
Yüksek Sovyet 'ı 
meclisinin toplantıs' 

r ~ 

Moskova, 29 (A.A.) - Yüksek 
Sovyet meclisi 1 eylülden evvel 
Sovyet - Alman misakını tasd!k 
rnUzakercsine başlayacaktır. 
. Yüksek Sovyet meclisi bugün 
ıttifakla ziraat vergisi kanununu 
kabul etmiş olacaktır. 
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Arjantm bıtarat kalacak i 
Buenos _ Aires, 29 {A.A. J _ l 

Arjantin hariciye nazırı ecnebı 

devlet mümessillerine yaptığı be 

yanatta, Arjantinin bir harp tak. 
dirinde bitaraf i:alacağmı bil . 

.:Ürmiştir. 

itler ingiltereye cevap verdi 
emberlagn avam kamarasındaki be,,anatında şögle dedi: 

''Hata sulh ümidimizi muhafaza ediyoruz,, 
Bir suikast 
teşebbüsü 

arşısında mıyız? 
Yazan: ASIM US 

bu,.. bu ~ütunlarda çıkan yazı· 
l bazı Bulgar gazetelerinin 

'lltyadan bahsetmeğe başladık-
'"' ve bu hareketin dikkate de· 
bir hadise teşkil ettiğini kay· 
iştik. Bucün yine bu mevzu 

irıe avdet etmek IUzumunu 
iyoruL 

tter Bulgaristanda yapılan ta. 
'•yat bundnn üç. beş sene AV· 

Olsay:h, meselenin hiç ehem· 
ttı olmazdı. Bu hadıse BulgrL
"da ~ zamanki başıbozuk p· 
ilik rejiminin önUne geçile-

en bir uygunsuz:uğu tellkkı 
ilirdı. Her msmlekette Vf 

•kte C'lduğu &ibi Bulıaristan 
'tecilerı arasında yarım deli 
~eya yarım akıllılar bulun:ı

~. 8ır. veya iki Bulgar gazete· 
irı Trnkyayı; Bulgariıtana 

""51 ıcap eden bir toprak par
c.ı.ı c;:;ı uc: uu LUI '"' '"'"illi 

,.eya 11.kılhlantt 1'lr ....., Ofi. 
• Bundan. do:ayı ne BufgP.,. 
Cııl'letiıı ııı. ne Bulgar milletı· 
Uleri:ıe hiç bır mesuliyet dÜ!J· 

ı:,kat bugün Bulg_aris+A.n'C:fa di· 
•rı rejiı,11 vardır. Oı·' ,,. nıat
l da bu disiplin dairesinin dı
a değıldır. 

'1uıcuınet sansUrUne tabi olar 
~ar gazeteleri Trakya Uzerin· 
•rtdi başlarına iddialar serde· 
le, Bulgaristan ile komşu ıl<.ı 

itti biribirine düşürecek cür'· 
~ lıklard:'l bulunamazlar. Kal 
~ böyıe bir cür'etkarlıkta Bu!-

tan Bfişvekili Köseivanofun 
orıanı olarak tanınmış olo.n 

lt) &ibi bir ıazete hiç buluna· 

1) ha.ide iptida (Mir) gazetosı 
lfll\dan ortaya atılan, ondan 
"• (Utro) ve (Zora) ıazetele· 
"~!olunan bu Trakya dava
Buıgar hUkQmetinin gizlı 

l •çık bir tahriki veya müsaır 
'tar mıdır? Yoksa bu tarzdı 

~iht ile TUrk efklrıumum;
tıirı hissiyatı iskandil mi edil 

isteniliyor? Yahut Bulgnı 
•klinin kendi organı olarak 
~e ettiii neşriyat vasıtaları 

kU hUkQnıeti harice karşı 
uı vaziyette bırakmak içir 

'>lıt tertibatına mı Alet olu· 

li ~ ~diye kadar Bufıar ıazete· 
el lrçok defa Akdeniz mahr• 
~ bahsediyorlardı. Dedoa· 

le lktısadl bir mahreç her va· 

1 °'1uşulabilir bir mevzu ofdu-
91" 'tDrk efklrıumumiyesl b&1 
"etriyat karşısında slkit du
rdu. Fakat Trakyadan bah

1 ital.yada 
Halka buyuk şehir
leri terketmeleri 

• •. • • ~u~~~· ~~y~k· • :: ·:s;; ~i;,:;i~i: • • ;~ ·;~:·;t:: -~~;c: "," ~:~; ·b:; ~~~:;;t: ~:~:~; ve
1 

~ı:~,·~·~:; ~·i; ·~:~. • ~-:t·I: ·~oğ- J 
Bayramını kutlayor. 30 Awustos, kara günlerimizin beyaz muştur. Bu zafer ve mucize dün olduğu gibi, dünyanın en 1 
ve kudretli bir el ile silindiği ve Türkiye Cum;1uriyeti te- karı§ık dakikalar yaşadığı bugün de milletimizin bir beka 
meJterinin üzerine kurulduğu bir tarihtir. Bugün, memleke- kaynağıdır; ve Türk milleti kendisini daima zaferlere götü
timizde yalnız dÜ§manlar mağlup olmuş değil, aynı zaman· ren kahraman ordusile dün olduğu gibi bugün de, yann d" 
ela milletimiz bu zaferin dünyayı aydınlatan ışıklan a1tmda müftehirdir. Aziz milletimiz; Zafer·Bayramm kutlu olsun. 

Ordu terfi listesi Terfi eden subay
ların isimleri 8 ine· 
sayfaa11zdadır. 

bildiri idi 

Holanda-Belçika 
yeniden sulh 
t avassutunda 
bulundular 

l,;ondra, 29 (A.A.) -Avam ka· 
marası saat 14.45 de toplanmış· 
tır. 

Londra, 29 (A.A.) - B. Çe:n
berlayn, avam kamarasına girdi
ği zaman uzun uzım ve hararetle 
alkıglanmı§t.Jr. Tn'bUnler ağzın 

kadar dolu idL 

,._ D. -'9-ı.... .. 1 .. .-. r-s•-'-• !!•1. 

nllMlılM*1 llllJD ilk deliif~ 
n1m•11111 oJdufmıa slSylemet 111-
retlyle a6ze batJamıııt;ır. 

Bqvekll demı,tlr ki: o gUn 
söylediğim gibi baımnzın 8-fn
de bir fellket dolaşıyor. Buglın 
bu f el&ketin o gil.nkünden daha 
az tehditkit olduğunu söyliye
mem. 

İngiltere tarafından B. Hitıere 
gönderilen mesa;Jm bir fıkrasının 
metnini neşretmekte oldufunu 

'(Devamı 10 uncuda) 

Japon kabınesi 
kuruldu 

Tokyo, 29 (A.A.J - General 
Abe yeni Japon kAblneafnl teeki\ 
etmiatlr. Kıımalleyh aym u
manda baıiclJ9 ıumretinl de ah· 
desine almJfbr. Harbiye nazırı 

General Hata, baJırlye nazın A
miral YO§ita.'dır. KaDye nezare. 
tine AhoJd, dahfDye nezarettne df' 
(}hara getirilmiştir. 

Mısır heyeti radyo evinde Danzigten geçen 
Polonya trer leri 

Karadeniz ve Doğu 
~ --

M181r heyeti atalilrlliin kab rlne 'Çeletı'TC 'Ti01;augu e8tlaaa 
( .r:ı~ı 3 ıwrııı/ 1 

müsadere edildi 
V&r§Ova, 29 (A.A.) - Rciai • 

cumhur Poscicki, yanında M 
reşal Smigly-Ridz olduğu halde 
öğleden sonra Başvekil Skla~s. 
ki ve hariciye nazırı B. Bek'i ka. 
bul etmiştir • 
Varşova, 29 (A.A.) - B. Bek, 

akşama doğru Fransız bilyilk el
çisini kabul etmiştir. lc, Akdenizde iktısadi bir 

~ ~~ demek midir? Bu, dojru
'r11" 0fruya hem Türklere, hem 
~ltıfıfara karşı caniyane bir ----------------------
~'t ;uz değil midir? Bu hare· 
':,'ta Urıc ve Yunan topraklarına 

Varşova mahfillerinde sanıldı. 
ğına göre, B. Bek, Fransız büyük 
elçisine, öğlede:ı oonra Reisicuın 
burun nezdinde wklıa gelen top. 
lantıda alman kararlan bildir -
miştir. """a ~1~hn ıöz diktiklerini ve ta· 

''cı, •çın fırsat beklediklerini I· 
ttrııek değil midir? 

r l>r: ·1 :r rincüde) 

Şehrimizde bulunan ecnebiler 
Fransa ve Holanda konso1oslukları ihtiyat 
efradını yoklamadan geçiriyor rYazısı 2 incidP> 

Var§OVa, 29 (A.A.) - Danzig 
makamları, Danzig'e giden veya 

(Devamı 10 uncu<la) 

Dofu bölgelerilıde bir t tkll seya!aftbden henUz a~ edeı 
bapıuharririmiz Aamı U• bu seyahatine ait notıanıu ~ 
itibaren gazetemiz.de neşretmcğe bq~. lllc y=.z.ıyı b~·· 
beşinci sahüemiıide oKuyuııuz. 
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Muzelerımızdeki 
Anlaşma! 

Politikaı 

kıymetlı eserler 
Sıkmbh, kurtun aibi ağır ~aarif sağlık Bı·r ı·slaAm • ,_, H t d ı · Talebeleriçinmuhtelif 

:~i~;;ı i1!111:!ıra~tt~ "!: f I anS lK O- a ay a yenı ıman mevzularda broşürler 
.,ulhtan birini tercihten yani ka- mÜ eftİŞ eri · f8Şkl1Afl hazırlanıyor 
rarsızlıktan kurtulmak arzuıun- A .. p d . . h l a Amerikada açı'an beyr.eımUel 
dan ileri gelmiyor. Acı daha Umumı mUVilZen" e ıs l az ır anıyor Umur - ·L..:Jr cuma Nevyork sergisınde teşhir edfletl 
derindir, daha köklüdür. bütçesine nnklediliyc . : r .. ı l d "d" u Türk eeerleri bUyUk bir allka Ut 1·- ~ ;~n eru~a gı ıyor karşılanmıştır. E.serler hakkın * 

Belki bu saatlerde: llk tedrisat müe8Seselerinin T Devlet limanlan ıtletme t.mum ~- A 'k t 1 . 1 " u .. _ ulh di .. h f' ı"lk f 1 f \Aö men a f;:tıe e en ve 
- Ua&I' veya. ,, ye ııhhi vaziyetlerini tetkik eden ve ercume eye ' op an ısın• müdürü Hlmit Saraçoğlu cuma mecmualar bunların değerleri 

bir neticeye vanlmı! olacaktır. ilk okul öğretmenlerile talebe. k günü lskenderpna gidecektir. hakkında uzun ma.kalelet 
Fakat harp bütün facialarına, sinin sağlık durumlarile meşgul ya ında Üniversitede yapacak . . _ neşretmiştir. ="1&.&rıf \·ekaıed 
sullı bütün ümitlerine rajmen olan ~laarif heyeti sıhhiyesi ma. Hamıt Saraçoglu lskeı:.derwı .. 1 . · .. ..:ı k' 1 - te. 

ruh b A b ıl __ .. _ 
1 

lim . . mur.e erımıc.ue ı c.ser ere goa 
insan u..,un -cgün geçir- aşlannı vilayet hususi idare bilt- rapça ve ya ıı.ncı dillerde ya. ansiklopedisinin ~angisinin dili - ~~ yen an ı~l.e~.81 rilen bu alaka karşısında ilk " 
mekte olduğu ıztıarbı dindirmi- çcsinden almaktadırlar. zılmı§ olan islam ansiklopedisi - mize çevrilmesi daha muvafık o. teşkılatını kuracak ve 15-2(. gun ta ·;e yilksek ta.esil talebesinil 
}'ecektir. Vilayet hususi idare btitçesin. nin tercümesi hususunda. Maarif acağı sorulmaktadır. kaldıktan so?ra Meraine, ora<I_an de milzelerimiıdeki bu escr!d 

Harp 0
1 ........ , 0ı ___ ._., Vekilligvi üniver&lte edebiyat fa • Bu eserin 16 cı·lt tutacacn tah- da lzmire ugrayarak -hrimıze d A,. 'b' A_ 

- ,.,..._ .. ı.;aa • den verilen bu r.ıaaş ve ücretle. e· . . ~ hakkın a kad ::r.ııiiımat sah: ı .,. 
Ne olacağını söylemeğe lü- rin Vekalet umumi muvazene kültesine emir vermi3ti. F.debiyat min edilmektedir. Diğer taraftan d?'>:ecekt_ır. Um.ı;~ müdür mua • labilme1eri için bir proje hıızı1'• 

-:um yoktur. Çünkü 0 havanın bütçesinden verll:nesi kararla.s. fakültesi eserin ha:::ırlanmas! için Maarif Vekaletinin hazırlamak . vını. Y~~.1 t~şkılat kadrol;jnnm lamıştır. Bu projeye göre ilni • 
'çinde dojduk, içinde büyüdük. tmlmıştır. Maarif sıhhat müfet. bu işte ihtisası o:an bir çok kim. ta olduğu bu ansiklopediden baş. tatbıkı uzerınde çahıacakt:r. versite talebesi ı.,üzelerde ,-ucıı· 
Bunu bizler söyliyeajimiz gi- tişleri pek yakında umumi mu - ;elere teklifte bulunmu§tur. Şim. ka tanınmış muharrirlerden mü. Bugün mevcut te~lrllatta çalı • de getirilecc!t ltboratuvartıırdt 
bi bizden öncekiler de onlardan vazenc bütçesine rlevredilecekler- diye kadar tercü:ne işinde çalıı. teıe'kkil bir heyet te aynı eser!e- şan eski ve yenı mem 1rlardan çahşncaklardır. Eserler hakk..,, 
d&ha öncekiler de telaarlarlana dir. mak üzere 120 kiıiye duetname rl arapç&dan <lilimize çe\'irmek. bir kıımı kıdro4a aY'l\en !:>ırakı. da etütler yapaca~lardır tık. ot· 

l .. ı · lmazl 8 gönderilmiştir. Heyete lgtirak e. le me&"""•'dUr. 1 "' h ·ı 1 be · · d b ser ya an aoy emıt o ar. u Devir muamelesi ikma! edil • fi~ acak, .,pıları ıtıfa çık11.rılarak ta ta sı ta c lerının e u e · 
silsileyi tarihin en eski devirle. dikten sonra sıhhat müfettişleri deceklere Uç sual sorulmuştur. Bu vaılyet kırtııında iki is. yerlerfnı J)uracıır: mütehassıs me lcr hakkında mılilmat sahibi °" 
rine kadar yürübnek mümkün- arasında yeni tayin ve nakiller Bu suallerde yabancı dillerde lam anslklopcdiıl vUcude gelmiş murlar 16n4erUttektir. lab!lmelerl için kendilerine re • 
dür. Harbin tekniji ne kadar yapılması mutasavverdir. Veka - ve arapça olarak yazılmış islam olaraktır. _, - • simli ve kııa malümatı havi bJ'O' 

deği§İrse değipin prensibi her Jet sağlık müfetLşlerinin sayısı. o B ,· r Ün" f r in,. n şürler hazırlanae..ı.ktır. Hazırla • 
zaman, he qart içinde aynı kal- m çoğaltacak ve yeni bir kadro rta te d r 'ı sat k ad ro 1 ar 1 y ·ıacak broşUrler tezhiplere miO-
rDlfbr ! Tahrip! vticude getirecektir. mırif fi vatürlere, kumaşlara. işlemele~ 

Tahripler beteriyet için hiç başlıklara. madeni eserlere, et • 
bir zaman fayclalı ve devamlı y cniden 11 ilk me~ . c~ haz 1 r 1 an m agv a baş 1 ad 1 Evvelki pce Jeykoada 1' ta :lef kakmalara. ,.c. eski yazıtıı.rt 
sulhlar temin ebnemi9lerdir. 1stanbulda yeniden yapılacak kulü ktSyijnde umumi bir :Un : ait ola~ktır. Bı ~~rleri haz~~ 
Tahribin eseri olan Venay aul- on l'ir ilk okul inşası işi ihaleye net duttlnUnde dört ~~ t lamak Uzere ~s.ahıyettar rol. 
hu bugünü doğunnu§tur. Ya. konım:stur. Ohllar krsa bir sa. et bir 1tkllde y,ralanm latt •· mUdiirlcrinden müteşekkil }>ıt 
nn da yine bir Yenay ıulhu man:la in.:ıa edilerek gelecek derı Okul idareleri yardımcı ög~ ret· JUQetglnln adlin~ v:..u..:.:.~: heyet dünden i~harc~. ~!ışına; 
yapılsa öbürgün yine bugünün yılı b:-.~mdan itibaren tedriıata aebtp olan bir h'4lM vuku bul. başlamıştır. E .... rler onum~zd ·• 
tekerrüründen başka bir şey ol. baabyacalclardır. men inha ed miyecekler m~tut ders yılı başma kadar yetıgtltl 
nıyacaktır. • leccktir. 

HılMr Vtr114lllnı ı~. vaka 
Şimdiye bdar alqbğanız ne- ılk go··çmen kafı"lesı· Maarif Vekilliği ilk ve orta rlf Vekilliği almııtır. Okul ida. töylı blmıı,l\&rl e· T .. k k i 

... iden ağızlara sözde bir sulh tedr~~t direktörlUklerl yeni dtlıl releri öfretmen tayin odemlyt' Kar&k\d•k •urunun bulundu. ır ur as er 
balı çalmacaba onun da bu- ld• yılı öğretmen kadrolarını haaır. ceklerdlr. . lu köy llllkt. CQOuJclımu ıUnnet 
günkü ızbrabı dindirecek bir Q8 1 lamai•. blfl.amıtlardır. Otta ted Vekillik hı~ ~.e orta okullart ıttırmık 191._ bir !IUm\tt ~UftinU 1 tarafı olmıyacakta. Çünkü par- • • .. rlut dırektörU Bay Hayrfnln derı cetvıllerı gondermljiır. Her tertip etmıııır vı •UM•t ıaıeli heyetı Londrada 
çalar vererek aulhu korumak T uzlad~n !11uht~lıf vıla• batkanbğı altında toplanan bir okul idare l bu retveldt mevcut yetini r•Ptmnık l•lnl dı ltmaİ 
nihayet postu adamalalh 'elden yeti ere ıskan edılecekler komlıyo~ çahpnalarma devam öftetmen adedini ve nıUnhal tsf. admda bir ıUUet9ı~ h•vılı et- .. .. ., a • 
ka mnak demektir . . etmektedır. Orta tedıiaat kadro. retmınHklerl kaydedecektir. ta • 1 .. , ..,.1 t 1., '*"- .. u........ Dünku posta ı.c geleın 26 1 ~ halde · ___ ._:._ 1_ -k)...:.J:~ . B~Igarıs~a~dan il~ göçmen ka. ıu eylfıllln ilk haftaımda allka. Wıbulda }lu )11 ~nidıll Uç om m ':~t~fl, ,~'I& .,..""' ":.;',.:Ct- ğustos tarihli DaHy Telegraph g 

_u tDINUIHUUI oe .::ı1.1ııs• fılesı gelmıştır. (Na:mn) vapuru d 1 b'lf dil 1 "''·l k d b çl aema •~•t PIMftlı "' .. o§ ?.etesinde okunmnc.tur· 
nedir? Mücerret olarak ne ha""' b .. ı · t t b ld d ar ara te • E m 1 ""'µna - 0 ul a a açılmuı 4UtUııUl1l\t)c. bir hllclt ptMıı w l•-·- alttleri . """. ·. tehft••ıs-

. ·rı u goçmcn erı s an u a ur • r 1d ıı:ıı dl ,_ d t k 1 tedl B 1 lk'-f •--clol .., '""' ... _ "Harbıye nezaretı mil -
~~ de ... ıhta- ~-ıW~ -m'!; ..... ~ .... a.tl.,!" ~rr-ıı7ıf~tı!.fiWlh!AMk ır L ~-"~r. ~ .!.2'!..:~ar ~ a 0 ~ •• r. un-~~~--~..-~.!: - \&klU't ltlnnete ı ... u -uAa~.. ......1 .. ~~ 
tır. ~!ıl~ anlatma ı tiyacr- mış, ~~ıncıcı ka ıleyfilıp getir - inha edllnwkte olan yardımcı öğ. da olacaktır. . , • . . ~şmek üı.ere dün gece ır ~r. 
nrn ~ac:ba!dir. . . . m~. uzere tekrar Yamaya rtt - retmenlırln de tayln tıint lılaa. r.1'at, u •r• 4- yeri, ço. askeri heyeti Londraya .gelm .! . 

Eger inaanlar birbirlenyle mıştır. cııklatdaft ~ıuma autat a.. Heyetin gelişi, Tllrkıyc bukil-

anlat~an, inandıldan, üar!n- Bulgar Is tandan ıelen ilk kafi. L ,· m an ,· ş Q ı' I e r ,· ,· h t 'ı I a" f 1 cıdu ful& ..,.,.ıaru.. acı acı metinin hini hacet~ lngilter:;e ?e. m':"tereken .~vakkuf ettiL le göçmenler Deliormanm Şumnu bafımıalarllt .. haue, etraftan ~ hUkumetlenle tam vvıı· 
ıen bırtalmn muıterek. kıymet- ve Razgrat havalial Tllrklerlnden kC)fanlar, çoo~1altrm kanlar için. rlkı mesaide bulunma~ ~ te.,, 
ler vana bunların yeniden ku. dir. Gelenlerin hepei airu.tle mee. dı \le k~ bt.r bat• yerlerde runda oldu~nun bir ıpretı 
rulmumı, itimadın, memleket- gul, sıhhatli ve çalııkan inıan. Am·l·l•r '"''mai gardım yatlsklanat IOnttUtld4tr. Bu ço. li.kkl edilebilir.,, 
te sükUn içinde teesaüıünü isti- lardır. Tlaladan Anadolwı.un ~ "' u y .. cutclann ıüıln•t ecmea yerleri ta. ---
yorlar. ınuııtelif yerlerine 11evkedlıerek, d .1 v i d b / d marntla k•llmlt bulwunakta idi. Şehrimizde bulu-
. B~ mü~leyi ~ iskan edileceklerdir. Bulsariıtan ı B g n e u un u Bu , •• , hal lcıtf111ftd& ~oc~k 

bır cografya haritalan meselesı dan bu sene 13000 göçmen mem. . .. vtlllN'l.11 ıı kadarı kendılen - nan ecnebı·ıer 
addetmek psikolojik vakıayı leketimizc gelecektir. Romanya - Limandaki kömUr ameleleri ile . Fazla vcrgı. ahııma.aı ytlzunden ni kaybederek IUMıttçinin üzeri. 
inkir demektir. dan da ilk kafile göçmenler bu. liman işletrnesi arasındaki görüş. ışt~n ~ı~an b.ır çok lım~n a.~ele. ne atılmışlar ve l:endisini linç e. Şehrimiz.deki Fransız bafkoO • 

Onun içindir ki bucünkü günlerde getirilerek Trakyaya meler dün kati bir neticeye bağ. l~rı vazıfclcrı bl1~:na donmuşler. derek öldürmek ilzere ike:ı yeti. solosluğu, burada ikamet e * 

Avrupa buhranmı sadece bir iokan edilecektir. t~ı§tır. Ameleler li~an işle~ dır.. . aen jandarmalar ellerinden almıo den ihtiyat efradını yoklazn61' 
Danzi meselesi elde k bu- mesıne 17. maddeden 1baret bır Lıman t§le.tmHl esasen MUna. la.rdır. ğJrarak bir kısmmı Suri)'81' 

g • tme ' İ . . . liate vermışler, bur.unla mulitelif kale Vek:\letı tarafından da bUt. ~nd · bul aktadu' 
nunla h~rb~ v~ ı';'lha varmak tal yan Sef!rı. Ankara ya dileklerde bulunmuşlardır. Bu di. çeye konan tahsisattan istlf ade Sıhhatleri tehlikeye (iren ço. g ermıı umu · eeJıt1 , 
-:rzu. edilen. neticeya h~~ re- gıttı teklerin bir kısmı içtimai yardım ederek ameleler için bir içtimai cuklardan İrfan, Ahmet, 5alA • Hol~da :onao:ıutu kl• ' 
tırmıyece~r. B~~ açın A~- Evvelki giln Romadan gelmi' istekleridir. Diğerleri de maliye yardım teşkilatı vücude getire - hat~n ve Hayati derhal hir oto· :7.dek a~r;~:::. ; ~edl' 
rupada .•ukUnu, ıtimadı tesıs olan ltalyan sefiri Ottavio Dl tarafmdan fazla vergi keailıneai cektir. Ameleler için sıhhi yıkan. mobıl~e Haydarpa.ya NUmwıe has ya çH landş l 1. btiklil ; 
edecek maanca ko~~alanbr. Pe dün akı:;am.ki eks reslc yüzünden amelelerin uğradığı ma ve yatma ma.halleri yapıla,. tan.esıne kaldmlmıt1a.rdır. so~, .ok alı a.rluğa .. ~.,.' 

Bu eauı nazarı ıtıbare alnu ppo, ~ p ı ı· · l · k b" d h ta · ı desındekı onso oa ... a-J-• A:nkaraya gitmiştir. zarar arın ıman ll etmesı tara. ca • ve ır e as ne ınşa 0 u. Kemaf hakkında kanuni taki • rak kayıt muamelelerini ya-ptıl' 
yarak harbe veya ıulha ~ fından kapatılmaema dairdir. nacaktır. be.ta bqlanılDut ve dün evrakile şiardır 
veren Avrupa er geç h~~ti --o- Liman i§letmesi umum müdür Ayrıca amelelf;rin daha a~ itçi. birlikte Uıklldar adliyesine ıes. mı Amerika konsolosluğu ~ • 
bu ~oktada _kaf!11ddı ıtimadı inhisarların yeni lllğil tarafmdan bütün teklifler den mürekkep kaliteler halinde lim edllmletir. i7.dek" A.m rika tebau~ bJlll 
takvıye ebnesınde bulacaktır. ..irraraları kabul edilmiş ve vaziyeti Müna. çalışarak daha çek para kuan. ~tteı nas: hareket etmek ıA • 

Temenni olunur ki bu haki- 1nh' . . .. kale Yeki.Jetine, bildirmişlerdir. malan temin edilecektir. Tophanede b• zım gel~;.;.; .. ; anlatan birer bfO' 
kate Avrupa birkaç milyon de- ısarlar ıdaresı uzun mud • ır w.16"-

likanlınm kanı üstüne kemik- dettenberi hazırlıklarile meKUl A 1 d • ıdlr da~ıtbf. dl' 
ten köprü !mrarak ermesin! olduğu Doğu ilimli halk sigara. manya a 1 nşası cinayet b'lnkgilız konsoll~~~u~.,_::ıo-

SADRI ERTEM sile yeni bir bayan sigarasını ay · ~r aç ay evve ~r~.._ , 
----------- ba§mda satıp çıl:aracaktır. Dün eaat 16,30 la 17 arumda ~liz tebaası erkeklerı ko~~ 

Belgrat MüstesarL -o-- b 1• ten va p u r 1ar1 m 1 z Tophanede feci tir cinayet ol • haneye çağırarak vazlyetıeP"" 
Bclgrat bilyük elçiliği milste. K d mut. Emin lami!Mle bir itfaiye esasen tesbit etmiş bulunuycrdO' 

arlığma tayin olunan Bay tna. a et vapuru neferi lJd klfiyi 6ltlm ballnde a. İtalya konsoloshaneaince bUll' 
yet özkaya bu akşamki ekspres. Kasımpaşa havuzlarında bulu. fır yaralaımftır. benzer heni\z yeni bir tedbir • 
le memuriyeti başına gidecektir. nan Kadeg vapuru bugün Haliç. Almanlar bu vapurları Topbanecle Dt.yı l1111lndJ bl - lmmış değildir. 
Kendisine muvaffakıyetler dile- ten çıkacak, tecrübeleri yapıla • riDbı kahveelnde Eımbı. Slirtll -----
ı iz. caktır. Tecrübelerde vapurun şimdilik göndermiyor Kel llebmet iamlnde bir töför Ekmek meselesi 
___________ 

1
makineleri ve kazanlannm kö • muavini ile kavpya tutupnue ve Cuma günü belediyede e)dll_. 
mUr sarfiyatı kontrol edilecek, Siyasi vaziyetin henüz !nkişaf j manyaya gönderileeelt mUrette - alız kavpm çabucak d6fllte in- · da b. •.-JJOtl 

-> 
~ 
<(. 
t-

aynı zamanda akıntıya karıı, a. kıll etmJeti Emin bu llJl'ada meselesı etrafın ır ........ ~ 
kmtı ile beraber ve durgun suda etmemesi yüzünde-n Almanyada bat ta gönderilmemiotir. p r. yapılacaktır. Bu toplan~ . ..al 

• • . • ı. ı ri Şimdilik bu döıt vapurum uzun bıçafmı oekmlt ••• Mehmedi IOl ı.ı ·ı ı k k il iıtİJ"r': 
----··-----ıı•vapurun yapacağı azam! surat . bır tanesi ınşa ec!ilmış. dıger e 1 k . . 1 memesi altından bı ki& •"'- au.. g rmen~ı er e e me ç er ·-.::.;.,.i 

Çarıamb • Pel'femb 

JO A~us. J 1 A~s 

ler hesaplanacaktır. e ınşa e ı me e o an o va- W• bell' d W'ldi rette yaralamqtır. • : " o • 

n recep ı 16 recep d · d'l kt ı d"rt ne zaman mem e etimıze ge e • ça -an edccektır Fırmcılara tek Çlll"' 

hııır ıı7 hazır 118 ourumuzun memlekete ge1rıesi cegı 1 egı r. Bu sırada kavgaya karışan A. verme ıgı gorUşUleccktır. _,,.,,,,, 

---ı---, Unkapan•na gidecek teh1ikeli bir duru.'T.a girmiştir. Yunanistan& c:ınlı ha'!r- cem Abbas isminde bir adam da -------;-AT_., 
vakıtlar \:ısaıı zanı vasati eıaol AlmauJar ortalık düzelmeden van ihra"cı arttı l 'minin bıçak darbe!erine uğramış ~ .-.t.ıJWL..-.. ._ -

--- yol Son zamanlarda bllhaua Yu • ve 3-4 Yerinden alır l1ırette J'L VA~IT 

11 r,; 
18 4f 
20 :r.: 
3 M S ·,o 

~ u ıo 118 Embı&ıtb]den UU.pemn• dol bu vapurları telllm etmemek ta. naniatan& caa1J haJftB lbncab. ralamalitır. .7' a 

18 4i 
12 00 

nltllfindeki yolun gilr.erglhı ka. manyadan hareket etmesi mu - kinci ıs gtlnü zarfında lımlnlen taneye kaldmlmıı. ve cU'lh Emliı 
20 2ı 1 86 ti olarak ~mit, iltlmlik mua. karreıt olan ~ tonluk Dofu va. Pireye 5M bilyWr ve 6'5 Jdlclk otomobil tamlreft1i Htlmü 1111D1n. 01 Un UZ 

!; ~ : : ru açılacalr ytrml bet metre P· •vvunmdadırlar Bu,unJerde Al mu artmJibr, Temlnu .,_. L lld )Vlll 4a ilim llfJIDde ..._ 8 b 0 ne 

3 ' 8 51 I meleeinin yapılmaıı için allka - puru da bu 11ebepten orad.ı -..,. l • bq, 2239 koyun ve kuau ~ de blrlli tarafından yakalanarak 
-----------.-..,:larlara emir verilmiftir. m11tJr. Bu vapuru s.lmak için Al. rilmittlr. pollae teeılm edflmlftlt. •4-..-.-.ı.-. ... -.11111.,.~ 
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UniverSite profEisöl-18rli8· d~oÇent-
maaşları yükselti\Jdi lerin 

f 2-

-----·-

teı '~cj 

: __ ._. ..._., 
~Görüp düşündükçe! 
. ···············-··············-··············· 
Geleceğı varsa1. 

Cilveli ifta rı etti iki 
el ~"kiı ~ dev-.) sedi.klerini bilemiyccek kadar dal

Bazı hocalar da ordinaryüs profesörlüğe 
Ankara, 29 (Hususi) .- ıstan

bul Üniversitesi tedris heyeti 
kadrosunda :J691 sayılı kanunla 
yeniden ila\'e edilen profesörlük 
maa§ları dolayısile açılan maaş. 

!ara 1 eyli.il 9:J9 tarihinden itiba. 
ren terfi edeceklerin listeleri tes. 
bit edilmiştir. 

Toprak, Halit Scvilak:ı.y, .t{ahmi 
Duman, Taki.rettin Temüralp, 
Sadettin Buluç, Refia Uğurel. 
Burhanettin Batıman , Müzeyyen 
Türkiın, Meliha Ral3it, Remziye 
Dacı , Dilşat Elbrüs, Enver AL 
tınlı, 

Bütün dunyada savaş korku
su var. Herkes, hudutların ansı-

----- zın tutuşmasından çekin iyor. 
Hem yıpardır, bu yürek çarpın
tısını çekiyoruz. 

- Bey bta':l.d& dtğ1ı. 
- l'ierede? 

- Bu alltam hanıme
.ne beraber ~ıktılar, gitti

bir §ey soylemediler. 

mışlar, kendilerinden geçmişler, 

gözlerine; yanlarındaki masanın 
ü.stün~ekilerden ne iliştiyse ye-

mişler, bir de çcrkes tavuğu ol
duğunu hiç düşünmemişler; fa-

- Nasıl olur kadını Ben k t k ~ . ifta '. . · a çer es tavugunu chcmmıyct-
ra davetliyım. Ba1'ka. li bir şey addctmiyen zat bu işin 

Yok mu? " 
- Hayır efendim, evde evvelindenbcri farkında imiş. Ve 

ba§ka hiç kimse yok. Siz onu hatırlatmamak için ycmeğın 
ıı geliyorsunuz? biri bitmeden diğerini yade<lcrek 
, - lstanbuldan. Hem de sahanları dt•ğiştirtirmiş. Bu su

retle yemek yenmiş. Bitmiş. Kim-
~ - Vah vah vah... sede bir lokma daha yiyecek dcr-

3 ~Uz~ma~ hoşafın yağı buz man kalmayınca sofradan kalk-
d ~ı. Kadının (Vahvah· mak istemişler. lf]tc tam o za-
e;1şinden bize b' d 'lale . ır. yu u~ man çerkes tavuğunu, çalışarak, 

. , ~~ :tmedıkçe kımscnın arkadaşlarına unuttura:n znt Cy· . .ı.

.ecegını ve talep üzerine i- hu! Çcrkcs tavu;:;unu yemiyece-
teçıtilec k k · 0 

e §ey anca o •Jll ğiz mi': ı 'liyc sormaz mı? 
liUdan ibaret kalacağını 

~ek bütün bütün şa.sır
ltı.aarnafih son bir tedbir i

, 'hninıi sıkıştırdım. Kadına 
•kapıyı, bir yere telefon e-

,, ded' A w · ım. çtı. Dogru ~e-
Odasına girdim. 

Ah o nman ortalığın ne hale 
girdiğini sormayınız. Biçare c\· 
sahibi başlamış d0vünmeğe. Omc-

rai çerakisedcn olan zat alikade
rin gözünden kederli birkaç dam
la ya15 g~ldiğini bana temin etti
ler. 

125 liraya terfi edenler şun. 
/ardır: 

Kemal Cenap Berksoy, Tevfik 
Recep Örensoy, Muammer Raşit 
Sevig. Ebulüla Mardin, Tahir Ta
ner, Cemil Bil8el. 

100 liraya terfi edcıılcr: 
Akil r\luhtar Özdem, Şckip 

Tunç, Neşet Ömer İrdclp. Hamit' 
Öngünsü. Ali Yar, 

90 liraya ve ordinaryiisliiğc 

terfi cdc11ler: 
Akif Şakir Sakar, İhsan Hil. 

mi .Alantar, Hulusi Behçet, Ali 
Fuat Bam il . 

1!'acta top atıldı. Ben elimde
~ lı~lvasiyle iftar ederken 
hata (Vahvahvah!) diyor
~ taraftan da o civarda bu
ahbabımdan bh ini t clefon
nı. Onun henüz eve rrcl· 

80 liraya terfi edenler: . 
r;'ecmettin Rifat Yarar, Sad. 

rettin Celal Antel, Sedat Tarat, 
;\luz.ıffcr Güçhan, Fahrettin Ke. 
rim, Kazım tsmail Gürkar., Sü. 
heyl Ün\'er, Fahir Yeniçay, Ö. 
mer Celal Sarç, Ziya Öktem, Cev 

Işı r.a•ıa. diğerleri hazır old•ı- det Çubukçu, 
ğu halde <;erk es tavuğunu unut- Asistanlardan ~O liraya tcrf i 
turan bC'y hikay.! etti. Ben l ':.. edenler: 
"H~nim ahım tutmuş sizi" dedi:n 

~· .., 
Ziver J\tcstçi. Nedret Yurt, Ad-

0 ;:ıı:nan ev sahibiyle beraber di-
~erl~ri de. beni aradıklarım \'e nan U~:ız. Aliye Tana!. \eı l ıabcr verdiler. ''O gr·!-

ben iftara geliyorum. 
~'ltn:• dedim. Bunu haber 

bulamadıklarını sövledilcr. Acık· S5 l .raya tcr/ı cdcn1er: 
h bir cih'e de01 ml? Hilmi Benci, lbrahim Ha.kkı 

en s0nra cebimden bir ka
<ararak kurşun kalcmivlc 
· bulunduğum zata iki k~li-

Sunnl, Reşit Suat SoyC'r, Saıme 
l\1t: hımt U;,<: ydull:ı ;ı ı Türkmen. Mehpare Başarman, 

Melahat Çağlar. lprahim Hakdi. 
yen, Jülide, Değmer, Hatice Yor. 
sucu, Ali Fuat Baykal, Hatice 
Bodur, .Tevfik Okyay, Ay§e A. 
kon, Saime Surel, Ferit Hakkı 
Saymcr, Derviş Mavi7 .. ade, Ll'ıt

fi Atalik, Cavit Emin Ener, ~1L 
LaL nur,aK, ırcrr· ouıLcKl..u. Ga. 
l i p R o na, Lı'.'ıtfiye Irmak, FUru • 

· d~vctli olduğum iftara gel
bı!dirdim . Tayyarede bir 

dünya rekoru fonh geleceğimi haber \'Cr
ier, bulunduğum yere yir
l\ ita mesafede olduğundırn 
1 ~lrA~ rır-bnım n .. n \'O- Clevl~nH• 29 (A.A.) - Tayya. 
ıı~r:~ı<en Ermeni durlu hil ıt:l.ı •uıner, Kapau aaırcac ovw 
~l'\ (Vahvahvahl) çckı· mı lhk bir mesafede 297,767 mil 

u l"okuşu indim. Düzü geç- sürat temin etmeğe muvaffak 0 _ 

~~lir yokuşa tırmandım. larak yeni bir dünya rekoru tesis 

~.b1.rnın evine vasıl oldum. etmiştir. 
"ıb b Turner. doğru hatta :.l45,350 
lın~ enden üç dakika ev· mil süratle uçmuştur. Tayyareci 
~ ış. Benim yolda olduğu-
bı. er almış. Sofraya inmi: . 4 eylfı.lde Clevlaııd'da yapılacak 

zan Sözer, İhsan Unaner, lbra. 
him Besim Aşkın, 1\feliha lnay, 
O~man Saka. Salahattin Akkay. 
nak, Ekrem frnat, 1\lclahat Ata
kam. Zeynep Devletgeldi, Ertuğ. 
rul Yener, Halil Derman, Cahidc 
Arkay, Bülent Tarcan, Ata To. 
paloğlu, Lemi Belger, Sadiye 

SO liraya terfi cdcııleı· : 

Hayriye Altay, Cevat Eren, 
Orhan Tuna, Meliha Ozansoy, 
Hikmet Altutar, Nuriye Asım 
Pınar, Behiye Kale, Hayrıye A. 
mal,. Fahire Yenal. Sıdık:ı. Ay -
km, Nakiye Topuz, Mitat Tuncel, 

Niyazi Berkes. l'\eyire Arda, Or. 
han Münir Çağıl. Ragıp Sarıca, 

Fazıl 1-~fimil Gulcur, Türkan Bas. 
man, Halil Aslanlı, Reşat ~al -
bantoğlu, Halil İlteber, Muhtar 
Ba~oğlu, ~1ehmet Öğder, Mehmet 

Ali Aybar, Feyyaz Gürsan. İh. 
san T\:ctin, FirdC\'S Ertengü, Be. 

sim Tanyel, Bahriye Özsöz, İbra. 
him Bi, Zatiye Dclibcy, Emine 

Nuri Pirilsu, Vedia Orgun, Sulhi 
Dönmezer, Nezahat Tanç, San -

det Ergene, Halim Tevfik Alyot, 
Fuat Ezgü, Cahide Artlar, Saba. 

hat Avan, Necip Ücok, Samim 
Aksu. Zehra Sezer, Mürvet His. 

man, Bedia Göltsal, Fitnat Değer, 
Nebahat Yakar. Şefika Gök, Ba. 

hadır Alkın, Kaplan Sait, Tahsin 
Tarlan, Neriman Arda, Nurettin 

lşman·. Hulusi Kamil Aya.s, O -
guz Boz, Nihat, İffet Berk, Kemal 
Yüce. 

Bremen Nevyorkta tet
k ı ke tabi tutu ldu 

:\evyork, 29 (A.A.) - Nord • 
uentscher Lloyd memurları ha • 
p ;no ns,ftClr Un in b \::.lün s omilor do 
yapılacağı gi bi I:z;cmen \'apurun. 
da da resmi memurlar tarafından 
bir tetkik ziyareti yapılın.caya. ka 
dar mezkur vapurun hareketten 
menedilmesi kararı karşısında 

hayrete düçar o,lmu~tur. Gemi • 
nin gerek hamulesi ve gerek mü. 
rettebatı tetkike tabi tutulacal:
tır. 

·kliyormuş. Ben yarım ~a- olan Tomson mükafatı müsaba • 
~a olduysa da gene keyfimi kasına iştirak edecek.tir. 

~ gibi çattım. Beni iftara ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~-
etmiş olan zat ettiğiyle kal- ""' 

• • • 
~ gelelim ikinci cilveye. Bu 
tı..ını 1 

~l'ef;siyle §Hefyap olduğum ı 
-ap bir zat candan sevdi•'ri ı l't b 

~~ ahbabını Paı;ıabahçesin-

Türk Hava Kurumu-
na aza olunuz 

~kUne iftara davet edeı · ı 
nden biri ümerai çeraki· 

:l>astasına pek ehemmi- T ' • k k k ı 
~~:z;:)i~ ~~~:~,.~~=- u r u şu a m p a -
~~~··k~in·~~~~~i:ıo~~ rında yüzlerce genç 
) a en büyük merakı en 

30 Ağu~ ~os 
bayram~ 

Yurtta en g\e

n i ş bir suret\ : 
ku.tlanaca k 

Fakat hilngi liarp patlayacak? 
Bitmeyen şey başlar ını? Yer
yüzünde harp bitti mi, ki başla
ması bekleniyor? Bugün savaşın 
knn ve ölümden başka her şeyi, 
bütün fenalığı üstümüze çullan· 
ınıştır. Almaııyada haftada adanı 
başına sekiz yüz gram et ve gü11-
de üç gram yağ düşüyor. En kor
kunç kıtlık çağlarında da insan
lar, bundnn fena bir durumda ını 
idiler? Tutalım, ki bu bcsisiz lik 

Ankara, 29· ( A.A.) - 30 birkaç yıl sürsün. Acaba açlığın 
Ağustos Zafer Bayramının 1\7 'milletler üstünde yapacağı talı r i 
inci yıldöniimi.i bu sene de b" · batı, herhangi bir ::ıavaşın tırpa
tür. yurd icinde en geniş bir su nı becerebilir ıni? 

tt k ti , kt Eskiden kafalar kızar, kılıçlar 
re e u anaca ır. k' . . . . . 

•. • (e ılır, ıkı mıflet bıribirinc girer, 
Ankara, rlaha dundenben ~ıarp olurdu. Fakat biraz sonra 

bu güzel yıldönümünü teside ~ıçnkfnr tekrar kınlarına soku
llazırlanmış bulunuyor. Şehrin hh, ortalık düzelir, dünya barışa 
hütün caddeleri ve resmi ye kavuşurdu. 

hususi binaları milli renkleri- Bugün sözde harp başlama-
mizle\süslenmiştir. nıttŞtır. Fakat hakikatte yeryüzü 

K ,_ içiıı için y~ıııyor. '.Alıııteri, beyin 
utı.:ır.na programına naza. . · 

Ge lk B k fosforu, ırade radyumu hep bu 
ran, ne . crmay aş ant "cehennem,, in külhanını doldur-
Mareşal Jf C".'Zt Çakmak, Genel. mak uğrunda harcanıyor. 
kurmay makamlarında saat se· Acı ol~a da itiraf etmek gerek
kizden itibaren ordu erkanının tir, ki bu de!Jeleniş, insanlığın yal
ve sekiz bu \Jlktan itibaren de nız ınalıııı, sağlığını, canını tü
si\'il erkanın ,tebriklerini kabul ketıneklc du kalmadı. Ahlaka da 
edeceklerdir. liebrik merasimi- canavarca saldırdı. Bir. tek hadise 

ni müteakip hi~"X>dromda bir ge- v.~ ~~r. te~ ge~çek karşısı~d~ bin 
cit resmi yapılacak ve saat 9.30 turlu tevıl, bın dolap donuyor. 

d
, 1 'k]Al . l b l k Hakkı çiğnemek', fazilet ve doğru 
a stı a mar~ı~ aş anaca· 1 w · ı k - - 1 • b' 
1 b 

.- • ugu rezı eıtme ıçın 1ıç ır scy 
o an u merası e garnızon d k' •1 • • . . . . _ en çe ını ınıyor. 

bırlıklerının .~uay.~ı:sınden ve Bir. karış toprak, bir korido ı. 
nutukların soylenmesınden son- Bilıneın hangi buluttan neın kf'· 
ra kıtaat geçit resrrli yapacak- pış için ortalığı velveleye vereı 
!ardır. zamane kahramanları, kuytu bi• 

G ece için de Ankalia gami- kö~e~e başbaşa vererek her b i. 
zon uncla b u luna n birli er tara- bın bır şere1 le dolu dost, nlara sı 
fmdan , büyük günün . ~refine hip başka ~atanları biribirleriı ı 
şe~likler tertip edi!mistir. Bu peşkeş çekıyorlar. 

. . ,. -. ~ \, . Açık söyliyelinı, ki bu yurı 
arada kıtaatın ıştırakile A.teşkıl bezirganfıaıııı yap ak · · ı 
d·ı k 1 'k' f al ·· o m ıçın, lCr 

e ı ece o an 1 1 ener ay~ on- şeyden ön~e zihinlerden vatan 
lerindc muzika olduğu Halde fikrini ve vicdanlardan hak öl~ii
şehri dolaşacak ve gece şenlik- sünü çıkarı?, atmak lazımdır. -
lerin devamı müddetince Or'du- ı'Tarih,, ·insanlığın alın yazı. 
evi karşısındaki Atatürk h'eyk'e~ sı ise, ornda her ihtiras çılgınlı
li önünde ve Ulus meydanmCJa ğının nasıl bir akıbete uğradığını 
iki bando ca1acaktrr. görebiliriz. 

A k ~ h Ik . 'f d ~ma, ne yazık ihtiras.kördür. 
n ar:_ a ·evı tara m. an perçek tfı burnunun ucun~gelsc 

Ja. 30 Agustos bayramım kut- de, ,görmez. ;Tarihin "ezeli bir 
lamak için halkevinde bir top- teı<errür,, diye tarif edilişi ist~ 
lantı tertip edilmiştir. bu yüzdendir. ' • 

1 Şu halde harr patladı, patlaya-
cak ·Cliye telaşa -Jüzuın yo°k'~Ycr· 
yüzü barış liavasın"dan, , ılarış"yn
şayışından çıkalı ~ok oldu. 

Mısır 
radyo 

heyeti 
evinde Hiç çekinmeden kahraman n 

talarınıız gibi biz "de: ./' 
Ankara, 29 (A.A.) - lıfcmlc- - Geleceği varsa, göreceği cı. 

•limizin misafiri bulunan Mısır var. 

.;keri heyeti bugün saat 18 de Diyelim. 
adyo e\'lni ziyaret etmiştir. Rad· H AKKI SÜHA CEZGlr. 

:\ eınekleri hazırlayıp da ah- h 
~edirmektir. Bir kere sof- yarın 1 n ava kah ra :tı- reçellerle, serezlerıe, çi- - Bir suikast 

. t \'e tatlı tuzlu hamur işle- " r verilmiştir. Bu konserden do-

·o evinde heyet şerefine Türk 
11iizik kurulu tarafından bir kon· 

ııı·~ttibat ve tezyinatı 0 ka- ı m an 1 arı o 1 m ak az- • yı fevkalade cmemnuniyetlerir.i fec::ebbüsü ~ltcrnıneldir ki insan 0 sof- 1 "'yan eden hcyl't, gerek radyo ~ 
il. kada mC\'CUt yemı;>kleri nüdüriine, gerek Türk muziği §C- kar. c::ıs i n da mıyız? 

ett~ .. ~nutur ve bcklcm~z. Da- m ,. , e çalış 1 yo rl ar "ine teşekkür ederek ayrılmıır ~ 
l· 

1~1 l.e\•atın her birinin sev· 1 1raır. ( /Ja; . rafı 1 rncidc) 
l~eıtıekJer; bilir, sorar, lıeps!- A k 29 (A. A) ...,. Onun için bu türlü neşri ye: . 

aYrı 'h 1 t 1 . . . n ara, . . - ~uısır as- d h"k" . . 
~ b ·ta.Zlr 1\ ır. :ı~ 011 ıf- 1 ; • h ti . . 1• h' T karşısın a Bulgar. u umetınıı . 
~ lt - · ll ,. .J.•-· .. J· , ccrı eye reısı -..a ırc opçu d" .. d" " .. .. 1 k 
,~tı . ..... r~ o nıur~L«"ııuı. Tiirk llat:a Kurumımım IJc lirmeğe b~lamış vaziyettedir. -· .. .. -· ne uşun ugunu an ama ' ne yn 
~ ~dec. biri ~rke.; tavu- yamıamcsi: • Türkkuşu kamplarında yüzler- lendinnek, hava ordularımızın , .... uman~anı Tumgencral Hu.snu pacağmı görmek istiyoruz; daı 
~c cı-'k~!rı r.ıeftwıtye~ &ôsteor-, ce ge~~. yarının ha\'a knhra. gerisinde kanatlı bir gençlik !..zzeydı paşa bu sabah saat bırde ına dirayetini, kiyasetini takd ır 

~'b..r,eced. !: bi:- - addetm-. . Aziz Vatandaş: kurmak icini gun" ün haı•a .. me. ı roro. s .ekspresiyle Mısıra avdet ettig~İlllİZ Ko''seivanofun Türk -
'" ..--ı "" manları olmak azmile çalış. -s .J 

~ eti ~&J~,_... Herke.; sof· ı Bugün, kararınağa. başlıyan maktadırlar. · selesi haline getirmek için dün. tmı3tır. Bulgar dostluğunu kundaklamar 

l
' ~ .. 1.. .~g~:"'. ·3. Yem~kl·~·r .. ı::o!_- Türk tarihin in kurtuluş ışığih ya hadiseleri bizi zorlamakta. ,. Heyetin digver a7.ası ögvlc,·e ka- iç_i.n yapılan bu caniyan. e teşel.ı 

3 "'ll ~ .:,_ , __ .: w b. Muhterem vatandaşlar: .J 
~il '4"-'!r ~r ,.._ uzen- ayu.w.ıcu..ıuıgı ve ır milletin ha. dır. Havacılık haftası. büy~i · ,ar genel kurmayda meı-gul ol- bus karşısında nasıl bır: hassası 

tı. tttuş. k.m:taa n lllllnıwıbe- y ata kavuştuğu büyük gündür. Bütün dünyayı sarmış elan gayeye yardım için bütün va. 1 rnşlardır. • ' yet göstereceğini büyük bir mc 
·~~!tk, lı.~tci uru~lu oldu- B~ün. aynı .zamanda bu vata. silahlanma yarı9ında cm fazla tandaşların harekete geçmesi. .. ~ rak ile bekliyoruz. 
~ hcrlı er.e hbac.>ft.rbır !9 nı, göklere hükmeden bir nes- havacılığa eheır.miyet verildi. ne en uyg-un bir fırsattır. Türk Heyet 0 öledcn sonra İsmetpa· Türkler açık kalpli bir millet 
ı:t: ~· l!:v ~.alıtbi ele ~tdur le emane:t et.ıi1ek gayesi yolun. ği hiç kimsenin gözün.den kaç. Hava Kurumuna aza kaydcdi. ı. kız enstitUsü ve yüksek ziraat tir. Dostluğunda da, Clüşmanl : 
1111 ,'·t""ratııw ıo~raya Ot:!!'rm.UI, ôa ~'l'Şll!l Türk H~\'a Kuru. mıyor. Yarının boğuşmaların. lerek bir \'atan \':tzifesi görmfüı :ıstitüsünii gezmişlerdir. ğında da. Kendilerini dost olarol 

• •'le · " ı -~ı; ~ ~ d t~ıavu!c ~3ilanıJI- nmDth! b;·:-ımı ve ha·;acılık da en büyük tehlikenin gökler- olabiliriz. Heyet yarın 30 Ağustos geçit tanıdığımız Bulgarların 'dost hı ; 
,a. ~; " '!ar .n .r • i Ç! !'kf:S uvw ha~ i!!t &:.iırücift r. Türk• den geleceğini artık ·hepimiz :esminde ht.zır bulunacaktır. öğ- perdesi altında bizim aleyhi m i" 
" ho -... - · ı ,_. · B hl' k Tiirk Ilava Kurumu Ba«~l:am 'ı .; c :ıı·~~· z verrni~ oı- 1'111rt'tiNn "n ~ok'. cınck vrii. ~lıJ'OC'Uz. u te ıyeye arşı " ~den sonra saat 17.30 da Ankara de ilk fırsatta kullanılacak silf ı 
~~. ~ .~Yrı ~ ta.r.t.ı İllt'ym.U9- f i bir CS(>r Ol lln milli havaeı. 1 tedbirlerimizi ve hazırlıkları. Er::ıown Saylauı 1 ".'lcvlii kumandam tarafından or- tar saklayıp saklamadığını öğr :::. 
~ ~il!(!'. 1...&- ].&-.. .. -. - • k l b .. "k b' h l k t S[l L"RÜ 'r."OÇAL" 1 1 

···ı ~ ı r.ı~ a. ~ d~· ı •ı.·ıuu.. D'I"'.. nı..,....c ra ;c. auı1 uyu· ır ız a ·uvvc - .. ı n. n. n. iu evinde şcreficrine verilecek meliyiz.~ ,,., ... - • - ....... 

~~,~~~# ti~~Mı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ça~abul~~tllarfu~ '· ' ~ASIM · 
,. . 
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l __ M_a_h_k_e_m_e_l_e_r_d_e __ 
Ağırcezada gizli 

bir muhakeme 
Aşkı 

Mahalle sakaları 
arasında çıkan 

kavga 
:enekesinı 2 kuruşa c:.t· 

tığı için bir sucuyu 
vuı-~nlar mahkemede 

~ARI 
Bir gün geldi ki, yaz sona erdi 1 

Sabahın erken saatlerinde gök ı 
deııiz suyu gibi serin oldu. Par -
!aklaştı , maillesti, ve bir sonba. r' \ 11/•et 11111/-.citrııırıı kıı:rınrııı 

har rüzgarı öğı~e şidaeu~ es - Pearl Buck 
mcğe ba.'.ıladı. Vang Lung da san * 62 

.......,_ ......... ,..._ ...... ......., .. 't 

evine geldi. İç avluya baka.'\ per 

t bra hi m 

uğruna kızını 
mek istiyen 

peşkeş çek
kadtn Kumkapıda sn.lcnlık yapan 

Hasan ve arkadaşı Mehmet Ali, 
Niyazi adında birisinin kendi 

ki bir uykudan uynnınnış gibi \ 
kendisine geldi. Evinin irnpısına 
çıktı ve tarlalarına baktı. Sula. deyi yırtarcasına çekti. Av:uda, p 
rın çekilmiş olduğum:. ve topra. Lotus ipekli elbiselcrile gezin. 

Ağır ceza mahkemesi dün sa
bah aşkı uğruna kızını peşkeş
ten ceklnmcycn bir kndınla, kı
zını kirletmesine müsaade etti· 
ğl dostunun gizli olarak nıuha. 
kemeslne başlamıştır. 

HM.ise şöyle olmuştur: 
Rizenin Fenerli mahallesinde 

LUtUy-e Lu vaziyet kar.· r..:u 
Ahmetten ayrılmaktansa, bura. 
da kalmağl. te,rclh ctm!5 ve dos
tuna, kızmı da kendisine teslim 
ctmeği vaadetmiştlr. 

Lütffyenfn kızı henllz on altı 
yaşına basmış ve söylendi,~ · ııe 

göre çok gUıel bir k ızdı r. 

mahallelerinde suyun tenekesi
ni 100 para yerine 2 kuruşa sa. 
tarak müşterilerini ellerinden 
almasına klzmışlar ve Osmnn R · 

dında birisini Niyaziyi öldılrıne
Si için teşvik etmişlerdir. 

~ mektc idi. Vang Lucg elbiseleri- ' 
;ın kuru ve soğuk bir ri.iz~arla. 
yakıcı gün~şin altında pırıldadı- nin UstUndc topi'ak izlerin: gö • 
~ riincc bağırdı, k0cası yanma yak 

• 
\llU~I:. 

'.rilU gördü~ 
laşmca da titredi. Derken, içinden bir sesin, agk_ \) 111' 

tan daha derin bir sesin yüksel. Fakat Vang Lung giildü. Onun :J ıı)lılı 
::iiğini, kendisini topragwma çagwı r. küçük kıvnm kı•·rım cllerirJ top ö ıı.} lık 

rakh avuçlarmı:ı içine ai-:ir Tek. I ı )ıllık 
dığını duydu. V&ııg Lung bu se. 

il tmltktı 
trlndt 

;!ıill 

41~ 

si, ömründe duyduguw b~Liin ses. rar güldü ve: 
otu ran ve bir şimendifer memu- Bir gece rakı ll lemi tertip edil. L., k 0 A t k .. rd.. ı Ef dl 

~· a ·at snınıı lwrkmuş va işi lerden üstün olarak dinledi, Giy. - r ı go un ya ... ~en n. 
l ıırılt'ı1en 

runun ka rısı olan 35 yaşlarında 
Lütfiye, aynı evde kiracı Ahmet 
adında. bir genç ile sevlşmeğe 

başlamıştır. 

Lütfiye Ahmede o kadar Clşık 
olmuştur, ki kocasının memuri
yeti 1stanbula nakledilip de hu-
raya gelmcğe mecbur oluncn, 
dostunu da beraber getirtmiştir. 
Lütfiye Tophanede bir ev tut
muş, kocası işte olduğu geceler 
A.hmedl gizlice içeri nlmağa baş.. 
lam ıştır. 

Ahmet son zamanlarda LUtri-
yeye karşı biraz soğuk davrnn
mağa başlamış ve kadının koca
sı Malatyaya tayin edilince ar
tık ayrılmalarını söylemiştir. 

miş, an.ası, dostu ile beraber kı- ı ı b' ·rt "d b k b" d W•ı xabul etmem ştir. B~ıııun Uze- melde olduguw UZWl cübbeyi yırta. ır çı çı en aş a ır şey cgı .. 
zmı sarhoş etmiş ve gözleri ö- · M h t Ali 11 Se d b' ·rt · k 1 

nne e me • asanı kışkır- rak param parça etti. Beyaz ço. n c ır çı çı arısı ... 
nünde dostuna teslim etmiş, kir- tarak Niyaziyi vurmasını söyle- raplarmı, kadife al"akkaplarmı Kadın hcyecan!a ba:;ırdı: 
lettirmiştir. mlş, Hasan da bir gün Niyazı. 'iyme liyme doğradı. pantolonu. - Ben bir çif!.çi karısJ derri-

Fakat, ertesi gUu ayılıp da ılıı yolunu kc.sorek hıcıığı ile :ıu dizlerine kadar sıvadı. Gürbüz !im .. Sen ne istersen ol!.. 1 
vaziyetin fecaatini kavrayan muhtelif ycrlerı'ndcr. ,·uı'nlu"'. . . ki' b' ~ Vang Lung ylne bir icahkaha -~ ve ıste ı ır tavn la dogrularak: 
Fahriye, ağlaya ağlaya karako- Cakat öldflrememiştlr. Ça d S attı ve Lotus'tan kolaylıkla uzak. I - pa nere e? ... apan ne • 
la koşmuş, hı1dlseyi anlatmıştır. taştı. 

Dlln ağrı ceza mah kem esluuc rede?. Buğday ekimi için to -
LUtfiye ile Ahmet yakalana- duruşmalarına haşlanan suçlu- humlar ne oldu?.. Gel dostum Toprağa bulaLmış bir halde 

rak tevkif edilmiş, sorgu hl'ıklm- .ırın suçunu sabit gören sorgu Çing, gel.. Ve biit~n ndıı.mlan ça. akşam pirincini yedi. Uyurr.adan 
liğlne teslim olunmuşlardır. w evvel de istemiye istemiye yıkan. 

hRkiruli~i, Basanın öldUı·meğe gır .. Toprağa. tarlaya çıkıyo. 
Uç gün mevkuf yattıktan son· dı. Vücudunu yıkarken de tek. 

.anı te7ebhllsten H8 inci mad- rum! .. dedi. 
ra .kefaletle tahlJye edilen I Ut rar güldü. Zira trtık bi.· kadın 

.. • Jeye göre 18 sene haptıini, Meh- - 2~ -
!iye dün mahkemeye gelmi~ !eli met Alinin de teşvik Ruçundan Vang Lung cenup şehrinden için yıkanmıyordu. Hiir olduğu 1 
Ahmet mevkuf bulunuyordu. fıfi inci maddt' göıöntiııde tutu- dön.tip te. orada çektiği acılık- için de gülüyordu. 1 

G k l a 1 iao de vaka Va.ng Lung, sanki uzun mün. enç ız <av c " • arak aynı maddP.yle tecziyesini !arla avunarak manevi kalp ha.s. 
dan sonra :ıabnsının yanına &it- istemiştir. talığından kurtulduğu gibi, §İm. det yuvasından uzaklaşmış gibi ı 
tiğinden mahkemede yoktu. 1 Mahkemede sorguya çekilen di de tarlanın iyi, bereketli ka • olmuştu. Zira, apansızın. yapıla. 

- ·ı . cak bir sürü işler ku§ısında kal. 
Hasan, ifadesinde demiştir ki: ra topragı ı e yu.e aşk ha.atalı. 

w d · ·ı · 1 mıştı. Toprak silrlilmek ve ekil. "-Mahallemde sakalık yapı. gın an ıyı eşmış; ayak armm al. 
t d 1• 1 k t w h' mek istiyordu. Ve Vang Lung 

Yordum. Bir gUn Niyazi bir ara- ın a nem ı, ısa opragı ısse-

ba .vaptırarak mnhn1Iemcle su ıyor, ug ay e e ıcın alt Ust 1 d Bulgar pehlivam mahkôm oldu 

tıl'ılılı r. 
,, fi 

\ horu· ka\ ıfını tıilıfırr • Mr 
•up •t lt>l.ırııı fıı•rı•llf• 1 

ı•ıı' ~ pıırıı,111111 µo,ııı <f' ~ • ı 

) ulhırıııı ikrt.'tını ııf..rt ~· 11 

Lt.'rlrıe 11lır. 

r~t=' I ürt/ufnın hfl f1Mlı0 trll' 

' ' .11\ 11' o oburır 11rı: 111' 1 ~tte ı rı ı 
' ılrt:• dı·ilı)llfllfr' 11 l\l 

lŞ ı.uru~ıuı ka 
U.A ;-.. t•c:ııı.11 J lll ·· 

ııt '" ut 
l'ıcıırd ıliiıııarıoııı ·~ • ttl-1· ,,,.,, ı._ it 

,,.ıırı ~oııılıın ıtr1Hrt'1' 1 ~ q 

ı11ı11r111ı111 ~o. '< ' """' 1
11

1, b... 
j;ıl •<tt'l !\uru~ . rlörıtuııdl sıa' 

1
,11 l 

1 il ııı• 'l 
• kıncı v" ııçunı·ııı , · ~ ı•ı q 
~. bııılılı )'Ull kt'~ll rrt ~ 

ıJı r ıı ı·~ttia tiO~ Cık. çok dl'vıımlı , .ı 
•)rı ~ 

rımkh ıliu •·ı.-rl'Dlt'rl' ı6 
111''"'' 1 fırı ıııo!ırmrı .. ı ) 11111111 ıı•I' 
"'O t;ıır • p 

rın ~anlım • ,11ıır1 " \il\ ı' d. b wd km k · · <;ilnlerce, tarlasında çalıştı, çaba. , 

tt. -· 11 d a ı. Aşk yazının uçuk!aştırdığı 
dağıtmağa bacladı. Halbuki e ıgı sapan YO :ırm an yükse • b · 

lki haftadanberl şehrlmiıde Pelılh·anın diln sauab ınuha- .,. ı t kl h k kl enzı, cildi. güneşin altında. ba. 
mtlşterilerl memnun cdemfvor- en opra 1 avayı 0 uyordu. k ı t k 

bulunarak iki maç yapan Bul- kemesi bitirilerek lri gün hapse J R 1 · · b ıraş ı, aş avareliği sıraların. 1 

ncrnı ""m" 1::-ı ı r 11
:. t gi, 

KrçrK Jı.A:"' 1·" ~ 
ı " ~o 

lill clı•la 3lı, 11.:1 de ili!> H' 
du. Hepsi benden su isteyince ençper crını oraya uraya yol. d 1 gar pehlivanı Todor Dankof ika. 25 Hra da para cozasma mııh • l d 0 1 d a nasır arı soyulmuş olan elle. 
kızdı Vaka glinii ilnUıne- cıka- a ı. nar a, şurasını burasını ri, c.apayı kavrad1g~ı yerlerde. ve ı 

defası 1):-,, ctorı dcf• 5' 
1 

ç 11}~ c 
dt.'18!\ı JOO kuru$tU•· rıa•ı ıırr:k 
ıllin verımlerın bU ~ n 111111111 il b 
•udır, Oört ~ııtırı sr~r tarı 1.. 

met tezkeresi vermediğinden kum edilmiş. fakat sabıkası ol. · . " sürerek bir günde epeyce i§ çı 
yakaJanarak Sultanahmet birin- madığmdan <'eza, t"cilc uğra- rak ktHilre ba!ıl adı.1Re hır nrka. · sapan kollarının izlerlni bıraktı. 

daşı da )<arıRı~ca, su. laR ıdığım k~r~rlar. Vang Lı.:ng, ilk öncc ö. ~ ısımlarda ooiden er e i. 
--~--~-~~-·1tt"rrg'r K::ipar cıırıtT1. ı ıırwvın o ır. ı.ı . . .. ,._.. .. ır ... cunD ., ..... ~~ ..... ':! .. ~=-..~..._._-..,.-~~._~ ... =-;......;ı~'-'--1 

. kırbacı şaklattı. Sapan iopraga ğle yal\tJ ~c akşam üzeri e. 
aıl~Jan be• .ıturu• •11· 
np t'mıır. ıtoA ~el mtşti. 

1939 ResımliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en 

haftalık gazetesidir 
ucuz 

Bunun llzerıne 'fazi~'et~ll fena- batar. girerken derin bir toprak vine döndüğü zaman O.lan'ın 
la~t.ığını gördtlm: bı~agımı çe- dalgasının yuvarlanıp dön\işünü kendisine pişirdiği yemekleri, iyi 
kip savurmağa başladım. Ken- seyretti. Sonra, Çing'i çağırara'r ">irinci, kapuskayı. fasulye ezme. 
dimi kurtrı ·· uak için ne yaptığı- ip dizginleri ona verdi. Kendisi sini, ve buğday ekmeğine sanı -
mı bilmiyorum." de bir çapa a larak, kara şeker mış iyi sanmsağı iştih a. ile ye. 

V11kıl huıo dujrud3: rıcıır 
)"il kırnd ı ıtl;Jrt: >~rı 1111 • ıt 

\ akıl \ 
kara caddesınfte iN 111 
111t ınd• KJ::MA ı,f.1)1' ' ı; 
ilin Uurusu ~Ji . ., ltı ııAn 7 1 
eıll!r t IJuronun rtl,1°1111 

Hasanı teşvik etmekten suçlu kadar yumuşak, buna rıığmen di. Lotus, onun geli3ioi görüp te 
Mehmet All ise, topyeklln lnkA- !izerlerinin daha hala nemli ka.. 'cücük elile burnwıu tıkayınca. 
rn sapmış: lışmdan siyahlığını kaybetme- ve saçtığı pis pis kokulara karsı 

"- Ben Xlyazinin ne anasmı, miş olan toprağı ince bir çamur ~iyak ciyak bağırınca, Vanr,- bir eg·ıencesi, zevki. keyfıd· idi 
ne kendisini, ne kardeşini, ne t b k h ı· tird B · r ld d k-~kol 1 1 a. a ası a me ge ı. unu. ı. ..ung a ırma ı. ıwı ıa ara z..elli~e. narinliğe karŞJ 
de arkndaı:ını tamrım. Ölclllr- tt' -· d ı·· b ı d k b ı tt' ·· f · ·ı 0 n ·ı cap e ıgm en, 1..zumu u un u. nu a e e e ı, ve gur ne esı ı e iştiyakı tatmine yaraya ~I 

ınesini ne diye isteyip teş' ik ede· ğunda.n dolayı değil, sırf zevk, mun yU,:Une doğru hohladı. Ka. ve yalnız dişiliğiuden no:ı 
yiın. Haberim yoktur," keyif duyduğu iç1n yaptı. Yorul. hn elinden geldiği kadar tu ko. bir mahluktu. o.lan ise 011 

~ahitler dir.lcnlldlklen sonra duğu zaman da toprağının U:r.e. 'mya dayanmak mecburiyetinde I vin! reviren 1<endisin.İ · ~ 
•••••••••••••••••••,••-· ı · ı· ı k ı ~ ıd· z· v · " · iş ~ - lul'ıı~nrn haşkR Jır g ıll<' nrn 1 • rinc uzandı ve uyudu. Toprııguı ı. ,ıra ang Lung canı ne ıı. \'C çocuklarını besleyen ; 

Bütün Trakyayı titreten ıra RK' Ün m1ı;tır. sıhhati kanma i~lcdi. Böylelikle 'er~e onu verdi. Artık kanı. <'anı m \re oğullarını doğurlll1 
Yllmaz ve kırılmaz Vang Lung hastalığından kur ··erıne geldiği, \'C aRk hastalığın.. Köydeki erkekler:n iç d• 

tulmuş oldu. ian kurtuldu~ için de, cnnı çek. deki kadından gıpta ile 
Çelik Ordusunun En Son Manevrası Filmi Atemdar c;ınemast Güneş, kendisini karartacak, tiği zaman Lotu~'un yamna gl. melerinden Va.ng Lung 

BUGÜN I loşlandıracak b:r bulut olmaksı- 1er, ?,evkini. keyfini ~·apar. on. duyuyor. gururlanıyordU· 

L A L E A 
1 1 _ Aynaroz Kadısı. zın yana yana batıp ta sular ka. dan 10nra da bcıka işleria1e b&- ler, bu bah!i ac;tıklıı.rt ~ 

j VSıe'nemalTarmda K S İ M i li•••••••••••• rannca, gece bastınnca Vang '<&bilirdi. Mnkl ender bulunan ıtit 2 - Sekizinci.. Lung vücudu ağı1yarak. yorgun Böylece iki lrnıim. evinde ha. heri, \·eyahut ta Jil~ 
argın fakat muzaffer bir halde kiki vı~v}cileriu.i aldılar. U>t\lll fakat elbiae giymek. 

,..,...,_,._.__. • ., ... ~,__. _ _,._.,_,.1._,_.,_~_,.-,_,__,,.,...., • ,,.-~ ...,,,.........,._._ mek gibi alelad" ihti1' 

- Ben kazanmış olsam da yj· f Pol adeta kulaklanna inanam1- he~mlyet verme~. : 
'le canım sıkılıyor. Bizim bu """"" Yordu. BUttia sün bot v•t cedr· yalıl'adrı eperdce ger.~ 
:eçlrcllllmlı hayat bana artık T u N A K 1 z 1 dlit halde bir Ukikı oı... ha,,;• orta an ~ n:n, i 
nkıntıh geliyor. Sen daha gen~ • nı diltünrnediğinden dolayı fe• ~7'1~~ 
iln. )lalde wu .Uı1dı. Oktl&iu yer.. ğı 

- Sen de henUz otuz dördUn· 3 donakaldıi O.leri yvdelıi halı • pahalı bir oymıea 
1 1 H 1 ıh 1 k . d'kil . . 0 _.. koruquyorJardı. 
es n. e e eu Uyara b r ert 1 zenne ı ı nııfti. radan ayqıt· K& V Lııng'd 

>akmlJ'or musun? relerini dUşt1nll1ordu. Blr defa! Jan aordu: ltenon ko-llejinia ihtiyar bahçivanı mayordu. lifini~ ~nr • 
- Burada on sene mana'!lrz i~kl lçmeği dUşUndU. Bunun bl· - Kukardepni.ı, bakalonillftl Emil ile kaf14ae1111t b'aluJUI)'~•· ı J'n e Mtltljfe ._r mJiddet ıoa• emda n 

8il~ya;dd 
.ılr ha,.a:-.t g- 'Telim. '!Jç bin altı lAkls daha fena tealrl olablleca. bu sene mi ıe9ncek? dı. a mektep c1İrelrtrl.Cne dikka• Zt dam ba,unterd8 
tıs elll gUn oyun ile ıelh> lft· tini hesap etti. Kendi kendtncf - E.-et, fakat babam Domdka Her iki genci mektebin ihtiyar bakarak dedi ki: nı ~kıg&a girnMii 
ı. Geceler bundan &J'n... en lyill Parlıe birdenbire dö"l·ıam iyi bir ev kadını olmasını iıti- direktriai kab11l etti. Pol Tıverc•· I - Bayan THcrnkoyu alıp .. köpep beuiyordu. 

- A•k pcelert.. memek daha iri olaeall, cltdl. Q 1or. Banun için Mentenon m'J~: konun netcli y~U:ıü cöra"" bir· türen adam kazadan aonıa bab ... le dl,..,mu: 
Jan dadaklannı bükerek fO •alut lnıkarde•I Domnlkayr ha- kemmel bir yerdir. Ben liee tahu-,denbire hayatı dUf.tü A-:Jatılıyor· 1nın nereve götürdilğlinün size zt' _ Yetenirn. ••kİ· 

biraz da gUlerek: tırladı. Sonra arlraclapaa dönerek: inde kı&lcudqlm bdar dı snuvaf· du ki babaaının ıihhl vaıly•U 11· ı lemedi mi?" btstm tibf ;qanıarra 
- Be çocuk! lju bot l&flan - Prntea'den geçıek canın ıı- 1 fak olamaaım. Liseye clrmek için hahleyin zannedildiğinden daha ıi· - lluleMI, hayır. ~n 1-• do ıönntdili öyle Wf 

htr~k. Her halde etmdl ben. bi~ kılır ma? iki Mne d!rqıqak ltzımıeldi. Siz yade iyi idi Fakat genç Roman• r• ben :yoktum. Plriltc bukırw• tuyor ki. 901'll\a)'m Ji 
bir .. ,. dU9llnmil1orum. Dedi. Bseden mtsun musunuc? yalı kızkardeşi Domnlkayı g8tUr. yordum. BenW 1tm1Yinim 81~ •inntdim. ama ~ 

Pol Tavereıko timdi JertD • - Nereden istersen oradan geç. Jan le Meatıiye dudak büktü: mek iatedliini IByleylncc ihtiyar Lu.Ua ftrdi. Onanle koaUflll.. Vaaı Lrılnr her ıUn _.., 
den kalkmış, otomobilini nıua · Şimdi artık büyük otomobil içe- - Yavrum, edebiyat liaan•iye-

1 
kadının hayreti bir kat daha art· lar. Şimdi Lukua bgqya catıra~ evdeki bamınefeadi gilli 

yene ediyordu. Bu genç benı rlaine ctrmltler, Preslet yolunu tut· tiyim. Fakat cörüyorıun ki bu tah· ıtı: &Qe kendili daha iyi ialtat Yeri ., •lelMlen elbiteler ,, 
ceıar, bem de llltlyatk'r bir ma muflardJ U. ormanını ıeçerken 'ıtil bana anw at milaabakaaı ga- - Na11l, dedi. Siı:ln haberiniz Biru .mra Bayın Lukll ıet& na Q\Ul&ld olııyormUf .. • 
'ldnı.ttlr. Yolda kalmaktan bot her traaftan ı•len tue yaprak ve .ıetelcrindeki rakaınları okumak i· yok mu'' • Heyecan lçfode idi. ı>iploaıat iı.ı. Adam durup di"rı ı:ı.ıaPT· 
lanmaz. Fakat arabuınnla kim yefillik k:>kaau, sinirleri yorgun çin yarayor.'' 1 lhtlyatJr bir tavırla geoce mUt· yar ile aralarında ı•geıa ıaük*· leDi70rciu: 
se7e baktırmaz. Börleee mo«J. dU,.n bu iki JeDCİ blru .kendilcri- ı Pot tavereıko bana cevap ver -

1
hit macerayı an'attı: .onra ilave ~ olduju pbi anlatb.. h ""9 - Kardeolınin ollU 

rUn etrafında dönerken Pol Ta· ne ı•tinnitti. Her Udei damar· medi. Aral:eıına biraz daha hı% etti: 1 Parisqn Biyariç'e ciderken Nr nim. bir büyük ev 
.WllD .., anadfaıaıa töyle lanna tue havanm verdiii terin· ~erdi. Saatte yüz otuz kilometre) - Bayan Tıvereıko buradan civarındaıs blhtetlllltti. Kaıawa lan da bir zttJRiD 
dl#f stJzlert dUşUnUyordu. Canı • lip duyuyorlardı. Dalıınlqrnıı üzerinden gidiyorllrdı. Artık dü· gittiği zamandanberi hiç bif yeni buralarü oloujqnu töyle"9ifd. frlları olacü. ve öır.ilr 
nın 11kıntıaı içinde olan arka olan gCSzlerkıde ıuhlarmdaa ıele:t iüftmei• bile vakıt yoktu. Ruhi~ fCY bilmiyoruz. Ak;am ıaıctc!u·ı tc o Jwlar. D• adar ~lfUk ih 
d!!şır.a neşe ve ferah vermek c,:a bir aydınlık batlamı§tı. •bir ceset gibi yere indi. Şimdi Men· de henüz Presine gelmedi ... • (Daha var) ( 
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Muhtelif Avrupa merkezle
rinde siyasi vaziyet • 



3 -VAKiT 30 :Ağustos 193g 

·r~-~~1-F~~ :~~i1~JJi 
. 3~~!~,~~!~!.~~d~~~~.. Türkiye yüzme birincilikleri 

RADYO 
30 Çarşamba 939 

r-
7 Numaralı Hücumbotunun Maceraları 

Denizler için harp 12.30 Program. 12.35 J'iırk müzi. 
ği Pl. 13 l\lemleket saat ayarı, ajanı. 
ve meteoroloji haberlerı. lJ.15 • H 
.\lüzik (Karışık program • Pi.). - 25 -

19 Prograru. rn.05 Müzik tüu" hücum botları torl)idolar de. Ziraat mı.a-ahnası ve 1' r 
müziği - PJ.). 19.:rn Türk müziğı . . . ' . ' . 

lacak bu turnuva için 

Galatasaray davet edildi Mıntakalardan bir:- ~c 

Su sporları federasyonu tara. 
fından tertip edilip idaresi İstan. 
bul su sporları ajanlığına · tevdi 
edilmiş olan Türkiye yüzme şam_ 
piyonluğu müsabakaları, pazar 

(fosıl heyeti). :w.15 Konuşma. 20 nızaltı gemılerı, torpıdo muhrıp. değirmenleri direktörlüğü 
sp..::-':!U :~hrimize gc~·- ·• 30 l\lcmleket s:ınt ayarı, ııi:ıns ve nıe- !eri ve Tulon, Malta, Bizerta üs_ messili vaziyeti şöyle izah e 
günü Beşiktaştaki Şeref havil- teoroloji haberleri. 20.50 Tlırk mit. !erine mensup diğer bir çok ge- - Merkezi Avrupada da e 
zunda yapılacaktır. Liği: Okuyan: ~ıustat:ı <.:ağhır. t;:ı. miler tarafından yapılmı;1 olan mek, tereyağı, ve top güç! 

Bu mühim karşılaşmalaı· için ı:mıar: ':~cihe ~arya!, Ccv~ct _C..:uğhı , gec;ilmez abloka hattını işaret et. ;ekecekler. Halk ve orduları 
m mleketin her tarafından ü : Kemal .Nıyazı Sı:~h'.~"· Hefık h•r!>an. mektedirler. Adıiyatik denizin . ~ok müşküller ile karşıla.5a 

e Y 1 - Osman bey - Nışuburek peşrcvı. . 
zücüler şehrimize gelmeğe başla- 2 _ Zıya paşa . l'\ı'inbuı·l·k yürük sc· d~ ~ılhassa Yugoslavya bah. lar ve bu zorh.ıkları yenemi) 

Atinanm yevmi gazetelerinden 
biri tarafnıdan bir futbol turnu
vası tertip edilmiştir. Balkan 
kupası ismi \'erilen bu turnuvaya 
Yugosla\'yadan Beogradski, Ro
manyadan Venis, Bulgaristandan 

········~·· ·······--······-·-·······-·....-··· 
mışlardır. İlk defa lstanbu'.a ge. nrni (Ey gül ne nc:ıp). 2 - Ziya pa., rıyesıne karşı k1Jllamlmak üze_ ::ekler. Biz Hint denizinin, ' 
len Mersinli sporculardır. Şim. ~::ı - Niş:ılıurek ~:ırkı (Bin zebun söy. re İtalyan gemileri mevcuttur. radenizin, Boğazların, Akd 
diye kadar havuzda müsabakaya tersin). 4 - Kl·ııınn tuksiıııi. 5 - ::\i· Fakat bunların hepsi abloka e- zin, Süveyş kanalının, Cebeln 
girmemiş olan Mersinliler birin _ ş~.111~rek . Ş(~'.kı Dkslinazını ~iı.n lıü- dilmiştir. Arnavutluk ile Bren . ~an:;m ve büt·ln Atlantiğin 

Slavya, bizden de Galatasaray 
kli.ibü davet edilmiştir. 

Yunanistand:ı Olimpiyakos ve 
A .E.K. takımlarm.ın gireceği bu 
turnu\'a 15-30 Eylül tarihleri a. 
rasrnda yapıla~aktır. 

lstanbul muhteliti 
Dün İzmire gitti 

İzmir fuarında yapılacak fut
bol turnu\'asına iştirak edecek 
olan İstanbul muhteliti dün şeh
rimizden hareket etmiştir. 
Yaplrğı iki egzersizden sonra 

cumartesi günkü maçta Pera klü 
bil ile berabere kalan İstanbul 
muhteliti hem henüz formunu bul 
mamış elemanlardan mürekkep ~ 
tir hem de çağrrılan oyuncular . 
dan bazıları işlerinden müsaade 
alınamadığr için bu müsabaka • • 
ya iştirak edememiş olduğundan 
elde mevcutlarla yapılacak en 
kuvvetli bir onbir ancak !3Öyle o. 
lacaktır. 

At yarışları 
Koşuların temdidi 

mür.- -::betiyle 

İs tan!: ::l ~ .ılkı Val'., ~ 
teşekkür ec··_ . ::." 

At yarışlarının valimiz 
Lutfi Kırdarın çek yerinde 
bir kararile ~ ve 10 eyllllde 
yapılmak üzeıe iki hart.ı da_ 
ha uzatıldığı r.ıalumdur. 

Tk ·· b k 1 d b. k ~utıuı. 11 :\ı~aı.urck saz srıııaı..,ı. 7 - dizi arasında Otrant kanal - 'timiyiz. Şimal denizinde A 
c~. 1 musa a a arın an 

1 
ır_. aç Hulııııi bey_ llıca1 şarkı (Akş:ım rr- zını t · ag -

gun evvel !stanbula ge.megı ve di yine sular K.ır:ırtlıl. 8 _ L>cllfıl. -· . ~tan artık İtalyanlar de :lonanmasma da hakim old 
havuzda antrenman yapmağı fay ı:ıde - Sl'hnaı ')nrln <Elıncılııı tııı gıl, bılakis İngiliz ve Yunanlı. ~an sonra mihvı?r şimalder 
dalı bulmuşlardır. li'ıhıa ilını). 9 - ~cmscttın Ziya . \ardır. kandinav memieketleri vasıt 

Samsunlu ve Trabwn!u yi.izü,.. ~ch~az şark,ı (Denizin dalg:'.sıııı.~ .. !'' . Şu vaziyete göre İtalyanın de. siyle hiç bir yardrm göre 
cüler de bugün §ehrimizde bulu- - Scllat - Sehnaz c;nz scııı:ıı~ı. ~ı,_o nızden ne piyasa~:ırı ne de fab- Halbuki Baltık denizini çer 

k d H , d 1 k ııarıulık posta kutıı ... u. 21.4:> Ne~clı rı'kaları ı·çı·n hı· b. ' d .. veleyen İsveç Nor\·ee F'nJn 
naca lar ır. a~ay an ı;e ece pl;ikltır _ ·:. :.n.::ıo )liizik C.\l<'lodilcı l . . • ç ır )ar ım gor- · · ı "' 
sporcular da buf."ilnlerde beklen. 22 ,\hizik CKli~·ük orke-.ıra. Şef: N(·· me~ıne ımkan yoktur. Kara ci- ya, Letonya. &lonya ve Lıt\ 
mcktedir. Bunların arasında kırk cip ,\~kıııl: ı - Tl;ınc; ~lninzncr _ Sc. hetınden de Berliı; hükumeti ua devletleri Polc.nya ve tngi 
beş yaşında bulunan bir de eski rc·ıı:ıd. 2 - Frcılc:riksrn • Grocnland dünkü deniz harbiyle Akdeniz renin vaziyetınôen sonra bJ 
fakat çok çeti:ı İ:·ir yüzücünün 'iÜİ lı. 3 - H:ınııs Löhr - Tcmrıo tem. ve Afrikadaki "l'llÜt~efikıerini :-af kalmağı .-r. doğru şeki. ol 

rarı pek büyük bir memnu- bulunduğu söylenmektedir. po <G:ılopl. 1 - Czcrnik - llıık ... c- tamamen kaybetmiş olan ınütte. rak bulmaktadır·ar. Hatta 

A ' d 
den knlpler. 5 - Delilırs - ::\knlnı • fik devlet icin en ufak b' f d dereceye kadar :ttjfak dev! 

niyetle karşıladıklarını ga. " • ., ra ~ · · ....,;~ .. ., 1:-- - •· ı ... · .. ıı ı F ı , ır e a. 

İstanbul ha:kının bu ka_ 

ull el !.ıtllt. O - ursse lll:tll>; • e C· karlık d k t kl .. ~iy)e birle'.;mi:!:!İ de dÜŞÜnT'(l<' 
zetemize gön<lerdikleri sayı- Ankara, - Federasyon yüzme mrıık süilindC'n (.\sk ı.ıüliil. 7 - Co· •. e ere s 0 arını tuket. 
sız mektuplarla anlıyoruz. müsabakası bu pazar saat 14,30 leı id,ırc • Tın·lor - · Afrik:ı süiti. 2:11 megı asla düşünemez.. Ve bil. lirler. Şu ha.dE' ... 
Nihayet İstar.bulda da hiç da barajda gazino önünde çok Son ~jaııs lıaİıerleri, zir:ı:ıl, cshnrn ve hassa İtalyaya yardım etmek için - Şu hald~ efendiler .. 

tnlıviliit, kaınlıiyo • n11kul lıor<;n<;ı Almanya petrol "e benzin stok. \lösyö Dütan sf'ze de\'am e 
olmazsa diğer şehirler ka. kalabalık bir seyirci kütlesi hu. (Fiyat). 2:1.20 ::\liiıik <Cıızbanıl - Pl.l !arını ziyan edemez.. ~u halde efcn=Iı!n. çarpr[-:rıa 
dar olsun at yarışları yapı. zurunda yapılmıştır. Bu müsaba. 23.5;; _ 24 Yarınki program. Ef d' .. k 
lacağına inanan sporcu haL kalar Türkiye birincilikleri için en ıler, Ingiliz - F ·ansız raz muş ili 0ıac·ak. müşkü! 
kımız bu mektuplarında va- bir hazırlık müsabakası vazi. kuvvetlerinin ıki temmuz btrih. cak diyorum .. Çünkü şimdı · 
limize teşekkür etmek::e ve yetinde idi. 31 Perşembe 939 ~i deniz harbi muzafferiyetiyk )}arak sıze sfyliyecekleri~ 
daha ı'lk a·11n1da bu yolda Yapılan mu"sabakalar çok he- '> • .. .. · Italya birden.bire muazzam \'C' . ·rnnnatim: hı:tK!ı gfüıterecektı! 

u 1-.30 ProRrnm. 12.3;, Tuı-k mu.ı:ı. k t• b' . . . B' d k'k 1 H r 
çok faydalı bir karar \eren yecanlı olmuş ve seyircilerde iyi ği: Ol,uy:ııı; Semahat Ö1.ılenscc;. (:ıı- Oa 1 ır ot~rşı ıçıne dfü;müştür .., tır ; 'ı a a:ruldu.. . c·i 
Lutfi Kırdanı, bu teşekkür. bir tesir ve heyecan bırakr..ıştır. laıılnr: Huşcn l\.ıını. Cı:nlcl Kozan. kadar kı artık halka ve a~. us u. er ;:e.s dıkkat kesılO· 
lerini alenen bildirmemizi is- Teknik neticeler şunlardır: Zühtü Bard:ıkoğlu: 1 - Emin nğa • kerlerine dağıtacak ekn.ek ve ~onra sakin. fakat kuvvetli 

A 
temektedirlcr. Bu arada bu 100 ıUetrc serbest: Suzııı:lk peş- ,.i. 2 - Mu-.tafa !'\afiz · yağları, toplarına yapacakları 'es de\'am etti· 

. vrupada futbol hafta yapılacak ilk müsaba. 1 - Nevzat Ycmgu 1.18 d. (mü ~lu1.iıııi'fık ~~rf~ı (SS~n'>.ir. .1k'u snkbnhl(' 3 ~ mermiler için barutları, tayya. - Dün Da.ı'r·: arl~:-ı. Alman 
·• u-. :ı ıı .,:ı ız - · tızına · şur ·ı < 11111- reler· t kt" ı · d · '.. iuları tarafınd2P sembolik 

Onl.versı·teler maçını kaların programını bir kaç sabaka harici)' siz bir sevişlc). 4 - Kcnıenı;c laksi. . ~·. ra or erı, emır motor. 

Cihat - Adnan, Faruk - Hü
seyin, Hakkı, Eşfak - Şahap, 
Buduri, Bülent, Şeref, Fikret. 

2 lerı ıçın kullanıla k t il ..... ekilde i~ı:?"al o:undu. Pol0 
gün evvelden tedarik etmek - Nejat Nakkaş Gazi lisesi, mi. 5 - Refik Fcrsnn - llicnı şarkı . . ca pe ro e - · 

Almanlar kazandı imkanının da kendilerine ve.. 3 - Hasan Ceylan A. giıcü. (Göğsümden kaçıp gittin). 6 - Iln- rı, benzınleri, yağları kalmamış. vahlar Da:rı:d~ ,.t Koridcrd8 
Yiyana, 28 (A.A.) - Dünya rilmesini alakadarlardan rL i 100 lUctre .nrtiistü: eı Arif bey - Knrciğar şarkı (Bir tır. Luı;tukları b;r ır.ı ""arcbede pı 

iııiversiteleri 1939 futbol turnu- ca etmektedirler. i 1 _ Kamil 44 2, ,5 Ankaragü- goncnyn bir hare). 13 '.\lemleekt sanı Mösyö Dütanın etrafmı çevi. 'liş bir ma~lubiycte urtra''~ıt 
\·a sı finaline kalan Almanya - : .. n~·an, n_jans ve ı~~c.ı(•oro.loji haberle. renlerin sesleri yükseldi: 1altık sahillerinden c:ok (Terı 
L 1lya ekipleri arasındaki maG. .. ••• ·-·-·· .. • .. ····-···· ... -· .... -...... cu. rı. 13·10 • 14 Muzık (Karışık pro:(- - Evet E' t V · t t ~e sürüldüler. - 2 - Faruk Gazi lisesi, Pi ) .. \ e .. azıye gaye . 
\ maniarın 2-0 galibiyeti ile Bı·r azı·zıı·k ·' 3 - Muhteşem Sanat okulu. ran;; P;o~r~m. tj).Oj ::\Hizik (Jfofiı le açı\ Şu halde sulh mu yapa. On iki kişiden b;rinin sesi )'11 

ı....tieelenmiştir. 100 l'ttetre küçiikler: orkc~ıra müziği - Pi.). 19.:rn Türk caklar. >eldi: 
Litvanya, Estonyayı 1 - ülent E ken 34. 4/5 da. ınuztm- ı rııccs:ız Hl' ill • . .rn. ı'T l\Onıı-.. u,_,___.. ı.~ı. .... _c... •• , ,"' :\.Ta 

Y
endi Evvelki günkü gazetemizde kika. nrn. 20.:ıo Meınlc:keı sual -11y:ırı, a;:rı;., fikirler.ini, istediid.eri1ıi · sövJema • • >nlar ne yapacak: 

.Davutpaşa klübilnün Bursa ve \'C ıııeıcoroloji lrnlırrleri. 20.50 Tüı·k lerinde serbest l.ıiraktı .. Herkef Mösyö Dütan r::;ok 
Reval, 28 (A.A.) - Litvanya Adapazarına bı·r turn t • 2 - Osman Hassa 36 dakika. .. ·- · "'' 1 , 1 rı " c· k ti e yap ıgı 3 - İhsan Kurt. muzıı;ı: v . · y:ın (ır: . c ı:ırc:t .,ağ- ıkrini söylüyordu. Fakaf: bu çok ıare e e: 

milli takımı arasındaki maG Lit. hakkında bir yazı çıktı. n:ık, Necmi Hıza Alıısk:ııı. Çallınl:ıı·: uzun sürmedi bir müddet sonra - Ah, Ruslar mı? .. dedi .. 
vany:ılıların 1-0 galibiyeti ile Bu havadis, bazı arkadaşları _ 210 lılctre kurbağalama: Ru~en l\:ım, Ccvıkt Kuzun, Zülılii h . · k ....... .. D"t Di<-b';·er bir se~: 

t
. l · t • 1 N . t G . 1. ıı 1 1 •1 1 < ... 1. . ,1 epsı susara mosyo u an· ne ıce enmış ır. b e)a azı ısesı· 2 "24/ 5 :ırc a ;.o·• u - •ll ız:ır pc<:rn·ı. - - . .. · ıe mızın izden nasıl yazı kopya eL - • ,':l "' ., d l - b l d 1 Ç" k" M - Ev0t, evci: .. Rusya maı 
Sl ki Al ı dakikada. Gülizar şnrkı (Gözkriınılcn gilnıi- ın emege a~ ıt ·ar. w1 u 1 
ov~ ar, man arı tiklerini, tetkik etmeden ve bir yor). 3 _ L>cıle _ ~ehııuz nıı-;l'lik Dütanm ağzındat! çıkacak olar :e mühimmat e:il;etinden Pl 

k d 1 k 1. · · b'l - ~. t· v 1.. 2 - Faruk Gazi lisesi, 2. 56 · · k azan l ar e ımesını le aegış ırrne~e U- (Kii~·ük~u'da). 4 - Hncı :\rir lıl'Y . bu kelimeler bir farazi,·c de~i' •ayı takvıye etm:yece f.1J •• 
10.5 dakikada. J ts Presburg, 28 (A.A.) - Yeni zum görmeden sahifelerine nasıl Sııziniık şarkı (flir dil ki eo;iri g:ıın 0 anda torıl:rnmrs olan viiksc' onya ve nomanya nuı-:lrtr 

teşkil edilen Slovakya futbol fe. geçirdiklerini göstermek için ya- 3 - Necdet (müsabaka hari. o~ııı·). . ;; :-- ~rt.aki - Kürı.ı_~li ~ı~c:ı~·
1

harp komitesinde. görüı:iilMl'';tr 'ırdan tahiyc :c·k!erler .. 

derasyonu dun .. ku" pazar gu··nu" ·ılk pılmı<> bir azizlı'kten başka bı'ı· ci). kar (Cısının gılıı). 6 - Kurılılı hı- l l ı · b' k · ı • · 1'1 o"svo" Du··tan aalcrı11 • ~ * ku·rbagya. c:ır.kfır saz seın:'isi. 7 - Ilü~r,· ıı i -;ar. o an mcse e erın ır .ı sı o a ·:n m. J b 
milli kars.ılaşmasmı yapm~ştır. şey değildi. ıoo llfetre küçükler • · llirdi ilde· lama : kı (\.ektim elimi gayri hu dliıı)a hr- · · şr 

Slovaklar, yeni yetişenlerden Davutpaşa klilbü lik maçların. vesinden). 8 _ Jlacı Arif IH•y • Ilı. Mösyo.· Dütan :;<izüne .;öyle de. - EYct. dedi. Ruslarır. )' 
ki d d v.1 1 - Bülent 1.56 2.5, · d r '·fit ~-teş l edilmiş olan Alman milli an sonra egı Bursa, Adapaza. cazkfır şarkı (.\~·ıl ey gom·:ıi srıd - vam ettı: hm etmeleı ı a:: .. m ı .. ı! a. ~ı 

2 - İhsan Gazi lisesi 2 dak' ~ takımını 2-0 mağlup etmişler • rı hatta Adalara kadar bile git. 1- berk). 9 - Lülfı hey - 1 lit-:ızkfır '):tr. - Fakat bizim eı kanıharbi Eu sn·a ·l:ı sil~h!anma ve 
dir. Almanların hücum hattı, ken memiştir. ka. kı <Sann ne oldu ı.:öııülJ. ıo - llmı . yemiz, İtalyanı.i camamcn nıağ ı mı·rahhası ;:;(' zil ba~ l:a nıcc 
disinden beklenen kabiliyeti gös- Not - Aman dikkat edin bu. 400 Metre serbest: lıinı • !llnhur ~nrkı (Salıah oı-.uıı.~ · lubiyetı k. b 1 ettiğini zannet a d;·ı.~·; · 

d d h d' a· l 1 _Nevzat 5,5 2-5 dakikada. 11 - Halk tiirkihii (Yi'ıl'ii dilhcr Yll- . a u 1.., k' F Q.tıf terememiştir. Bilhassa Bin er nu a ava ıs !YC aynen a ma_ rli liın ri.imi.in v:
11

•
1 
l. 2 ı.:uı ı.;oıııı~ııı:ı. mı yor. - e ı. ra,,·0anın o; U~ 

cok aksamıştır. ymız. (Devamı 11 incide) 21 .ı:ı 'Ne-..cli plakl:ır _ H. 22 '\lüzik - Ah! Ah! Dı!'lleyclim .. Evet 3alfoı, Simalde :.Jımkerk. [, 
------------------------------------------ • . •rt (h.ii~·ii~ orkcsll'a, Şef: Nt·ı·ip .\)kın) · evet .. Sonra... "mbur!! ce .... ı1~ler: !le vazı' ti~ 

Boks hafif siklet dünya 
şampiyonluğu 

Lu Ambers'e yenilen Armstrong şam
unvanını kaybetti piyonluk 

L"q >ı l.L1' uıır.i ~ m rhJ''"l!Jrrf.tı " ~ t 1 '\d<l 

,,~i.ka.lJ.,1 V'lJIUll>ı l'x ık.'I mü.wı/)(ı.J.; ''sındu ::e11J"1 

•uı.yl>~tm14tır. 

.. rrn.strong ile Lıt A ın7ıcrs ara:nıı<la grr:cıı giiıı A. 

/.)()/~ . .,ur lıafif sıklet cliiııya şa111pi110Hl11ğu üııtxtıııııı 

Dl'ıp~ ~ rn.'ilth~ nlmıı.~ ııc lmşfrnı sona !:arlar miica<ldc iı_iııclc gcçmi15tir. Lıı Ambcrs lıir 
1lfl7fft <lay-ık vo:mı.' .ıhn11..'0n.11 .,." 1 •11.1"?1 ıt nn.~tr•»ırı'ıııı niwmsı: diiı•ii:wıiiJ olııwsıııdcııı istifaclc cı/c. 
rck !1'11ip •ayılm..,. hafif .ttkl.Pt dünya şrım7ıiyumı olrrııışiur. Resmimi;; Lu Anıucrs'i nıiidafaa ı-a-

1 ' • 
ı - Erıııncrich Knlıııan - <;ıırcl:ıı, _ Çünkü İtalya çok ')üyü~ )ün !!'ere "'"''en ~ı blif bu ıJ· 
Prenses opcrc:tinılc:n polpuri. 2 - bir muvaffalny~t kazanmış ~a ne diyor? . ~ 
Tsl"lıaikov-.ky - Vals No. 5. 3 - !\1 ff k t .. . ' N ·~ "' Bunun üzerirıe tebliE!dc ;;ı. 
1 

· \f k 1 ._. 
11 

- • uva a ıye~ mı... e. , .. a ~ ..., 
ı eınz . 1111 ·e - narn ornı:ın po rn .ı • · • 1 1 "!"" 
4 . 7.it·lırcr _ A-:;ık !Roıntın• ).. 5 _ sıl? ~erede? Ne zaman.? 1ı.sa tahı::is e·~ilm "' ~ı an t•~ 
~lidıei • İkinci kiiçiik süit. ı; - J. - Evet biliyorsunuz ki Arna 
Str:ıu~s - B:ılıar sesleri. 7 - \'ill~ vutluk hududun~. yı<?ılmış olar 
Korstcr · ilin niııni'i. '.!:I 'i•ın ai :ın İtalyan kuvvetlerı harbın ill 1üşterek 
lıalll r'eri, zır;ınt, c•'un• ve t:ıhvih'll. o-ünü Yu<Toslavya huct11dunu l\ra 
k lı. k lı '>3 ''0 ~I .. e ~ 
·_ııkm( el.YOi - lllll · upt 1 )ors2rı3-;ı: _- -~, 1 ·,.11

• nastır istikamC'tinde aştı la!. 
"' • a1. ıanı · · · ,..,o - - u- Dün ~ece ileri karakol vazifesi 
rınki pro~raın. ., 

gören nöbetçileri Morava vadi . 

Amerl.kalı atletler sinde bir Bulgar kıtasiyle irti. 
bat temin edebilmişler. Dün ge. 
ce saat 19 da Bulgaristan, Yu- Almanların 

l ' • .• • 
.l.Ca. • .:_ zon m u:.:._ . · goslavya ve Yt:.nanistana harp 

• 1 b 1 f y ·ı • tt' ~a- .1rı:11 u 1a ta ı:..~a ı.ar. e ı. 

:ı~stan-:!a yapıyorlar Bu sırada bir ses yükseldi: riyle . rı 
Aylardanberi Avrupanm muh. - C:;rip .. Acayip .. Sofya hala 

1 
Fransız - Belçıka kuvvetle 

telif şehirlerinde bir çok müsa _ Sd~ıniği, Ege denizıni mi Myık. 1 ma!~ hatlarının pek 
ba'.<alar yapmış 0!an Amerikalı lıyor. . Je~ı.ldırler.. . 
atletler, 'son karş&laşmalarını ö - - E\'ct.. Ht'm de c;:.ı bucak ı Yıne y'.~nı ~ır ses : . rrecl 
nümüzdeki cumartesi ve pazar mağllıp etlebilN·<·ğini zanncttı _ - Pı·kı. rC'ıs bey. dıın n J\ 

günleri Yunanistanda, A~inada ği Yugoslavya yoluyla İtalya ılr : <lcnberi hıç ~~ yenılık yo~i 
meşhur Mermer stadında yapa • bil'ieşip Maı·arıst.ruı ile de anla~. ! Gay"t.~e :-_aıo.~ ,.c buz gı 
C'aklardır. Amerikalılar Yuna.nis. ttktan Mnra Almıı.nlarla !H•mfı. i 5eslc ~fo~yo Du~~. oeO 
·andaki bu müsabakı:ıc'lan sonra kir •1lup Rrnnanyayı yutmayı da. - Hıı: oır yı•nıııK ~cık ... J\ 

.au..l\ ü · 1 ·\ T • ~nra her zamank• 
01oğruca memleketlerine döne - •ı ., .. n yorıa.r. 1 . c 070

• '. • tc 
ceklcr, Avrupada ba.skııca Ka~t· I · .1rn~y~ Dütan vaziyeti izah el-; :':lı~I<': :·~ ıÇ:ten ~<·l<>n asıl 
!aşma yapmıyaeaklardır. tı. -,umu ık· oı 

1 • ! - İttifak dc\'lelleri kun·ct • - f'akat ~vlel' .. ~aat 011 
· 

Almanya - İsveç atletizmJıeri Akdenizde ve pasifik Okya_ du. Lütfen ot~run da göril~ 
mür- jak..,_sı lnusunun bir kısmında her ne ka. 1 Celseyi açıyorum .. dedi.. J\ 

Alman ve lsveG atletizm ta -!d:p .. katı ı· ;,;.:miyeti tesis ettiler., - Fakat b€!'Yl<'r •• 8aat ~rl 
kımlan arasındaki beynelmilel ı~e Ge ht'n °/ 1\Icrkezi A\'rupaya lıı .. Liıtfen oturun <la gı 0 
müsabaka 2 ve 3 eyllıl tarihlerin. ,tamamen hakim olmuş değiller. t !im .. Celseyi ar;ıyorıını .. clOrJ 
de Berlinde yapılacaktır. dir. - "( DaM ı"1 
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7-VAKIT 30 1939 

Ağız muzikası 
Yazan : Ahmet Bülent Koçu 

1935 yazını askerlikle Çatalca- , bırakan ana, bir sanatkardır. 
geçirmiştim. Parasızdım, !s- ~eferlerin bana seve seve hiz
bulda anam hasta idi ve bir met edeceklerini bildiğim halde, 

le vurgundum. Derdimi kim Hüseiyne para vereyim diye, her 
Ye açamaz, blr tablanın ke. akşam evime iki teneke su ta -

nda unutulmuş cigara gibi, şıtırdım. 
endi kendime yanar, küllenir, Ve sabahleyin, teneke boşal _ 

enirdim. sın diye, bahçedeki kavruk as -
Çatalca, dalgalı bir arazide mayı, çalıya dönmüş gül ve ya -

!muştur. Bu küçük kasaba seminleri sulardım. 
cenubunda, bodur meşelerle Burada şöyle bir sahne hatır -

. Plı bir dağ uzanır; şimalinde ıarım: 

r tepecik var, oradan istasyo- Bir akşam, nefer bahçede sof
n bulunduğu Çatalca o\•asına ra kuruyordu. Hüseyin, evin kar 
ıneyilli bir sırt ile inilir. ls. şısındaki çeşmeden su getirmiş
Yon kasabaya oldukça uzak- ti. Bir arkadaşım gazete okuyor. 
, istasyon şosesi, kasabanın du. 
beği olan dörtyol ağzına bağ- Evden toz ve çamur ~ilmek i-

. Bu dört yolağzı ulu çınar- çin lazım olur diye, çantama bez 
n dalları altındadır, çarşının parçaları koyarlardı. Ben de, es

\ en §erefli yeridir: Mehmcdin ki bir gömlek parçası almış . ga
vesi, avukatın yazıhanesi, liba lambanın §.İ§esini silmeğe ha 
liçli bakkal, sabahlan baş zırlanıyordum. Az konuşan Hü -

nına çorba yapan aşçı, kun - seyin tenekeleri bırakmış, içini 
lanma pençe vuran eskici iştiyakla çekerek: 

iki piyango bayii ile tctüncü - - Ne güzel... Ne güzel... 
r oradadır. İstanbul otobüs. Demişti. Ve korka korka ben-

Deyli Telgrafın bir makalesi - - - -
lngiltere, icabederse 

niçin harbedecek? 
"Mevzubahs meseıe· yal
nız Danzig değildir!,, 

. de bu dörtyol ağzındaki ha- den gömlek parçasını istemişti. 
başından kalkar. Ertesi gün, 0 parçayı, muzayık FransaCia ve lngilterede alman askeri tedbirlerden: Fransız as1'erleri gamizon'da 

Oturduğum ev, Çatalcanın ts- mintanının en şerefli yerinde, istirahatte, İngiliz askerleri sevke diliyor. 

bul tarafındaki kıyısına dil - göğ~ü~de boydan boya .. k~?muş Dünkü posta ile gelen lngi-1 rupaya ve Avrupanm cenubu j Avusturya yutulduğu za. 
L Önü açıklık, meydan gibi yenı ~ır y.ama olarak gordum_: liz gazetelerinden ··oaily T e- şarkisi ne, - hudutları dahilin- man, lngiltere, Fransa bu dar~ 

Değiş 
seı 

köyüilü 
oasu 

iki insan ve 4J davar 
kayboldu 

Konya, (Hususi) - Yağan 
yağmurun vilayet dahilinde 
yaı;tığı tahribat hakkında mut. 
tali olduğum malumatı yazı
yorum: 

Jlgın kazasına bağ~ı Çığıl na
hiyesinin Değiş köyü, Beyşe
hir yolunda Yunuslardan üc 
dört kilometre mesafede, Bü: 
yük ve küçük Çaldağlannm 
teşkil ettiği vadinin yanında. 
dır. 

Düşen ynğmurların şiddetin. 
den hasıl olan sel, birdenbire 
kC:yi.in aşağı tarafında bulunan 
kısımlarını basmıştır. 

Sel o kadar şiddetli gelmiştir 
ki, iki insan ve kırk üç davar 
sular arasında kalmışlar ve 
kaybolmuşlardn • 

Suların şiddetinden davarlar. 
la insanlardan birinirı c~edinin 
nereye gittiği bulunamamış, 
yalnız birisi bulunmuştur. 

Ufak bir köy otan Dcğı~ hnl· 
kı, çalışkan, misafirpcrvcı, ıirin 
bir köydür. Selin tahnbab 3000 
lira kadar tahmin ediJ.jyoı lci, 
bu paranın ufak bu köy için ne 
kadar büY.fik bir yektln ~kil 
edeceğine hiç şüphe edilernez. 

Köy gezileri 
idi, arkasında, üç dört ev ~b~r Çın?cne çocuklan, Hu - Jeg!'aph,, bugün harbe sebep o- de kıyamlar tahrik ederek kom· benin tesirini hissetti. Çekoslo: 

il.ta, Çingene mahallesi vardı. seyının yenı y~madsı.nı hayran lacak gibi görünen meselenin şu devletlerin istiklalini torpille- vakya parçalara ayrılınca, sar- Gaziantepliler 
bir gün burada alıcı gözile do- hayran seyretmışler ı. Fazla sır- I D . l d v •• k . l b" h"k" ld 1 ş· d" L h" t ··da Kızılcahı"sara gı"ttı" 

l d b d ı k b 
ya nız anzıg o ma ıgım gos- me suretıy e - tam ır a ı- sı ı ar. ım ı e ıs anı mu -

lllıştım. Çingene mahallesi naşık an a, en en yama ı ez .. h. b" k l . . . . b" f d k A d b"" ··k G · t (H A) Hal 
ı'stemı"Qlerdı". tere:n_ m. ~ ım ır ma a e neş. m~yet tesıs ıçın muaz.zam. ır aa e er en. vrupa. a u.yu .azı.a_ n .e.p, usus_ı -ak dört küçük sokaktı sanı - :s _ -

. Du\•arsız, evleri ritle aynl. Avnı g" 1 d di B" b h retmıştır. plan hazırlamış olan hır dıkfa. devlet sıfatıyle kendı emnıyet. kevı koyculer şubesıle gösterit 
:s ~ un er ey . ır sa a 1 ·ı · 1 . h l ki k .. k d b ' 1 ·ı l .. 1 . . ""d f k d" l b . l . 20 Aw dört sokak. Mehm di k 1 · d t , ngı ız erın ar >etti eri ta - tor arşısm a eyne mı e mu- erını mu a aa etme te ır er. şu esı genç erı gustos pa. 

e n a ıvesın e o UfU}Or- d" d . . h b d kl . . b ı . 1 ... 1 .. d A da k d" d k t .... a·· ""kk lh" d b" ~ingenc sokağa hiç bir §ey at· dum. 1stanb 1 otob"" 1 . d h ır e ne ıçın ar e ece erını nase et erm ta Hl şart ar ıçın e ynı zaman en ı emo ra zar gunu uyu ızı ısar a ır 
, sokağa bt.şkaları tarafın - kalkmamıştı.u Şoför ı::::ini ~a~ gösteren bu yazı, diktatörlük cr.reyanım temin için harbede- ideallerini ve yaşayı" tarzlar:ını köy gezisi yapblar. Çok değer. 
atılmış birçok şeyleri de, bi- riko bağırıyordu. tehdidi altında insanlık hürriye- cegız. müdafaa etmektedirler. li mebusumuz Bay Omer Asım 

· toplar; mesela boş sardalya _ Haydi İstanbul! .. İstanbul! tin~n, istikbalinin tehlikede ol- Eğer harbedersek, küçük 1914 geri . gelmiştir. ~ak:;ı.t ~~s?yun ?enç!erimizin ~mşmd, 
Usundan cignra tablası, kon- Kahveci Mehmet taşlan su _ dugunu anlatmaktadır. J. B. devletlerin iktısadi menbalarma daha fena hır tarzda gerı gel. ıştırak ettıklerı bu gezı güzel 
e kutusundan saksı ve maş - ıamışdı. Kahved~ y~lcularls., uy- FIRTH imzasını taşıyan maka. hakim olmak, onların diğer miştir. Çünkii bugün hür insan- samimi ve çok verimli oldu. 

a, yapılır. kularının üstüne güneş doğurt _ lede ezcümle deniliyor ki: devletlerle siyasi münasebetle- ların gözünde diktatörlük, bir Pazar sabahı elli kişilik b i 
Cıngen~ evlerinin pituresk bir mıyaplar vardı. Hüseyini___beni 

0

'Eğer AvruEada bir harp o. 1rine hüküm etmek istiyenı. ve zamanlar sabık Ktryserin askeri kı:ıfil,. lı~1indP ilri ntnmnhil! 
arisi vardır: Bahçeler gibi, llıelderi"'hut4ınw.• ll'lltkatı~ı Mbtılllt wraa, Jp,giltere bu harbe §JD• sözünü yerine getinnek için otokraeieinden daha mezrnum şehirden ayrı~an gençlerimiz, 

erin de duvarları çit örgtlsü - kunduramı boyamakta ziyade, dan girecek ve sonuna kadar hudutlanna asker yığan, kabul bir hükumet şeklidir. yaptıklan vazifenin ehemmi 
. Çoğunda kapı kanadı, şeker benimle konuşmağa gelmiş gibi iç-inde kalacaktır. etmedikleri takdirde imha ile Kayserin idaresi altında Al- yetini idrakten mütevellit bü 
dığındandır, ve her kapıda ko gördüm. Sordum. Gülümsedi. lngiltere bu harbi ne için ya.: tehdit eden, teslim olmaları için manyanın, söz hürriyeti olan yük bir neşe içinde hareketle-
an bir top kilidi asılıdır. Bir şey söylemiyeceğim dedi. Is- pacak? Danzig şehri için mi? = verdiği imtiyazatı birkaç hafta bir meclisi vardı... rinden bir saat sonra köye var-
cere bo§lukları, ellerindeki rar ettim. Yine gülümsedi: Göz- Asla... icinde feshed<'n ve her adımda Diktatörlük idaresi altında dılar. Başta muhtar olmak üze. 
parçasına göre bırakılmış - leri yerde, sesi titrek: . Harpler, küçük şeyler için daha fazla mukavemeti müşkül nameşru bir propaganda ilmi re köyün ileri gelenl,.ri tarafm. 

· Çingene kızlannın esmer el- _ Pazardan bana bir ağız mı- yapılm_~· Her ne kadar küçük kılan birisine karşı harbedece- i~at ~dil~iş ~c böyle~ d.inleyi- d~n ka~şılandı}.ar. Asır~ık cev~z 
"rıden çıkan o sakız gibi çama zıkası al beyim .. dedi. şeyler ıçın başlarsa da, onun ar- gız. c_ılerın. dı':"agın~ ~akıkatın tah- a~açlarıyle g.olg~len~ış_ genıs 
sepetleri, Çingenenin kendi Çatalcadan gı'dinceye kadar dmda daha büyük meseleler İ§te böyle bir plana, henüz tıp edılmış şeklının sokulması- bır tarlada mısafır edıldıler . 

. de, kÜndaktaki c,ocukların f k 1 1 t a· ta f 1 . . . kunduralannı her sabah bedava mevcuttur. ırsat ve imkan var en son ver- na ça ışı mış ır. ır ra tan genç erımızın 
e beşiği, ağaçta çalıncağıdır. boyanın... Bu söz, ilk defa bundan yir- m~k için hazırlandık. lngiltere Büyük harpten evvel meşru- çaldıkları milli müzik parçaları 

Üçünde, on dördünde kızla - Çatalcada perşembe pazarı ku mi küsur asır evvel söylenmiş ve diğer demokrasiler bu mak- tiyetçiler ve ~~tlak~yetçi~er dinlenir~en diğer taraftan da 
kucag-ındaki çocuk kardeşi l h 1 d l h 1 d 1 1 b d l 1 1 d Dık k ti b h Ik rulur. Çingene Hüseyine pazar- o masına rağır.en a a oğru- rnt a azır an ı ar. ca e erse yanyana yaşaya ıı ır er ı. - ıyme ı me usumuz, a ev 

• "klir, oğlu yahut kızıdır. Ku- dan, kocaman, çıngıraklı bir a _ dur. Bugünkü harp idn mevzu- hE\rbedeceklerdir. tatörlük ise durmak, dinlenmek idare heyeti azalan, köylülerle 
ltıda çocuğu, ağzında sakızı, ğız müzikası aldım. bahsolan meselele; yanında Garp dünyasının demokrasi- bilmiyen bir halde ve müteca- samimi hasbihaller y~pıyor, 
nda mavi boncuğu, ayağın - · d" T 'h Al l d } · · d" ı· "h · ı ı._ Yine aynı günlerdeydi. Çatal. Danzi<Y bir toz zerresi mesabe- teri, geçen harpte istikrar kuv- cız ır. arı te manya ve • <..rt erı~ı ın ıyor, ı tıyaç arını 
'llnası, ve koynunda, tomur - .., 1 h l h b" b 1 d ltıarmdan biri sağa biri sola canın cenubunu kapayar. dağın sindedir. vetlerini gösterdiler. lcabederse talyanın spanya da i i ar ıne tes it ediyor ar ı. 

yamacındaki küçücük çamlıkta Şu halde bu menfur harpte yine göstereceklerdir. müdahalesi kadar mucibi hicab Bundan sonra köycülük şu. 
küskün memesi olmıyan f d 1 · b b d 

gene kanlarına az rastlanır. bir kır gazinosıı açan adam İs - lr.giltereyi ilk safa atacak olan Naziliğin galebe çalması, bü. bir devreye tesadü e i memış- esi aşkanr ve ziraat ml.ica e-
~atalcada bir küçük Çil:\gene ta~b~ld~n bir sa~ :~kı~ı ge:irt- nedir? Taleplerini zorla yerine tün hiir insanlara zillet, sefalet tir. Zira, ~u her iki.si de, ~üd~- le baş t~knisiyeni Fazlı Danış· 
Useyinim vardı. Kundura boya- mıştı. dort beş kışıhk bır küçük getireceğini ümit eden ve siya. v<:. felaket seneleri tahmil ede· hain etmıyeceklerıne daır soz nıan bag ve meyva hastalıklar• 

idi. Bir küçük Çingene apul- sanatkar kafilesinde, bir de ka- st--tinin başlıca aleti olarak harp cektjr. Gerçi hürriyet ve ser- vermişlerdi. hakkında köylü ile istifadeli biı 
du, Kapkara gözlerini, ı:anki dm vardı. Sesi cidden latifti. tehdidini kullanan bir diktatö- besti, dünyadan tamamiyle Eski cliplomasi, ekseriya u. konuşma yapmış ve hunu Ya· 
Undeki boya şişesinden bir Belki de bugün İfitanbulun meş- rün tecavüzüd'" kaybolamaz. Çünkü bunlar, tanmaksızın yalan söylerdi. Fa- yın şubesi başkam Nadi Ünle. 

bur hanendele:inden biridiı. Eg-er harbe ur. 1 l k kaybolmak bilmez ve onların kat hiç olmazsa bir taahhüdün ri;, eski ve yeni devirlerde kö' 
. ak boya alıp, kunduralar Ç 1 _ d" 1 k . . ' Ik mec mr o ursa , h f . . d dak b -
ı boyamış, cilalamış, parlat _ ·u~-~ ı~a ı:-z ınbem_e ı~~" .. 1 Almanyadan başka bir milletin tekrarlanacağı gün, geçikse bi- m~ ~ aFsıhıçın ~ l · .payı l I· ve köyciilük mefhumu, köy ka-

ı. Tebessüm yüzünde bir ser P ıgımız a şam, enım yuzum- menfaatini tanımıyan orta Av- le, muhakkak kendini gösterir. m ır ı. Ü rer söz erıne o an nunu, köy kalkınması hakkın-
di, dudagı· nca gamzelerine, den, bir şarkı çok tekrarlanmış. ' . .. .. . itimadı kendi hareketleriyle sil- ·:laki konuşması takip etmiştir. 

tı ra d h Lchlerı duşunelım. Bugün . . B" S . l A B d h l k"" 1 .. zelerinden kirpiklerine ko _ · . . . z a a cesur oldular. Ancak o "h 'Ik d f l k bı"zı"mle -nıştır. ır 2'.<iman • uşnıg e - u ara a tra omu oy u te. 
Aradan (V\k gecmenııştı kı zam tarı te ı e a o ara t d l t" . . t"kl"l" . d . d'ld·w· "b" k" . I> 81 rardı """' · an penceremin altında ça - . . . .. vus urya eve ının ıs ı a mı avı e ı ıgı gı ı ayrıca ının 

lfus~yı·n ~z konucıurdu. Kun _ bir g:cc, aylardanberi olduğu gi lan bir ağız mlizikasını farket - ıkt_tıfak etmış olan Lehler, uç ta· tanıdığını ve ona hilrmet ede • ..Jc dağıtılmıştır. 
"' bl ,. ne bal ki şt ğ h ı ı ıp imparatorlug~un arasında b 

1 b - ı,;ı·-· · .,ı sa ' 1 ya a 1 ı a c etim Cam ·v•ıktı Uzandım cegıw"ni vaadeden ir anlaşma=================== 
t•• ~ anmı ovamaga ge ~ıgı za· ı · ' " · · ı 1 1 w 

.., • J halt\ uyuvamamıştım. Horozlar HU parça anmış oma arma ragmen, . l A k l . B Ok 1 w k k b 1 

.11 bıle, ancak. avucuna koy - _ · - seyin!. b l ll . 'klAll •mza amıştı. s er en rener i tatör Üge arşı oya i e-
t"" ~ . otmt,·e başı t LA b ,. kay o muş mi i ıstı a erini 

jl tnnı b k d t "' amış ı. nm ayı svıı ~eçidine geldiği zaman Avrupa- cek şey demokras:dir. Eğer 
il ;"lı b paradya, a mla an akar - dilrnı il:;;tUm. Gök ağarmak ÜZ<'- daima canlı olarak tutmakla 

• oyun an umu mıyar. a - - Hüseyin?.. l d 
1863 

:la artık hiç lıir arazi talebi ol- diinya, demokrasiyi, bazı zaaf. 
ı·e.)·dl .)"atağ m t k n devam etmiş er i ve sene. M a bir sesle: , · ' ' 1 a e rar uza a - - .Ne var beyim... -nadığına yemin etmişti. İİ· lanndan temizleyecek olursa, 
rak hl., olma ö ı b"r d ı sinde Bismark'ın Rusya ile, ......_ Bereket versin!.. · "f zsa ş Ye 1 a ııı Bu sefer cevap vermlycıı b0 ıı ,ihte Cemberlayn ve Daladye· en miikf'mmel hiikiımet şeklin : 

betdi. uyanmak istiyordum. Uyku bir oldum. daha fazla Leh isyanına mey. ve artık siyasi meselelerini si- elde etmiş olacaktu. Fnkat bu 
lfuscyini yaza doğru yalına - sUzgeçtir. Zehirlenen bir hayatn dan bıra~.mamak içi~ i~zal:;ı.. lahla hal yoluna S?irişmiyeceği. ne zaman olacaktır) Oemokra-
k, ınavi bez pantolon, muza • panzehir olamaz. Fakat bir gtiıı - Hani beğendindi bunu · -:tıklan muşterek tazyık mısakı- ni tazammun eden yazılı bir <ıiler bugiinkinden daha sıkı bit 

~'bir mintan ve tülü bir kafa liik hadis~leriıı bulandırdığı ha- Hııııi çok dertlisin sen de beyim. nı da unutmıyalım. söz vermişti. Solukları saf Al. rli"'irılin ittih::.7. ettii!i. prensiple. 
~bulmuştum. Ve galiba, güz yatımı, hıç olmazsa durultmak - Çalma artık yavrum.. Şimdi de Almanyanın, Dan- 'llan havasını zehirliyen Mos- rine cfah~ f;t71ııt ımrfak,.t s;röster-
~lında, yine y~lınayak . r- ~·ıi istiyordum. Bir tabla kenarında unutul zigi Almanyaya ilhak bahanesi- lcova erkfıniyle her hangi hir ,f;ği. 1tlt"lttrt~ wmantarrbt bile 

<t l>~~ntolonu, nakışları bir hay- llkönce: uyu muşu~, rUya görl muş cigara gibiydim. Kendi k~'l le Lehistanın istiklaline karşı TJJisak veya teşriki mesaiye 1?1- tn~nliter devletlerde ~örülen 
ııl'egışmiş muzayık mintanı ve muşum, rüyamın akıslerl devaırı1t1iıne yanıp, küllenip tUkeıını~.i~- hir teşebbüse geçmek tasavvu· remiyecegını ev tepelt-rin<len hen7er hir fedakArlığa haZIT bu. 

11 
1 kafasilc hırakmı~tım sanı- ediyor sanmıştım. 1 tc idim. KUçUk Çingene, benim runda oluşu, hürriyet namına tekrar tekrar haykırmıştı.. lıınrluğu zaman ... 

ı.~rn. Yakından, fakat gayet hafif. esrarımı kcşfeclecck kadar be ·:gayri kabili müsamaha bir ci- Lakin lngiltere , ~ Fransa St-rht-~ti riğr,.nilmı ·lirlir. Ve 
o;;ır gu·· t S 1 b" t k k k" ? ' l ff "'-11 n sormuş um. aç arını ır saz a ınu, geçen a şam.·ı nimle niçin meşgul olmuştu . ınayettir. Alman arın muza er qimdi tamamen uvanık va7İvet- bu ders devamlı ıııurette prova 
~~ ~eser_miş. şarkıyı te~rarlıyordu. Bir rU - Kendisini bana bir dert ortn3 1 jolması, müstakil bir Lchistanm tedir. Her ikisi de kendilerine .. di!mı-lirfir Sf'rh,.~t hıw;oıt, kan-
bi<'~~ oglunun ense çukurun. yanın gittıkçe açılıp kaybolaca .. yapmak istemişti. Fakat, ben ıortadan kaybolması demek ola- modem olan demokm~i ha7İnı- - lnrınrlJ'I 117~1< m;oı7ilrr ... inM,ı 11 

t 8 r ordek kuyruğu, alnında ğı dalgaları sandığım bu şarl;:1- ölUnceyo kadar yalnız kalmağa caktır. Netekim 1918 de Al. sini müda.foaya lu,m-c:Jır1ar. Aıı zanAn hir hiinivt"'t """"'"!ti hw 
ı:ıı:~a kakül . ve. ~ulaklarının yr korka korka dlnlemeğe ba;ı - mahkumum. manlar galip gelseydi, Belçika hazine, cidden müdafaaya ta. nayan kimseler için yaşanmn:' .., 

a karanfıl gıbı saç oyaları Iamdım. Derken, çalgıcılar hl • .Ahmet. niilcnt KOÇU kaybolmuş olacaktı. "'ktır. lnyıl: olan yf'gnne Jlaynttır 
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~Üıiyada milyoner dllenciler·y_uz_sen_e ~_v:~-_lk~:_ş~la_r so 

. K~pı kethüıJası Behçet efendi ile 

Ağustos 

Çok ınce bir sanat halini alan dilencilik, Mükbule 
~er memlekette, muhtelif usullere sahiptir 

hanımın aşk mektupları 
rlıt. 

7"bYorkta bir günde iki yüz , . , ,.~. 'l"I .. : ~ , f.11" ~ .... -.~ .. ,. . :r . 
ı~r. 1 c~ bin lira sadaka verili· ' 'il , • • • ,, . · • • : ,. • ' ~ 

1 ll~.. F ransada dilenci ga· 1. 
:erı, klüpleri var.. Bir di. n1 ' 

tı &Ünde ~ili liradan cok ka- ~ 
1Yor. · 

lttıınızdan gecinen dilenci. 
uf• ~ bizden sok daha iyi vazi

c oldukları ötedenberi ya· 
tı dedikodular meyanında-

eıı- fi)h k 'k . da a ı a bu parazıtler ara-
hakikt faki: pek azdır, 

en ktsmı azamı dilenciliği 
cif• tharıat edinmiş ve insanlarm 

b aınetle:İnC: . sığınarak ya. 
.. aşka bır tabırle merhame- ,.,, .., ~ 
~ . . d ' ~ ~! 

ıstısmar e erek zenoin . · ' 
'· ~, kimselerd'r "' 1 ve s- nC\thırının birçok incelik- tesine maliktirler. Kim bilir Öu 

alnızc T" 
1
k'. d d w·ı !erini anlatmaktadırlar. Bunla- fikir onlara bel! · de Almanya-

a ur ·ıye e egı . . 1 ç k 1 tııı:ıada b"t" d'Y rm en me~huru Dıyoıen Baba. :lan ge miştir. ün Ü Aman-
i ve u un ıger mem d 
' e d d 1 ır yada 19 26 senesi nihayetlerine 
. t e, i encilik bir sanat · . . 
'11\i almrstır Hatta m l Dıyoıen Baba hatıratım ta· ::loğru dilenciler ve serseriler, 

· - · em e- K d' · "Der Kundre,. isimli bir mec-

1 
ı~de dilencilik diğer mem Ir.<.:~~nd-yl azn:ıl~sk. tır. en. ısdı ser-

·t erdek' t b b vetını ı encı ı sayesın e te- mua çıkartmağa başlamışlardI. 
ı sana er a ı ara- . . Y• • ki _ ı. 1 . ı.:· F d k' d'l l · 

ef· Pek g"IC')' d k l mm ettıgını sa am·ı..Kt" ·uç oır ransa a ı ı enci er gaze· 
• o .,e e a ır. h .. . . N 1 . . d' k .. . k b •ansa v 1 'it d . ma zur gormemıstır. amus u tcsının ıre toru es i ir na-
l e ngı ere e yenı . . . . · . . 

• 1 ttıt~ ola t tk'kl . 'lır dılencı olan ve bır kere bı- :erdir. Alkol neticesinde fela-
. 1 ,.. n e ı e. sonun· 1 k'f I o· . k f l k l , ~ d .. ed'I · 1 t' l e tev ·ı o unmıyan ıyoıen etten e a ete sürük enmiş o· ,, ~ ı mış o an ne ıce er Ba • . .. 
tb· n"~ hayrettir. ba hatta baAzı ıy~. ·~~er d~ yap lan bu adam nihayet dilenciliğe 
3

11 ~ılter d 1 · t t. t'k mıştır. Mesela kucuk bır kız '<adar düşmüştür. Şimdi sabah. 
; J · e e yapı an ıs a ıs ı - y • y • -

ıı 11Jlencil · b' d 'k' çocugu eylatlrga kabul ederek !arı gazeten!n başmuharrirliği. 
1 

enn ır sene e ı ı L.. •• .. .. 
tııı tırı y · b. · l ;ıuyutmustur. n'. .yapmakta, öğleden sonra da 

ll. •ı anı ızım paramıza D'J ·ı' oY• l 1 • .,,, ı encı JO'ın Jı·r sanat o du- -1·1 kt d' )• ·Yon lira kazanmakta o l- y •• .o . . :ıı enme c ır. 
(il· ;qtın1 ·· t · t' y· gunu soylıyen Dıyo3en Baba Bu gazetenin başmakalesin-gos ermıs ır. ıne ay- h d .. . 

latist'kl ~ t d d c. tıratm a soy le yazmaktadır· · :le dilencilerin haklarının ko· 
ı · er vasa erece e .. · · 

a: lııcı olan bir dil~ncinin se- , .. ~e.n valde Adolfin isminde :-unması için şiddeti' yazılar 
f:I ~elir' · k' · · .::mısını tamdım. Elindeki kü - yazrlmakta, diğer kısımlarında 
D ı· mı on se ız, yırmı . k d f l . .. . .. 

• 1ta arasında tesbi• et k- u · e ter erı sekız gunden- sanatın incelikleri hakkında 
;ııı ~· • me beri ağzıma bir lokma girme- faydalı malumat verilmekte ve 

11\c Lond d ··1 .. l di,,. diye yalvararak satmağa ~c..zetenin bir kısmı da ilanlara 
. , J·ı ra a o muş o an 1 d B' 

O• 
1

11 crıc· · . d ç;ı Is1r ı. ır yandan da yalan . tahsis olunmaktadrr. 
'I\ ~ ının evm e arama ya- d • vl d B' .. . . 

tıı ~<lbıta n k't ı k b' ·ı an ag ar ı. ır gun kendısıne Bundan maada Pariste yeni f :\ ı o ara ır mı - · l . 1 tank (38 bin lira) ve 6 40 saka h hit ada ya laftı:--+. r ga2&te daha çıkmağa başla. 
ıı· fr<ltık k t' d 180 . . - Bu defterleri kaca alıp rıuştır. l smi: (Paris Serserisi) 

t 't 1 ·ryme n e ıncı. k · 1 ~erd 1 k b l aça satıyorsunuz? ii.. Bu gazete birincisinden 
\ 1 nn J u mustur. o· d 
· , CtıciJik ederek kaznndıar ıyeysor .u :b . :laha ağırbaşlıdır. Başmakale-

8 tı b' ·kt' 1 .1 ° - etmış eş santıme alıp ~inde şu fikirler bulunmakta-
t'~ ır. ıren er ve mı yon- b' f 

'tan bu t ' .. th' b' ır ranga satıyorum. dır: ir.' . serve ı mu ıs ır B .. . 
,. ıkJe saki y 1 d , Y •ı unun uzerıne sakallı a- "Dünyanın bu emniyetsizli-
r:o" So a an ar az egı • d . 
tl· 

1
• nra dilencili~in içtimai am · 1\

1 
d k. ği içinde, herkes işsizliğe, ser-

i ~ta bir hastalık olduğu da . - a em ı . ~'!kiz gündür seriliğe namzettir,, bu fikir in-
ıı ıtkaktır. lste Fra d bır şey yemedınız, alın size sana hiç de aykırı gelmiyor. Bi-
f. ~"1 Maryö bir mem ns~ a yetmiş beş santim, verin bir aaenaleyh işsiz kalan amele 
~ q~~ldrktan sonra, ger~~ :; d~fter .. bu şekilde ziyan etme· vaziyetlerini muhafaza etmek-
• ijkn o<Ylundan ge k. mış olursunuz. len katiyyen müteessir göri.in-

tı d ., ' re se S k 11 d . . ··1 ·· 
l'I an maaş almasına y a a r a am mce ınce gu u. ·nüyorlar. 

't~ öcksen 'k' k drag yordu. Derhal tanıdım. Polis Dilenciler üzerinde tetkik-
1>. • ı ı yaşına a .::ır 1 • • L .. 

U· ''il§ v ·ı l <.cmıserı eJın idi. !er yapan polisler vermis;, olduk 
~ti .. e mı yon arr aşan . . 

oldükten sonre hüku- DıyoJen Bab~: 'İnsanlara 11\r. raporlarda dilencilerin kira 
< • kalınıştı. kendisini acındırm3k veyahut ik cocuk tutmakta ve çocuğun 
• t:l'\sada bir hastahanede :ğrendirmek dilencilikte mu- vaziyete göre kirasının da art

~ Cttrıiş olan dilencinin biri vaffak olmak için kafidir,, di- ıakta olduğunu bildirmekte. 
~fesi?d7 i.tirafta buluna- yor. • . . J;;·. Tabii çocuğun krymetini 

1dekı kırlı yatağının ke. . ~~en de tı: ' troda dılcnen uttırabilecek ahval mi.imktin 
( 11a dikili beş yüz bin bırısı vardı. Perde aralarında r.ertebe şayanı merhamet olu
l Parası olduğunu söyle. smokin giymiş olarak halkın a- ~udur. 
le . rasmda d.ol.aşır ve kopuk kolu. Dilencilik Avrupa kıtasına 
~ llcıJerin bu sekilde fev. nu ceketmın kolundan çıkara- münhasrr bir sanat halinde kal 

Jl ~engin olmaları haydut- rak h~~ke~e . gösterir, merha. mamış, bilakis Amerikaya ka
f dtıa(';arı dikkatini çekmek- ınet dı!~n ı rdı. Fakat rarçalan- far yayrlmıstır. 
~~geri kalmamaktadır. Bu rrnş kolun iğrenç vaziyetini Amerika~ polisi yapmış ol-

drada ynşanmış bir dilenci aş
kıdır. 

Bir roman mevzuu zannedi. 
lecek bu hikaye hakikt bir ma. 
ct:radır. 

Geçen yaz Lon:lralı bir zen. 
ginin dul karısı yirmi yaşında
ki kızı Lora ile birlikte Bring. 
ton'a gitmiştir. Brington fngil· 
terede plaj mevsiminde bütün 
kibar insanların devam ettikle· 
ri bir plajdır .. Hatta burada ha
zan hayırlı işler de olur ve 
g1..nçler birle~irler.. Netekim 
Lc!anm annesi de kızma ha. 
yrrlı bir kısmet arıyordu. 

Tesadüf işini kolaylaştırdı. 
İndikleri otelde Mister T omson 
İsminde bir centilmen ile tanrş
trlar. Mister T omsan, Tizmi is
minde bir ltalyan ile birlikte 
seyahat ediyordu. Plajda anlaş
mak çabuk olur, bu sebeple 
Tomson ile Matmazel Lora da 
pek çabuk anlaştılar. Gerek 
annesi, gerek kız1 " i.te, d 'y.or
lardr, ideal koca.,, 

İki ay sonra Londrada bü
yi.ik bir merasimle iki genç bir
leştiler ve Londranm bir köyii
ne çekilerek balayı yaşamağa 
başladılar. 

İlk aylar vakasız geçti. Esa
sen halayları daima tatlı ve va· 
kasızdtr. Gürültüler daima so
na saklanır. 

Her sabah Mister T omson 
otomobiline biner ve banger
lik etmekte olduğu yazıhanesi
ne gider, akşamları geç vakit 
dönerdi. 

Karısı bu centilmen delikan
lının çalışmasından fevkalade 
rremnundu. Kocasını iş başın. 
dt.. görmek için can atıyordu. 
F '"kat Mister T omsun karısının 
bu arzusunu daima türli.i türlü 
bahaneler ile reddediyordu. 

Fakat nihayet bir gün . karı. 
\lI haber vermeden bi::- sürpriz 
·ınpmak istedi. Fakat yazıha
·1enin kapısmı kilitli b .. 1 1 11 . T e. 
1adüfen Mister T om.son dışarı 
·ıkmış bulunuyordu. Nihayet 
)ın bir tt:rlü şüpheye düşen 
Lora ufak bir tahkika • yapma-
1a karar verdi. 

"Ah nan hasrefile süzan ve hançeri 
iftirakına kurban olduğum Makbu

le c iğ i m, a h ... ,. 
120 sene evv~ı "Kapı kethüda

sı Behçet Efen.::ı ile l\1akbule ha-
yamamış olduğumuzdan eve gi . 
rince doya doya ağlamıştık. Ba. 
dehu bir saat kadar da esrarı kal
biycmizi tamamile biribirimizc 
ıfşa ve muhabbet~mizin ismini o. 
rada aşk tesmiye ederek varakı 
mihri vefayı tarafcyden imza ey. 
!edik.,, 

nımm sergüzcıı- ., ni yazmış, bu 
iki aşığın nasıl E·eviştiklerini an. 
!atacağımı kay.ietmi ı;ıtim. 

Behçet efendi Makbule hanımı 
Fatihteki Tıış mektebe giderken 
sevmişti. O va .. dt on yaşmdaki 

kız çocukları bile yüzlerini ka. 
parlardı. Fakat Makbule hanım 

Giritte büyümü~tii. Rumca bili . 
yor, türkçe bimiyordu. Behçet e. 
fendi de rumca bildiği için Mak. 
bule hanıma kalfalık yapıyor. 

türkçe öğretiyordu. Bu lıituf ve 
mazhariyet sayesinde iki genç se
viş:ıpişlerdir. Bir defa Makbule 
hanımın evinde başbaşa kalabil. 
mişler, o vakit te her ikisi yalnız 
bol bol ağlamış1ar, başka bir şey 
konuşmamışlard,r. Ondan sonra 
on beş sene biribirleri için yanıp 
tutuştular. Fakat bir daha gör . 
mek nasip olmadı. On beş sene 
sonra Behc;et Efendi Bosna vali. 
sinin mühürdarı iken Makbule 
hanım da valinin karısının bir 
ahbabı olarak konakta idi. Bir 
gece sevgilisi Behçetin odasına 

girdi. Bir kadının parmağını gör_ 
menin imkanı o:madığı bir de -
virde, 1\.Iakbulenin cesareti akla 
sığmayacak kadar büyüktür. Beh 
çet on beş senedir aradığı }.fak. 
buleyi karşısında görünce çılgı. 

na dönüyor ve: 
- Vay efendim, diyor. Vay şe. 

kerim ! Bu biçare seni gökte arar. 
ken yerde buluversin?! Aman bu 
ne n imet?! :Aman ou ne saadet?! 
Talihimden böyle müsaade asla 
memul değildi yarabbi! Acep bu 
devlete neden nail oldum?!. Ben 
bu suretle nimeti visale mazha _ 
riyete şayeste h iç bir hayır işle. 

medim. İşte bu itsan mahzı mer. 
hamettendir. 

Behçet Efen ... t>ir müddet bay. 
gm bir halde düşünüyor. Sonra 
tekrar sevgilisine hitap ediyor: 

- Ey madenı mürüvvet efen. 
diciğim! Kerem \ •e inayet buyur~ 
Söyle bakayım l Eu vaçhile teşri. 
fe sebep? Sizi bu tarafa kangi 
rüzgar attı? Yoksa zalim feleğin 
çarhı kırılıp yerlere mi battı? A. 
man nasıl odu da böyle inayet bu. 
yurdunuz? Hem de ansızın bu Uf. 
tadenizin imdadına yetiştiniz .. 

Makbule hanım gülerek c.e,·ap 
veriyor: 

- Artık efcndi;n üzümünü bu. 

Makbule hanım, Behçet efen. 
dinin aşıkane s i: zlcrle sorclt· ~ ı 

suale cevap vermek için söze l;" 
ladı: 

- Varakı mihri vefayı in 
ettiğimiz gündenbcri hakkını3~J 
olan muhabbeti kalbiyem as1a 
halelpczir olmayı:ı; günbegün art. 
maktadır. 

Makbule hannn, uzun senc1cr 
<;ektiği azabı anr.esinin ölümiin . 
den sonra başından geçenleri \ 'c 

valinin konağına kadar gelişini 
anlatıyor. 

Behçet: 
- Ey baisi hayatrm! ve sebebi 

sürur ve neşatım efendim! şerefi 
kudfımünüzün teşekküründen ne 
derece aciz olduğumu arz ve beya 
na muktedir değilim.,, Ah narı 
hasretilc süzan ve hançeri jfti. 
rakma kurban o!duğum Makbu. 
leciğim ah ... 

Bütün bu muh2.vereler bugün 
bize yalnız garip değil, bir hayli 
de gülünç geliyor. Tulüat kum _ 
panyalarmın oyunlarında bu gi. 
bi muhn.vercler alay olsun di y" 
söyleniyor. 

''Behçet efendi ile Makbule b . 
nımıu ~ı;ııgi.i~ti,, ebeıi bize~'"" ...:~ . 

ha bir çok şeyler öğretiyor. Jıi , 

sela 120 sene evvel kullanıl 
kibrit şöyle tarif ediliyor "kib _ 
rit kutusu da hemen en irice sn. 
bun kalıbı kadar vardı. Çünkü ı:ı 

rnktin halinde şimdiki gibi kib. 
ritin envaı olmayıp ekser ma . 
halde t epesi kükürtlü bir nevi 
çam kullamlırdr. V o da duvara 
filan sürtmekle yanmadığından 
mutlaka kav çakmaya muhtaç o. 
Jup o cihetle gibrit yanında behe
mehal kav çakmak kesesi de bir. 
tikte bulundunılurdu. Ve hem de 
kibritler öyle makineden çıkma 

muntazam olmad1ğmdan artık 

rastgele her biri bir başka şekil. 
de olup o cihetler öyle çatal nıa. 
~al şeylerin muntazam kutusu o. 
lamıyacağından am ekseriya ka. 
vanozlar içinde ıntlafaza eder • 
'erdi.., 

* * * 
yurun da bağını sormayınız .. 

Behçet efendi çocuklukta ~Iak
bule hanımla ilk sevişmeleri ve 
biribirlerini so':l defa görmelerini 
şöyle anlatıyor: 'Yolda gelirken 
halktan çekinerek layıkile ağla -

·Hikayenin en !rajedik kISmı 

sonudur. ~ Takbule ölüm döşeğin
de baygın bir halde yatıyor. Beh. 
çet efendi ~aşkm bir halde yata
ğa yaklaşır ve: 

ni şüpheli görüyorum. Kör ro
li..: yapan her halde sizin ve be. 
n:m kadar kör olmamalı, dedi .. 

- Ah baisi hayatım efendim! 
Kerem et söyle bakaytm sana böy 
le ne oldu? .. diyor. Biraz sonra 
Makbule hanım gözlerini açarak : 

~jbetle birçok milyoner :laha uzun müddet ..,.örme;:;.e ta- luğu muhtelif ta'.-ıkikatlar so-
1 er nihayet haydutların ~~-mml.il ed~miyt=:nler, derhal m:nda birçok dilencilerin gün

~tc~n Vermektedirler. ?i'·k~ç k~r~ş ~erirl.er ve b~ us. ~·- elli dolar kadar kazanmakta 
i . Lıın bunlardan Madam ~· ?·le ... - ,,ın onlerınden gıtme. )IJuklarmı meydana çıkarmış
~tiJ 1.lİz'in ve Ma?am oran s.rıı mümk_ün ~ılarlar~ı. . ·rr. Bundan maada bircok di
Utii olu~malan bır zaman- . ~a1<at ?ır gun seyırcılerden 1

encilerin - ki bunları~ adedi 
Y~I:> n dunyada derin akis- bı~~ b u pıs manzarayr taham. ')inleri aşmaktadır - bankada 
~r~tr. Boğularak öJ.lii. rr.ul edemedi, hasladı ba~ır- ~ili bin dolardan daha büyük 
~ ~ri ~ Luiz ve brcakla. mağa, d;Jencinin kolu kesikti 'ı~sapları olduğunu meydana 
bia.J anı Loran katillerine fakat dili uzundu. Öyle cevap: ~ıkarmıştır. 

ı. tı erce lira icazandınnıs- lar verdi ki, tabii derha l kara· istatistik meraklısı Amerika
illc F' • kola sevkedildi. l şin garibi ya- lrJar yalnızca Nevyork vilaye. 
·\.t._l' r~n~ada katledi lmiş 0 • p·lan m uayene neticesinde iğ. 'İnde günde iki yüz bin dolar 
difc grıt ısınindeki bir ihti. renç manzaralı kesik kolun sG.daka verilmekte olduğunu 

Bir gün sabahleyin erken
:!en koca&mrn peşine düşti.i .. 
Mister T omson bircok cadde. 
1erden geçerek ken~r mahalle
lerin birinde yıkık, dökük bir 
eve girdi.. Bir kö~eye gizlenip 
işin ne olacağım t:lüşi.inen Lo
:-<. vaziyeti bir türlü kestiremi· 
yordu. 

Bir müddet bekledi. Yarım 
saat kadar sonra köhne evden 
iki dilenci çıkıyordu. Lora bun. 
fardan birinin Tizi olduğunu 
tanımakta geçikmedi. Diğerine 
gelince bu bir gözü kör ve bir 
bacağını süı'ükliyen, düşkün 
bir dilenci idi .. Bu feci kisve al
tındaki adamın kocası olduğu
nu anlayan Lora düşmemek İ
çin bir kenara tutundu. Biraz 
sonra da tekrar iki dilencinin 
peşine takıldı. Yolda rastladı. 
ğ: bir polise: 

Polis vaziyete m .. dahale et
:i ve dilencileri durC:urmak, is
ticvap etmek istedi. Bu şekilde 
karısını gören Misk · T omson 
kaçmağa teşebbüs etti. Fakat 
o kadar abdallaşmr~tı ki, şaşır
dr, ayakları takrldr, caddeye 
yuvarlandr ve bir otomobililin 
al tında kalarak can verdi. 

- Maşallah ... Siz geldiniz mi ? 
der. 

- Evet efendiciğim geldim .. 
- Oh aman pek memnun ol _ 

dum. 
- Ah velinimetim henı gel . 

dim ! ve hem de sizin zevciniz ol. 
dum. 

- Oh yarabbi şükür! Bundan 
daha ziyade memnun oldum ... ., 

!şte 120 sene evvel iki aşığın 
can ve gönülden konuşmalıırr ... ?lcinin cesedi soyuldu. takma olduğu, hakikt ve sağ. teshi t etmislerdir. tr:. binlerce liranın kol. !am kolun vücuduna bağlı bu. Nevyork

0 

polisi aynı zaman-
llst~ttna bağlı olduğu gö- lundu~u anla.47ıldı. -:la birçok dilencileri:l otomobil 
l!tİeu.' Haydutlar bi.ltün Dilenci Sendika ve ib dola~mak~a ve bu şekilde iş. 
~ tın~ rağmen s~rveti el. Gazeteleri !erin çok olduğu yerlere serian 

ieçırernemişlerd: d D'l ·1 . b' d l . yetişmekte olduklarını, meyda-., c- ı encı crın ır e gazete erı 
b 

rıa çıkarmıştır. 
atnafih b.. .. . . ulunduğuna belki inanmrya-

'orıu b" 1 utun dılencıle- lcaksmız. Dilencilik Avrupa A§ık Dilenci 
~tr da hy c olmamaktadır. j r.-:emleketl<"~nde bir sanattır. Dilencilerin hakkındaki bu 
tı11de . a.yatlarrnın son $e. iVasi teşkilat:,, maliktir. Paris 
cl~ ha~~~tJn çekilerek bir !dilencileri: "Joum~l des Man. 

·n <trmı Yazmakta di~o t!., İ!ıimli hir dilenci gaze-

yazıyı tamamlamak için, biraz 
d:-. onların hususiyetlerine gire. 
li&n. Bahse~eceğim vaka Lon- - Bu iki dilencinin halleri. 

Yapılan tahkikat T omsonun 
çek eski ve usta bir dilenci 'ol. 
duğunu ve çift hayat sürdü
ğünü meydana koydu. Eski di
lenci yirmi beş bin İngiliz lira. 

Niyazi Ahmet 

sı miras bırakmıştı. Lora bu ... - . • 
parayı kabul etmedi ve beledi- ı Ankara caddesınde 
yeye terketti. Kiralık katlar ve odalar .Ki· 
Aramızda yaşayıp dilencilik ralar ehvm. Istenilcn ten· 

ile zengin olanlar ve bizim zilat yapılır. 
merhametimizi istismar ede· Orhıtn bey ı · d ıar:ı :... t ·n ~ 

re!: kendilerine muazzam !er- ' · · r... ı ' aıı ·ı[ir o-; ıııırı mürnc:ı:-t . "' 
vet yapanlar fakat bu parayı -
yiyemiyenler pek çoktur. 
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itler ing-iltere 
( Baştaratı 1 incide J 

ddia. eden bir İngiliz gazetesinııı 
hu iddiası, aEılsızdır. ''Ajansın no
tu: Bu gazete Daily Exprcsdir''. 

B. ÇembC'rlayn, şu suretle sö

·tine <lc,·am etm~tir: 

at 17.30 dR Ib. Chembcrlain'i ka· J malları kart mukabilinde sat. 
bul etmiş ve yarım saat nezdinde mak istemiycnler veya bu gibi 
alakoymu§tur. · ci.irümlcr işliyenler mnhkemeye 

Hitler Alman cevabını sevkedileceklerdir. 
Hendersona verdi Derpiş e.dilen ce;.ı;alcu şunlar. 

Berlin, 29 (A.A.) - B. Hitltr, dır: 

Hükümcti kraliyenin 
l ğişmemiştir. 

siyasetı saat 19.15 de B. Hendersonu ka- Bi.iyiik cüri.imler için hapi~, 

B. Çcmberlayn. tngilterenin B. 
Bitlere vermiş olduğu cevabın 

diin akşam tevdi edilmiş olduğu
nu söylemiş ve demiştir ki: 

bul etmiş ve kendisine Alman ce· daha ehliyetsiz ve nizamsız ha. 
vahım tevdi eylemiştir. rekctler için ıslahhaneye se' k, 

Bu kabul esnasında B. Von Rih-
1 
kararnamede beş bin mnrkn ka· 

bentrop ile B. Schmidt de hazır dar para cezaları dn derpiş edil-
bulunmuştur. miştir. 

B. Henderson, saat 19.40 da D. Berlin 29 (A.A.) - Akşam 

ynmn cev!lbı gece yarısında Loıı· 
daraya v11sıl olnıu3tur. Bu daki· 
kadn hRricıyc nezareti servişl~ri 
\·esikayı dc~ifr~ ctm1?klc mcşgul
·liir. 

Alma.1ı cevabı, yaıın ı-abah top 
lnııncnk olaı1 nazırlar mt;clisindc 
tctldk edilecektir. 

Varşov.~, 20 <A.A.) - Polonyıl 

hUkfımeli Slovak arazisinin Al· 
m::ı.n ordul}u işgali altında bulun
masını Slovn.kya hülclımeti nez
:iindc protesto etmiı;tir. 

. - Notalaz:ı der~al neşretmekt~ 

1 

Hitlerin !lezdinden çe~ilmiştir;. g.azeteleri, Polonyaya karşı neş 
bır fayda gormedik. Yalnız Po- Saat 19.50 de B. Hıtler, 1ta.~a rıyata devam etmekte ve Al
lo?~a~a karşı ~~la~. taahhütle~·i· ı büy?k. elçid B. Attolico'yu kab\111 ınanlara yapılan "yeni eziyet .. 
mızı ıfa cdecegımızı açıkça bıl- ~tmıştır. leri .. tebari.iz. ettirerek bunun 
tlirdik. Berlin, ~~9 (A.A.) - Hiller - tahammi.il edilmez bir hnl aldı .. 

Var ova, bu hadiseyi, Po!cm 
yaya knrtjı doğrudan doğruya bit 
tehdit teşl{il eder· mahiyt>ttc gor· 
mektedir. 
Diğer taraftan Almanyada iki po 
tonyn konı;oloaunun tevkif cdıl

mesinc cevap olarnk, Polonya 
maknmlurı Pçcn ve Nzob'da.ki Al. 
mnn konaolosluklarmı sarmışlar 
ve konsoloslaı ı \ arşovaycı ~ctır
ınişlerdir. 

H. Hitlcr, son notasında hük."ı- Attolico görüşmesi, on be~ dakik:.t jmr ısrarla bildirmektedir. 
mcti kraliyeye İngiltere ile Al- ~ürmüş Vt? İtalyan ~üyük . elc;i::ıı Berlin, 29 ( A.A.) - Hen. 
manya arasında tam ve devamıı .:ıaat 20.05 d~ BaBVekalet daıresııı· Jerson öğleye doğru Fransa 5e. 
bir anlaşma yapılması arzusunda den çıkım~tır. firi Coulondre ile yeniden gÖ· 
bulunduğu hakkında teminat ver- Londra, 29 (A.A.) - Ma. rfü:mi.işti.ir. Coulondre saot 
mişti. caristanın Londra sefiri bu sa. 1 1 :·jQ lngiltere sefınetlıancsin-
Diğer taraftan B. Hitler, Al· bah hariciye nezaretine gitmiş .. den aynlmıştır. ltalyada: 

mnnya ile Polonya arasında mu- tir. Bu ziyaretten evvel Hender. 
allii.k olan meselelerin halledilme.- Londra, 29 (A.A.) - Öğle <ıon Litvanyanın Berlin sefirini Roma, 29 ıA.A.) - Re,r;men bil 
sinin müstacel olduğu noktasın- üzeri Lord Hali faks ile Bu~ler 1 kabul etmiş ve kendisile umu .. dirHuiğine göre 3 eyllıldcn itiba. 
da bir gunn §Üphe izhar etmemi.r yarım saat kadar Çemberlayn .Tıİ vaziyet hakkında göriişmü~. ren bütün İtalyan topraklarında 
tir. ile görÜ§tükten sonra başveka· t ır. ıskeri ve resmi veya umumi hiz-

İngiltere hükumeti, hal ve f:ıı;· 
let dairesinden ayrılmıılardır. Berlin, 29 (A.A.) _ Hari- met otomobil, otobüs ve kam • 

Hava nazın Kıngsley Vood cİ'l'C müsteışarr Yon Veı'zsaec- yonlardan başkasmrn seyrüsefe. ledilmeleri ve daimi bir itilafn?..- J -

da başvekili ·ziyaret etmiıtir. ker, bugün Danimarka ve Lit- ri yasaktır. me akdin~ müncer olacak olan 
birçok meseleleri Almanya ile mii
ze.kcre etnı.ek fırsatını pek tabii 
olarak müsait bir :iiUrette karşı1a· 
yacaktır. 

Pe.kat her §ey, Almanya ile Po· 
lonya arasındaki iicil nizaların 

halli tarzmo. bağlıdır. :Polonya He 
25 Ağustosta imza etm.11} olduğu· 
muz itilafın kat'i metninin bize 
tahmil etmekte olduğu taahhütle
ri ifa etmek mecburiyetinde bu
lunduğumuzu pekala biliyoruz. 

Gemiler karAnlrk' ı ıeyri. vanya elçilerini kabul ederek 30 ağustosta nitibaren de !o. 
sefer edecekler Alman yanın D:ınimaı ka ve kantalarda adam ba8rna bfr por. 

Lo d ?9 (AA ) A · L b fl kl h siyon et veya oalıktan fazlası ve. n ra, .. · · - mı- ivanyanın itara ı · arma i.ir · 
rallık bugiinden itibaren biitün met cyliyeceğini bildirmiştir. rilmesi yasak edılmiştir, 
gemilerin karanlıkta seyrisefer Hitler kumandanlarla Ronıa, 29 (A.A.) - Beyuclmi. 
etmesini ve limanlarda, sahil. görüıtü Jel vaziyetin vahameti dolayısi. 
1 d d b l d k" f 1 1e, akşam gazeteleri halka. bir er e veya u a ar a ı ener e. Berlin, 29 (A.A.) - B. Hit- . t t db" . 
rin söndürülmesini emretmiştir. lcr. öğleden sonra, uzun müd. eınnıye c ırı 0 lmak üzere bU
lsimleri deniz defterlerinde ya. d L • k ...J--1 yUk şehirleri terl<etmcği tavsiye 

et, ya11m mesai ar a~ arı eyelemektedir. 
zıh limanlara gemikr ancak lc.r- v• devl t t' d kAn 

... t> • par ı ve or u er 6 1 Roma, 29 (A.A.) - ltalvan 
lavuzlarla girebileceklerdir. Bir ile görü~melerde bulunmuştur. b nk ı h • _ - a a arı er tür:il d(iviz müsa. 
g emi ancak bir müsademe teh- G 1 K 't l 1"'1 1 G" · enera eı e • ıv an:şa orıng adesi vermeği tr.ılik etmiı>tir. 
liResinde lamba yakabilecek ve Doktor Göbbel:ı. snııt 16 da R 2 -oma, 9 (A.A.) - Kont Cia-

lto 

Bı 
1 . Be~o, 29 (A.A_.) -:. lsv~İçre hü 1 kardığı hususi bir tabıda D . 

k~mctı memlekclın nmdaıaası ~c linden Jdrğı bir h8 bere ~ · . k.o1 
lıı~'.11'ttflığının .rnuhafa~sı Jçın ... \Jmarıyanın hiç o!mazs.'I ij tiir 
mustncel m~hı~ettc bıı· takım Gaı bi Purusya ey::ıleti, ile. P l ba 
.kararlar vermıştır. nan ~yaletinin şimalinde~ ' Cihı 

Bu kararları ihtiva eden ka · zirıin yarısım istcdığ:nı > ttei ... · 
k~"'·ı ı nun lfıyihası yam: parlamcmto . maktadır. l~ '4'1tkı 

nun tasdikine atrolunacaktır. !ı.k İyi hı:ıber alan bazı Ah . ~ D, 
tin l}JH ağuslosuııda te b: _ edi. mahfillerine göre Führer e ~ot 
len hükUmlerin aynıdır. ke~i hayrete di.i§Ürecek oltıll ~ ltrd \J 

Bcrne, 29 (A.A.) - F'edera, karar ittihaz edecek v~Yll ~!' ~~ 
meclisin Fransa. Almanya ve 1. etti~i siyaseti değiştıreC~ bn 
talyn. ile olnn hudııtlornı l.ısmcn ftalya itidal tavsiyelerı "rrı 1 

kapatılmasuı.a müteallik bulunan ğe devam etmektedir. \ 
bir emirname.si ecrhal mcriv, et dün ak•am telefonda l\hı550 

~ ·r 
mevkiınc girmiştir. Fransa - ls. ile birknç kere çörüşmü~tı.ı 
\"İçre hududunda beygirle çeldlen J3erne, 29 ( r\.A.) - f-1~ 
arnbaların ve otomobillerin geç. met, Alman • lsvic..·e hudı.ıt1( l 
mesi bıızı yollara ve köprUlcrc nc.kaliltınn dair iki ıııetl1~1 1 

ha.srcdilmhıtir. Araba g çebile - an,ıtımda imzplamm 9 rl 'il\ :ı 
cek diğer yollaıdn yalnız bisiJc - 1939 tarihli anhışmayı J"" i b 
letle geccnlerin mUrurlarma ı •. i.i. mentoya tevdi etmiştir. . h. 

1 ~aadc edilmietir. Dundan bafika ·ı,ef ,.,, l 

tskeri makanıatm to.yyareleri ile Kımunun esbahı m~cıA'°" ırka,.. 
)U maknmattan mUsaade nlmı'" de mevcut hükumlerı ı.1 & 

'lhll" ')lan tavvarelcrılen gayri~inin turyanın Alm<lnyaya ' ıı 
İsviçre üzcrindrı· uçmrısr mene- dan tevelHit eden Vflziycıt:, 

d 
~ tıı• 

dilmi~tir. durmak tan ibaret ol ugll f r' 
ı~tisnai olarak ecnebi memle. <Jlunmaktndrr. Her iki tal r 

ketlerden gelen sivil tayyareler, Jut mi.inakaliıtma cııp,~ 
gündüzün muayyen muhtelif .mm maniaları ortadan kaldır 
tnkalarda. bilhassa Fnmsız tay. temektedir. 
yarcleri Bale. Birs(eldeıı, Cencvc Berne, 29 ( A.A.) - ~·f 
ve Cointrin'dc yere inçbilirler lsviçrede ihdns edilen. t 
Reşmi binalarla sefar.ethar.cler sPvis., vaziyeti dolayısı)' e, 
::ı.skcr tarafından muhafaza edil. "Clk umumi hizmet idare 
mnkte<lı'r ll .. 1 1 ~~ tt:le ._ , ezcuni e tren er, pos..... s~ 

Bern. 29 (A.A.) - "Bas- ıve telgraf, hastahan~ler. 8 

lcr Nachrıchten" gazetesi Çl· kontrol altına girmiştir. cj c 

Leh-Slovak hududurı~:; 
daki Alman kuvvetler~;~ 

İngiltere hükfımetl, A1manya 
ile Polonyıı arasında mevcut o
lan ihtilaflann muslihane bir su-

v_ sonra derhal söndürecektir. ı..... L"] t da" · · t k t · ı;ııt~Veıı;a C ıresını er e mı§· no, öğleden sonra Jngiliz büyük a 
Londra, 29 (A.A.) - Müh. !erdir. elçisini kabul etmiş ve kcnd!Giy. Uç k oldan P olon g aY 

rühas dairesi (sivil mi.idafaa Berlin, 29 (A.A.) -.- "12 le yarım saat görüşmil!ilü4'. t 
ı-ott .. hn\l~·\~b\loooğl.ni. w-V.t.4...u- n .. ~r .. -.q bU.'-t>n. -'·' .. ~ı-.ı...- .... UhT P.'iat • ~'l':: ... t .. ,,i Dr er; ntymı gaz t k l ,~ 
dit defalar ileri sürmüştiir. Mii~ mumi ve hususi binalara, istas. nun Aiman mıntak(llarmın Slo- netriyatı ll Q ruz e eue e 

1 
\ 

zakerclerin müsait bir netice ve- yonlara, spor sahalarına, gazo. vekyaya miidahale edeceğini Roma, 29 (A..A.) _ "Popolo Londra, 29 tA.A.> _ Bratis · ı Slovak ordusunun ;fa edece 
rcbilmesi isteniliyor idJyse orta- metrolara bulundukları yeri ih as eden br-yanntmı ~u heye. d'ltalia" nın bugünkü nüahaları lavadan Timcs gazetesine bildi. zifcnin Almnn ordusunun t 
lıktaki gerginliği Jhdas etmiş P- gösteren ve uzaktan nkunahi. cnnlı başlık ile ne retmektedir: toplnnmıştır. Bu gazete, bilyük rildiğine görto!, Pclonya askerle -1 rini himaye etmek ,·ey:ı ~ 
lan hudut müsademelcrinin eksil· len levhalarını kaldırmn.larxn1 "Alman kıtalarmın Sl°'·akyaya harflerle manşet halinde birinci rinden bir grup. hududun iyi tah hududunda bekçilik yapıll3 

mcsi icabederdi. ~mretmistir. ni.id~halesi,.. ı;ahifesiniıı başına "Harp mi?,, dit edilmemiş olduğu Cadea mev. duğu zannedilmektedir. 

B. Çemberlayn, nutkunun bu 
noktru;ında. lugiltcrenin harp hn
• u iı~'lnın her noktadan mü kem· 
ruel olduğunu söylem4;tir. Milli 
müdafaanın btitiin daireleri, or
du ve dona~ma her ihtimale knr· 
şı kaymağa amade bulunmakta
dır. 

Londra, 29 (A.A.) -- Har- Matbuat bu sabnh Hendcr. bafjlığını koymuştu. kii yakınında hud';.ldu tecavüz. et. Polonya aleyhindeki nl'I'~ 
be karşı sigoıta primleri biı 1on tarafından Hitlere verilen Roma 29 (AA .... Ak tiklerinden dolayı esir edilmişler. günden güne şiddetlenıne 1 · ı· • · · ,.._ şnnı ga rnr 
nus ı ari:mıştır. nesajın muhtemel muhteviyC\tJ zeteleri, bütün Avrupa hi.ik~ t dir. Bu grupa kumanda etmekte Alman propaganga~ının . ~ 

A ' ı k d l b f d b 1 uıne • b" · ··ıd" "l .. .. 1 1 1 kt d Slo\5 

manya a . ırerı, . . . k 1 . ld v d b" k .. · 1er 0~· 1 d ıa.c m ~ ıiç ir te sir ~ u un. !erinin aldıkları askeri tedb' 1 .

1 

olan Leh za ıtı o uru mur;tur. .a_rını e e a ma a rr. 1..., 

• mtHnaktndrr. Ga7 ,.t,.]er ""'Jnp IJilhnssa İtalya hududu imtida ~ Hı~dtsenın vu ua ge mış. ~ u?u a ı: .. ta ı~ ~unıa.yış , 0 
Rayitl•g çagvmlrcıyor 4.lman istihharat biirosu 

0

tPra- dınca Fransız kıtnatının t 1 . mmtaka. Alman a.skerlerının. ı§. tur. Numayıgçıler. Polon~ 
f a l§l • ' l' lt d d ı· d k" sı . 1• t klarl111 

Berlin, 29 (A.A.) - "Ha- ından verilen metni dere ile ik- jatmı bahiR mevzuu ctm kt d' ga 1 a m a ır. ın e ı ovan oprn 

V"'S,, J-lenderson 'un dün ak•.ı::n ';fa. ey1emektedir1er. ~ "I..a Tribuna italyanıe le ır. Leh - Slovak l:ududunda tah. etmesini i6temekkdider. , , 
~· ~ . . " n ıarp · a·ı · 1 · · J .. ,.. Ti Si ' 11 ' tevdı" ettı"gwı· meoo3'm muhteviya. F d ıalıııde lCap eder fedakarlıkları şıt e 1 mış o an Alman kunetle. ı. oıı~en~or 830, o Bu dakikada vaziyet şudur: B. 

Hitle;rin notumı7.a vereceği ceva
bı bekliyoruz: Sulh için çalışmak
ta olan kuvYctlcrle mesai birliğ: 
yapmak \•aziyeti istikşaf etmek 
imkanı bu cevaba bağlıdır. 

.7Q ra nsa a · · · ·· · d. · · d Al h. ıı~-e tı ve Hitler ile yaphğı görüşme· • ;upacağını kaydeylemektedir. rı, uç grupa. t~~sım e ılrr.ıı~tır. sa :ce .manya~m mı Jtl 
ler hakkında Berlin mahfel!e. p · ?n A ) ı . · . ''Gioroale d'İtnlia" Mm;solini Bunlardan bırısı Vah v:ıdıaın - zedılmem·~ olclugunu, bel :; 

arıs, -r' ( .A. - Da ad~ e ılc . ,. • d d' - · V l 1 d ·· 1 . " ·· ·· - 0 ııı' "lô.k t . L Bl b ı ılc Cıano arasında noktai nazar en, ıgerı o on yo un an ve u. a yan , ana yı.ırumef{e .. 

Harp mi olacak? Sulh mu ol& 
calc? Bu hıısusta henüz \'eri'm· 
bir knrar yt:ıktur. Hala ümidimi 
zi muhafaza etmek istiyoruz. Ha: 
la sulh leninde ç:ıhşmnk arzu ooi 
yoruz. Kendimize çizmiş old\lğ:ı

muz yolu takip için snrfetmckfi> 
()lduğumuz kuvvetin uınfa uğt a 
masına müsaade ctmiycceğiz. 

.-inde bi.iyiik bir ketumiyet gös. 
terilmcktedir. 

Bu sahah alakadar A lman 
mahfilleri lngiliz mesajına ve. 
riltcek tahriri cevabı hazırla
makla meşgul olmuş~ardır. 
Oğle üzeri cevabın l;ati met

ni henüz hazırlanmamıştı. Al. 
man cevabının Avom Kamara· 
smm içtimamda evvel tevdi e. 
dilehileceği zannedilmektedir. 

Bu sabah Aerlinrl! Reichs. 
ta~·m derhal içtimaa davet edi. 

Londra. 29 (A.A.) -Avam ka leceğine dair bazı şayialar do· 
marası, mutat olduğu \'e~hile kr.· laşmı§ ise <l~. salahiyettar Al· 
hında davet edilebilmek üz~rc, man mahfillerinde Reichstag'ın 
önümüzdeüi salı gününe kadC!r davetine heni.iz karar vcı·ilme. 
tadil edilmiştir. 

::!iği beyan edilmektf'dir. 
Londra 29 (A.A.) - Avam l:a- Berlin. 29 (A.A.) _ Resmi 

marasında Çemberlayn'in beyn- gazete "Alınan milletinin ha· 
natındnn s1.mrn söz alan işçi per 

yati ihtiya lmının korunması .. 
tisi lideri Geernwood ve liberal 

hakkında bir kararnnme neşret. 
partisi lideri Sinclair, adilane bit 

mektedir. 27 Ağustoe tarihin; 
sulh lehin·i~ mücadele etmek hu 

taşıyan bu kararname bazı gıda 
susundaki kararlarını ifade e~-

maddeleri için ihda~ edilen ve. 
mişler ve !ngiliz milletinin sarsıl-

sika usuli.ine mütealliktir. 
ınaz nzmini teyit eylemişlerdir. 

Londrn, 29 (A.A.) - Lord Ha- iaşe kar:lanna m•.ıh9.l:f 
lifaks, Lordl:ır kamarasında B. h!lreke!ler nedir ? 
Çemberlayn'in avam kamarasın· Bertin, 29 (A.A.) - l<'şe 
da yaptığı beyanata benzer bir kartları hakkındaki kararname. 
nutuk söylemiştir. Lord Snell ve ye muhalif hnrekette bulunan
ı .ord Crcw, işçi ve liberal mu ha· lar için şiddetli cezalaı clcrpi~ 

lcfı>t partileıi namına hükumete dilmiştir. Kartlarını kullanma· 
r.ıyaaerln k· mii:':ıharctte bulun-. dan alım satım yapanlarla kart
~ur. •un• "'tıt~lıı!' J.ordl:ır !arda göstf'rilen miktardnn faz. 
11:0.nıarıuı da $:ı.h -;ü;ıii tn:-ıhnnınk j in elan ve s3tanlnr, kendilerini" 
n~r~ dll~lm~r :ait nlmryan kartlan kullanımlRr 

I.oncl."'7'. ~ l A..A.t - ]{~!. t.r.- = •••• ~- .,rt 1nrln RlrnmasT k<lbil olrm 

mu a ~apan eon um. e · 1 ·ı.. ·1 · · v r·ün"u··st''ı de Presov ,•olundnn ta iundı·r.ıınu cih:lemiştir 
vanalta bulunarak bugu"n ög-leclcn lıılı w:lan olduguna inandırmaya " ' · • • •b ~J • 

J b · armıa amade bulunmaktadırlır•. 
!O!lra toplanarak olan so~ynlist ~~ u;an ~zı ~cz:.e.Jı gazetelerine 

~puna beynelmilel va:ı.iyet hak. :ııt::ıbcn d~y~r kı: .·zmirde hububat temiz-
kında son ha\·adialeri verebil • M~-,~olı~ı, yeniden ecne~i si -
mek için Başvekil ile görilıjmeyi ynrctını elıne almış değildir. Fa. leme İStasyonJarı 
münasip gördüğünü söylemiştir. '.rnt, siyasetti dain.a kontrol et - İzmir, 29 (A.A.) - Ziraat 

Paris, 29 (A.A.) - General "'!lc.tte:iir. talya, hattı hareke • 
~inde devam edecektir. Sulh le. Vekaleti lzmir vilayetinin muh 

\Veygand, P.crutn hnrel<et etmiş. 
tir. 

Paris. W <A.A.J - Ak~amıı 
Joğru Daladye, general Game · 
lin'i kabul etnıiFt;ı-. 

Paris. W ı A.A . l - ParU. mm. 
takasmc.lan çocuk~arın çıkarılma. 
->ına yarın sabah başlanacaktır. 

Belçika, Hollandan•n 
yeni b:r te~ebhiisleri 

Paris. 20 (A.A.) - Öğrenildi . 
· ine göre, Belçika Bn~vekili 

Pierlot. Holhmdo kraliçesi ile 
Belçika kralının bugiinkü buhra. 
na bir hal çaresi bulmaı, tiıere 

tavaseuttn bulunrr.ağa karar \<'r
Jiklerini bildirmu;tir. 

Kraliçe Vilhelmin \'C krnl Lc
opold, Fransız. İngiliz. Alman, 
:talyan ve Polonya hükf•mctlcri 
nezdinde tegcbbüste bulu;ımuş • 
lardır. 

"indeki hareketi bir zaaf eseri telif yerlerinde altı hububat t~
·1p·-ildir. f ngiliz gazetclc·ri, eğer mizleme evi ihdasına karar ver
-.Iıı"rolininin sulh için yaptığı gay miştir. Bu evlere ait selektörler 
• tlrrin, harp \'uJ·uunda İtalyanın yakmdn buraya getirilecektir. 
..1"Vcudiyetini tehlikeye soinnak Selektörler her ti.irlü hubu. 
' ııeow·mıdaki nefı etinden ileri ge' ',at işlerinde fakat bilhassa hi. 
Uf;ir i zannediyorlarsa, nldum _ ı-alık arpaların evsafını tanzim 

"Orlnr. -~- ı ·şlcr;ne ku~'"· 

; sviçrede: lzmir p iyasasında 
BC'rı·~. 29 (A.A.) - ).1uh:ıfazn 

::ıtnlan. hudutta mm·zilerini al
'llt~lardrr. Askerltr öğleden evvel 
yemin ctmişlerdtr. kabında hu _ 
:1ııdu kapamak için bütün tedbir. 
'er evvelden alrnınıştır. 
Feder.ı.l konsey f svic;re üzerin. 

den hR\'a ı;;cferlerini menetmiş . 
tir. Tayyarelerin inmesi için hu_ 
~tısi ta ryare meydanları tayin c
iilmi~tir. 1svic;r-:rlen müsaadesiz 

lzmir, 29 ( A.A.) - Gaı:e .. 
~eler siyasi vaziyet dolayısiyle 
)b•asadaki durgunluğun devam 
~tmekte olduğunu yazmakta .. 
dırlar. 

Hollanda hllkumeti de, bcc; tl.;:v '"'Z".C'l tavunre!or askeri makama 
~etin Lahaye'deki miimessilleri ~m emri iİ"'erine derhal inmeğc 
nezdinde aynı tan~da tir tq;cb . ·rıerbtır bull'nmnktadır. Akai tnk. 
oiis yapmıştır. litd..' top alcşinc tutulacaklar • 

Limanımı7.da bulunmakta o
lan Salzburg ismindeki Alman 
vapuru sularımızı terketmiş ve 
dün limanımıza gelmeleri bek. 
lenen iki İtalyan ve bir Alman 
vapuru da gelmemiştir. 

1 Dr. iRFAN KAYRA 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Boz:kurd Kıraathane. Frar':lı.ı h ükumrti. Holl anclJ dır. 

'·•"•"esi ve Bcldka krnlmrn r:: D<mw. 79 (A . .h) Biitün lıwk. 
tc:;cbbUsiine müshct bir tarzJo. rcac ve bilh.:ı.rr. t ht•dııt mıntaka. 

C'evap ''erecektir. 'n rmcla setir kıta la rı tam bir in.. 
Lnnrtr:ı. 2!l < A.A ) - f, 1""''1" - Fznıl11a "<'fcı her edilmektedirler. 1 

si karşısında eski Klod Farcı 
sokak No. 8 . 10. Öğleden son· 
ra ~ ten 7 v~ kad;ır. 

sadık 
ITab~t. 2'J t A.A.) - (.:r 

yonalistlc·riııden müreld' r. 
itil l' 

grup Fr:ınsız. umumi val . 
rau N'ognes'i .ziynret eder ~ 
riri bir beyanname vcrıll1' 
Beyannamede Faslıların J<C ~ 
rini himavc eden I•'ran~:ı).ş 
ve bağlı ·ka lclıklart ka~rdC 
tedir. · 

' '- -· 
~ile' 
~ro 
ıf oJ, 
1• t111ı 
~. i\ 

bıb, l 

' ~.ll"ıac; 
1 !l1 

1 lihli l 

Polonya trenler ~;.~c 
d d,., t "~ ~ n1üsa ere e ~ tıu~ .. 1 

1 t: ~il 
Baştara/ı 1 ·~ı rn 

. re ıf 1( bu şehirden geçmek iıt..e . ,
1 

tı 

bütün Polonya yük trcnıer•11, ~r llıf ( 
-et':J 'ttı· • 

saderc etmişlerdır. Bu su~ cır;~; ~·ı . 
best 1"el1ri11 statüsüne bır ~j.,~ ar: 
daha iudırilmiş oluyor. (< 1~ "'"'t ı 

s l'llt 
Yarşova. 29 (A.A.) - _,.ı ~·f '1lı 

ya pomiranyaamda t\IaleP"' ~Ilı rıl.ı 
n.iew'de hir Alman devri)re 1-ı. tı.ıj ı 
Polonya arazisine girıni~İ~h~rılıiıt ı 
lonya hudut muhafızlarl• ~ ~ )t t 

lerine ate8 ctmjş ve bı•nUJl ,~. k) 1 
ne Almanlar geri çekil.mİfil..I "~ lı 
· ~a.bahleyin de bir sih·rrt . \·c" 

~ • tı 
riyc kolu r' .. hrry Ml'-rl Cd 

n·ı· .. ) 
yakınmd:ın ln:.c1ueu r;c-:· ·"' 



ada bir yaralama 

ir genç sevdiği 
kadını vurdU l ........ ......... .. •• 

100 lJular lAmerlke) 124.:.!335 
100 Fr1n51ı frınkı 3.1175 
100 Lırrı CflalJ•) 1.6776 

ıoo "'''C'ff rrank. 28.~171 
ıoo .,,...,, .. 4frlm ·•' oo.ın~ 
ıoo H•nmırk tAlma1.1) Mt.3~ 
108 ~- tleırib) 2!346 
180 Oırahnıı C Yunan) 1 005 
ıot ,...,. ..... ,, -
100 Çekoslovak kuronu .t.167i 
100 Pnf'la (111p1pyal 

1QI lıhttl Cl.f.lttıtanJ 2~'8i '"' "'""' ,,..._.,, 100 l.fy fRumfn) 
..... 

lllfl l>innr ı \'uıın~lı,·) 2.4925 

• Makbuleye ~ 0.1100 l•vec l\uronu ııunı> 
tevaiaine aklmca mqru bir 188 Aubl• ıl4«""'f'll 

•ermek için evlenme. te~ 'ltikraıle 
bulunmuıtur. Kadmm 

olman ve kocums da t."r1111nı 1t.-
ti " ..ı_ .... d la H kk IVIH • Erıvru111 111 tt.&& 

yeün,qçn o yı a ·-, rurk borru r "'-la 

··~ -· ........... 
1erinden ~tır-

Buiiday :rumuflk 5.32,5 • i.34; 
Buitlaf lfaS1'4:e 4.U • 6; 811'4al 
sert U7,i; Arp• Anıdol dikn" 
4; lf~intek Urla G.tO'; Yapak 
Kasap..., U.29; ~ut 7llı 
;13. 3G kuruıs 

OILIN 
Bulday 1180· Arp• 93; Yapak 

ii; Koelı N. Tiftik il Al'yon 
7; Çavdar 60; Fas &be 30; Kut-
yemt 8' 

OUtK. 
Nilut 61 ; Sutam 3 ton. 

tt -VADi' 

• 
AMIRDKA 

(BGf 194/t 1 ,_.) f 
2 - Nihat. Mektep, lnciJUceyi en iyi 6treten bir mtlelaetediı. Almanca •• l'ıaauzca t1ıt1,.tt olarak mtltehaa 

,.. muallimler ıarafmdan Btretilir. MUU terbiye n lrilltOre IOG dwete ehemmiyet nrllir. Aile aya 
yaptdrt'. lttltaphanelırl mtlkemmeldfr. Kıa ft erkek beden terbl,..ı n sporlar taJebenba Hele 

.. x 100 Jletre bayrak yrJTlfl: 

1 - Gaıi lileli takımı 2.34 '97 
dakika. 

2 - AııkararUcU takmıı, 
3 - 00-. taknnt. 
MUaabakalarm neticaiııde yU. 

lllcWere madaJvalar Yerihnfı ve 
pqvp benbi•-te tuntfte Anka. 
n."tl\C!Q GI puvıcla birin:! ola. 
11all f,...yon klöplflftl 11 ... 
'llJttJr. 

ttkt1suntUQnU ~eder. Lile kslmı denlerine anmam olarak dclnt clenlerl ahterilir. 

MtJHENDIS KISMI: Amelt ftnuad=-~=:.aldne Te Nafia 

KAYIT GÜNLERi: Yat~:-!~ ':":r-:-5 _. 9·00 ._ 
/'pi~ ~ İfÜllPI'' · 'WI :- •• ,...•·1,,.hilir. 

2sısıııs paıarı~.ı .ana tıtanbuı Sır kalllron dıvrudı 1 
klef6ıiHI JIGfu lldllrwle lop,.,. ,.. 
·ta11 ll'll prelJN 11c H66• f lualları • Dün Utkudar • Kmkh yo. 

, ..... feci bir ....,_ bzMı 

Ankara Yoksak Ziraat t.nstıtüsU 
RaktörlUğUndan: 

CiNSi 
ıJam'9 
Sıkfl ••b81ı 
&ele .. Rıllf 
\ne kadın fa1&1l"ıl 
Barbuttye kırmrm 
Yetil rısub't 
Kır domatesi 
Sırık doqıateııl 
Do1nıllıt biber 
Sivri biber 
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RAŞIT RIZA - E. SAJ>I TIK 
TIYATllOSU 

Ba ıeee Tepebatındı 
KAYNAN! (Votl11ll 3 p1rde) 

l11elr tue ıo 
lluı yerU 70 
Fındık küukla 12 
Pıadıt to 20 
Ce-ril 27 
KerP 6 

8 
2 

12 

• • ıs 
t 
5 

Bu )'il A.abra YWmek Ziraat BnatiWaüııUJa mraat \"eteriner 
faJdllteelne kız ve erkek. ormaa faktlteelne )'a1ııı& erkek pv&a111 
f'tıJı, paralı ,atılı ve ,atım talebe ıJmacaktır. EnatitUye )'UJla. 
bDiatt lgln apbtakl prtJara U)'JDÜ prektJr. 

1 - Türk tabilıetaDde buJ•mmU. llle maunu olmak ve ol
.-ıa lmtlbıamı nrmlt bnh•nmak, (Tllrk li8eJeriDe muacUWll 
MNıU VeklletlDce tumm11 eCDtbl u.ı..m ~lerl a· 
bil olmmr.) V.,a IDlvenlte ft1& Jlbtk bir mektep memnu bQ.. 
hmmılr p.rttır. 

D - CD.lftnlte ve ,ekllk •ktep1erdm aaldeD pleceJclerln 
ta11a11ı.r1ae psn Jl..,ı mnıflan b1'al ecllJeoüJerl Jlakkmda rek. 
terlllr blv ~- , 

m - llaltittb'e pecek Jatdı talebeabl JaP 17 dea lllil n 
• dla J1111an olımıa. NJJauıl taw. ;rlUllek 1.11 bJdma 1llilı 
dlllldlr. 

iV - l"ll'lm Jlldl ......... bedm JraJllJIJIU W lliJamhk• 
Jan ........ tam ~11 lılr ..................... Rapor 
Dlla1111ı1ıil BDIUtadm wıa maat, oma, wta._., mldlrltlkle
rllldell ~k olunqr. Bu nUmpeden blPa ı••ıealr ra..,,ıar 
bhl.UW.. 

v - ~UJJt paJaa JU mı il* Dd u •e,.. 
nhlea aathk ve aatıamtıt ~ ~ 8*lelderl. 
.... luuti biden k&bW,.ual ptenml,.ı.bı BDltltlden l1L 
lllt lreliltr. 

vı - Ziraat fü11Jtallne .... taw. bir cleYlet clftlJtiDcle 
-.., ..,...,_ ......... • 6j ~ taw. lmttbua tl
bt tutulur. 

8tajdaa ...,. tal1' h •llllle llUUI denJen devam c
lltllltıll lclD "8 ._..._.. -ftdfak "'mm prttsr. 8taja mUd-
1'1'+ De talebe,J8 30 lira Qbk wrlllr. Yat.at JW panm o1arat. 
gitukta ........... .._ td6e .. ,., ._. w lpneet ele r.nau. 
Ulce temin eclilclllf takdiftle teUlerlDe 1N 80 Ura verUma. 

,-.J !!P ~ •ı;ı--.1& 
llqt,lııı.ır.r. (Hususi) - Parti -------------..;...1i~..-...~,...........,.._. ____ ._...,.ıı"11~~.....,--..... ......,. ~..,. ta'baHm\ 

............ W1& ~ ........ Japılan 

....aarz ~ hkJaadı, ~ 1llln11DtJ9 ıGn DO • 
terUktea tudlldl bir Wf1etmme ........ ....,. slnıek l8t.l • 
,.ıer, yukarda yuıh ullıt raponmduı bqka llle ~ olpnluk 
cUplom11mr veya tudikJi 6rnelderlıdD .,. sıtlfu teaJmeJmaı, po
lil V8Ja belediyeden alacalr•an hU.Waal Jsliıclmı qı raporunu 
orta ft lblelerde s&'mDt olduklan ukerl denler bılrlrıadıkl elı. 
llJebwDeJerini Wettrvek el JUllarlle 11•e1klın pullu bir di. 

!"llf!iıhiz' Profesör Hasan 
Tanimt Hataydaki eeri 

alarma devanı ebnek· 
ym .-ı..ar a.,.1anca 

· r ~oda ınillt mesel• 
bugiinlin mevıulan et· 
h..lka biJ bnf.,._ ver .. 

~lhın miicıcWe u. 
da ıCS.terdiif yilbek 

lığı ,.e BayWıblann .. ~ ..... -·t 

• 

Jekce Ue '99 8 tane totolrafl& Mıllkte ...... Aüanda naat 
Ziraat BnltlUlll a.ttarlqtlDe mtlwt ...... .,..... dllek-
çelerbıcle lıaql füllteJ9 lraJıt olmak ~ ldJdilmelldlr, 

JX - Pulau W)'& 11111111 clalnebu1e pu1Janm11 oJaa "8 JUbr 
diki maddede ,..ıı ftl'&k lllflllnde olml)'l1l dilekQeler mutar 
dllUcUr. 

X - Param yatdJ talebe aJmm•lrta 1driDcl " lllr•al•l 
mıcldede JlllJı veüalarla VlkUDde bal Y1ll'IDlar aramda pek 
1J1 tlereceU Ye fen kol\Dld•• olalat tercih obmar. 

XI - Vetmner fülltllıl tülll mlddltl 1lu •td• Wlmm 
J9Dl lıabaı tcllleCek talebqe fUDll ohlü u.. bet iıenecllr. 

XD - a.p ~ &)'rica pul llndermeliclir. 
xm ... ,._ ....... 111/ ...... /939 tarlhbukm eJ)l

lln 80 ._ d9dl ,..,_. bdardır, Ilı den llOll1'aki mtlracaat. 
- bbal ...... ,. (mll) (111'1) 

inhisarlar U Müdurluğunden : 

VAKiT 1 a 
Dun ' arın terco r • IUll.ılk lcl11el ... -" ..... ., ... 

il ....... ....,. 
Q ............ .. 
•• Ohta atmMI 9"'tt . ~--
• T""919t ... 
ft O.•.-ıee 

..... ........... ~ 
" ao ,.._.. 
'il 

• • 

• • •• 
" • 



1939 30 Ağustos 

·----·--·' Ankara caddesinde Şeker 
Emniyetle 

kullanabileceğiniz 

Hastallğı Olanlara Fazla Şişmanlıktan şikayet edenlere: 
Kirallk kat • 
ve odalar 

t ıAüstahzarları 

piyasaya çıktı. 

Ankara caddesinin en hfikırr 
noktasında, Orhanbey hamnd 
kat ve oda olarak kiralık yerleı 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği . KANZUK Glüten MA 
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi - KANZUK GLüTENGEVREat (Biscottea) • KANZUK GLOT 
PJRJNCi - KANZUK GLÜTEN FlYONGOSU - KANZ~K GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. Altındald ilan biirn· ınfi 

raraat. - Müstahzarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak H a:zarlanmıştır. 

Kanzuk Glüten 
ilan 

lstanbul 'lildycli Galata 'l\'ıifus Mc
ırluğundan: 

Galata Mahmudiye cad. 17C 'No. da 
' uran ve Ri:cnin Sandıktaş köyü 

? //. "31108 de kayıtlı llyas o{jl11 

ta z a ı 
1 

fi ıseuin isminin //asan olarak tas. 
Fazla şişmanhğa istidadı olanlar için en mükemmel 
Umumi depo: DNGBLIZ KAtN Z UK 

rejim müstahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şişmanhk yapmaz: 
lıilıi lıakl.ında nc~inci lluk11k Daire. 
~inden verilen 19 A!art 939 1'. z•e 

ECZ AN E S i - B eyoQlu, ISTANS UL 
lstanbul Perakende Sah§ Yeri: Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu . 

. 101/4 ıS ~·o. lır ilanı uctirmckle me
ı/en1 J.an11n11n 2C ncı nıadclcsirıc tcu-

fıkan ilcin olunur. 
IZMıR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 

(300~1) ~~~~~~~~~~~~~-------------11!'1••-----------------------~ 

Y~N i T[SLiMAT ------ Beşikten mezara kadar sağlam 
iLMül-IABEgLE~iMiı ve beıaz kalan dişler 1 

Ankar palas-lzmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yu,·asıdır. J{onfor, temizlik, uc:uzluk noktasından Anka
ra l 'n.lasm fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışcrli olduğu gi. 
hi nc-ffo yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı. 
ıaalhancyi havidir. 

' ., •• ~ -.:ar.. ........ .....-.... ....-... ...-.. ....-.... ...-... ...-.... ...-.... ...-.... ...-.. ......., -,,:' ---~~ 

Diş macunu kullanan
lar birçok tecrübeler

den aonra neden 

iN 
de karar kalıyorlar? 

Çünkü Radyolin: * Dişlerde ( Kü f eki - Tar 
r e) hmmlün e lmkAn bırak 

ıaz. l\lcn•u t olanl1arı <IR 
tritir . 

~ Dişleri mine tahakaıuua 
izip hırpalamadan temizler 

DA~AYUKSE:IC. c pnrlntı r. 
r Ağızdaki mikropları % 

rA iz , DAblA ~y ·~~~---~~-::.vo---::kn~t-·ı~-:-;·et:--'ı c~ö7ıcı~ü ...... ru~.r·--....-.-~_,,__--1111 
~ Diş ctlcı·inl l>c<>lcr. di~ 

VAK 1 T ŞARTLAR, T ~ M N r O~ Ra ·ti ııastallklarrna m• n• olu r. 
lğız kokusunu keser. 

WOLANTS~ BANK-UNi NY. 
Ne.. Y:ıı:ın ve TQrkceye ccvfrenln adı 

Siz de sabah, öğle ve akşam, her 
sonra günde 3 defa 

Snyıla Kr,. 
J Kader ( Vollerden) Asım Us 208 15 
2 Olıruıııy:ıd oyunl:ırı \'ild:ııı Aşir 

3 l\ılcrnns Tcrr:ıs esrnrı (G:ılo pın'dcn) G. V. 
4 \ ıısosl:ı\'yn SC) :ıh:ıl noll:ırı A sun Us 
5 Ş:ırk Ekspresinde cln:ıyet (Chrıstıe'ıfen) V. G. 
6 Eıruo;k \':ızosu (Prosper Meirme'dcn) llııydnr Rılnt 

7 Her memlekette birk:ıc gün (\lıılılclif rnucllıflcr'dcıı) 

1 :w JO ilan kemece rııczkiır konşimento nıiindı· 
30-1 20 rec:ılının kırk hcs gun z rfııal.ı rırnh. 
112 ıo lslanbul Asliye ikinci Tircırel k<·ınere ihrnzı Hizıırııı:ııı ıı \e ilırıı 
3ü0 :w llalıkr.mcslucic11: 93!l/ıu:ı cdilıııecliiii lı:ılılc lııı ıııiirlıleliıı lıiııı 

ti4 20 Süleym::ın Sıııli Tosun ve şün·kiı- rnınd::ı kon~imenlonıın ıpl!iline k:ır.ı 

~lımcı t::krem 352 
• sı Girc•soıı naklhııı ııırılı:ırı l:ır:ırııı. H·rilı•rc,lliııiıı iiç ılef:ı rrsnıi \C g,ıH 

~~ dun deniz ~olJ,ıı·ı iıl.ın inin Aıık:ırtı resmi ıuızclrh·rle iliinın:ı ktıl':ll' \'l'l'İI· ·------ Kullanınız 
\':tJHll'Unuıı hirinci scfl'rİ) le \'nkfıkc- ıniş oltlııi(uııthıı kı·yfiyrl !İl':ırcl k:ı 

8 Son korsan (Fon 1.ükncrde'den) l·etlıl Knrdeş Ji6 
9 Kafk:ıs hikAyclcri ( K:ızbck'ten ) Niyazi Ahmet ı:.w 

1U ~on Ehlis:ılip nıulı:ırebeleri ( Kollıns'len) Alımcı Ekrem :.!i6 
IO hiıtlcn 11•11111.ırın:ı ~iıklı•ııcıı l.n. ııı.ır- nıınıııııııı ı;:ıs inci ııı:ıdtlcsi ınııeibin. --------------------
20 t. 

l 1 Fııthol kaideleri Nüzhet Abbas 40 
kalı !) h.ılyn deriyi göslcrir 21ill3 .,o, ce il:in olııııur. (300~01 

l O lu 27 temmuz 1!'1:19 ı.ırilıli konşiıııeıı- (1:J739 t 
~4'~ to 7.:ıyi olduğu hilılirilılijlinılrn ııınh-

SAHlBl : ASI M US 
Basıldığı yer: VA.KIT Matbaası 

I o ' ı - . Yakıt KitapeYI 

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

FOSFARSOLU; DD{le r bütün kuv v e t şurupUarından ayıran baslıca 

hassası; devam Dl bir suırette K a n , K u vvet, iştah temin etme•• v • 

ilk kuOOananıaırda blBe tesirin i derna1 göstermesld"r. 
o 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini ha;zdir. Her Eczanede bulunur. 

Dün ve yarın tercO
me külliyatı 

No. .U-40 4 cü .ert 

3l Rasin kiUUyatJ 1 V 
32 Metafizik 

S3 tsaeııcıeı 
34 Kadın ve 9ı>llyallaD 

35 Dtmokrit 
36 Dinler ıarit.J 
37 Filozofi ve uııat 
3d Etikı 

:!:J H eralll!t 
44l Ruhi mucizeler 

Dün ve yarırt 
ı tercüme külliY 

7 aa seride:• 
6l'ti/.i' ı.ııap 

6l Vik<>ntun blumil 
<>2 l~cn.c'it U. 
63 Liıa 

f 64 Evhh\ 

1 
M Ciizlı PAmuic harbi 

l••••••••••••••••••••t•••••••••••~•••••••••••••••••·-· ı;6 Bizans tarihi Si Senyolbcoı Ayıupa 


