ayrı b3kıp · zaya uğramış ve ic.indekile.·i 
sis eclilen çocu~ . ve öğretmen önce "kamp öğretmeni hazırlık ki lik defa annderinden ayrıLm söylerken masalm tesirini ve Karadenizin kara ve be,·az kö
kamplarının tesısınden, kamp. kampı nda yetiştirilmişlerdir. çocuklarda göz yaşlariyle bir kıymetini ölçüyorum. O göz- pi;klü azgın su!arma dökmüş-
ların inkişafı için alınacak esas- " ayrılık var. Babalara nazaran lerde yalan yoktu, canla ve sev. tür. 
lı tedbirlerden, ve kamp hayatı- Kampların çalı~ma annelerin gözleri daha yaşlı. ~i ile dinliyorlardı. Masalda iyi işte o günler bu kazazedeler 
na ait bizzat içinde çalışanlar programlan Küçüklerin korkak nazarlarla bir çocuğun fena bir sözünden ...,,.,smd,. sular icinden 7<H 7m 

tarafından tutulmuş notlardan Kamp faaliyeti ve hayatı bu etrafı süzdükleri görülüyor. Bi. r,ektiği sıkıntıları tebarüz ettiri- Şile sahiline baygın hir hal:IP 
okuyucularımıza "Kamp,, mef. işte ihtisas kesbetmiş kimseler raz sonra yavaş yavaş Ünsiyet yordum. Masal bitti. Yine bi- çıkan ecnebi kazazede buranı:ı 
humu üzerinde bir fikir verme. tnrafmdan hazırlanmış bir pro- başladı. llk İş olarak şezlongla. zim gemiciler şarkısını söyle- gayet iyi bir plai olabileceninı> 
ğe çahşacağız. gramla. tesbit edilmektedir. Bu ra uzanıp plajdaki kalabalığr dik. Bir daha bir daha tekrar- işaret etmekle k;:ı\m;:ı,mış vatcın-

Kamp)arm kuruluşu heyetin hazırladığı rehbere gö. seyretmek oldu. Bir mektebin Iadık. Bu şarkı kampların sem- daşlarını bu schh::u yere rri) ı · 
1936 yılına kadar muhtelif re; kampı idare eden, kampın birçok yaramazı burada birleş· bolü gibi ho~umuza gidiyordu. dermi~tir. Ve nihayet huo-i.in-

tarihlerde kurulan kamplar hep faaliyetinde rol alan öğretmen- mişler, koşmaca oynuyorlar. Is- "Bütün çocuklar uykuda.. kü plaj şöhret bularak bu hale 
hususi mahiyette veyahut bazı lerin vazifeleri esaslı olarak sız, vahşi dikenli tarlanın kor- Sevim uyumuyor. Saat bir. Ya- gelmiş .. 
t eşekküllerin mensuplarına ait tasrih etmiştir. Güni.in değişen kak kertenkeleleri yerlerine nına gittim. Hala niye uyuma- Akdeniz sulariyle Karadeniz 
kısa bir zaman devam eden ça. şartlarma uyma kaidesi daimi şimdi cıvldayan yavrular var. ::lı<Ymı sordum. Gülmeye basla- ı:;uları icinde bulumın küre fay. 
rlrrlı kamplardır. Bizde ilk defa olarak gözönünde bulundurul. Direktör günlerce evvel hu raya dı~ Ağzından su sözler cıktı; dalr ha;salar K<ıradenizde fazla 
tC1lehe kampları 1936 yılının muştur. alıştığından her şeyi biliyor, "Efendim ne bÜeyim hi~ uy- olduğundan Şile ve plajı hu 
y:ız mevsiminde Kızıltoprak ilk Gündelik programa göre sa. her~ese yü~sek sesle direktif kum yok, yatağın iç!nd~ yu- yüzden Karadenizde bir inc:i 
okul talebesine mahsus olarak bah saat 7 den itibaren akşam verıyor. Y enı alışacak çocukla· varlanıyorum, fakat bir tür İÜ kadar değeri haizmiş. Tabii 
tccri.ibe mahiyetinde kurulmuş- 1,30 a kadar devam eden za. ra yol gösteriyor. Bu meyanda uyuyamıyorum; aaliba cok sı- manzarası bol plaiından ba!'ka 
tur. man muhtelif eğlencelerle do- gelen velilerle de börüşebili- cak ta ondan,,. Y~nı:ıa yattım. Şilenin bir de hür, saf, ci~er 

ilk tecri.ibe kampına 144 ta- ludur. yordu. "Gözlerini yum, hatırına ge- dolduran havası var ki, yaz, kr,. 
lcbe istirak etmistir. llk tecrübe Çocukların kapmta en çok Ak~am yemeğini yedik, eğ. !enleri defet, biraz sonra uyu. c-ser ve Kevser kadar besleyici-
muvaffakiyetle , neticelenmiş, sevdikleri saat deniz e;jlencele- lencemizi tanzim etmek bana yacaksm,, dedim. Yumdu. Saat eh. Burada birkaç gün kalıp ~C' 
937 yılında bu iııe daha geni~ ri saatidir. düşüyordu. Bir tarafta birikmi~ iki .. Uyumuştu. kilo almadan kimse gidemez. 
ölçiide yer verilmiş, kamp sa- Denizden sonra 1 2.30 ye. olan kuru otları ha7ırladık. Bü- "Gece saat 1 O .. lclal hala u. $;ığı temiz, solu temiz h:?r 
yısı 6 ya çıkarılmış, 420 talebe mek saati, 14 ten 16 va kad:ır tiin yeni mİs:lfirleriıni7: hirbir- yuyamadr. YataiTmda durma- türlü gürültüden uzakta dinlen. 
foyclabnmıştır. '.j~)e istirahati zanwnıdır. ı l~rine ~akcır:ı 1-. m<lymunl.nr ı:rı- -lan gülüyor. Yanma gittim. 1 rnek istersenİ7. Şii ey'! koşunuz. 

<)38 de teksif edilerek b~ş Kamp müzik, beden terbiye. Sı taklıt ederek taburelerı alrlı Niye güldi.işriini.i so:·dıını. Hiç-1Mesire yeri olan Fener t.,,..,fın. 
yerde açılmış ve 500 talebe a- si, mütalea işlerine de yer ve-ılar ve kampın ortasmda halkcı bir şey söylemiyor. Katıhyor 1 d~ki ?teli /ve bahresi, Alib~1a 
lmmıştır. rilir. Akşum eğlenr.eleri kam- ')lclı 1 lar. Ru halka oluş sevgi 0 1~ ":Ülmekten. Nihvet dayanamn. ,mısalı Kumbaba kumlugu, 

Bu yıldan itibaren artık tec- p;n miyarıdır. Çoı:uklnrm en ·~~:-ı~m~tı. ·h. Y<.l";:.c;ca kall::tı. nyazmalan. kaleleri, zümrüt rri-
nihe devirlerini tamamiyle ge· güzel yaz mc\·siıni yuvalan Kampın ilk ...,.ecesi ve ilk ate- - Efe~d;m kc.,,..limi tutC1m1. bi hir ve~i)li;fj rröze rnrpar. Ta. 
çirmiş o!an kamplar Kmltop- kamplardır. ~i onlara anlatılırken gecen yı1 yacağım, biraz hahc;eye çıkıp biat burada bir kadın kad:oır 
r;-ık, Pendik, Yeşilköy, Eren- Florya kampır.d'.l terbiye İ.ş- kampçılarından iki tanesi tara- (Dcı•anıı 11 incide) !rengarenktir. Bütün bunlarla 

Seraber gurubunu, mehtabıl1 
gdfaf yıldızlarını, guru bunıı# 
:izdiği fanusları, abajurları s~1t 
redin; göreceksiniz ki, abal.11 

mefhumu ve şekli böyle şirıllı 
cazip, tabii manzarah bir rnet1' 
hadan alınmıştır. .

1 
lç 

Bunun tesirleriyledir ki, Şı e ~l'ı 
plajına olan rağbet her se~ 1ai 
artmaktadır. Herdeki senelet .. TP, 
plajda müsabakalar tertibi dıJ' • 1 

~üni.ilmekte olduğu söyleniYJ'' ~ 
Anla~ıldı~ına göre ilk müsah~ 
ka bir plaj güzeli seçmek !?; 'eç 
olacaktır. Bu da ancak pl.ılJ !il 
yapılacak otelin insaatı hıtB• 
hulduktan sonra yapılacaktır· 

Şile belediyesi vilayetten ?ı: D 
rardım istemek suretiyle Şı ij 
plajmda her türlü konforu. ~: 
cuzlu.ıfo, ei?lentivi temine ca 
~cagt nıssetmıyor. 

. . ucııt 
Burada her zaman ıc;ın dJ 

otel, kiralık ev ve loknn.~a d 1 
bulmak kabildir. Bir mud ~t 
rahat olmak, dinlenmek, sess~ 
vaşamak, güneşlemek, ban} 
'llmak, tozsuz havaya kavılf 
mak. !!Önül üzüntüsünden ktır• . rı· 

tulmak, ruhu, gözü, muhaf'
1
, 

leyi süslemek, iradev; kuv"'e 
1cndirmek isityenler Karadef1

1
' 

7-:n incisi Şileye gelmelidirler~ 
ZIYA VEHBİ ALT~ 

' 
Amerikan sinema heYe~ 

Adana da 
Adana, Tedrisi filoı~~ 

çekmek üzere merr. leketif1115" 
gelmis olan Amerikalı Tav ııı 
nema heyeti matbuat ufl'l" !' 11 

müdürlüğü başmüşaviri J3ılrı 
han n~ı,,.enin refakatinde şeh 1 

. l . ı· d11 
mı7:f" rre m•c:ı ve v;:- ı mua l• 
'1elr~ive re:.,;. mırtililer ve hll 
· ~ ... "l:~t>r tnrafındnrı kar~rlanfllıf 
•n. r 

I+-••nt s•adyom<la kamp kıl 
:ı- 11~~nr. 

Şe!wirgi7;~ rn=s"'firi hulııfl~, 
'\ın"ri'-~n film he,reti T oroslıı 
-laki Ti.iı·knıen cı<.ıiretlerinin fi~ 
sıl ycı~a-lıklarmr film .. cekeC~ 
•ir. Bu hust•ste> hanrlanan I' 
rrrama ,.,öre bütün hir '':ıvla 
ri.ini.i. Tiirklerin r~dır. kur~ıl el' 
•an sonraki is bölümü yerıt1 
'ilme almacaktır. 

Şen fı!tra!ar: 

Berborc~e ..• 
.. ,,,•e' 

Berber. trra<.ı ed~rkPı rntı~ 
··inin viizünü kesmisti: 

- -Merak etnıeyi~ efe~.d~ 
ledi. Bende bir ilac vcır. stır 
~i.im zaman kesik belli bile 
·ııaz. 

Şişeyi ara.dr. bulamayıtl 1 

-rrag~ tn:\ seslendi: . 
d·~ı 

- Bu ı>abah dolu getir ,g 
·ıur ne oldu? 

Çırak cevap verdi: 
- Öğleyin bitti. 



a 
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Dünkü at yanşlarınaa itçünc"il 7ioşıidan bir enstantane, seyircı1erden bir grup ve ikinci yarışta ilcpar.:. 

At yarışlarının 6 ncı haftası 
Cün yapılan koşular çok güzel ve heyecanli geçti 

Son yarıştaki sürpriz neticesinde çitte bahis 590 lira üçlü bahis 120 lira verdi 
~ ve Islah encümeni tara-, ten 5 kilo fazla verilmişti. Yarı. bir hamle yaparak birinci geldi. lngiliz atlarına .mahsu~tu. lkra. vaş yavaş bütün rakiplerini geri., Bahsimüşterekte ganyan: 120 

tertip edılen yaz yarışla. şın ilk anlarında ileri fırlayan Di. Yalnız iki at arasında bu he - miyesi 410 lira, mesafesi 1800 de ibırakarak malUın birinciliğini plfu;eler de 100 ve 125 k~ 
altıncısı da dün Bakırkö. ker son dört yüz metreye kadar yecanlı koşunun bahsi milştere. metre idi: kazandı. Nirvana ikinci, önkes verdi. 

ıefendi koşu mahallinde yi. bu vaziyette gittiyse de bundan ğinde Önala bilet alanlar bir li. l - P?ylaz (Prens Halim), de üçüncü oldu. Üçüncü ko§U 
) it büyük bir kalabalık önün. sonra Önal başa geçti. fakat kam raya mugabil ı:-=- kuruş aldılar. 2 - Nırvana (Kara Osman). !Ik hamlelerden yorulan Çav-
t 'Pıldı çı darbelerile hırpalanan Önal Yarışın müddeti 2,03 tür. 3 - Önkes (Fehmi ve Arif). ka da ancak dördüncü gelebildi. 
dllııız i

0

ki atın girdiği ilk ko- iceri kaç,rak tekrar geri kaldı, İkinci kotu Çavk~nm büyük bir suratle Bu yarış~ müddeti 2,00 daki. 

~~:~~~;~~r~;.r.::~~~:i~ fakat son 100 ır.etredc yeniden Üç yaşııı<Ia yerli yarım kan başlajz' b) koşuda Poyraz ya. kadır, 

son koşu müstesna diğer bü I .. '-""" 
~arışlar fa VO,..ilerimizin ga. r 
ıle bitti. 

Birinci koşu 
ç Ya.~ındaki 1ıcılis kan A ra7ı 
~~ ~a1ısus 1ıandilcap koş'· 
'· 

e3afcsi: 1600 metre, ikrami. 

Dört ve daha yukxı.n yaşta 
yarli yarım kan Jngiliz atlanna 
ma7"81uttu. 

ikramiyesi 510 lira, mesafesi: 
3000 metre idi. 

1 - Olga (M. Çelebi) kilo 53, 
2 - Mahmure (Salih Temel) 

kilo 60, 
s - Ceylan (Salih !remel> ki. 

Io 58. 

. ot 190 lira idi. 
ıYbl' .... Önal (Muzaffer Batur). 

• n._' Diker (Hikmet Tüzün), 

Toplu bir halde Dıaşlıyan bu 
ko§unun yedi yüzüncü metresin
de başa geçen Olga. hafif kiloaile 
güzel bir koşu yaptı ve birinci 
geldi, kendisini takip eden diğer 
rakipleri de bibiriblerini geçeme 
dikleri için mesafenin yanm:n • !~ j;n hafta Dikeri gerid.! bıra 

la -J vnala dünkü koşuda rakip. 
il'· 
tJI'· f:ı r ofesyörel ı:ıüreş müsabakalarında ı 

~~ 8kirdağlı Hüseyin hükmen galip 
ucuı 1'1an isalı Halil d~ . Q '~i l6 
d:C dakkada fuşla yendi 
esti' 
nYo 
vur 
k&Jf' 

y1" 
vel• 
e,,ı

Jet 

" 

il Taksim stndyomuııdn[ 1talya111, fspanyol şampiyonu 
8Soneı güreş müsabakalar diye takdim eden spiker bu nıU. 
dı. Dö:·t bine yakın glircşç.ı ı:mbakayı neden Kara Ali ile yap 

1
• tığını şöyle anlattı: 
\'elti. mllsnbıklar snhnyn d. - Kara Ali, İspanyada ikP.n 
llılcrcı, takdim cdildil<.'r. bu pehlivan ile karşılaştıkları 
teşçiJcri~ nrasında ev\ eli::ıi zaman, ltalyan Aliyi ringdeıı 
gelen ltnlyaıı şam1>iyonıı dışarı fırlataralc atmıştı. 
anı da 'ardı. Binaenaleyh, haftaya o maçın 
-t~ ani lIUscyiııe meydan o· re' anşını yapacakları söylen dl. 
· F'aknt HUse~ inin pek hr.k Ve mUsabıklar ringden dışını 
tak: çıktılar. Hundan sonra gUreşıe 
Atnryanı cvvclft benden a re gcçihll. 
aki pehlivanları yenc;lı 
bnııa mey<laıı okusun, d 0 

bu teklif esas itibarile t.a
~diierek halyanın pn· .. ;ı'I 

karşılaşması k11 

Somalı F ethi-Adapazarlı 
Cela l 

tık dakikalarda Fethi daha 
itld m e U reşti. Ve 3 dakikada 
uşla galip geldi. 

(Devamı 11 incide) 

At yarışlarının ikincisi ile 

Bu hafta da bu: 

Spor ve müdafaa 
· Muvakkar Ekrem Taıu 

Bir m,m e , r fnean gibidir. "Vatan ce gö~ü'. 
zün önünde iki mefhum canlanması bundandır.: Ruh ve vücut. 
Memleketin vücudu 'Toprak,, tır, ve bu toprakların tek koruyu
cusu da "Ordu,, dur. Fakat "toprak müdafaası,, kafi değildir. 
"l\lemlcket ruhu,, nu da korumaya gayret iktiza eder. Ve buna 
"ruhun müdafaası,, denir. ki, bu mevzu günün en ehemmiyetli 
milli davasıdır. 

Şimdi bizim hazmetmemiz lazım gelen bir nokta var: 
"Spor,, u ''fiziki müdafaa., olarak mı ele almalıyız? yoksa 
"ruhi müdafaa., olarak mı? 

Bugüne kadar beynelmilel "spor • beden terbiyesi,, an. 
lamı §U merkezde idi: Gençliği muhtelif egzersizlerle hareketlen. 
direrck sağlam ve sağlıklı bulundurmak ve dolayısile her han.. 
gi bir ''toprak müdafaası,. nda ''aşılmaz göğüsler,, temin etmek. 
Yani, devletler beden terbiyesini ordunun bir "lazımı gayrimü. 
farik,, i, "askerlik,, sanatının bir mütemmimi görüyorlardı. Ve 
bunun içindir ki bir çok yerlerde "spor teşkiltları,, askeri ka
nallar haline getirilmiştir. Nitekim "Bizim sporumuz,, da ahi. 
ren muhterem bir "asker,, idaresine mevdu ibulunmaktadır. 

Bu telakki kati bir mükemmeliyet arzeder mi?. "Ordu,, ve 
"spor" arasındaki farkları bir gözden geçirelim. "Ordu,, 
"asker" dediğimiz "muvazzaf,, ve "muayyen,, bir kütle yetişti. 
rir. ''Spor", bütün bir vatan efradını alakadar eder. Spor yapan 
gençlik yalnız bedenini terbiye ediyor demek değildir. Ruh, mo. 
ral, zeka. asap temn.iyc ettiği içindir ki "spor .. u ''beden terbi. 
yesi,, diye eksik manada isimlendiremeyiz. Beşeri "ruh., ve "vü. , 

1 cut .. diye ayırdmayıp bir ·~kül .. halinde kabul edenlerin iki "ha-
yatiyet,. i denk getirmeye çalışmalarından tabii şey olamaz. 

Zira, "spor,, insanlığa itimadınefs, enerji, inhirafsız karak. 
ter, ayarlı zeka bahşeden en büyük "nimet,, tir. "Spor", sf..liki. 
ni yükselten, tekemmül ettiren, develope eden, şahsiyetlendiren 
"manevi elektrik.. diybileceğimiz başlı başına bir "kuvvet,, tir. 
Binaenaleyh spor yapan, hayatta "En iyi işçi", "en iyi memur", 
''en iyi doktor", "en iyi sanatkar" ve tabiidir ki "En IY1 AS. 
KER" olacaktır. 

Sözlerimize, iddialarımıza şöyle devam edebiliriz. Şimdiye 
kadar "Beden Terbiyesi .. olarak kabul ettiğimiz "spor", k

1
endi 

seviyesinden yükselerek ruhi ve fikri realitelere ulaşmaktadır. 
"Spor" u. orduya bedenen hazırlayıcı bir vasıta. "idmanlı adale,, 
yoğuran bir "makine .. olarak kabul de eksik.tir. "Spor,, elbette 
ki vatana ''harp., için kuvvetli bir ordu, lakin daha ::iyade "sulh,. 
için mükemmel elemanlar kazandırır. Bu iki miisııvi kuvvet bu. 
gün müsavi kıymet iktisap etmişlerdir. 

"Spor,, "Milli mü~~r · • .w.,ı kadar. "dahiliye, yi. 
"maarif., i, "sıhhiye .. yi. hatta "hariciye .. yi aynı derece alakr 
dar eden ehemmiyetli bir kültür V" nrnruı.""rnd:; me··-uuduı. 

"Milli spor,, devletleştirirken bütün bu zaviyelerden bir bir. 
lik kurmak ve müttehit faaliyetlere geçmek lüzumu vardır. Ta
lebe, asker, işçi, başıbozuk diye bir tasnif yapmak doğru ola. 
mıyacağı gibi yekpare çalı~,.,.,,., .... --... -~ ~ -: 1-,.,ınvhk yerine dağı. 
nık ve masraflı organizasyonlara da yol açmıı; olur. 

Sporu cemiyet i<'inde ve beşikten mezarn kadar lnkip edi. 
len bir ilim olarak serbestçe aramalıyız. Zir:ı spor aktivitesi, 
mutlak bir disiplin kadar mutlak bir hürriy~te de vabestedir. 

Mııtıa1d•ar PJ· ~ ' .... • 

f nrvamı 11 incide ı 

Boğazı yüzme müsabakası 
Dün yapılan yarışta Galatasaraylı Mahmu• 

~ birinci oldu 

~ ....... elken birinciliğini 
Demirspor aldı 

Beyoğlu Halkevi tarafından ter., Bu Galatasaray klilbUnden Mah 
tip edilen Boğazı gecıne müsabaka. muttur. Ve yaptığı derece bir re. 
sı bu sabah Bebek ile Anadoluht. kor te§kil etmektedir. 
san arasında muvaffakıyetle yapıL Bundan sonra Sira ile Y&rlll hL 
mışhr. tiren yilzilcüler §Uclardır: 

27 gencin iştirak ettiği müsaba • İkinci: Sadullah (G. S.) de~c 
ka saat tam 10 da Anadoluhlsarm 22,33. üçlincil: Vedat (Kadıkö) 

dan başlamıştır. halkevi) derece : 24,51, dördüncü 
11 rl Galatasaray klUbUne men. Mehmet (G. S.), beşinci: Kema 

sup olan gençler, suya atlamışlar Soysal (G. S.), altıncı: Ziyr. (G 
ve bütün gayretlerile Bebeğe yarı S.), yedinci: Murat (G. S.), seki. 
şm bitiş noktası olan Galatasaray zinci: Kemal K. (G. S.), dokuzun. 
deniz klübüne doğru yUzmcğe ba§. cu: Yahya (G. S.), onunca: Kemn 
lamışlardır. (G. S.) . 

Tam 22 dakika 22 saniye sonra YarJ5a giremiycn gençlerden 2;:; 
birinci yüzücü yarı91 bit.irmi§tir. (Devama B İlleide) 

At 7.oşularuıda meraklılardan bir köşe 

.~İ§li 1.liilJiL 1ıer sene o7<l ujıı gibi 1ıu ~Mır ele 'keneli at1enerı .,. 
asında bir s-por bayramı tcrt'ı tn iştir. l'ul.ar' a7.i rcsmimlıale 
diiıı :wlxı1ı Taksim stadyomımda yapıl.mı bıı töıcne i§tirak e.den. 

1 ir rrn<fa görillmcktcdir. 
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Denizler için harp 
- 23 -

ıemll•rl•• ıaecunı ederken bep
"n l tnrp:Hcyi!l tat:r:n:ı.~a :nu -1 (Daha var) 

Haftalık Radvo 



laıl en bUyUk eğlen· 
a doğrusu zevkimiz; 
in gözleri önünden 

lırın çarşısı başında 
bir dUkklna utramak
ın sahibi abani sarık· 

•&kaldan görUnmiyen 
ı. Ondan c;enıel sakızı 
onu Juzdıt"mayı çok 

8lr de dalma bu dUk
•nda oturan ve dile
aarıklı dUkklncı ka· 

r blr dilenci ile eğlen
ıuııa alr y etmeğe bayı-

cı bir hacı olacaktı. O 
1& namazını kılarken 

k. Adam gelişimize al
Ya vaş yayaş eğillı 

• aynı eda ile dua eder, 
ıya başını sağa sola 
Seccadesini de gayet 
rıp bir kenara koyun· 

tlddet de dUkklnın l-
&fırdı. DUkkAnı koyu 
llgt kllc;Uk beyzt tahta 

doluydu. Bunlarda 
tardı. 

almadan sakızı verme
IDazdı. Hep yüzer pa· 
k. O gUn para11 hu

lara da birer parçr. 
• Dllkklncı ona uzat-

rayı elimizden kapar
' beğenmemlf} gibi df' 

•uruşturarak çekmece
dı. Sakızı kafamıZA 

'ferlrken elhıl ''haydl" 
ileri uzctır, bizi dUk· 
kovar gtbl olurdu. 

biz gitmezdik!. .• Yana 
aııcık durur, tekrar 
~ıkardık. Uzaktan ko-
, ıeaslz sedasız alaycı 
le, ıımarılt mimikler 
oturdulu yerde ka
ıyarak bir hale getl 

Plan kans·z yJ)zU ho· 
kadar kızanrdı. 

• • • 
ili aarıklı dUkkAncı 

Yanında dilenen di
llıetpl olduğumuz za
k bizden kurtuımut o-

11-VAKIT 28 :i\iuatoa 1939 

Devletlerin harp kabiliyetlenine bir bakış 

En büyük muharebeler 
Akdenizde beklenebilir? 

(Devamı 11 fncid 
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Harp veya sulh 
(Baş tarafı 1 incide) 

öğrenildiğine göre Alman ma • 
kamları hududun bir kaç nokta. 
sında seyrüseferi me~tmişler • 
dir. 
-larp malzemesi için Polonya 

430 milyon franlt ödeyor 
Paris, 27 (A.A.) - Ne.şredi • 

len bir kararname ile Polonya
ya satın aldığı harp malr.emesi. 
nin bedelini ödemek üzere 430 
milyon franga kadar avans ve • 
itmesine müsaade edilmiştir . 

Alman ajansı tekzip 
ediliyor 

VarŞtJva, 27 (A.A.) - Polon.. 
ya makamatr, 25 ağustosa kadar 
Polonya hududuna .Alıiıa.n,1.ar ta.. 
rafından 34 defa tecavUz edil -
ıniş olduğunu bildirmektedir. 
Polonyanın mutazarrır oldu • 

ğuna dünyayı inandırmak için 
D. N. B. ta.rafından nakledilmiş 
olan rivayetler kati surette tek. 
zip edilmektedir. D. N. B. Polon 
ya tayyarelerinin Slovak eyale _ 
ti ürerinden u~. bir takım 
risofoler atın.iş mamafih, bu ri. 
salelerin Poloızyo. arazisine düş. 
mliş olduğunu iddia etmiştir. 

D. N. B ., 30.000 Almanın Brets 
Litovsk'da ve binlerce Al -
manm da. Silezya. ve Pomeran -
yada tevkif edilmiş olduklarını 
iddia eylem.iştir. D. N. B. ajan.. 
sr, LOdz askeri memurlarmm üç 
Alman f abrika:smı işgal ederek 
makineleri almış ve sokağa at: • 
mış olduklarını da iddia eti:nJe • 
tir. 

Polonya otoriteleri, bütün bu 
iddiaların tamamiyle asılsız ol. 
duğunu beyan etmektedir. Yalnız 
Brest L1tovski'deki Alınan ekal. 
liyetinden 12 kişi tevkif edilmiş _ 
tir. Zabıta, orada, genç Alman 
fırkası merkezinde Alman ma . 
mü laf mdan bir takım silahlar 
müsadere etmiştir. 

Saratoga • Springs, 27 '(A. 

servisin temdidi veya ilgası için da. 
ha evvelce halka başka glin ve sa. 
atletin ilan edilmiş olduğuna delil 
Iet etme:ıttedir. 

Hallı:, radyo vasrtasile verilecek 
haberleri ve yapılacak tebligatı din 
temek üzere hoparlörlerin yanma 
toplanmıştır. 

Radyo istasyonlarından yalnız 

bir tanesi halk içir. çalışmaktadır. 
Geçen eylül ve mart aylan:ıdaki 

buhranlar esnasında olduğu gibi, 
havadis biiltenlerine arasrra fasxla 
verilerek askeri müzikalar çalın. 

maktadır, 

Hariciye nezaretine ve ba.'jvekfüet 
dairesine hangi zevatın girip çıka. 
caklarmı anlamak üzere bu daire • 
!erin binaları ci\•armda bir çok halk 
toplanmıştır. 

Mareşal Göring, yoldan geçer_ 
ken şiddetle alkı~lanmıştır. Blitün 
gece, ba3vekalet dairesinin bütürı 

pı:>ncerelerinde ışık görülmüştür. 

Ahrianyada halka 
vesika chğıbhyor 

Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B. 
Bildiriyor: 

Mühim zaruri ihtiyaçlarının 
hakkaniyetle tevzii zımnında, bu 
susi vesikalar ihracı kararluŞtı
rılmıştır. 

Mahalli kamaklar, halka, yi. 
yecek, sabun, ve köınür verilıne
sinde kullanılıriak üzere, vesika. 
lar tevzi edecektir. Vesika reji • 
minden, ekmek, yulaf, ve buğday 
mu, patates ve yumurta müs -
esnadxr. Vesikalar, 24 saate ka. 
hr tefti edilmiş olacaktır. Men. 
ıuc:&t ve ayakkabı vesikaları ise. 
yalnız talep li7.erine verilecek ve 
talip olan kimsenin ihtiyacını is
bat etmesi icap eyliyecektir. 

Polonya sefiri Ribbentiop 
ile görüştü 

Bertin, 27 (A.A.) - (Havas): 
Polonya sefiri Lipskinin Hitlerle 
görüştüğü şayi olmuş ise de Polon 
ya sefareti bu haberi katiyetle tek 

A.) - "N'evJ·ork devJeti,, zip etmi§, fakat buna mukabil IR. 
1!"120 <le Polönya orcJusu llP. pskinin hariciye nezaretine girlerek 

beraber Sovyetlere karşı muha- Polonya hakkında Alman matbua. 
rsbe etmiş oln'n "Koscluzko,, f.s- tmda çzkan ya.zrları protest.> etti. 
min<1ekl Amerika tayyarelerin. ğini bildirmiştir. 
den mUrekkep filonun müessi · Berlin, 27 (A.A.) - Bugün 
si miralay Ceclric Fauntarol Po- neşrolunan bir emirname ile 
lonya hava ordusuna bir telgraf lokantalarda pişirilen yemekler 
göndererek Polonyaya hizmet de tahdit olunmuştur. Her fo. 
etmeğc hazır olduğunu bildir - kantanm yapabileceği azam{ on 
miştir. türlü yemek tesbit edilmiştir. 

Varşova, 27 '(A.A.) - Saat Hilafriida hareket edenler şid. 
18 denberi, Polonya. - 'Alman- detle cezalandırılacaktır. 
ya hududunu Paris - Berlin • Rihbentrop Japon sefiri 
Varşova • Moskova yolu üze- ile görüştü 
rinde Zbaszyinde, Alman ma- Berlin, 27 (A.A.) - Von 
kamları tarafından hududun bu Ribbentrop tarafmdan vukubu
noktasmm kapatilması dolayı- lan davet ü~erinc Japonya sefi. 
sile, hiç bir tren geçmemiştir. ri Oshima hariciye ne7,aretine 

Varşova, 27 (A.A.) - '.Al- giderek nazır ile görüşmüştür. 
man makamları, Marienburg, Bu mülakat hakkında hiç bir 
Breslau ve Moravska - Ostro- sey öğrenilmemiş ise de görüş
vadaki Polonya konsoloslukla- melerin mevzuunu Alman -
nm kapatmış ve Polonya ile te- Sovyet paktı teşkil ettiği zan-
lefon muliaberatmr kesmiştir. nedilmektedir. 

Aimanyada: Nasyonal sosyalist lCongresi 
toplanmıyor 

Berlitı, 27 (A.A.) - Havas: J3erlin, 27 {A.A.) - D. N 
B. ajansı bildiriyor: Berlindc büyı.ik bir faaliyet hu • 

küm aıirmektcdir. Asl<er1 ınemur. 2 Eylulde. toplanması mu
iar Uırafüıdan müsadere edilmiı;ı karrer olan Alman nasyom:ıl 
olan otomobiller ve atlar Ticrgar - sosyalist partisi senelik kongrc
temlo toplanmı:ı.ktad:r. si, tehir edilmi~tir. Kongreyi 

Köy ~·olları Varo' cadıJelefi, a.t _ 
ları müı:m.dere edföııfş olduğundan 
dolayı oldukları yerde kaln:tş olnn 
arabalarla. doludur. 

İstasyonlar, oltserisi ecnebi ol. 
roak üzere seyyahlarla doludur. 
Bunlar bernelmilel trenleri bekle. 
mektedir. !stasyonlnrdn vazifeleri 
başına gitmek üzere üniformalı za. 
biUer de görülmektedir". Bir çok 
ihtiyat efradı, trsn be:demektc 
dir. 

toplamak kabil olup olmıyacağı 
da henüz belli değildir ve ç\.in
ki.i bu vaziyetin inkişafına bağ
lıdır. 

Rayi~tag bütün gece 
toplu kaldı 

Berlin, 27 (A.A.) - "Ha
vas,, - Dolaşan şayia1ara gö
re, Rec!ıhtag içtimaa davet o
lunmuştur. Londradan yapıla
cak tcbliğata intizaren bu gece 
devamlı ofo.rak sabaha kadar Hepsinin elinde birer valiz var_ 
İçt:ma halinde ka!acaktır. 

dır. Duvarlara yapr§brılmış olı.m i_ 
Janlar tren servislerinin tahdit c _ Salahiyettar Alman mahafili, 
dilcceğini ve sivıl yolcular ic;in bu. 
gün saat 22 den itibaren seferle _ 
rin tatil edileceği haber veı•ilmek _ 
tedir. 

'.\!arşand!z trenleri, yol~u (!§yası. 
nı orduya ait nakliyatın müsaade. 

Rcichstagm akşam üzeri henüz 
· c:tima a davet edill""emiş oldu. 
1u söylehmeköle iktifo edili-
vor. 

lnoilterprf a ~ 

si nisbetinde kabul et.nicktedit. Londra. 27 ( A.A.) - Ingi. 
nanlarm tUcrlne (pazar günii s:ı._ 1 fo: kabinesi saat , s ten biraz 

ı1t 22 <ie) kelimelerini ihtiva eden sonra toplanmr~tır. 
!•ır etiket yarı~tmlm1~hr. Bu ela · K:ı1Jinc t'1pl<ıntısmdan evvel 

Çemberlayn nazırların bir ço
ğiyle müzakere halinde idi: 
Hariciye nazırı Lord Halifaks, 
dahiliye nazırı Samuel ve mi.is
temlekat nazırı Macdonald. 

lngilterenin Berlin büyük 
elçisi Henderşon da. bütün Öu 
müzalcerelere iştirak etmiştir. 

Londra, 27 (A.A.) - Saat 
1 5 'ten biraz sonra toplanan İn
giliz kabinesinin içtimaı saat 
16,45 de nihayet bulmuştur. 

Başvekil Çemberlayn saat 
1 7.30 da Buckinghamd sarayı. 
na gitmiş ve derha~ kral tara
fından kabul olunmuştur. 

lngiliz krali sulh için 
dua etti 

Londra, 27 (A.A.) - Kral, 
Dük Gloucester ve Dük'. de 
Kent, bu sabah Vestminster'de 
bir dini ayinde hazır bulunmuş. 
lar ve sulh için yapılan duaya 
iştirak etmişlerelir. 

Paris, 27 (A.A.) - B. Da. 
ladye, bu sabah General Ga. 
melin ve Amiral Darlan ile gö
rüşmüştür. 

'Funustal<i Ahiianlar 
şehri teiiiettiler 

Tunus, 27 (A.A.) - Elli 
Rişi kadar olan T unustaki Al. 
man kôlonisi otomobillerle 
Trablus Garbe h:arel<'.et etmiş-
tir. 

Komünist gazeteleri 
tôplatfınlch 

Paris, 27 {A.A.) - Bugün 
Pariste poliı birçok k<:>miinist 
gazetecilerini idareten topla. 
mıştır. 

Toplama hadisesiz geçmiştir. 
Daladye Polonya sefirini 

kabw etti 
Paris, 27 ( A.A.) - Polon· 

ya büyük elçisi Lucnsievi tz, 
hariciye nazırı Bonnet ile uzun 
biı nı:~\;ıkat yaptıktan aonl'e. 

başvekil Daladye tarafından 
l<abuI edilmiştir. 

Fransrı gazeteleri 
ne yazıyorlar? 

Paris, 27 (A.A.) - Gazeteler, 
fransız efkarıumumiyesinin ooy. 
nelmilel hadiseler muvacehesin . 
deki sükunet ve azmine lercü -
man olmaktadırlar. 

Petit Parisien, diyor ki: 
Huztll'a sükUrıun kıymeti, sa. 

mimt ve devamlı bir mahiyette 
olma~ına bağlıdrr. B. Hitlcrin bu 
nC>ktada daha ziyade açık söyle. 
mesi icap ederdi. Lon<lra ile Pa. 
ris. Varşovayı vcteccği karar -
!arda tamamiyle serbest hırak. 
maktadır. Eğer Führer yeni bir 
Münihe veya Münihin yarısına 
veyahut dörtte birine güveni -
yorsa tamamilC" aldanıyor. Bu de. 
fa artık hiç bir Münfü yoktur, 
aklı selim Bcrlindc ihtiraslara 
galebe çalmadığı takdirde hıı.rp 
vardır. 

Ere- Nouvclle, aiyor 1d: 
Dünyada en yüksek mevkiler -

de bulunanlar, vicdanlarından ge 
len sözleri söylemişler ve ken -
dilerine terettüp eden mesuliyeti 
lizerlerine almı§lardır. Alman 
devfot f'eisi, halihazırda dağla -
rm sukut \'C inzivası İçin.do l<cn. 
di mesuliyetleri ile kar~ı kar~rya 
bulunmaktadır. Bu mcsuliyctler, 
ağırdır ve azmimiz sarsılmnz ol
duğundan ve asla sarsılmıyaca. -
ğınde.n dolayı bu mesuliyetlerin 
ağırlığı Dir kat <Aaha artmakta. 
dır. 

Fransa ordusunda çalışmak 
istiyen ltalyanlnr 

Lille, 27 {A.A.) - İtalyan halk 
çılar birliği şimal federasyonu 
neşretmiş olduğu bir tebliğde ha. 
lihazrrdaki ahval ve vukuatın 

kendi hattı hareketin,i aslil de • 
ö-i~tirmemeiş olduğunu ve sulh ve 
hürriyet fikrine mNbutiyetini 
muhafaza etmekte bulunduğunu 
bildirmektedir. F'ederasyon, bü -
tün ştıbclcrini. fransız orch.ısu gö 
nüllü yazılmalarını tucil etmek 
için nıen..,uplı:ırı :ıe temasa glr
n'lf'~C davet ctm~ltlcdit. 

TouloııE:c, 27 (A.A.) - Fran. 
sız - İtalyan komitesi ile ccnu. 

bu garbi İtalyan halk federas • 
yonunun içtimamı müteakip ka. 
bul edilen bir karar suretinde 
Fransada yaşıyan İtalyanların 
daima Fransız milletiyle bera • 
ber olduğu kaydedilmektedir. 

Fransa Sovyetleri takbih 
ediyor 

Paris, 27 (A.A.) - Sosyalist 
ve Cumhııriyetçi birliği parla . 
mcnto "grupu ve umumi idare 
heyeti, bugU n yapılan toplantı 

sonunda neşrettiği bir beyanna
mede "So\')'et hUkfımetinin ta · 
rihte misli görülmlyen hiyane
tini takbih,, etmek ve "memle
ketin askeri ve ekonomik kud • 
ret.ini en yüksek dereceye çı -
karmak ve Fransanm menfaat 
ve şerefini tam surette muha -
faza etmekle beraber bu arada 
ortaya çıkabilecek sulh şn.nsla -
rmı nazarı dili.kate,, almak hu
suslarında Fransrn hükumetine 
tam itimadını bildirmiştir. 

Sosyalist >e Cumhuriyetçi bil' 
iiğinin bu toplantısında ezcüm
le sabık nazırlardan ~'rossard. 
nafıa ııazırr de Monjie ve iş na. 
zrrı Poınaret de hazır hulunmu:;: 
tur. 

Pnris, 37 (A.A.) - Harns A
jansı, son hıldiselcr haklcmda 
başvekaletten aşağıdaki rualfı · 
matı almıştır: 

kat'ı k~rar 
nın izhar ettiği arzulat' hakkın 1 cak bu mikta.-dan yalnız 
da dn teminat vermi$tlr. Dnlad· yon 170.352 do1ar kıymetill
ye, Almanya ile Polonya arasın. ~parişlerin takriben yiJ 
da en ufak bir sulh yolu ile an· 
laşma teşebbtibU yaprlme.dtio bir 
l !ıi bi : , 
bir insan tarafmdan kabul edil
miyece&'ini kaydettikten son\'a 
Fransanrn böJ.'le bir teşebbUse 

yardıma hazır olduğunu bildir · 
miştir. 

Coulondre, 26 ağustosta akş:ı
ma doğru Hitleı; tarafından ka
bul edilmi~ ve bu görllşme esn-ı. 
sında Bitler, Daladyeniu ileri 
sUrdüğU teklifleri kabul edemi 
yeceğini Fransız büyiik elçisine 
bildlrnıişti r. 

Bu şifahi cevap, bilılhara At
manyunrn Pal'isteki ma"Slaba.t • 
glizarı Brauer tarafından Dal~.d 
yeye tevdi edilllliş bulunan bir 
tahriri cevapla da tP.yit ohınmuı;; 

lur. 

zunun ihrac edilmiş o]duğıı 
edilmektedir. Fransamn da 
la sipari~ yapmış olmasına 
tngilterenin daha lıüyük r. 
tayyare ve tayya~ malze 
tın almış olduğu beyan 
tadır. 

Fransa, 800 ve ingilt~ 
tayyare sipariş etm!şleroir 
muu 1~50 ye balig olan bil 
relcrôen yalnız 450 si t 

dilmi§tir. 

İmalat, ayni zamanda 
.:arafından kabul edilmi§ o 
H müdafaa programının ı 

temin maksadiyle de tezyi 
~ektir. Bu program, A.mert ~ 

yareleri miktarının 5500 e 
ııkarrlacacağıru natık bı.ıl l< 
tadır. il 

Ruzveltin yeni mes' 
Bertin, 27 (A.A.) - 1{8 

Moskova, 27 (.N..A.) - Ingi _ kaç saat teahhurdnr. sonra 
!iz - Polonya muahedesinin met~ met makamlan Ruzveltten ) 
nini gazeteler hiç tıir tefsirde bu. mesajı geldiğini teyit et 

!tmmaksızm ne.:ırediyorlar. dir. 
Matbuat, Alman - Polonya 1 . Bu_,mesa~a ceva~ veril~~ 

hudut vaziyeti hakkındaki gerek J ecegı henuz malum degı 
Berlin gerek Varsova haberleri. diye kadiir alakadar ofisler 
ni de tefsirde bu!u-nmaksızın ver. ss.j hakkında bir sey s(i) 

mektedir. mi~lefdir. 

Bir tiarp vukuunda ispanya 
bitaraf kalacakm 

Vaşingtf)n, 37 (A.A.)"" 
c1ye nezareti ser\'lı:ıleri, f. 
caki Amerikan dıploUlg ~l 
C:.~ımi temas halinde bulıil' 'il 

25 ağ\lstosta saat 17.30 u~ 
Fransız elçisi Coulondrc, yap: -
lan bir talep üzerine Alınan baf; 
vekAlet dalreslnc giderek Hitll'!r 
taı•afından kabul edilmışllr. Hıt 
ler, bu görlişnıc esnasında. Co - Burgos, 27 (A.A.) - Nazırlar 
ıontlcredcu şimdi yapaca~ı ol ı meclisi, bir harp takdirinde tam 

tadır. 

13eyaz suray mn!ifilll'r ~ 
harUz ettirildiğine göre.~ 
vclt Avrupada yeni bi:" !il 
lede bulunın:ık niyetınM 
malda l'iefıit)er vazi,·etf c 

deklarasyonu lt"'ransız başvek;1; 

Daladyeye bildirmesini rica ey · 
lemiştir. Hitler, bu deklnrasyo -
nunda, Poloıırad::ı. halen ıneycu t 
vaziyete arlık tahammül cd~ • 
miyeceği ve vaziyeti hal içm al· 
nıak mecburii~·ctinde kalacağı 

bir bitaraflık muhafaza etmeye 
karar vermiş, liükumetin bu ka. 
rarı, fspanyamn yabancı ıneın _ 
leketlerdeki bütün dip!omafik 
mümessillerine tamim edilmiş _ 
tir. 

Amerıkada: 

' . ~ 
surette tnlopten farığ ol 1 
tadır \·e Hitıeraerı hiC tı . 

vnp alm:ımasrt'ia rağnı.ell dl». 
clüı;erse sulh lehine Atr ı 

, Biıkşik dcvletlerınııı tifl 
l'Flz: k'.'ft..nr0'1'n ~ V:ı. iruı,t,.cı~--.!''l;;.,;:;,•~-.,..-"'''"'=~"'1·"'~r,., .... '*'-'t~t-mnı mnırrannt 

eı:;siır duyacağınr bildirmiştir. v.as ajiiUlsmdan.:. ~·c<:oği ınııhakka-tdıl'. 
Daladyc, Hitlorc derhal bi 1 İyi malümat almakta o-lan m.ı. 

cevabi. mesaj göndererek bu ho.file göre Avrup:ıda bir haı-p ltalyada : 
mesaırnd11. l<'ransaıım sulha bn~ rnhur ettiği takdir<lc Amerikanın .. ,_ı 

·k a Mussolini, sulha müO"' ~1• lılı~mı vo aynı zaına nda cliğeı· .ayyare fabrikaları, Amerı a or u de k 
d · · 1 · ·ı irin nayret e ce Jo. milletlere karşı aleni t-\urette <ıl- ve onanmasının sıparı~ erı 1 e 3" '" "I 

dığı taahhütlere sadakatini fıt<- Avrupanın ve bilhassa İngiltere Londrn, 27 (A.A.) / t 
tırlatmıı;ı, Avrupa i:iUlhliııun iıh- ve Fransanın siparişlerini tatmine tavadan Reulcı Ajarısıll 'i 

l ~ rtt k cl' ·ıd· -· .. B M(l'S! meı-ıi için Alman ve Franı-;ız miı '.<afi gclmiyen ima at; a ırma r ırı ıgıne ~ore, · ~ 

Jetleri arasında samimi iş bir!ı. :çin Ü!t ekip lcullanmal. suretiyle Kanacln başvekili B. Msc 
ği m Unasehefleri tesiHi için hiç 1ünde 24 saat çalışacaklardlr. Kin3in gönderdiği rnc~ 
bir Fransrzın konrlisi kadar ça Ingilterc ile Frarsanın 1938 vnben bir telgraf f'.ekmt 
Tışmıımrş olduğunu telıarıiz f't • ~~ustosundanberi J..ll4.324.l 19 telgrafında hakkaniyete 
tirmiş ve Polcııı~anıu s~rbe~r 'hlar kıymetinde t3yyare ve tay- nır deva.mlı bir di:ınya S~ 
uzlnşıntı. ııe:ullcrinc knr.;ırlıldf yare malzemesi ihr:cı iç;n ruhsat. muhafaza için hicbir gt.t!' · 
surntt.e miiracaat için Polouya -: nc:,meler elde etnıi~ oI;;luklan, an lçekinmiycccğini hildiı1111 
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ilk ve ortaokul 
talebe kamkları At 

ıı - V AKIT 28 Aiuatoa 1939 

garışları Yugoslav meclisi 
feshedildi 

c IJaşturatı 7 l ıcideJ rekae Prensin atma fazla rağ 
( Baf tarafı 6 ım1da) dan sonra koşuda değişiklik ol. bet vardı ve sanki Mart I ile Gü: 

hava alayım. Beni evde de böy. mamtftt. rayak unutulmuttu. 

i
le gülmek tutardı. Biraz güler- . Yanı toplu olarak başladı v 
dim sonra geçerdi. Bu kaşunun da müddeti 4,2,3 200 . ~ 

. .. .. tUr. Bahsi müşterekte ganyan 1;?1~t:e so~ Mis başa geçtı, 

Svetkovl
·ç kabı"nesı"nı" fec.kı"I eftı• Beraber bahçedeyız. Guldu. 315, pliseler de 125 ve 125 ku- kendısını Abme .zorluyor, Güra-yen İ y Güldü... Durmadan güldü ve ruş verdi. yak sonuncu vasiyetten bir tür. 

~._.. 21 (A..\.) - Avala il LA- ıJta&..- ~. da blki . • 'h . .. '"ld'"k nihayet: Dörd k lU kurtulamıyordu. u .. '"" nu•n• ,.. .. n n sonra tat ıçın ı tıyaç goru u çc •• üncü Of U 
~: Hırvatı.r e,alednln bilhaı11 zira. ~tbuat hakkında, cemiyetler, iç- - Efendim artık geçti. eledi. . KotU bu vazlyette son yüz 

Diyabeti taratuıdaD net- at, tlcaret, unayl, ..Senler, na· ~r ve lıtipreler l:anunu hak. Yatağına götürdüm. Yanın sa· Dört ve daha yukarı y(Jfta 1ıa.. metresine kadar geldi bu anda 
bir brarname ile kral fa, isdlbd yanluD, ldlhlye, be· landa v~ mebus iı tihebı ve aair at sonra uyudu.,. ııa kan Anıp atlanna t7WJMuBtu. ortalara gelen Mart I in çok gU. 

n tayin olunan ve,a iD· den terbi,..ı. aclH111t dabilt idare, 'ıuausat hakkında yeni bir nizam. Bir telefon muhaveresi: 1tua
5 

~eai z~~OO metf'6, ikramiyeBi 7ıel bir atak yaparak bqa geçti. 
eclDen ayan a11mnm veli· maarif pbl ıJllalde ollcalı itleri :11m1e kabul edecektir . ıs lıra -· ği görUldU: bundan sonraki gay. 
iptal edfünlpjp, Ayan mec- rikretmektecllr. .. - ~~· l - Aldervit (Fehmi Vural). reUer fayda vermediği i~in Mart 
a_ Yeni Svetkoviç kabineai ly yı -.. intihabı lyan tntUıabı Jdllfta memlekette de•letln a. kkül • - 1 m. 2 - Bahtiyar ( Şemsi Tanak), I birinci olmuı oldu. Balısi müg_ 

-dald kanuna tevftkan ya llkadar olmap dnaır edeceii it- tete ettı - Sıkılmryorum. 3 - Ceylin (Recap :aalkan). terekte te sUrpriz neticesini ver-
ler turlh edtıınekte ve yeni eya- Belgrad, 27 (A.A.) -Ava. - Canım sıkılmıyor. Çok Bu uzun mesafeli yanı ta he. medf, ganyan 2000 kuruş plise_ 

er bir kararname ile 11 etb. muhtelif itleri bqarmaktı la Aj~sı bildiri~or: . . oyunlar.var, salıncak aallanıyo- yecanlı oldu. BahHi mtifterekte ler de 750 ve 100 kuru§ verdi. 
evvel 1938, ~e. tntlhab. e- takip edecett uıul hakkında tafaı Yenı Svetk~vıç ~a~ınesı ıu ruz. Pıng.Ponk oynuyoruz. fazla rağbet edilen Bahtiyar bu Çifte, ikili ve üçlü 

~ebusan meclısı feshedıl · jıat verilmektedir. Bi!h'llaa.. aıkeri suretle t~~kkul etmı~tır: Top var, çok çok oyunlar var. kotu~ önd~ .b~l~dıysa da AI. 
. makamların, milli müdafaanın Sqve~l. Svetk?':ıç. - Burada yapıyorlar. Vi§ne dervıı kendısını bır kaç yüz met. bahisler 

tarafından .neere?Uecek .emini zımnında iıtihaallt ve mU S.,Vekil muavını: ~irep tatlın da yapıyorlar. re IOD1'8. yakaladı ve kUçtlk bir UçUncU ve dördtlncU k03ular 
bir kararname ıle bıllherc ıakalit üzerine lhmı selen auru ;ıvukatlarmdan Maçek. - Hep oynanuy Ba çeki,meden l!IODl'& da başa geçti arasm,dakl ilk çifte bahiste Olga 
8enelik yeni teşrii devre için :a malik olacak!tn kaydedilmek. Adliye nazın: l..azar Mır- zan kitap ok hl~ · bundan sonra vaziyet değiıme • - Alderviı çifti bulanlar bir n. 

kette yapılacak olan me- • di ı ~ç uyoruz, ye an. den -- so"'• erdi. raya mukabil on bir lıra' aldılar. 
L....uL - .e r, .tvYa o latıy Ovl •• ' J--.. &&a 

... wıabatının tarihi tealıit Hır•atlar eyaletini al&lradar e- Maarif Nazın: Bojidar Mak· oruz. g e uzerı uyuyo. KOIUDUD müddeti 3,24 tur. Bah Dördilncü ve be§inci koşular 
beynindeki ikinci çifte bahiste len ifler lçln teırii kuvvet müı· ıimoviç. ru~ iki saat si mtifterekte ganyan 340; plase 

~ereken kral ilı diyet mecliainin Nafia Nazın: Mifel Krek. · ler de 130 ve 100 kuruş verdi. Alderrif - Mart 1 çifti ?:>ulan ise 
bir liraya mukabil beş yüz dok. 
san lira kuandı. Günün ~u bah. 
tiyar adamı Bakırköyde dutçu A
linhı oğlu Mehmettir. 

u d la ktır Orman ve maadinler: Cafer - Baba anneme söyleyin, 8 • • k 
~ n e o ca • Kulenovı·ç. b eımcı OfU 

Di 
u.ı n .... ...ı ana kırmızı entarimi gönder· . . 

yet mec .... umum;. m-vı, Talim ve terbiye: J . iki da 1' 1&al ka 1 
loiru veya haf! reyle lr.tihap edi· er evrem 11n. sonra bebeğin duvağını Yafltı yer 

18 
n n-

ı.emiç. ela.,, gUjz atıanna maMuatu. Mesafe.. 
:eı. mümetailler ve ıtWUyetlerln Münakalat: Nikola Bqlitç. 8' 1100 metre, fkram6yesi 1400 
:nllmeaaillerinc!en ml'rekkep ob. Hariciye: Çinçar Markoviç. ~ • • lira idi. Son yanıtaki ikili bahiste ise 
:aktır. Harbiye ve Bahriye: Milin Yukandaki notlar tamamen 1-Mart I (Fikret Atlı), Mart 

1 
- Abine Poureux çiftini 

tarafından neşredilen dl· Hırvatlar eyaletini alüadar e. Nediç. kamp hayatından almmııtır. . 2 -Abine Poureux (Prens Ha. b~aıla.r bir ~ mukabil 
bir kararname ile 10 eylul len itler içln icra kuneti vali va· Posta ve telgraf: Zağrep Bunlar bize kampın faaliyetini lmı), yirmi Uç buçuk lira aldılar. 

tarihli intihabat kanunu 31ta"lyle kralın elinde olacaktır. avukıi"tlanndan Jesip Torbar. tama'm manasiyle izah edebil- 3 - Mis (Nihal Atlı). UçUncU, dördUnctl ve beşinci 
islalıat;yle birllljte feshe· Kral, valiyi naıp vo uledecektir. Maliye: Saray Poına avu- mektedir. Gelecek sene Ankara.da Reisi. yarı§}ar arumdaki Uçlü bahiste 

--·""•'r. Vali, kral ve diyete karp meaul- katlanndan Şutey. Gelecek -11-...1- kam ur k0f118UD& girecek ta,ta. de oıp - Alclervft - Mart 1 
lar mecllslne mebus inti- dür. Devlet Nazın: Zairep avu- ,-auan.m P ra mahsus olan bu 1arll çok en. komposlayonunu ancak altı ta _ 

hakkında bir kararname nec Eyalet makamlannın kanuni katlanndan Doktor i3arip Sol· Gelecek yıllarda kamp fÜp. tel'elal1 oldu ve bUyltk bir lflr • lihli buJmuttu Jd bunlar da bi. 
lr.dill't!~lr seli.hiyetl verilmiftir. :sasinin ve devlet lr.acunlannın tat jan. he.iz daha genİf mikyasta ça• ~ nlha~. rer Uralarma mukabil ytız yir. 

ekil Svetkoviç ile Ba§ve- :,ikini kontrolü deYW tarafından Ticaret ve sanayi nazın: btmalanm arttıracaktır. latan. eene.tatanbu!da yapılan JL miler lira Jr•andılar. Evvelce 
1'uaviıu Maçek ve diğer na- temin edilecektir. MWılyet me• 7 _::... b )da ld ntlarda Sıbel ve llia dikkati cel haber ~,.ıs.;_,_ ibi 

Naib Prensin huzurunda 1 leri baklanda d letJ al c...cı;.ep avukatlanndan Doktor u o uğu gibi diğer villyet. betmlt Mart I ile yalmz b' c1e. ,,_""6._ P uzatılan 
etmi§lerdir. :;.:U,da cıkacak lh~e b8: ıı: lvanfçti"Anmaidrea. t lerdlacaekde kamYı tılip tqkililatı zaruri ta bfr Wncilfk alabllmf~ Ba :u. ~pıl!~ eylfil 

1
1.:da ısı k muavene nazın: o tır. a kamp r olcla- _.._._ k '-- iki ta J""'. ~wr. 

mecliaince illd&r edi suata " 1 tYUece olan meırutl Zağrep avukatlanndan Doktor · • ·· ·· ı- gere u" ya 'Ve P- O. M. Kvfftak 
Wt •------· ile bafve1u? 'lir litallkeme :ıa!ledecektir. Sol' B eli 1. . iu gıbı gunduz kamplanmn 
--- ıan u ssav Jevıç. kurulması da sayanı d 

OVİQ beyaz kartal ıuşanının H1rvatlar eyaletinin salah\ et Zi aat ı: Doktor Bcr n- ~ arzu ur. eı ~~IJl".:::::;:1' !-.-lları 
kordonu tevclh eclt*'ltJr. -..~w•iiil~•iıiilÜWiilAillM't J "" v.~ 

hu kararnam~ ile Maç~k'e d .. cak buıuır ahkam ile arman altı- Devlet nazın: Belgrad Oni- remiyen aileler gündüz yum Umum Mu-du .. rfu•gv u· ,·f Anları 
'k:arbl nışanınm bUytlk kor. na alm .. ~aktır. Bu abklm eyalr venitesi profetörlerinden Dok- güzelliğinden yavrulannı istifa. CI 

?Utbesi verilmiştir. !etin muvafakati olma.:lan tadil tor Miıel Konıtantinoviç. de ettirmek isterler. Gündüz 
bet meclislnln bir karar - edilemiyecektir. Dahiliye nazın: Stanoje Mi. kamplan kurmakla b · t k 
. il l "-'- N'h h"'k.I\ mm· ı...ıu.n- u 

11 
e ye. e nazır ar mecUDU&e mat- ı ayet \l umet ı ~- halçiç. rine getirilmit olacaktır. 

\'e cemiyetler kanunu ile sa 
mahiyetteki kanunlarda 

t yapılmasını derpiş eden 
ameler iadar etmek selih!

Prof esyönel güreşler 
Kamp yerlerinin m~en 

olması ve daimi kamp binala. 
nnm tesis edilmesi de bu tqki. 

\'e~. Hüseyin 4 dakikada tuşla SU • Ayakta seri bir şekilde ba:; • labn ilerlemesi için bir rol oy• 
leymana galip geldi. Jayan güreş birdenbire yere in· nayacaktır. 

• HIRVAT ANLAŞMA· Maniaalı Halil • lakoviç tikal etti. Şimdi Bankof yerds, B' d h .. . 
SiNiN METNi Gtlntln tlk mühim müsabaka- Htıseyln üstte güreşiyor, fakat ız e enuz yenı kurulmut 

ırad, 27 (A.A.J - Diln Le. 
lınza edilen Sırp • Hırvat ıt\. 

metni f8yle taiılil edilmek 

sını .Manisalı HaUJJe Jekovl~ cok teknik bir güreşçi olan BuJ. olan bu teıkilatm verimini art. 
yaptılar. gar, Hüscylnln yaptığı oyunla . tırmak mühim bir kNtür mese. 

Güreş, bir ıaat olarak kabul ra aynen mukabele ediyor. 17 le1idir. 
~dildi. tık dakikalarda Halil. inci dakikada Hüseyin attt.ı. -----------

• eneli Yuıoaı.vyanın, lakoviçe nazaran daha blk•:ı Bulgar Ustte. Halk heyccan!!L • Devletlerin harp 
ın, Hırvatların ve Sloven. g-Uroş J&ptr. Fakat ~o ltlba.-tJ< aıyot ,·e: 

iatildlıini ve terakldlerini en Halllden daha farklı olan la • - Aman Hllaeytn, dikkat el! kabtliyetlerj 
1ıir tekilde temia ettiiini tes. koviç yaptığı güzel oyunl81' aa Derken, HUseyln birdenbire 
'bnekte ve kanuni esasinin yesinde gUre,ın zevkini bir kat Balgarı bir katır clftesile altına 
lllcı maddeabıe miiltenit müt· daha arttırıyor. 12 inci dakika. alıyor, etraftan: 

( Bflltarafı 9 uncuda) 

Libyadaki ltalyan orduları. 
bir hükQmet kurulması lü· :la Halil gUzel bir kafakollı. - Haydi Hüseyin, varol as 
u taııdik etmektedir. Hüki.ı. rakibini alta aldı. Ha tuş oldu lan, diye haykırıyorlar. nm bir kısmı Fransızlarla uğ. 

t.lr Hırvatlar e)llleti ihdası ha olyor derken, tskovlz gtııe. Bir aralık Bulgar HUseylne raçmak mecburiyetinde kala· 
'1&kac:lar 4miller=r. taıvibi ile bir oyunla HalUln altından kur dirsek atıyor, HUıeytn buna a!"' caktır. 

it taktır. tuluyer. O,yun ayakta devam e uen mukabele ediyor. Cebelüttank müdafaaaı için 
lktimet devlet mi!ıareketi te•. :Uyor. Fakıat ayakta başlaya:.. GUreş baştan baRa JIUscyln"ı d k t d 1 ti n rt k .. s • emo ra eve er .-o e ızın 

bazırlaır.ak üzere siyall :;Ureş biraz sonra tekrar yrre faile gürcşUe seçiyor ve ilk ya • . • . . . 

1
_ r netredecelrtlr. .ııtikal ediyor. Bazan Halli alts rım saat böylece hitam buluyor. ilılerinden 11tıfade edecektır. 
~•e eyaleti ile aahil eyaleti ve bazan Jskoviç alta giderek gU • ikin . d Bu üsler sayesinde otoriterlerin 

O.nik, Huid, tlok, Brtçogral, reştiler. cı evre tayyare hücumlarma lngilizler 
• Dervenu, Travnik, FoJ"niu GUret bu suretle 36 ıncı da • '-illdkiııbcl dledvre çok aeri bir te - karp koyabilecektir. 

,..___. .... .. e aş a ı. Ve Bulgar hake. 
~ Hırvat!ar eyılcti ilmini ::kaya k

1
ad

1 
adr budıekllde bin bir min caldığı dUdUkle beraber. 13J)8Dyayı bitaraf bir hale 

ta1c ola t k baıila ... yecan ç o e evam etti ve · b"l k h da n n mın a aya • n- H 
111 

lh hUcuma geçerek HUseyinl altı getire ı me usuaun .-orte. 
dır. Bu mıntalcanın hudut· a 0 aJ"et raklblnln urtını ld Htt -' k' • rd bü" ··k 1 4-.ıet tc1ldUtı yapıldığı ıa. rere ıettrmek ıuretUe yendi. na a ı. ı&,,.n Bulgarın altın ızın ya mıı yu ro oyna. 

1ra • HalU bu suretle pek bakir ola da her an tehlike geçiriyordu. yacaktır. 
t'l olarak teabit edilecektir. k tt 

1 
Fa.kat gUzel bir bacak oyun!lt· ============ 

~1·-- tayininde iktıtadi, iç. ral aydan şamp4i1onu llaryo · kurtularak Bulgarı altına aldı. mlyecefini ıöyllyerek ringi ter-
coı n · t • sı. n ye mey an oku u. ra ve aıyaı ıcraıt ıuı T . ... .. • Her iki sUret01 de blrlblrlerinln ketmek mecburtyetlnde kalıyor. 
tatulacütır. ekirclagh Huaeyın • bacaklarını yakaladılar ve bU • hakem de böJ"lece HUeeytnl ga. 
Yeni mmtakada oldufu gi- Bankof kUyorlar. Her lklıl de pek Ani tip llln ediyor. 

let dahilinde de Sırplar, GUnUn asıl mtlblm maoı Htl . olarak tekrar ayafa kalkıyor • 
tlar ve Slovenler arasında eeyin • Bankof ıtretl idi. JD• • ıar. Fakat HUse)1n Bulgarı gU Bankof iki kişinin kollan a 

t olacatım ve ı:m .. ml bir veli. Ban-of, btraı •onra dı sel bir kafa kol ne altına ruında aahadan ayrılıyor. 
için de bunlarır. a)'lli muL HUaeyln ringe reldller. alıyor. Bulgarın bacatmı k•·I HUaeYin bu suretle 36 ıncı 

._,..._.tt,.bl tutulaı:aıtını kaydey. GUret mU4detl bir buouk Mat nnror •• kunet almak için HU dakikada Bulgarı pesettlrmok 
• olarak kabul e4Ud1kten 10nra seylnln salladıiı tekme Bulgar tfl 11 lcll ıure e ga p ge . 
tanmmıı dinlere men.. gUreşlere b&fl&ndı. Bankofun kasılına llabet edl • 
~ araımda fark ıHzetU· Hakemin dUdUIU ile beraber yor. Bankof yerde kıvranıyor. Dün nizami blr ring Uıerhıde 
li •e bunların •yni eaash Hüseyin httcuma geçti. Fak~t Hakem Cemal gUreşl durduru · yapılan müsabakalar cidden gU. 
'fe aJyul haklan malik bu. Bankof HUseylnln bu htıcumu · yor... zel oldu.. Hüseyin dün. geı;E"n 

lı talrih edilmekte:lir. au defi etmekte ıeclkmecU. Bankof hakeme artık güreş~ haftadan daha güzel gUreJli. 

28 Aiuatoatan 4 Eylüle kadar muhtelif hatla
ra kalkacak ':apurlann isimleri, kalkıı gün ve 

aaatlen ve kalkacaldan nhbınlar. 
Karadeniz hattma - Salı ız (llrsurum), Pel'lembe 12 

de (Gtlen71a), Puar 18 da (Abu). Galata nhtımm. 
dan. 

Bal'tm baıtma - Salı 18 4• (Bana), Cumartell 18 
de (Antal7a). Sfrkecl rıJıtmmıclan. 

bmtr fla#m• - Salı, Pertembe ve Puar 9.30 da 
(Ulur). Tophane nhtımmdan. 

Mudan1a hattına - P azartesi 13 de ve diler gUnler 
8.45 de (Marakaz). Cumartesi ayrıca 13.30 da ve 
pazar 20 de (Trak). Salı ve carşamba postalan Toı>
hace rıhtımından, diler postalar Galata rıhtımm~n. 

Ba.rıdırma hattına - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 
8.15 de (Trak). Galnta rıhtımından. Ayrıca Çarşam
ba 20 de (Antalya ve Cumartell 20 d~ (Mersin). Top
hane rıhtımından. 
O T : Salı postası lımJr Fuan mUnasebetlle lllve· 

ten J'a.ı>ılacaktır. 
Karablga hattına - Sair ve Cuma 19 da (Seyyar). Top 

h ane rıhtımından. 
tmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıh· 

tnnmdan. 
AJnbk hattına - Çartamba 16 de (Bartın), Cumı:r. 

tesi 15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
tzmlr sür'at hattına - Pazar 11 de (tzmlr). Galata rıhtı. 

mmtlan. 
~lt!rsln batt.ına - Salı 1 Oda (Anafarta), Cuma ı O d ~ 

(Kadeş). Slrkecl rıhtımından. 
~ O T 

\"apur seferleri hakkınd'a her türlU mal6mat n· 
şatıda telefon numaraları yazılı AcentelerdP.D 

. öğrenilir. 

Galata Acentellli 

Galata Acentelill 

Sirkeci Acenteliği 

- Galata nbtımı , Limanlar Umum 
MUdUrlUIU binası altında 42362 

- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Relıllll binası altında 40133 

- Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

Deniz Levazım saıınnlma komisyoıu ıllnları 1 
1 - Tahmin edilen bedeli "2300 Ura olan 10.000 kilo pirin 

ııe tahmin edilen bedeli "3708,,lira olan 4.000 kilo sadeyağı 20 • 
Atuıtos-939 salı gUnU saat U de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Teminat mlkdarı sadC'yağı için 1 ' 556,. lira "20,, kurt 
pirine için "34 !i., liradır. 

3 - Şartnameleri h!H\bed"l Ka ı mp'.l~adr k~ ln 1:omlsyon • 
muzdan temin olunablllr. (6713) 
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Çelik, kinin, kola, kuka, gibi tababetın esasıni teşkil eden kuvvet ve İştah 
verici devaların gayet itinali bir surette bırleştirilmesinden yapılmış bir 

müstahzardır. 
Biogenine; uzun ve kısa, ateşli ve ateşsiz süren hastalıklardan sonra görülen zafiyet, hal
sizlik, kansızlık hallerini pek kısa bir zamanda İzale eder. Kanın başlıca unsuru olan kır
mızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır, ve İştahı açar, dermansızlığı giderir ve vücudu 

sağlaml~ntırarak hariçten gelecek bütün mikroplara galebe çaldırır. 
BlOGENlNE, sinirlilerinkıymetli ve sadık bir arkada~rdır. Sinirlere kuvvet verir, hastayı ve muhitini u-:andıran bir çok asabi 
buhranları en çabuk bir zamanda şifalandırır. (BIOGENİNE) gençlerde ve ihtiyarlarda göri.ı len iklidarsı:lık ve bel gev5ckliğin
de de pek mühim rol oynar. 
BlOGENl.NE; Sıtmaya karşı fe\kalade ve şafi koruyucu tesiri olduğu gibi c:ıtma nekahatlerinde de pek mües~irdir. 
BlOGEN1!\1E; Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçüklcrkolaylıkla alabilirler. 

Sıhhat \'ekfiletinin resmi müc:aadcsini haizdir. Her eczanede bulunur. 

ikisi de birbirine hayran 

Güzelliklerinin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı ı,eslt' 
dikleri sevgiyi görüyorlar. Onlarm bahtiyarlığını ve saadetle~ 

r 

. . ~ . - ~ 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarile yavru- VAKiT Kitabevi 
Sabah, öğle ve akşam her ye- B 

nuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. ~"' 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

•• •• 
LU u 

ve 

Kuvvet 
K•y•ağıtilı,. 

LAR 
Vitamin 
Kalori 
Kuvvet 
udro 

Sıhhat 

Neş'e 

Enet İi 

Zeka 
Çocuklarınıza yeairiniz. en yüksek malik vasıf olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

ve yarın tercüme 
külliyatı 

No. 41.50 5 ci serı Kr. 
41 Dö Profundls 50 
42 GünUn hukukJ ve içtimaı 

meseleleri n; 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disracclinin ha yatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
18 İrsiyetin tesirleri 7f 
49 Politika Cclscfcsi 75 
50 Estetik 2~ 

Bu !5C'rlnln flatı 610 
611 

kuruştur 

Hepsini alanlara \iizde 20 iskon· 
to yapılır. Ralao 4.88 kurşur 

mekten sonra günde 3 deta ftl 
muntazaman kullandıklan 

Yarattı. Çünkü R .1 V Y O I. l N sadece dı§lerı temızlenrnldl: 1\ a.t! 
maz. diş etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağza giren mikroP1 

öldürür. Böylece bütün vücudun sıhhatini temin eder. 

MWWJC 4 i 4 & 4 

İstanbul 

KIZ 
Amerikan Koleji 

KISMI 
J{ız kısmında leyli yer kalmamıştır. Lis~ lhzari sınıfı 

için de kayıt kapanmıştır. 

........ 
1=--~~~~~~~~~~,ı~~U~m~u~m~~~cş~r=it~~=t,~;~d~a--r~e~~=-a~en~:~~~s~~~:=A~S~/~M~~· 

., 1 tbaıısı 

1.88 kuruııu peşin alınarak milte 
baki~i ayda birer lira l\dC'nme>f.' 

2 

: . ,. . ..... ~ ; 

hakkı tar;k us Basıldığı yer: V AKIT i\__:__.-
.~~~~~-=========:=;;~=:;;;;;;;;;;;;~iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS'i'"iiliİİİİİİiıılld• 

____ ... ____________________ • & -,, 

'istiklal Lisesi Direktörlüğünden: ~s 
ı - llk orta ve lise kısımlarına yatılı veya yatıııız kız Vl. erkek talebe kaydına baş,anmıştU· ~ 

1 
• 2 _ Bu yıl yeniden az talebe alınacağından n.ektcbc girmek ıstiyenler biran evvel murtl· y 

caat etmelidirlc:r. . • a 'ttı 
3 _ Eski talebe eylulün onuncu gününe kadın gerek mektupla, gerek mektebe başvur • 

1 rak kaydmı yenilemelidir. Eski talebenin cylulün onundan sonra yapacakları müracaat ka· 

bul edilmiyeccktir. 
4 _ Bütünleme ve cn"'el sınavları eylülün birinde başlıyaeaktır. 
fi _ lsteyenlne mektebin kayıt şartlarmı bildiren tarifname parasız g~nderılir. 

------ Adres: Şehza.:iebaşı Pol;s karakolu arkası. Telefon: 225.A ____ ....,. 

Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde ___ .... 
• • • 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdarözü 

unlarını çocuklarınıza yediriniz 

'Kız 
Erkek H A.YRIYE LiSESi 
Ana ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmı~ur. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itib;ren 'başlar. Kızların vatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi naklet. 

mek için mektebin ·hususi otobüs servisi vardır. lstcycr.Jcre tarifname gönderilir. 
Telefon: 20530 

Lise ve orta okulu bütünleme ve engel inıtihanla~ın~. ı .. Eylfıl Cuma günü ve olgunlul<ıt"' 
imtihanlarına da 9 Eylul Cumartesı gunu başlanacaktır. 

==:-:-------~~~~-----

.. 1 Dün ve yarırı p 
Şeker Hastalığı Olanlara Fazla Şişmanllktan şikayet edenlere: 

Emniyetle 
kullanabi leceğiniz 

.. :üstahzarlan 
piyasaya çıktı. 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaliyclerden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK Glüten MA • 
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRIYESt - KANZUK GLÜTENGEVREal (Biscottes) • KANZUK GLOTEN 
Pl~tNCt - KANZUK GLÜTEN FlYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 

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

anzuk Gldte tahzarları 
Fazla şişmanhğa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şışmanhk yanmaz. 
Umumi depo: INGDLIZ KANZUK ECZA NESi • Beyoğlu, IS TANSUL 

Is tan bul Perakende Satış Yeri: B:ıhçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

IZMıR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 

tercüme külliya~ 
7 nci •eridea 
61"67.7 kıtap 

61 Vikontun ölümil 
62 Lcncit iL 
63 l .iza 
64 Evlilik 
65 Ciizli Pamuk harbi 
66 
67 

Yatak, yemek ve ~aut-' 
odalarlle salon takr1111~ 
velhasıl her neYi mobilya!~ 
lAKER (ESKİ HAYDJll~ 
..nağazalarında teşhir ed 
ııekte ,.e her yerden ucu• fi' 
at Ye mUsaid şartlarla ti' 
•ıımakta<hr. 


