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Yeni Yugoslav e1çimiz 
Belgrad, 30 (A.A.) - Türkı. 

Yenin Yugoslnvyıı nezdindekı 
ilk büyük elcisi Tevfik Kii.nıi' 
llcJgradn gelmiştir. 
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1 lngilterenin Vaşington ) 
setirı 
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Vaşington, 30 (A.A.) - lti • 
matnamesini takdim eden yeni 
İngiliz büyük elçisi Lord Let • 
hian, B. Ruzvelt ile bir buçuk sa. 
at bir görü§mede bulunmuştur. 
Bu derece uzun bir mülakatın 
misli yoktur. 

lDAHE E\'I: Ankoro Cnd. lSTA~nıır.• Tl'lı:r:ır: VAKiT- Posl:ı kıılusıı: 41i•Tl'll'frın· 2U13 f\'nzı). 2l:iiO ılılnrl'l -
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Alman tayyareleri, Polonya hududunu bir 
çok noktalardan tecavüz ettiler 

<!afer bayramı Hitle~!n emrile bir.~ayh husu·si 
mudafaa meclısı kuruldu 

Dün m·emleketin her tarafında •1 . b .. · 
büyük tezahüratla kutlandı lngı terenın ceva ı dun 

E~:y:~:; ı ı ~-~ 
~azan: SiM US 

lf·u ·~~;;~~~~rı;..n 
"rıbı :r sulh yapacak mı? Sulh 
\ ~a~~i teşkil eden devletlerin 
~la tun cihanın istediği gibi 
~ rırnızın üstilnc ölüm ağır. 
~~ "e karanlığı ile çöken harp 
~lcllsunun uz::..u bir zaman için 

llıasına razı olacak mı? 
liitı . 

~t· erın Avrupa milletlerini 
ıces· ~ h ı ne olursa olsun mutlaka 

1'tı a~be sürüklemek için uğra~ 
~1 iddia edemeyiz; zira bu 
~ a fikir ve hareket ancak ve 
~ak bir çinnet eseridir. Bila. 

k.\Jrnan devlet reisinin bugü-
~ 1a~ar yaptıgı işlerin seyrine 
~~lızamına bakılır.sa yüksek j 

ll11, kuvvet1: n adesini gör-' 

~~k mümkün değildir. Bu mü
~ e Vaziyetteki büyük teh!W 

~ ;e _rağmen c'!aima kalplerimi. 
:ı.ld llııt veren bir noktadır. O 

11 e her ne pahcsına olursa ol. 
'1 harp yaonıelr istemediğini 
~tıeltiğimiz Hıtler. hakikaten 
~Cakve devamlı bir sulha razı 

~ d mıdır? l\fonle"e." bı1 su ıı. 

~ı-e~ t~reddiitsiiz bir şekilrle 
~· ·: dıyc cevap veremiyoru? 

1~ın? 

~iln ı l d kU Bitler. harp istemiyoı 
\~ •• 13Ulhu da nü ister gibi gö
l>or~Yor. Galibr biraz dn. kor. 

"ı1: b-" ~ııruten zaferle çıka~, ft 
İlJ~e Yine kaybetmiş olaca<F 

l.liı:ıd ekıe beraber kati bir sulh 
~eve hatta Alm~va rl.,' 

' su Alman nasyonal ~ya. 
\~! l'efüni için tehlikeler görü. 

. - .. • 

lııön-1 orduyu 
tebrik etti 3v:~~sJe 

, Londra radyosunun geçen 
pazar sabahı Türkiye. 

~ nin de bazı ihtiyat sınıfları si
l> lah altına alması yolunda bir 

1 
tahminden bahseder neşriyat 
yaptığını ertesi günkü nüsha

> mızda bildirıni§, bu hususta. 
> ki mütaleamızr da ilave et. 
miştik. 

Radyonun ve ga?.Ctelerin 
buna dair ne§riyatı dün öğ. 
rendiğimize göre bilhassa 
böyle buhranlı zamanlarda 
görüldüğü gibi halk arasında 
hemen yayılmış ve maalesef 
yalnız menşeindeki mahdut 
mana ile de kaln:.ıyarak orada 

~ bazı ihtiyat sınıfları denildi. 
~ ği halde burada umumi sefer. 

~ 
berlik \•armış şekline sokul. 
muştur. 

O zaman da scylediğimiz gi. 
bi hükumet memleketin is. 
tiklal ve menfaatini müdafaa > 
ne zaman hangi mikyasta ~ 
hangi tedbiri almayı icap celi. ~ 
yor.sa onu yapacak. seferber
lik, hatta harp mukndderı:-~ 
nu da atiye t:ım bir itimatla 
göze alacaktır. Fakat. okuyu. 
culnrımız kendi mur.itIC'rin. 
deki tabii hayatla istidlal e. 
dcbilir ki ortada bugiin böy. 
le bir seferberlik kararı yok. 

duna yeniden dört muhtell! c!.. Yarşova, 30 (A.A.) - Alınan 

)J.~tten tccavuz ettikleri .haber ajansı bilcllriyoı: 
vcr JUyor. Diğer taraftan AL 
manya • Polonya hududunun 
bir9ok noktalarında Alman ve 
Polonyalı hudut muhafızları 

Bugün Baat 14,30 da Polon. 
ynda umumt seferberlik iUln o. 
lunmuştur. 

(Devamı 10 rttıcuda) 

Fon Papenin Alman 
kolonisine nutku: 

Almanya için 
bahs olan 

mevzuu 
mesele 

Britanya dünya i mparatorluğunun yambaşmda 
yaşamak hakkmı haiz olup olmadığıdır ..•• 

lstanbul, 30 (A.A.) - Anka. 
raya hareketinden evvel yaz 
bayramı münasebetiyle Alman 
kolonisini kabul eden Almanya 
bUyUk elçisi Voıı Papcn, blr nu. 
tuk söylemiş ve bu nutkunda 
ezelim le demiştir ki: 

Almanya için bahis mevzuu 
olan şey, oir şehrin veyahut bir 
mıntakanın mukndderatuıı hal. 
!etmek deği1, fakat, sulh ve re_ 
fnh 1çin de tariht gnrpll vazife.. 
slnl görmek Uzerc Avrupa kıta. 
sının ortasında, kendini ruUdrlk 
kuvvetli bir Almanyaııın, Br.L 
tanya dlinya imparatorluğunun 
ranı başında, yaşamak hakkını 

hıı.ı :r. olup olmadığıdır. Ortaya 
konan bu mesele, medeni dttn. A.1m411y{ntm Ankara Elçisi - ~ ı as,, B' · k ti ı..·ıa· ~· . ' f"I y:ıyı, en .Ucra köşelerin~ kr.Jal', 

lr !lı.ron~.ı soyalizm rejimi ikt i. ızım a ı.:ı ıP-ımız, l' ı -
Fon Papen 

'lıarı~ evkııne geçtiği zaman Al- li Müdafaa memleketin kU. 0arsmaktadır. 
1ı ada rn·ı ı · · y • R • l • • çUk bir bölge~inde kısa bir - ----------------------
· lıı; .. ı yon arca lŞSJ.Z var. en l ar ıs e ç ım lZ talim tec.nı'"mesi için ~·ahuz ~ ~ • ) B 'tı.a.~~un memleket şiddetli biı " < 

llt-du. 1 ~uhr~ içinde JOv;am - - bir sı~ıf eri askere ç_~ğıracak. ~ en l apo n aşv e-
~. l:Iıtıerın !ptida Başveka. · tır. Bır buçuk ay surecek o. $ 
~'lla. eonra Cumht'ITeisi malCa . Dün Fran~ızReisicumhuruna lan bu talim, tamamilehazar $ k ·ı · . b t 
:\'eti~lkrna.ı;ma bu buliranlı va. ;.:> ~ haline ait ~utat ask.eri faali. l l n l n e 11 ana l 
''ku '.\'ardımı çok olmuştur. •t• t • • d • l yetlerdendır. Askerlık kanu. 7 

t~ t:ete _geçtikten sonra da bü- 1 ıma namesını ver 1 nunun 14 üncü maddesi her ~ 
~t>,,.d~retıni A!mnn milletini bı• iki senede bir azami bir bu-
' .. 1 b Faris, 30 (A.A.) - Bugii•ı Türkiye bUyUk cicisi söyledi. "Uk ay sürmek üzere he.veti < 
'ı... Uhrandan kur~armağa ~ ' l're . saat 1,30 ela TUrl,lycnln ycc! ğ.l nutukta demiştir ki: ; vekile kararile hhazcrde da. J 

'• IR bulmAP!\ sarfetmiştir ~ ., -~:jı • .,t btiyUk clı:isi Behiç Erl•iıı Frnrı. Buradaki vazifemin başlan. < vet yapılacağım söyler • 
.... en J"it~cr bir b ç yıl sız Reosicumhunınn mer::ısiml<> grcı Fransız_ TUrk münasebet ~ 

(Dcvcwu S ..,..c) • iliınutnnmesiııi vermiştir. • ( Dcııamı 3 füıciı<lc) 

''Çin meselesini şanh bir 
halledeceğiz,, surette 

(Y ::ızıSl 3 iııı<'ii 1 
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Vatandaşların 

P~~~~!:i~ Tophane cinayetini Vapurla yolcu nakliyatı tamamen durdu lentJ8l<etimızden r1arp masuııyeb 
•. Büyük ııünler ııöımüı. bü- • ışleyen suçlu geçen aklıprenses kim VOklenac 
~~ ı.-.::: .= °'t.::.::r:..i; ·; Beklenen postalardan v~1ı1r'qlnı1..-t .... 
:U.caeı bütün tarih boyunca ~- Evwlkf alrpm, Tophanede h ıle Bai clacla ptti 
ı . ,_ . 1- __ ..ı_. ı 111 ci b k D Uııldl haberler ...... 
enu~-. nqeaıy-, ~ti! e,enen nayetla laldi...ı, dtbı a er yo Anu.,.._ ltwlwnu Jra' kral meYCUt ih~ 

kabriyle yapm11 bir mille- adliyeye hıtibl etmif, ıaunun ilk alleala• ... ıup Pre.- s ela .Dl~ ır..eyyal 0 
tin vebn. bir milletin temkini Emin IOl'gU,_ Qekllmlıtir. A. RacU. dQa 1&ball.kl S.aplc 1 tllteri1' malü~tteydl. 
ve eoiuk kanhhiı. günlerdir Sultanahmet 'tJrlacl aulh cea K d • d b J Al · 

1 
ekıpr-Ue .-..ı.1ze ıelmlfUr. ~ a...a..a- Nezareti 

dünyanm gözünden bçmayor. mahkemesinde ;-apılan IOJ'IU - ara anız 8 u unan man vapur arı ...-.-r . 
Sinirlerin gen1diği, rublarm bi. sunda, katil IUD!an söylemi§ • • Preuese Irakın Şammar a,ı. ~ konup.n sal~yettalt bir 
rer harabe halini alcbiı •• le . tir: Bu, nar lımanJarına dtıca it retl felll Şeyh Acll Alyaver Ye 'lllbakere kapm bentlz 
çemberi içinde iltik~doi: •• -- Topbu.e4e Danmn kd. l:J e f k&Ubl refakat etmektedir. YI ..... değildir. Almt':ıya. mani 
cak günleri ıüktnetle. hiç ha· •esinde otunı.Torclum.. Cebimde ltaı1aıı ve Alman tUeplerlot::ıl muatuaaı 1apılıp JapılauJ~L •U •lJ•ll bu ta.u. onu:· ::* ıörttşmelere h~ 
yale kapılmadaQ IOjuk kanla bankadan aldıgım 260 Ura , 1 ... limanlarımızı terketmHI n tı •e1a aeferlerla l&IYedlldttt preueı, ı.ma•l1Ie ıtr~b ~ t ,..,. laumlir .. DM 
karıılayan ya1mz cumhuriy•t dı. Abbas aıaaanıa Uzerlne a lL mutat zamanlannda utramaaıa. bakkuada hiç bir reıml mallaıat st1mlft1r. ~bir ifa4'1yle ..ua lem 
Türkiye.si olmuttar. ... ra Dırütı. sındaa sonra, ~Yrupa u, vapur veraıemlflercllr. MUH k17afetJ7le epe7ce uza ~ ı.kamaktu benlls 

.. - Haydi kumar oyı:ıayahm!,, lu yolcu nakliyatı tamamen n dlk•att ceı~ Iraktı atlrıı:ı. ~ P1atlpk IRIJOl'dU· 
Dunyblllll en sanauyonel ha. IXdl. durmuttur. TeehhUrlertn siyasi vasiyet reisi gezinti maksadlle Londra. M. Bitler IU zamanda 

xrieri karpmıda asabına bük. O)'Damadmı.. · .&bbu oyna Her batta Anupa ıımaaJarı dolayıslyle ~~akkat bir za ya kadar gittiklerini, abvalla tem~ edecek bir ullıtmA 
m~. akli~ ile _hlc:Hleleri mam için ll1'ar etti. Bu - ile lhaaliımm uum•a mtınts. ::ıı 1ctn oldu5u tahmin •d1L IOD k&l'lfıklıtı dolv.ııille ... m. nu tutacak olurp. bM 
~ eden bır eamıa !\neak ka•ıan tut111tak. Jılahmet ve sam •bpreı tef~lerl J'&pan ı. ktedir. leketlertne •öıımellte. cdd1tllla. ki tarillte ~ 111Wltl 
~~~n .. aldığı büyük tecrü- biraz ıonra da, ağabeyim !.::c. talyan kumpayuının lfOD haf. 111dltazam eeferJerlne deYam rıar Mı- mıharrtrtmlle .., • ._ .... t J(llıjjlta .._ #1 
!Jeler, buyuk karakterler, büyük mal kaTpya mUdahala eıtller. ta hiç bir vapuru gelmemlttlr. eden 1aınız Romanya vapurla. mııtır. . lllve edebilecekttr. _.., 
ınaan nıhuy)a mGytZenes!ni Hehmet Ue Abbas tl&erime ptı. -.vv,Jkt ü .. m Umammıza rı4ır. Bunlar da yalaı& Plr.e H PNMea mu harp İWıfolarak ~ 
muhafaza eder. 01llll ettiler. Bu ııracl& 11 ... t ,.ıme.. lcabeden Bocll isimi! tıtede1'17e7e ıtı.ıektedlr. Yat Toıoe ;. au.::;!; !anan ._.iıi •. ·~ bir 

Bu IOD giinlerin sinir ve pei. vuruldu. Fakat. ben vun:..tt.dım. ltalyan yolcu vapurundan da Diler taraftan Karadenlıde hareket etmJtı:::':e a p= ·t~ ~ 
.colOji ~~k & Abbas da, ıöterek tahYeden JıJo bir haber yoktur. Uo ıun bulanan l>lreok Alman,.. ltaı · 9 lr m Un ,._..._ •. u. 

aanlarla brp)lftmı. Oolarm. d- çılofordu. Bıcatımı çe'll:Um. Ar. tnel aeımıı clmuı lktlıa eden yan tlleplerl tamamen Butıa.· Şeyh Acıı•ın aılretl Musul .. 1, -Onaft ecfelfM M .. .,., 
ham eanabilecek büyük kan kasından yetlflp vurdum. ılell. Pran1ta bandıralı Te6ft1 Oot1e rlataa Jlmplanada topJanm"- •arın~ b\llullak....,. lfl ~ ... 
tufanları, medeniyet alemini medfn nasıl vuruldutunu bllml. Tapuru da hlll limanımıza var. Janhr. Bunlar bir htıl'P "lluuG ~ bJdllJ ·--· 
bir~Mral>e yıimı haline koya,. 1orumı" mamıttıt. · da yolda veya yabancı ıulard~ Franaaya ıldea ticaret "1aa lltlilyulllar .... _.. 
caIC çılgın düıünceler hakkın. Bmlnln 7&raJadıtı iddia olu. B1l ~ acenteleri alL bulunmamak için 701Jarına de. heyetimiz döndü yetlnl 1'lkleyecelr taraf 
daki fikirlerini c:linlec:lim. nan Mehmet Be10tlu haatahL kadar makamlara postaların nm atmeme~tedlı1'1'. Fransa Ue 1aptrt111uz veal ~- 1çln bir manevra oJma1111!. 

Son hir Wta içiado 1:iu 0.- nesinde cnmUttUr. Diler yaralı , , , , / caret aalqmaeuua Part.te mil. ,,Jtlll&k. '9l'iDe "g~ 
,1 j8 iiz.-ı. kendile• Je ör" Abbu teda.S -1tQUlaa'1p-. llyer IOrat sakerelerlnt 1apaa ticaret tıe ylllt., Y&rlt eolr bll)'llr 
tüğüm vat8ndatJarm 111m:tal:: Jllllla te•ldf ..,.... Q• yeUmllla &salan dtUı .. bah teh tar d~cak bir ~ 
lan ., 7Wbn d,_ a4lt takibata bql .nılmııtır rlml1e, tlftıdtltl'dtr. ~mı tt•$en ba.-mı 
miif=bir..Jl .,:: b' e lerl ı•çı•n taıı•matname Re)"tt"Ni8,..-lll'awd1AJB•ran etmek lr.-JIJ7I• ..Ul9 l,t •. 
biliyor. ..,. Vapar bkeletinde ~ gttmlJtl~. lngtftere Ue yapae~ Bir tarafm Hajıl.cl,.m • 

Vı lam . . kac:lllla tecariz tıaııı reni ticaret anı.,..., ft Manbld mUakereler. 
önilnd!k~~ •. eeleri,~~1 Mehmet adında birisi dun, için mttzakerelerde bulunacatr. ~1'1': clter ~ 
rcketı:1 h UfUD dm ~ töprtınon HaUo vapu:-ları leke. Sanal okulu mezun· larına alet varı' • lardır. ..Malnıl ve Matıtlkt" elilf* 
ı: .. e . en ki ~r r ~ ~J_· leııfnde Meliha adınd& bir b. hilincle k~ak lebllndııı•r'f 
~xn' • roman11& UC'" elma kal'fl ·~•:az haretetıer. kat orta,d 'konulan .e.ılilt~ 
~· ait linm •.=.'dM"m~t~~'•; 
B~ harbin ne olduiunu, bir Unde yakalanmıştır. lılaarif YektuttJ ıan .. t. Qku,1. Vekilllil ıtaJ1er Ur-. .. Mıt 

~rbın. ne]~~ mal okluiwıu bi. Suçlu Bultanahmet birinci lanaa Ontımtısclekl den tılı bL tmtlhana t&" l tutarak uıl td. 
"un mılle~ ka~. vtizuhJB, ıulh cen mahkeme1ıne YerlL tmdu ı~a yent bir kıs. Yer. ro~a ıeçlrecekttr. latllla ·ar 
~tle tayın e~ ıman küt. mlştll'. mek bere tetkikler 1apmakta. amell, tahriri Ye tıtut oıao-• 
lea• tasavvur etmiyorum. dır. San,.f; obl11 Olrt tmen lhtL ur. 

Harp m,ince on• ne aibi KuaClenizBe pd~ yacmı ll:arfdı•ak bere tlcreUe lmtlllana Slrmek ıcta iki b amıun açıtme11 mtmuebetlle ,._ alıe ürelete ~ 
malzemeye~ olduiunu. fatma var stajyer otretmen almacakbr. ou~ 71i s~a~ erlik ya uı at '8rt.. ıar poeel Hm•nmn•Ja bula"" ~ ld, bünun i4}111 en 
ne gibi teYleri yok ettiğini ga- Karadenlzde şiddetli bir fırtı. Stajyer Gtretmenler IOID bir ta. tır. PolaiDJa buldli'alJ Ltvuıt..,. • ..mı, 7aer feydeft nveZ, 
yet uıta bir tekilde hesap edi- na IJllkllm sUrmektedlr. KU<:tlk llmatname haaırlanmıttır. Bu Bundan bafka VekAlet me raDda mtıbllef bir ..,.,_ ftl'IL YI ._ ~ llıere 
yor. Bu reüet hetaba onun in. dentz veldtl sefer 1apamamak. talfmatnamere göre ,1mdl1e ka. zun taleh. e atelye <:mak vı mllttr'· Zlyaf1t:t4 ~ak t111- '/b ...... .., a'Tdf/ Mr _. 
san kalbi ..dece acıyor. Ve sa. ta, bDyUkler de ancak teehhür. dar ıtajyer olarak calıpn Ot. llet almak ballımındr.a lıendl. l'9 ta.nan .ı. Po • all8ll ~k. bmnm ela 
:nimi olarak tekrar edilen söz lerle 7ollanna devam etmekte. retmeııler bir tm•1"'1n geçirdik. lerlce 7ardımda ilulunac.ıtlr. ...,..._ .......... B. uwldf delili llakul n Maılllllll 
ıudur: 411er. ten ıonra uıl o·r •men kadro. Yardım tlcretl blllhara it n. VoJI* mlaaflr1eri tem,ıs - mubalremelerl 

.. _ Harp olmum, yazdt o. Dtııı lstanbul liman relallllnı ıuna dahil olrrll1ılardır. llyetl dlaeltlldltten ıonra lıtD ~· emııfyetle clökUJeeek bir k 
ı yapılan bir mtıracaatta Uo sılll Her etere yılı ıonunc!a llaartf dlıln4en tahlil edll8'!f' ......... tt beWt)!9 Nlll oL ransm akdhıl kabul ~. 
r . evvel Samsundan hanket eden .. ~ ...... blt8n da,,UUW .. ı ________ .....,.. 
rôat bu aıcıma liarc:ibadabld 200 tonluk tlo motorden bir llL OG t 1 1 1 n· . 1 1 al tialı --~ llanket ~"**~-:.~un ber almm~ •11mrıım1ttlr. re men erın 8 11 1' er ... mothl•rle ~ ftPCll1IDI Memnu mınta :İıı -.. • • bi Jllpan Bu hGllUta tahkikat cpdma'll:. y 'I ~. 

"i: !:t ::::!ir.do. tadır. Umanlar: oorul uttur. alrahnda yani kararlar ...::=. ~-::=. ..._ gren artist 
mvalum harpten ı;.,. Ş.aaandıralar boyanıyor ti ....... mekta.-~illi 

JDlmLl ha1Jec:lilebileceli lstanbul liman relılllt Uman. diri, Uma nW. ._. ~ 

~-. --.. ~.::e ..!= ::!!:!11:..,:~:=~ı::: Teftiş neticelerine ait raporlar öğret- ._ u.. ı:: tmatt. (H...n _ ...... 
~bl. ne de.~ hfr .... larak köprUye yakın olan iti tL mana ı·mza mukabil• okutulacak ...:·:: . Jaetraltı lfljı ClvaltM& 
.... pJrJ;nl binDirliıden mandıra kırm1117a bo1anmışt11' ~. tab dahilinde laiyıl)& 
a&üYor. Sıra ile dller btltUn ıamandrra. llk " orta tedrlaat mıeaeaa. "wealırın teftilllr ZI · 1 -..ı;,,.,_~ tan ft fotolraf ceba il 

• • de kCStU, w.mr Cle bi. lar bo1anacaktır. ae!erbıde vazife &Orea ~ı. naktmda bir fikir l&hlbl.olaldi ~~ ~ :=-1~ ~ 
ililMlen aplıhk bulu,or. leııleı1n tallflllalan llk te4rl. •elarl n teaklt e411ea aok...ı&... ~- ba....::JllllJJODOU B. 
""~--- JiaklCmiJa 1d-I- dü. iki ki•i ağır yaralandı atta 1'11 lolacle btrkaO 4eta. orta n tulıllı edebilmeleri toln mtl. Yolllrlııo ile TUrk talll..-ııı!!' 

.-!L! keft.1!-tuul~...11 n , ,.. ka.. tedrlaatta iM Uo 1114& bir kı4eJD fettlflerln ver"iklerl Tapı Polonya tonmololu llyaf.t a. ._.... bQvaMal B. 
- U191i 1US11G1 va. ~e; 0 • :ı eşr.ı~ 90 8"'- ıammı almqa bak lruaıılllll rıumd& ..._ l»lr -.tut l&vlJe • -,--m ha,te ~. da oturan f()f6r Ali ile vem,e. bir •....U 4e llaulf aıldtll::.tib. ... PolOD,... JlıWp -' ,..... SeNI ... """' Porj Buılılll" .....m ne m.r.ek oLhi- hir 8akin1erlnden Lia.ır whofi. Gtretmelller mtlfettlfld tan. eratından okul ftareı.rUae i01'. ilttrakte ..... -~. 1.-.-.~ 

ı:..s;..._ :...! bi!b.-... r l 1.1- t. ._1_1 ... ....1:. ı :-- fından tetut edllr,oek. dir derllmesbıe karar verllmlftlr. a-. a..L& 
~ •.Y• uqvı-. ra- UK.!a .:avga euuıp•mn· a..ıpıa lftfettlfler tef~ıdlal 19&- ~ma IÖZ plişl etmlt ve '!'lnuJP Ta&ıdbta -s&e ba le 

r.t.Uli, lıGniyetl i- '1" ,ri bıçakla muht~! yerle. taktan IODr& 'netice llakbD~ Tefti' rapc.ru:. · öjr3t• ... ., ıe - Pot•n- ao.tluMmı ~ raberlerblde ı.r 
miilamalia ~ et- tinden ağır surette yaralamlf- raporlanm Maarif mldlrltlt" t&ro.fınctan ""!:und•k:an toata olduıa um *ti 91~ ctı- Nrartıa; w 1krPritt 

• B~nu artık o bir hie me- tJr. . • , , .. Ue Vetllete gö:ı1erı:Qtkte1t.. imza edilecek vıe ok•l clOIJU~ ·~ ml-..eY .... IDt ~ .. - Ddm Olclafd halde Dtell'al~ 
); hlr hetap muadele. Bundan Detb • .. oyde Veklletln Tercllll 7ea• tara. da •aklanacaktır. · yet nrmflltfr. Bıı:?& valim.•••· fPıda Mr AJIP binmff"' 

e koymUflur. tokmanm frmmda yatıp bl. -ar Wllipt lglJMte Cl9V&P au mmtakap PmJj 
müdafaumı adece 'tıuı kundura boyacnı Şevket L Anadolukaftimda tir. tıeac1dit. fot.ıatraflar Mm• 

"Sreçİc:İ bir heyeean halin- 1e arkadati' Mustafa üç lira bir illanekt ~ Perte•~ Cama l'lTODA: cllr. · 
,,------· etmiJor. Y-.ımıanm "Jacak me.leeinJm kavp et- ep > 31 Ata 1 Eylll U .Jandarmalar. ---

zarurt fUb addediyor. m•'!lerdir. Şevket bıçakla Mus- Anadolukavalmdakl ilk okul ~ tçlnl'aar = bir muvaff~ nı maJHeeteıtlıt ~ 1Dml4d 
"yazi bir btiyete ina. ~fayı omuzundan airr .arette binam Killi lllldafaa Veklletl. c( 16 recep l '7 recep ele •~ .::;;• 1lllf, )'!~. 
imıyor. • -a~hr.ıq, yalcalanllllfbr. ne alt oldufunda teali& edil. 1- hmr 118 b111r Ut =et."'..:: ,el6*. · 

un için vatan~ .. ce- • mlştlr • 1 -~ ' .. ..:..wı ..te.....1. a.11-- lamdır. a1~ \.a:. .... bul ...... -~ 
P d do tü nkıtlar ""•' " ı•atl tlll1l1 _.......,. ~ .,.... ıır ~ ı&.- uaı........_• 

fmda olup biten hadi· ençere en ş tık okul için IUratle yeni bir SeklJi ~ r~ taari 22U80 ~. ~ •rttllt bclln1i. 
dül')"aDll' en IOğuk S.hnatomnıkta otttr-... ,4Ji.. binaııın yapılmuma batlana GI• '' 1 1 :il kiısi ll,aret ~ .U llilft .e~ ~--
si~'~ alıyor. nin km 15 yasr.lda Kadri!e cakbl'. Bina. liri ayda tama~la ôtle t ! i~ A iN Bu b.ıta nı ....... aıaıı. • Mggm,. enı• ._.._ 

. o en doğru hatbhareke- oencereden bakarker eokaia nacaktır. İnlaat llanal edllinee· tta:lı .., .,, ~ ı ıo ilk '* be9lt t.nlre pWtlrtb .... -. Mt _, 
tüt 1Wl ~na çok~ kanr dütmüş, ehr-mmive•l: eurette ye kadar tedrbı1 .., iki ay e-· · ~'-"' ! ~' !~ :!f 1:: Yunan '1Gba4D ""U:D1umdaD _: ttlla4ea haki.,.. tuH 
,.,.,İİAİfr-· va"E.lanarak hastaha-eye bL binada yapılması için mU..ade r.:. • ·.o 11 11 ' 1-' I tabalık bir bllle ert e1ıtı ta • len rilülf din ---

SADPI ERTFM dmLnı§br. almmıetıt. rlhlnde tzmlrde beklenmektedir. m~ teYkeclllm~ 



r 
• IJI 

•• 
t• .. 
t· 

- 3-VAKIT 31 AGUSTOS 193~ 

BLJYLJK TDRK MOTEf:E~KIRf MERl-IU M 

UBEYDULLAH 
EFENDiNiN NESREDllMEMI YAZILARI 

B' Af f ' h •• k • •• f' d · Yaradılış~anberi Türk, yer. 
_ 1 _ ı r man gaze esı en uz Se iZ gun geç 1 1y0r y~zünde ve su üstünde adem • 

Farmasonluk 

•• Namusuma tevdı olunacak sırların bana Berlin, 30 (A.A.) - Diploma. ni devamlı bir esasa istinat et - rasında mevcut münasebe~erin oğlu.nu Tanrı kuvvetelri içinde 
tischo Korrespondanz, Alman - tirmek ve iki memleketi alaka _ yarattığı siyasi hnkikatled bir gôsle:<li. "A." ı, kanlı doJu diz. 

söylendığini istemem, çünkü ... " Sovyet paktının 1'cnüz tasdik e . dar eden meselelerin müşterek takım manevralarla yok gibi ıgös. ginler içinde ej~rha y~ptı. Ka. 
Ben f ı da d -T d O d y • d"I A dilmemi§ olmasını ileri sürerek . d termek teşebbüsünden vazgCGiL dırga~arma denızJ.~r ca~ıye ol~: 

~~t ~rmason a~ f n ew ~'!1· yarda ı. 1 A b" r hC'l'l~ l ~r Vft· bu muahedenin kıymet \'e devam. hallini derpiş eylemek azının e mek lazımdır. Bu manevralar ö_ Bastıgı tepeler duze!dı. Geçtigı 
~! sır arına va ·ı ım. e a. pa 31 ed.;.a l~~.e eı~ı:.czlım ? a- hlığını şüpheye düşürmek yolun. bulunduğunu da anlar. Muahede tedenberi yapılmış ve Berlin - yerlerde kaleler, burçlar, hisar-

>.r milZ <ır t. ..ıoc.r sa.on ara gıre- d b 1 .1• F;>.. h be im.ıa edileli ancak sekiz gün ol- tar ayaklarına kapandı 
,,as l k f lef ") A ba 1 •· c · , y h d"l"k a azı ngı ız ve ·'ansız a r- Roma mihverine kar!JI hep akim _ • ıı.~ r va ı o um. ca mez erdı ..... .:oc.p cc a u ı ı 1 • . t k"t d k d" k" duğu halde bu muahedenin isti - k"lmıc:tır. Şı"mdı" u·e bazı m~ha _ Kılır ve kalkan çagında as. 

"'la • ·ı d l "eli 1\1 1 k y 1 d·ı·-· H erını en ı e ere ıyor ı: ... ~ a :r _ 
~ ernnıyet ettı er c sır <:.rını ı " ~srJr. J • ,.,,u ı ıgı, ı- 15areyi tazammun ~den hükümle. fil Alman _ So'\•yct paktının tas. k~rli~e, d~h~smm. ay~nlığrnı 
l)a Us~.ma ~ı tevdi ettiler_? .. ~istiyarılı_-·~ ~''"·~i rilni kaldırdı- . B~··pakt i":~ edileli henü~ SC· rinden istifade edilmiş ve Polon. dikini şüpheli s:-ı~nsızlıkla bek. doktü. Del~klı demırlen de na. 

Yır, oyel bır §ey olmadı. EgerjgındaJ& Y~:ıııdıler mason locala. kız 0 un ~~mu.:tt r." ~uahedenın o. va meselesine miitcallik bfıdise _ mus ve fazıletle kullandı Fakat 
~c bir •ey olsaydı ben 0 sır:a rmcb r..kabir]e hembezim olmdk kuma.~ ~ulf~tıbm ıhtıyharded~n her J !er gözüküyor. Mezkur mahafilin . .. .. .: 
~f ı~ d N J l b Jd l V A kes .... orur kı u mua e e ımzası Jerin son safahatmdan Almanya böyle yanlıı, düşiincelerin tehli- ~~. devırler~e de ~unguyu mert. 
~..ı· o amaz ım. amusuma yo unu u u ar. e vrupa- d . ' ~ . . t" y . Sovyct Birliğini haberdar etmek- kelerine nazarı dikkatini celbet _ lıgın bayragı halıne koymasını 
ıi;._"11 • olunacak sırlt.rın hana I del aıadei fikir teessüs edince. anınhadmcrıy~.~~ırm~~. 1~ ;nı te bulunmuştur. bildi • 
. v1 cnd""" . h. . ç·· k d • da k . t°f d mua e e mc nı en ı ı ara ın mek isteriz. T"" k de . ·ı·-· . arih 
tu b·ı·'~ını ıç ıst~mem. uıı- ı ye.

1 
·a ar oun n ço 15 1 a e karc:ılıklr halisane münasebetleri. Almanya ile diğer devletler a. ur nızcı ıgını t v~ 

~ ı ırım, o sır ..>aşkalarının 1 ettı e:-. " düşman övüyor. Haçlı seferle. 

lıı- tslarına da tevdi olunacak- Siı·1di su kısa m·Jkaddimeden l f b d.. b.. .. k teza r H ıtler sulh tan rinde nasıl tepeden tırnağa ka. 
~ f§a olunduğu zaman benim aı.I~,ıldı ki masonluk esasen ih- a er ay ram 1 un u y.u • dar demir ve çeliğe gömülü şö-
'ta Usum da lekedar olmak mu- tilalcilik ve dinsizlik idi. Bunün k k r m ? valyeleri, zırhsız küheylanlar 

tt ,~sına ~ü~e~c~tir .. Bun~ gö. a0:.c:.dei fikir var. Azadei r:;at. h 11 ti h t f t k ti d Or U yo U ' üstünde al ~uha camadanlamı. 
'iıı rnadıgım ıçın hıç kıı:nse. buat var. Binaenaleyh T.ürkiyc- ura a er ara a u an 1 ı.u ıı • ..ırafıı.1 incide). dan başka göğüslük taşmıadan· 
~. •rrrına vakıf olmak ıstc. de ",. ihtilalcili~e meydan var. i&..;ye böldülerse, Akdenizi de 
~~· Kendi sırlarımı bile taşr. Ne de dinsizliği saklamağa ih- Ankara, 30 (A.A.) - 30 A.. Zafer Bayramı en coşkun teza • içinde milyonlarca işsizlere iş oynak, cilveli çektirmelerine 

tan a"c"ız"ım · z r b h"" ti k ti d buldu. Ocakları çokta.nberi sö_n. hafı'f ve rıplak" kadırgaJarma 11·.' & • tıyac. ğustos a er arramııım onyo_ ura a u an ı. :r 
ıt dcnı"l n •ey taşınmaz bı"r • b ·· bütU müş olan bir çok fabrıkalıarm ıJja_ man yapblar. ı. e "'$' F ı w d Al dinel yıldöııünıU usun 11 Sabah saat 6,30 ve 7,15 te Af. lıttiir O .. k .. 1 . k arıtıason ugun esasın a • caları tütmeğc başladı. Alınan. yerin altı da denizin dib"ı de btl\· • yu un a tına gırme - 1 h . t ld - .. e memlekette bUyUk zaferi yara. '-'ondan kalkan B:i trenle mera _ , , 
ıın .. l .. l d· a a ıman pr o uguna gor , ..• J yanın ithalat ve ihracat rakam. Türkün kahra·manlıgvma !l:_ı.::t. \··ı goze a acagım şey er ... n _ı· • 1.... . b 1 d - tan Ebedi Ref AtatUrke ve Mı!ıı sim mahalline gelindi. H"tı :rcuu 
~ dir. ~'.nj1z. ı~:n {erı . ~ u~ma ~~';:ı Şef lnönün~ ve kahraman ordu. larr arttı. Diğer taraftan ı er tir. 

ti ... halde farmascı,larm hiç >o:: crılıne ·~r~ı ~ra e ec~ ya kar~ı en içten minnet ve say_ Tam saat 11 de İstiklal Mar§t Almanyamn elini aya~m~ bağlı:.. Dünyanın yakın zamanlara 
... 11,.. d ki b ~art " .ın mımarı azama ıman- · • -1 t•· b ı d Ell"d f ..;1 yan ve memelekete buvUk harp k d ·ı · d d _•..ı ~ '-Ye acma ı arı u sırra ~ l\ f" k. ld .. 1 ve heyecan içinde merasim !e ı e orene aş an ı · ı en a;Gla ' J a ar ı n övüş mey am varw. 
u ne sur~tle muttali oldum? ~ .r. 1 

• ırnarlı jzab~l~n d 1~ 0 
hu. ~utlanınaktadır çelenk abidenin bütün etrafını tamiratı borcu yükleyen Versay 1 - ,Yer yüzü • 

8U,...I h" · d d - ·1 ,·. rrunu ısr. er la ' 1 1 ır, erım, er · kaplamıc:tı. Baı: .. ta Afyon valisi muahedesi aleylııne §iddetli bir 2 _Su u··sıu··. ' " .... ıç yerın c ··~ı uır. ' . d · "" 
rarrnasonların kır'. elli sere. ·nc..son l.nlmcz, erım. Köylere varıncaya kadar bU. Ahmet Durmuş E\Tendilek tara. mücadele açtı. Al:nany~~ istik- Bugün bunlara iki er meyda • 

~--~ri sırları mırl.m k,,lınr '.. ( Doha var) tün şchiı"Jer, kasabalar, bayralr. fından minnet ve tazimlerlc ko- lfılini kaldıran mac.delerı ılga e~ m daha k"atı~dı: Denizin içi ve 
.~aı acıldı. Bunu kcndili!rı ia'"rn donatı!mış, ı;armzon kıta. nulan Reisicumhurumuz Milli tirdi. En sonra Avusturyayı ~ır havalar ..• 
'P~ı. Evvclind~n ır.uavend A ğ k "ld Jarı geçit resimleri yapmışlar. ~cfimizin çelenklerini takiben kişinin kanı dökülmeksizin ilhak Tayyarecilik az zamanda 
?._,; kilzibile cemiyete aldık. ya f esı 1 dır. 1 ~1illet Meclisi, Başvekalet. Parti etti. Südet Almanlarını kurtarclr. çok ilerledi. Patlayacak savaş. 
~.kırnselcri kabuli.i esnasında Be~iktaş - Fatih hattında i~- Büylık zaferin yıJdöııilnıU genel merkezi, vekaletler, vilayet. Eski hududu dahilin.de bile pa:· Iarda en ]ı::ork'unç akınlar; açık 
~esini taahüt ettirdikleri Jeycn lbrahimin idaresindeki An karada her yıl olduğu gibi !er namına mümessilleri tarafın. ça parça ayrılmıs olan Alm~?l~?1 ve engin nava yollarmdan gele-
11~;;ı ifa edemeyince tardet. tramvay Sirkecid~n geçerk~n bliytik törenle kutlanmıştır. Sa. dan çelenkler konulmuştur. bir yere topladıkt.an başk~ bu~k cek diyorlar. Karada ve deniz. 

~ Ctinden bunlar indclihtiyaç ?vram oğlu Nesim isminde bi. at sekizde Genelkurmay Başl;:n. En genç bir subay, Istanbul Almanya hayaletı de hakıkat !ha. de dünya iaıihine kaliramanlıl<. 
l°ıllck i.imi.idiyle dahil oduk- ri~i romorktan atlamı~, yere nı Mareşal Fevzi Çakmak ıua. ve Ankara yüksek tahsil gençliği linc girdi. lann en yükseği, en a!ılmazmı 1 

bu cemivette yardımdan dü§mÜ§, sağ ayağı kesilmi~tir. ka~larında birbirini nıUtenıtip namına birer ve Afyondan halk Bütün bunlar Hitlerin Alman- armağan eden Türli, elbette 
I turn bırakıldıktan baııka bir Avram hastahaneye kaldırılmıı- askeri Ye mülki erkAnın tcbrL namına bir genç nutuk irat ey . ya için tahakkuk ettirdiği muvaf- liavanm da en büyük kalirama. 
lte~ulicr namiyle tard mu. tır. kc\tını kabul etmiş Ye saat d:ı. iediler. C. H. P. mlimessili B. Rab. fakıyetlerdir. Alman milletinin nmı yetiştirecektir. 

c.C8i 3örtince dı~ıırıya çıkıp kuz otuzda hipodromda bütü:ı mi Apak'm çok özlü ve büyük bu muvaffakıyctlcrden dolayı Şimdiden içimizde neler var! 
tı~l'ata b~ladrlor. Riit.ün ır- ~h;ı!lömuı · nele ' · -müa.de e--ve-.üere takaddüm e. FUhrere minnettar olduğu da bilmiyoruz. Fakat şu, azıcılC za~ 
~ ll"lcydana çıkardılar. kerl merHlm yapılmıştır. den heyecanlı nutuklarrnr, kolor- şüphesizdir. mana,da çoli feY sığdırınıt ol. 
·}"I bul merasimelrini kelime. 1 /Jaştaıaıı 1 mcıcJtJ Mlııt Müdafaa mtlsteşım du kumandan vekilinin harekatı Fakat Hitler AlmanlıltıiçJn.,lier duğÜmu~a ·?en de i~.anıyo~: 
• 1e, duhul usulle!iyle, adım- r 1 N 1 S 1 k t arazi üzerinde tarif ve izali eden b"ırı· ayrı ayrı birer zafer oıan.l:iu Yamı. , korkun~ tecrube gunu ..ı~ c, ic.erid:: kılı~.. gürültülc. !erinde yenl bir deYrcye teaa \.Orgcncra aznı o o - ara. k . h .. t ·1 • 1 ı.:._ 1 

ıı.. 1 1 dur edi.-or . .Mensup olmakla ır_ !ından birliklerin muaycneslc. ço genış eyecar. ve gos erı ere muvaffakıyetleri harp ile aeğilse ge ıp ~tın~, ~~vvet e tmıuyo-
~· ' sa on arının duvarlardaki • d b ·ı sebep olan nutku taki11 cylemicı. h :ı..:- h rum kı T urk kartallanna se 'tlftıl tHıaı- ettiılimiz o:anJı mllletle!'L en sonra en ı;en.ç su ay 1 e. a_ ".11 de silahlanma, yani ar~ azır- ' .. • 

eriyle, iskelet kemikleriy. ~ v - ö tir. Sonra resmi b"'eçit maballine JA1 malar gokler ufuklar elele v 
'U8t . 1 mizin karşılıklı münaseebtleriı: lay kumandanı bırer nutuk s Y- lanma suretile elde etmiştir . .n...ı. '\., • ' e-
"d asıy e, çırağiyle, elhasıl 1 1 1 dl D Ut kip gidilmiş, Afyan valisi ile kuman. manyada ocakları sönmüş olan rereıc.:t.,bı .at eaece. kle .. r. . . 
.. en . r- h . 1 bidayctlndeııbcri birbirlerin! ta. enı şer r. . unu m ea dan vekilinin hczurunda evYela T kKu h h ı.:: k 'a:ıı ıp l[,e er f::ysıy e mu. nınıağa Ye takdir etmeğe zam~n Ankara garnizonu kıtaatı ile fabrikaların bacaları yeniden ur . §U, ıç şup e YOK, ı 

.~rr .. :casrisna1chlrcinrli·clsJa.ostı·ııdlaı·r .. K~o.er bulmuştur. En yliksek nta~- harbiye alaynmııı geçit resmi askeri kıtalar sonra izciler ve tütmeğc baı;;lamışsa. bu sadece ya.~baız kkartaibl. ve şahidın yetOniştilrcn 
·q yapılmıştır yiiksek tahsil gençleri, yaya ve 1 tU r· şeki'dc silali sipa. n:u re ır yuva r. ar, 

lt, sng-ır duydu. perrcrlikle mukadderatını idnre . . atlı olarak ı"ştı"rnk eden köylüler on ara r u ı b" d"kl • akl b' 
'"' . 1 . k Qayesinde olmus yann ın ı en uc arı, ır 

'

&u,. ettislniz bUyük milletin bahd Mısır askeri heyetinin de ba. büvii'k bir geçit resmi '-'apmıQ . rış erı verme ~· :.- kı I ki v · k 
illıı k ıdar ok11tlug·uııuz ıııer .J .J ,.. tur. ~~ı·ıyonlarca ı"c:c:ı"zlere bura- • r.angıç oyna ıgı .ve •un•e u • •• • bi..,ilıuez vasıf ve meziyetlerini 11 •" ,..., :ı :r \~ lııraktığı ııum.:ılıldcrıleıı ,. zır bulunduğu bu törende > r. lardır. lnrda iı: bultınmu<-+ur. Yine açık. hızıyle kulana~kl·a· ~dır. 

tııaiıttır ıı}nğrtlal.i ıı:ır~·a ıla •Fı yA<l ederek vazifeme başlaoıak tiklerin ı;cclşi baştan sonunn Bu suretle büyük zaferimizin ta kal~lan da 9~arp gayesine HaklCı Suna GEZGiN 
aı.:aıe şckliıııJe ) ıızılıııışlır.J benim için hususi .bir Ze\"k tcı~. kadar saygı, sevgi ve takdir ıra. 17 inci yıldönümünü büyük heye. 

ı:-.. F·A~ONLUGUN kil etmektedir. Gayretlerim desi olun coşkun tezahüratla can ve samimi tezahürlerle kut. matuf olan diğer teşcbbüsler'de A k d b • •• •• 
~ASI: MiMARi AZAM ~a~-:~ni;i ~r~:tzme~~!~:~u:.:~ karşııannıı~tır. lanmıştır. ~~~~~:;!tır~~~cnr:ki:uka:!~!i n a~a .~ .. lr.~OpCU 
~ KlM ? sandaki doıUuk bağlarmın bU. Yine bu s:ılınh harbiye oku. Antakyada 30 Ağustos top, tüfek, tank şekline girmış. olduruldu 
~bedi Süleymani hizm..:ıin. tün aahalarda sıkıla~tırılmaauıı luntln yapılan bir törende su. Antakva, :.ıo (Hususi) _ An- tir. :A. k 

30 
ır.. .) D 

~ '~rcdık eden amele dii:. istibdat eyliyecektir. uaylar ve t;•:ııı.; harlıiyelile:- J Hulasa nasyonal sosyalizm bu.. n ara, ,( ....,susı . - Uu 
ıı..'ttl'in bayramı tcRlt etmişlerdir. lakya otuz ağustosu fevkaH\dc gece sabaha karşı '.Aıtındaı;, ma. 
·ııı d Yevmiyelerinin azlı~m. Verdiği cevapta Relalcumbur merasimle kuthımıştır. Anavatan gün bütün Alman milletini harp hallesinde bir cinayet fşlenmf-;_ 
'-trolayı Hürramı Ehinin ri. Lebrun, bllhaaaa demtrt:r ki: Aukara, ~O (A.A.) - Zafer sınırları içinde bu ilk büyük bay için heyecanda tutan, bütün mu- Ur. Çubuk kazasının l\Iahmut. 
-ı· .. tı Clltrnda te~ckkül ettiği ıi· Medenl7etln ve be~criyetin Unyıuını ııııirınsclı<:tilc Genel. ram halka lilçiisiiz SC\"İnç vermiş- \'affakl\"ctlcrini bu heyecandan 

L .. ı l ocklc.ve~ bir reJ"imden başka bir oğlan köyünden amele '.Ahmet .,, ,•a. ,:h olmak lazım gelir. ttrak.kiaiain korunmatıoı ııtL li:urııı:ıy na:;;k:ıııı Maı•cşnl Fevz: tir. Musalladaki merasim mü - oğlu ŞUkrU, Çankırının Şaban. 
\;tt tc§ekkü)ü ihtilalcilikteo yen n milletin lstikllli preuL Çaknı:ık bııı;üu üJlc Uzcri Hclıd. kemmel olmuştur. Şt>lıir baştan. ~ey dcğıldir. Avrupada uzun ve özU nahiyesine bağlı Sarıkö;>tln. 
~ tr, bine bailı bulunan Fransa n cumhur ismet Jnüııtinli ziyaret. başa donalılmıştır. Davullarl:t devamlı bir sulh olursa bu reji. den cöpçU )lustafa oğlu l!a~anı 
~at İ§in bu ciheti kendis:n-: T\İ rki,enln ıulbu mUnhasıraıı lf: ?ı·clunun tebril< "e tazimle. halk bayram yapıyor. min hemen bütiin mekanizmaları öldUrmüştur. 
~t "': ~ldukça eski bir iıirn adalet Ti hürriyete mUaterıit bJJ" rlnı ~rzctmt~ ve Mlllt Şe! te. (l!.tanbuldaki Zafer hayra- birdenhre duracaktır; harp si. Vnkn şöyle olmuştur:, 
~-- k rçın uydurma ve yak.ıJ- =ı:~thumla anladıklarını ve bu. şekkıır \"e lıı.lmuk~bele orduyu mma ait yazılar 5 ind sayfa. !ahları yapmak iı:in işleyen fab. Katil Şükrü maktul ,töpcU 
~kii~u·~· Bunun asıl sebebi .te. oıır. idamelini temin fçlo de ~e-1 tebrik cylcmı~lerdır. r.ı•zdadır.) rik~lar. kapılkarlını kkatp~m~;~c- Hasan, arkadaşları Mehmet "ne 
" • Avru da Y h d 1 1 . kil D n flk S d .... burıyetınde a aca ır • a. dJ;r, H t l k k ·o.ı..._ · .. pa a u ı e-1 rdlerlnin emrettiği her ,eyı 

1
1 Daşvc r. e ay a... k "'er asan op an ara ra ... ~ 1 } .. L raf işsiz orduları meydana çı a.-m .. u o unamıyacak ac- rapmaia hazır bulunduklarını'l lrngUn öğleden evvel Genel kur.. S t R .

1 
ktet•: içmeye başlamışlardır. ,Yanla 

ti.. d kı y . J B 0 caktır. ovye usya ı e a ~ ·rı~ Ugra 1 arı• .Pe~sekü.- haUrlattınız. hte bu kaygıdn I nı:.y ~ioasında Mareşal F~~ı: enı apon aşv - üi ademi teca\'ÜZ muahedesi ile rında birkaç da lrndın vardır 
~, kurtulmak .. ıçındır. Av. ki, illi milletlmiıl 8011 aylar l- Çakn_ıat;ı .ziyaretle Cumhur~)'~· ldealini ka\·bedl'n nasyonal sos. Dir mOddct sonra l\lehmet tö:ı 
• ~ha1vamı knas ~ahudıle. çtı.ıde blrltiri?:e :.ıt'1a~tırdı n Jlliknıneti namına znfer lrn)ra. kilinin beyanafl yalizmin bu defa maddi t.<rt..inat tU Hasanla birlikte kadınlar • 

ıı... İçi arının atili tanıd*· onları tlkJı H· clr.onoml salıala. ınını tebrik etmiştir. noktaları pa !'ar~ılacaktır. Mem. alıp kendi evine göttlrmek iste 
~tlclldkendilerini persekütc. r111da aralarında mncut ana. icra Vekilleri Heyeti !l.znlar· Tokyo, 30 (A.A.) - ilk naZJr. lekcttc bir sulh buhranı çıkacak. ml~Ur. Buna katil ŞUkrO lle di 
ı~t di ?Yamazlardı. Ru, hl:- llt • l b6ilara 1o~ransız. T~rlL t:t. da ayrı ayrı Mareşali ziyaretle lar meclisi içtimaını müteakip trr. ğer Hasan mani olmuşlard:r 
~diııa·l'l•. olduğundan YaJıucL rlbinde Jtoi bir fuıl açacA\ö tclJrikte bulunmuı;:lardır. beyanatta bulunan BaşYekil ve Du yOzden aralarında kavgH 

~,'~~ lllalc !olunu açarı.k pet .. kunılte batta rabıtaların d:i hariciye nazın general Abc, §Un. Bu sulh bulıram nasyonal sos.. çıkmış, buna rağmen Mebmrı 
~ - !t. t b·ı _.. Dumlupı nardakı merası nı ıarı sövlcmiştir: va1izm için bir tehlike olabnır. ıtacıınıan aııp kendı cvına g5 • d·· .. ııuııaye vere ı «-.- il&H•l l&zımcetdlğini teslim~ " suı 

. "•u-_ıt"ıler ıı..ıu··tehavvı"l enternasyQnal \'a. tşte harp istemiyen Hitlerin - tllrma•tllr. 
• , •tU • - atTk ettl. Afvon, 30 (A.A.) - Bu sene ., d 1 ~ " 

"'-.:: • L c ' J d ha doğru tereddütlü a ım ar1e ŞOkrtl bo hale tcnıı bald :·'\ti l. n ner sınııa im Ye Dumlupınar merasimi her yıl ol. ziyet karşısınd:t Japonya, kcn i . . b d d 
()-.ıı k · · k t 1 ;ılmesı un an ır. kızmış, t.abaneasını alarak ar. 

ihfe İa - ))erse ·lisynniyıe )ci. ltılyın gazetelerinin. duğu gibi yüksek bir sevgi teza. yaziyetini na7.arı dik a e a a - A~m us ka1arından gitmiş, Mchmedi ı l~ tin.at ~dt-n kralların ie. hürüne vesile oldu. Parti genyön rak müstakil bir siyaset takip C-

;ı~~~ halkı kiliseden, h·em Slhifeflrİ IZlf llfdı kurul üyesinden B. Rahmi Apa- decektir. Japonya, dünyanın te - . evinin etrafında dolaşırk·· 
~tta l'l Usanrfırdı. Dinden rtoma, 30 (Huauaf) _ İtalyan ğın bulunduğu Hkilctlcr ve vilfl- rakkisi için, Japonyanın vaziyc. devam edecek olan Japonya, Çin ~öpçU HUscyin dışarı cıkmıştıı· 
~ ea ... 1~ karanl:ır hep maıon. gazeteleri vaziyetin ~k rergin yetlerden gelen lıcytlerle Ank~- tine karşı do:;tane bir anlayış meselesini şanlı bir surette hal. GözU dönmUş olan ŞUkrU B 
~\ı~;lllClllar. Bu suretle on olmasını naıarı dikkate alarak ra ve 1.stanbul yüksek tahsıl zihniyeti gösterecel< memleket • le gayret cyliyecektir. Hükumet, sanla kavgaya tutuşmuş, 1 <ı 
~lleu le.urunu miladi irin- altı 11ahi!eden fu.la intipr et _ gen<;lerinin bütün vilayetler par. !erle iı; birliği yapacak fakat di . enternasyonal vaziyet karşısın. bancasını çekerek ateş et!!l 

~~lulc hayli yol aldı. miyeceklerdir. Bu karar. ka~ıt ti, halkevi mümessilleri ve ci ~ ğer memleketlere karşı çok sık1 da yeni milli organizasyonu tak- öldllrmliştür. 
~t l' :ulC, Yahudilerin ha§. buhranına düşmr.mek için veril- var kaz.alardan gönderilen heyet hareket cyliyecektir. Milletin mü viye edecek ve bilahlanmasını in- Katil yakalanmış, cUrmUP 

0 da da pek çok i!lerine mi~ir. !erin de İ§tiriıkiyle 30 ağustos .tahcretiylc değişmez siyasetine ki~ ettirecektir. itiraC•etmlştir. 
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e e 
şahitl·k 

çocuk 
ha eme sonunda babasının 

serbest bırakllmasını istedi 
Ağır cem suçlularmm oturma - Aha., dedi; bak ninem de 

yeri her zaman kaim bir seyirci geldi! 
tabakasile çevriUdir. Elleri biri- Uzun pantoloniu ceketsiz ço _ 
birlerine kelepçeli, ba.zısmm sa. • cuğun gösterdiği kadın mütema
çı sakalı karış karış, bazısının 

ütülü pantolonu bıçak sırtı gibi 
mnlıkfunlar; k~er.ini bir sirk. 
te seyreder gibi etrafını çeviren 
halka, gurur, istihza, ynhut acın 
dıran bir halle bakarlar. 
BugüJıkü kalabalık o kn.dar 

fazla idi ki, her .zaman ba§larm 
Ü7.Cıinde, koridorun l~ kalanlı
;i içinde, görrneğe alıştığım §im. 
şek pn.nltıh süngüler bile görün. 
müyordu. 
Gala:balığm sebebi, her baldo 

geni~ alakalı, yeni bir cin.ayet 
muhakemesi olacaktı. Listeye 
yaklaştım. İsimleri gözden ge • 
çirdim. Gözler.im bir yere takıl. 
dr: 

Suç: Katil, saat: 14, Yenidir: 
Şahit Ali, Hüseyin ve saire .. 

Biraz düşününce hatırladım. 
Bu muhakeme bir aile faciası i. 
:li. Adı Hasan olan bu adam, üç 
çocuğunu ve 12 senelik kocasını 
ı.şkma feda ederek sevgilisinin 
"JeŞinden giden gözbe~ği karısı. 
1ı sokak ortasında göt;rsünden 
.rurnıuştu. Şimdi de işte ağır ce
a.da idi. 
Kalabalığı yararak yald~tnn. 

.. atili muhaltcmesinden evvel 
~örmek arzusu içimde doğmuş _ 
~u. Günden güne, a.5ina olduğum 
.mhkfımları gözden geçirdim. 
' şı kasketli birısi arknsmı dön 
ı · tU; bu mu idi acaba? 

Bti aro lmlnbal:ıhü kendisine 
"'Ol açan bir küçük baş n ri dOğ. 
u utandı. Jandarmanın ha1d 
l:ıltosunu minimini elile bir ya. 

ıtcrek incecik sesile: 
- Buba, buba! diye seslendi. 
Arkası dönük, başı ko.sketli 

"lahklım kafasını şiddetle çevir. 
ı. Esmer, m:ıhzını tavırlı biri i

:i. Her halde acı vakadan sonra 
üsbUtün ç:ıtıkla§mış kıılm knş. 

''l.I'ı afünda, simsiyah çerçeve i. 
ine gömülmüş gc.zleri bir ışıkla 

"larladı. Yanındaki arkadnşmı 
mıursamıyarak ellerini gerdi: 

- Sen misin, Ali? dedi. , 

diyen ağlıyordu. Çatık kaşlı, ba. 
f:l kasketli katil fazla bakama -
dı. Başını oğluna çevirdi; ikisi 
de tatlı bir sohbete dalmışlardı. 
Fakat şu jandar:manm ikide bir: 

- Açıl! ihtarı da olmasaydı!. 
:(. .ııı: :(. 

Uzun pantolonlu, ceketsiz ço • 
cuk tatlı bir Rumeli şivesile an. 
!atıyordu: 

- Cuma günü idi, galiba, ma. 
pusaneye gelmiştim. Babam Ha. 
sanı istirim, dedim. Ama bırak
madılar. "Bugün kavuşma günü 
değil. göremezsin,, dediler. A. 
ma, ninem sana vermem için ka. 
ra ekmek göndermişti. Kapıdaki 
adama sana versin, diye bırak -
tım, aldın mı elrmeği? 

- Aldım, aldım; yavrum! 
- Buba, nasıl doyuyorsun, o. 

rada; paran var mı, ki? 
-Eh i§te .. 
- Kardeşim Gülizar geçen ge-

ce bir ağladı, bir ağladı ki.. Ni. 
nem ile o kadar uğraştık ama, 
bir türlü susturamadık. "Ana, a. 
na, anacığım,, diye ta saba ka -
dıı.r bağırdı.. Encek, ninemin 
"dandini,, ninnisini bile istemi • 
yor, artık!. - .... 

Çatık kaşlı başı kasketli katil 
hiç bir sey söylememiş. sadece 
gözlerinden nkn.n yaşı demir bi
lezikli elinin yen:ne silmişt .. 

Çocuk rastgele konuşmasına 

devam ediyordu: 
-Buba, sahat ne demek? 

- Ne gördü ise, makemcye 
söyleyen 53-hattır. 

- Y aaa ! Öyle ise ben de sc • 
nin nnama nasıl bıçağı vurdu _ 
ğun.u, beşi birlik gibi bir yara • 

nm a.çı1dığıru, oluk gibi kanlar 
fışkırdığını söyleyeyim mi, ki .. 

Adam duralad:. Birden oğluna 
ilrkek nazarlarla baktı. Sonra o. 
muzlarını silkti. 

- Şahit Aliiı! 

Mübaşirin sözleri merdiven -
den aşağı savrulduğu zaman kil. 
çük Ali koştu. !çeriye girdi. Or. 
tada parmaklık arasında oturan 
babasına bakıp, gülümsedi. 

- Sen bunun çocuğu musun? 
- Elbette! 
- Babana şahitlik edecek mL 

sin? 
Ali belli. ki. dtmindenberi ka. 

fasını yoran bu f:Ualc kati kara. 
rını vermişti. Başını arkaya doğ
ru salladı: 

- A a! 
- Peki öyle ise, haydi git! 
Ali bir adım attı, sonra rei.sc 

gözlerini kırparak baktı. Mahke 
menin üzerinde uyandırdığı ür • 
!:ekliği zorla atmağa uğrnşarak: 

- Bubam kabahatsı?.dır, dedi. 
anam bizi bırakıp kaçmıştı hem. 
Bizi bubam baJrordı. Anneme o 
kadar yalvarırödı. ki.. Ama, o, 
gelmedi. Babam da kızdı. 

Ben babamı isterim. E\•e geL 
sin artık! 

-Haydi sen git bakalmı. Ora. 
smı mahkeme düşünür. 

Ba.şr kasketli, çatık kaşlı ka. 
til Hasan, kırmızı hapisane oto. 
mobiline bindirilirken, ba.1rnı ge
riye döndürdü: 

- Ey Ali, diye bağırdı. Bu 
pazara nıııcnlc gclın olmaz mı? 
GUlizarı dn almayı unutmayın! 
Soğukta ninesinin sıcacık elle. 

rindcn medet uman uzun panto. 
lonlu ceketsiz Al; arabanın ar . 
kasından seslendi : 

- Olur buba. c.ıur. ~ana tütfuı 
de getiririm. Nihat Şad 

- Benim ya, nasılsın? 
Uzun pantolonlu ceketsiz ço . 

uk, sıranın ayak ucuna cömel
i. Babasının yüzüne iştiyakla 
a.kmağa başladı. Sonra clile ka. 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 

hbalıf;ın arkasında çarşaflı bir 
.. adını gösterdi : 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 
dişlerinizi fırçalayınız. 

... - ~ ··~ "' . . . ..~. 

mayacaklardır. Binaenaleyh, kö. 
yün erkekleri Vang Lung'u git. 
tikçe artan bir saygı ile saydılar. 
Ve artık onunla kcru:lilerinden bi. 

n 
' \ ıt•et ımıkıi/11/1111 lm:rı11111. 

ri gibi değil de, bir büyük evde Pearl Buck 

ı 

= 
ÇevDren 

i ıbrahım Hov 1 

ra.şıyGa~. bir indsan,.. gibi konuştu. * •••••• ••••-•~ ... ~" 63 ••••• ••••••••••••....--' 
ar. e ıp. on an .. aizlc para nl. dam o~duğunu, en büyük oğlu 

1
., 

dılar. Oğullarım, kızlarını, evlen. 
dirirken akıl danıştılar. İki kişi bulunduğunu; oı:a lıizım gelen p VAK 1 T • 
arasında bir tarla sınırı yüzün • ~oyleri yapmak icap ettiğini, ken 

disinin arta kalan!ardan. istenil. 
den bir anlaşamomazlık, bir kav 

meyen, çırak çıkanJanlnrdan bi. ga çıktı mı, bunu hal için Vang 
\UO:\I::. t .\t\lFESJ 

r...ung'u çağırdılar, ve kararı ne risilc evlendiği giLi, bir büyük eve 
giderek dilenmek ihtivacmda kal- 11 olursa olsun kab:.ıl ettiler. J 'Ylıll 

Mtnıltl\ıı 

tclnc/ı 

lltmfd• 
dışında 

155 Kr 
425 • 

B" k. 
1 

., masın diye ona bir kadın seçile. 
r ır va ıt er :1!'il·~ıe meşg~I ol.an rck evlendirilmesine baş göz ol. 3 •>'lılı: 

\ ang Lung, şıındı bu vazıyetın. masınm 7..amanı geldiğini, zir" 6 a> ıııı 
wo 

tl<!tl ~ 

den m..:mnundu \•e ~ir ço': işler. "lğlunun zengin ''e elinde topra- ' vııtııı 
le oyalanıyordu. Yagmurl'.U' mev ı ~ b 

1 
b" _, • l"urıtedeo tialı.ao dırııS• 

IGUtJ • 

. . _ • . . ·~ u una.n ır auamın çoc•• r·ıl 
sımınde yagdı. Bugdayls.r fılız b 1 d - .. d d"" .. dil ı-.·ın •Yd• o1ıua liurut du~oıuı 
verdi. Büyüdü. Kış geldi ve Vang uB~n ugunul hl!:I\~ en LU.~Lm _; Poil8 bırtıjıne gırrue.>en )erıerı-
L h 1

.. .. . .. ınaena ey . ang ung oı:; ,. 
:ıng _ma s~ unu paz.~ra g~tur • na zevce olacak bir kız aramaya ·~da )~imi~ be~m ıcuru) zam 

dü. Zıra, fıya.~la.· yükselınceyrc ıcoyuldu. Ve bu, hiç te kolay bir •ııedilır. 
kadar mahsulu saklamıştı. \ e i§ değildi Zira Vang L • '\boıır knJını bilılıreo rneli 
bu sefer en büyük oıYlunu da bir · • • ung. n j ıup •e tıılir&1 Ocrt:lını. aboOt' 

• ' 
0 

• \"am tabakasından \'C alelade cnı'" pıtra11nın J10 te t')'& b•nk• ili' 
lıkte aldı. t b" k d · t i d B" dl " t . .. en ır ·a m ıs em yor u. ır >·uııaıııa ucreııoı tdare ken " 

nsan en bUyuk oğlunu, bir "k" · tad t balı zerıne ,.ıı1• 
k• - k" . . 

1 
~ece, J ısı or a o urup, ar 

agıtta ı harflerı yukse : sesle k" · · · ·b· t h 1 ı 
k f 

e ımı ıçın ne gı • o um ar sa. 
o ur ve ı ·· kk b b • rçayı mure ·e e a • tın alınmasını. ve kendilerinde 
narak, başkalarının okuyabilecc. ne kadar t h b 1 d w -· l · b. k~ ~ d .. o um u un ug-unu 
gı şey crı ı~ agı a yazar gorUı· h l k · · 1 b ı . ~ esap ama ıcın ya nız aş arı. 
se, bu . ınsanın dnyacagı bır ifti. na kaldıkları ~ zaman Çing"e bu 
har, bır gururdur. _ış~e Vang tasavvurundan bahsetti. Fakat 

lürl.iventrı hu po11t1 muı.cı1nıı• 

~'AJi.ITo abone 11a:ıı11. 
\dres değı~tırııı~ u<"rı-fl 

<!5 ı.uruttuı 

tLA:r- Ct.:Hl:::fl.EHJ 

Ltıng da bu gururu, ıftılıArı tat. bunu nd f 1 b. u "t 1 
A . . • o an az a ır mı , yar· 1 

tı. zametlı bır tavırla oldugu d ·· •· • b kl k · · • ım gorecegını e eme sızın an. 
yerde durarak oglunun okuyuı:;u. 1 tt z· ç· ,. 1 b "t b" . ~ a ı. ıra ıng ın pcn: &..sı ır 

t ıcar~ı ıliıılrırının ~antlll> 

ıalın sonı1aıı ıtıtııırl'n ılAn ıal 
falarınılıı ıo. •c ıııı) 1 lanla 511 

a;uruş, dörıJuncO aaytuctıı l 
ıktncı •ıı tiı:uocude :t9 bırıııcıdı 
ı. bo$hk )'ıım ıı.ıısn·ecı 6 tırıı nu, yazışım E>evnttı, ve onları . ld - b"l"--2" j . . · . . msan o ugunu ı ııuı. 

kendısıle alay etrnıR, kendisıne A d ç· ·· b" k"" 
h k t t · . ~ k~ . 1 . ynı zaman a. ıng ın, ır ·o. 

a a.re e mış otan cıtıp erın, - . f a· · k besl d" - · 1 · a·. pegın e en ısıne arşı e ıgı 
şım ı. "b• d k u· 1 -. gı ı, sa a a ı o dugunu da bi • 

- Oğlan gilzel yazıyor. Zekı lirdı" 0 . . • d""..t; d""kl 
b. uk' d" ba- l . nun ıçın <..e U9un u c-
ır çoc ... ıye grış nnna kar r' . b"" 1 b" d .. 1 1 1 .. . . mı oy c ır a ama soy eme'· 

şı gulmek ıstemedı. açmak ta büyük bir tcsellf, ferah 
Hayır.. Vang Lung. böyle bir hktı. • ı 

oğl~ malik olu§~nu ~ir fevkp.la- Vang Lung masa.ya. oturmuş i 
dclıge ~tfetm~~ ıstemıyordu. ~n- konuşurken, Çing mUtevnzı, hür. 1 

kat, oglan, kagıdı okurken hıd. met dolu bir tavırla ayakta bek. ' 
detle: lcdi. Zira Vang Lung'un bütün 

1 - Bakınız. . burada bir hart ısrnrlarıM rağmen, hele onun zen 
\•ar.. n ın ugun a ru , onunla ken. 
radical şeklinde ) azılmtş !., dı fnı 'Gır tu{mıyarnk. aynı vi. 
ği zaman Vang ı ... !.n.g'un kalbi if. yede görnıcycrPk bir türlii huzu
lihardan çatlayacak gibi oldu. runda oturn1azdı. Binaenleyh. 
Öyle ki heyecanını belli etmemek Vnng Lung oğlundan ve aradığı 

dır. 

Ulb uk. çoıı denmıı . ı.;lişelı 
r~ııklı ılAn •erenlere 1) rı ·~ rı 
ıodırnıelı•r )apıtır fü:snıl ııiınla 
rın !>Uhlım • ıalırı 30 kuru~tur 

rtC.\HI ~I. Hl\l::'nE uı.~tı'ı .. :-
J\ l'ÇC' 1\ 11.A.Sl.A~ 

tiu dclıı 30, ı ı t.lelası !>O, o, 
dtfaM tia, dörl defuı 1~ n un 
delast ıoo ı.uruştur. l'ç ıylıl
ılAn verenlerın bir defıısı beda· 
vııdır. Uört satırı geı:en ılAntarıı 
fazla satırları bf't L:uru$tıın ht' 
!'Al\ ıedılır 
"altı! hem uu ruoıuı •luSı u 
)B kenti• ıdare )erınde, hem An 
knr caddesinde \.'akıt 'ı"urdı 
altında J\'EM ~ ı.Eı>Ul;-.i fHF.!\ 
llliın UOrosu .ılı~le ılan liabu· 
cıfrr. ( /Jııronun ttl~/c.nıı . 2n:ı'1.; için bir tarafn dönerek öksür - ı .n b h cd' ç· · j \ı1,1.,1an a s ınt:e, .ıng. cngın 

mck, ve yere tükUrmek mecburi. bir diltkatıe onu dınledi. Vang 

1 

•••••••-•••-•· 
yetinde kaldı. Oğlununun bu zc • Lung sözUnü bitirince de. içini 
kasma karşı katipler nr&.Sında "ekti. ve bir fısıltıdan pek az hız. -.wm11•am=!.:ttC11•mı•••-ı-:• 
bir hayret mırıltıs! dalgalanınca lı bir sesle. 0 tereddüt edici ı:c. • 
da yalnız: sile: Alemaar ~ınHması 

- Öyle ise deği.ştir. Yanlış ya _ Eğer zavallı kızım burrı·· 
zılmış herhangi hir şeye ismimi. ~!saydı, ve sağlam bultmsayrlt. 
zi koyanlardan değiliz!. .. dedi. ı 1 jr. bir şey istemeden sire vcı;ir. 

Ve dim dik ve gururla dura • dim. Aynı zamanda da minnetle. 
rak, oğlunun fırçayı alıp ynnhş rimi takdim .cdcrtlim. Fakat ne • 
yazılmı~ olan harfi düzeltişini, rede olduğunu bilmiyorum. Belki 
dcğiştiriı:;ini seyretti. de ölmüştilr. Benim haberim yok. 

lşler bitip te oğlu, buğday sn- Bunun UT.erine. Vang Lung «r 
tışı mukavelesinin altına babası. ::ıa teşekkür etti. Fakat içinden 
nm imzasını yazdıktan ve pH:ı. "'e"enleri. oğluna, iyi bir edam 
ıar qhııdıktan scınra, b:ıba c- ';u' olmakJa beraber. tir ba knsınm 
ikisi birlikte evlerine yollanılılar. toprağında. alelade bir <ciftçidcn 
Baba, oğlunun. büyüdilğUnU, a. ba ka bir hüviyeti bulunmıyan 

• 
1 - Aynaroz Kadısı. 

2 - Sekizinci ... 
•• 

RAŞl1' RlZA 
L. SADİ 1.EK TlYAROSU 

Hu E;ece 'l'epcbaşıııdn 
!\A \ NA:-;A \'o<lvil 3 Perde 

==========::=========:::::======== 
Çing'in kızından çok, daha çok 
yüksek bir kız. istediğini sö)1e " 
mcktcn çekindi. Dolayısile, vang 
Lung kendi düşüncesinden f8Ş • 

Le Mestriye ayag-a kalktı: ~ 1 - Bu adamı defedin iz. Ya. madı. §urnda bur&da ~onuşula:;~ 
, Iara kulak vererek. çayhaneler ~ 

- Pol, bana kalırsa Parise u z 
1 

hut polise haber verip tevkif et- kızlardan, ve kasabada evıenccc 
!İtmekten başka şimdilik yapa· T N A K 1 tiıiniz. Ben bu is.imde bir adam çağda kızları olan zengin adnrTl· 
ak bir şey yok. tanımıyorum. Sefarethanede bu lardan bahsedenleri dinledi. F.~ • 

*** i imde kimse yoktur." kat amcasının kr.r:sındıın, dUşüll" 
Pol Taveresko yolda otomo- 4 EH bu sözleri oöyledikten cesini, niyetini !,aklayarak ona 

aile öyle bir sürat vermişti ki 
1
sonra Bay Tnvercskodan ma10. hie bir y açmadı. . 

:endi de bunun farkında değil· diler. Konsierj bilmiyor. Doğrudan yorsun? Sen zannediyorsun ki 

1 

mat istedi. Le Mestrive'nın Zira bu kadın, keıı•li 1ı;oin =~~ 
:li. Fakat arkadaşı da makineyi Le Mestriye dedi ki: doğruya Romanya elçisini gör- Domnika ... " verdiği bir işaret üzerine Pol ce- kadına ihtiyacı olduğÜ zaman. ·ın 
ıiraz daha 'yavaşlatması için - Bununla beraber kazanın n ek lazım. Jan, gel." . - Ben şunu düşü~üyorum 1 ~r> vermekte tere~düt göster. çayhaneden alıp geUrrnek ıç ı. 
öz ~~ylemiyordu .. Saat sekize ı ~bahleyin erken o_Iduğu söyle· ı Fakat Le Mes:rİ?"e ye~inden kı babanız burada degılken, o- dı. Yalnız öyle dedi: ise yarardı. Elveriı:;Ii idi. O btl & 
~eldıgı zaman Pol ıle Jan Proni nıyor. Babanız Parıste tanınmış kımıldamadı. Hadıse hakıkaten nun malumatr haricinde bu i~i - Babam sabahleyin Biya. bi işJeri beceren bir kadı~~ ·ğü 
sokağındaki otellerine gelmiş 1bir şahsiyettir. Bu inanılmıya-:çok garip bir şekil alıyordu .. O ortaya atıp kanştırmaya!ım." riçe gitti. BUyGk oğluna liyık g? e;ği. 
>ulunuyorlardı. Bay T avcresko 1 cak bir şey ... " arkadaşını teskine rahşarak: Bu sözü söylerken otel sek- - O halde hepiniz iyisiniz.. gibi bir kızın :nerede otabıl ınn 
.mrada otoruyordu. 1 Pol T averesko şimdi ağlama- - Pol, biraz bekle. Bu saat- reterinin ve yanındaki güver- işleri yolundadır. ni bilmeyen a.nıcasmm Jı:~1• 

Fakat buraya gelince yeniden ğa haşlamıştı. te elçiyi rahatsız edecek kadar nant'ın yüzüne dikkatle bak- Pol arardı. Hafif bir seal : böv'Ie bir fş fçin başvuraill .. tiin 
h~yr~te dü~tül~r. _Rur~d? hiç 1 Jan _se:a~c.tha~e~~ t_~lefon et-, kendisini tanıyor musun?" ~ı~h. Sekreter ile rravernant i-ı - Öyle ümit edi.yo~~·" . Sene karlı, oldu ve Jet~ bu o:ı-
m kımsenın hıç hır hadıseden mek fıkrını ılerı surdu. Halbu- - Evet, canım. Romanyada ktsı de: Sonra tPlefon hızesını yerı. acrlrğı ile hükUm sürdU. SertiJcr. 
1aberi yoktu. Ne Domnikanın ki bu saatte bütün biirolar ka· bu elçi bizim evimize birçok de- - Ilny Pol, biz'! itimat ede- ne takarak: şı bayramı geldi. Yediler.ğ.~ krı· 
mektepten c;ıkıp gittiğini. ne de 

1 
palı idi. J<m ısrar etti: falar gelmiştir. bilirsiniz. Ağzımızdan bir teki - Şimdi artık polise htther Yalnız köy clvarmdıın de ~:ıngu 

fav~reskonun kamya uğradrğı· j - Raul Maseskonun evini - O halde telefon et. Yalnız kelime karırmayız." dediler. vermekten ba~ka yapacak bir sabadan da adamlar ~an~ 3.tlcıet 
,ı kımse bilmiyordu. aramalıyız." ~unu söyle ki baban burada de- Sekreterle Domnikayı elinde şt~· f:almayor.'' görmeğe ve ona iyi gttnlcı~ıdiler 

Le Mestriye gazeteleri istedi. 1 Fakat otelin konsierii kendi-1 ğildir. Onun namına Raul Ma. büyüten guvcrnant da §İmdi Dedi. ler dileğinde bulunmaya ., 
(Temps) ve (Paris · Soir) bu. sine iic defa bu isim tekrar edil.1 şesko isminde biri elçilik tara- şüpheye düşmüşt bulunuyor. Oda i.cerisinde ayakta dola - \' ona: sand~t. 
'Clda masanın üstlinde duruyor- diği halde höyle bir ndam hatır- fmdan hizmet arzetmiştir. Fa- du. makta olan Le Mcatriye itiraz - Sana malik olduğun .... a-
d 1 ' . ·ı bır .,_ 

u ote in sekreteri bunhm oku. lnyamacb. Ecn°bi sefarethane. ket bu 7.L\tın hüviyeti sence şüp. • • • etti: ten üstün di~yeceğ'ırnı. oğtıl-
muştu. Ayrıca iki genç arkadaş lerinde bu isimde mevki sahibi helidir.•• T e1efon çaldıP:ı zaman elçi 1 - Hayır, hayır. Bu işi jµtida det bi1m1yoruz. Zira evındetopra-
,.b. süratle gazeteleri gözden ge. bir ndc:ım olmıyacaktı. Pol T avereı:ıko bu söz.ler üze- vem ek sofrasmd:ı buluruy~rdu. hab•r vereu@nıi7. kil?'se baba- !arın. karıların, paran \:e 
cirdilcr. Fnkat h~diselere dair 1 Pol olduf!u yerden sıçradı: rine gözlerini açtı: Kalktı. bizzat makinenin ba~r- mzdır. Yoksa polis dr.ml. 1 ~m vıır!.. dediler. 'Jı.d 'l)(Jf) 

hiç bir i~arcte tesadüf edeme. 1 
- Fakat bu mümkün değil! -Yahu, sen neler dü§ÜnÜ- na geldi: · ( Daha. oor) (Da 
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enizden geçtik, Zafer Bavcamı 
ayda boğu/UIJOrUZ o·· · t . b ld . . . Yıızan: ASIM us un ıs an u a. parlak bır geçıt resmı yapıldı 

Sabahtan donanan şehir bayramı gece 
yarısına kadar sevinçle kutladı 

• 30 Ağustos Zarer ,·c Tayyare 
Bayramı dUn her tarafta bU- . f 
yUk merasim ve tezahüratla ~ .... 

1 
Hopn.d~m bir manzara 

akeıe civarında sahilde görit ten bina fiopa 1ıalkevidir. 

kutlulanmıştır. Şehrlmiz<le ki 

merasim ve şenlikler tok gll zel 
olmuştur. Her taraf bayraklar. 
la donatılınış, gece elektrik te n_ 
vlratı ~o fener alayları yapıl. 

mıştır. 

Daha sabahın pek erken sa. 
atle rlnden lt!bareu me rasimin 
başlryacnğı vo nihaye t huhı~nğı 
Beyazıt ve Taksim meydan ları. 

şehrin her tarafından gelen bin. 
l e r cc lı :ıll: la dolmuştu . K ahra. 
man :uı' ·nrlcrimlzln ve mekte p. · 
Jilerimlzin ~ ~ .,ğ l caddeler ve 
bu ca ddele rdcld ev Ye apartı. 
ınanların pencerel eri de bUyUk 
bir kalabalıkla. örlUlli bulunu. 
yordu. 

Saat 8,30 da İstanbul kuman. 
danlığında bir resmi kabul ya.. 

pılmıştır. 

~a. • ~o~çka yolu Türkiye ı~ir tesiri v~rdı~: ~··Dahilden ge- Saat dokuzda merasim o işti. 
rıyetının her vakıt ifti. lıp Hopa gumrugunden geçen rO.k edecek askert kıtalarım rz f gösterebileceCi güzel. ve yekUnu yedi milyon kiloya ve mekteplilerimlz tlnh·er•ile 
fak bir imar eesridir. Bu y&klaşan eşya içinde mamul ba. meydanında yerlerini almışlnr. 

erı Yalnız Hopa ile Borçka 1ur ihracatının miktarı mühim dır. 
aki halk değil. Artvine, ~ir miktar tutar. Fakat ticaret 9 u 45 geçe TUD1genera l os. 

;:na. Karsa. hatta daha i- •şyası noktasından da dikkate nıan Tufan kıtaları teltıo elmiş 
k ulunan doğu vililyetleri. ]eğer bir ihracat faaliyeti bu. ve saat tam 10 da bandouuu 

adar geniş bir mıntaka 1,ınduğunu kabul ettnek lazım- çaldığı 1stik1Al marşiylc mera. 
e ediyor. lır. sime başlanmıştır. Bunu mlitc. 

k~t Artvinden ileride olan Yalnız Hopa ile Borçka ara- akiben en gene subaylardan 86 
etlerimizin Hopa • Borçka unda muntazam bir yol yapıl. alay ikinci bölilk takım kuınan. 
~an istifadesi çok mah- ımş ve (Yalmzçam} tarafından danı Mehmet Ali Ycşercogll ha. 
ır zamana münhasırdır .. :uıcpk senenin dört ay.mda işle. zırlanan kUrsUyc g · imiş ve hU. 

- :· --..:- _..ı.; · J ~ m ;-lı bi..~ • at ll U JlUtku SÖ ·]emiştir: 

1 

llletreden fazla bir irtifa- Mmiş ol":'.a~mrn. ne~ic~ bulu: .. - Sa~ b07üklcrtm, yurt.. 
·llnan (Yalnızcam) mev- 1an bu muhım tıcarı ve ıktısadı taşlarım 'c ıu;kcr urkadıı':'la. 
tdır ki burada"n senenin =aaliyetin Ardahan ve Kars ile run. 

'. ~: Ç, nihayet dört ayında Lfopa arasında senenin her a. Çok eı.ki tarihlerin ünlii.sü 
'."'ir. Haziran, temmuz, .,ında ~elip gecmeğe müsait bir ulu Türk ınlllotlnln lmb•·nınan 
n, Cjrlü1 aylnrı geçince ·101 açıldığı takdirde ne derece- ordusunun, tarihte yazdndığı 

~<lrı dan Hcpaya, Hopadan lerde artacnğrm ve memleketin bir~ok şanlı günlerU.cn hirisini• 
.ann eşya naklet'Tıek im- 'ıu yüzden ne kadar favda gö. hatırlııtmıık ve kutlulamalc için 

olur. Nakliyata müsait e"Pğini iwha mahal yoktur. buraya toplandık. 
mevsimlerde dahi burnlar. Acaba buna imkan var mr. nugüıı 30 Ağustos Iliiyiik 
Yollar ddima l·arlarm eri- lır? Ve böyle bir im'K.ah bulun- Zıırer Bayrıınuımzdır. 
derı ve yağmurlardan do- :lıığu takdirde devlete ve husu. Yatnnımızın t UkUUlni biitiin 
oı:uk, cam urlu hal;nden ~i idarelere kaça mal olacak- dünya) n tanıtan, Türk nılllctl.. 

1 .~-.. " Ağır tic."et eşya- trr? nın esaret YO ölüm karaıonı , .• 

11 
olan kamyonlar batak- Temin edelim ki Ardahan ve 'J'iil'k ,·atanmm pıu•c,;nlnnnın'"ıw 

. ?hnır. Bunları kurtar- Kars mıntakalarrnı Artvin isti- taruyan So,·cr m~ıahrocslni siiıı.. 
•çı.rı bazan se ;İz, on çift 1cametinde Hopaya, hem de se- gülerirlc parc,;alnyıp atan, ı 7 

1 _ıle çekmek Jazımgelir. nenin her aymda, bağlayacak •ene en el bugiin ulu Türk mil. 
?sa Hopa _ Porçka ara- yolun açılmasından kolay bir lcthıin kı:.:ırnnutn ordusunıuı 
1 

_Yolun güz~lliğine, mü- ııey tasavvur edilemez. Hatta Dunılupnuu·dıL kazandığı 30 A.. ı(lıYetine rağıMn Arda· şimdi Bursa valisi olan (Refik ğosl<ıs za!crltllr, ı Dünkü geçit rcsminclcn muhtelit g5rtlnft~ter 
l •ts taraflarındaki ahali '.(oraltan) Çoruh valisi iken bu nngliıı. ge<ml~ gfınlerdon o dan kafi derecede istifa· yolun açılmas"!a teşe~büs.de '.'." çok "'.:k çok kunotll .~l•n tar!. ~l• foan ''. lnnııla hn~lı old~ı ki yarlığiylo doğruldu vo başı. liseleri, sll\•arlter Te ıneklcpleı 
~ez. Junmuıtur. Bır haylı de ıı go- hin buyUk ınıııeu. Turk ınlll•- ğnnu"' ~llllı Şefimi• hnıet tııo. na kentli iolntlen çıkan kurlnrıe• gcçlllor. 
Pa • Borçka yolu yapıl. rülmüıtür. Maalesef bugüne tinin genç Cıımhurlyet oı-dusu. nüııiiıı 'e 1.-"'lrclll komutanla. AI.atnrkll =•clrdl. DOrt sone su. Nutuklardan sourı• resmi /\.~ •~ve!, yani Kars, Arda- '<·dar bitirilememiştir. Bunun .. .. .. • .'"u"'n a~s'erc~eği. "°' > ul<la, ren ocun mUeadeledo mlllctlml• tldo başlannuşlır. tınıvorıı~;. 
]· tvın taraflarına ait tir.a- ,ehebi de hususi idareye devlet- g<·ruluyor. Halbukı Beria - Şav ,~tan .-c .s klfohnılu ı.ornmal bUlUn gayrolllo çarpıŞl'- Bir bahçeslııtle toplanan kıta la . 
. •Yatın ancak mekkôreler ;e yardım edilmesine :zaruret şet• Ardahan arasındaki yolun ''"'..çelik kaleler gibi <lumıağa hedefi vnrd.: • Yn lstlkldl. yn u. taraftnl<I kapıdan <ıkarn~ ı;,ı 
1

Y1e ·· k.. .., ·· ··1 · d b ·· k · Jlla" • ı'n 50 60 b" 1. f re olnwğo haz.ırıı; lilın ,c da. ·tnum. un old.ugu :za. 1orn ~esın ~n ve ugune a. ·~· '.' » · . ın '!": ııar e· ' ,... • yazıt moydnnındn hazırlnnnı . Hopa ıskelesıne ha- 1ar böyle bır yardımın yapıla· dıhu§ olsa sencnın on ıkı ayın- llıı znloı·I k.,nn-hr•n '°kalp.. tık önce Mlll• ~cflmlz lnönU. lrlbUnlorlıı önllndon gconılşlc . :ıren eşyanın bir senelik mamasındandır. ~ i~lenec~k ve aynı vazifeyi tc.ıml,;lc Y">
1

Y""• fül•bi Şefl rullloliu ru•k~• lalllııl rendi dlr. ' 
l.000.000 kiloyu pek Ardahan ve Karsı. Hopa" •"recek hır yol açılmış olacak- mi• Atntih·kiin '" ş•Mll•ıinıl. • aknryu \'C en sonda IJ\'mlupı. Trlblln•l• \' nll LUtrl Kırdno 

Ybrdu: Yol yapıldıktan e rçka yoluna sen er in her a. '":: Şu halde hiik Ü metin b_u işe d" nıa ne\ i h "'" ,.ı .. .-nuln • >'l ğı nar m eydnn mu hare beleıfod e TU mgcnc rnl Osmn n Tn lan lh 
u ınıktar sekiz misline ·onda ba~lamak ;çin Yalnızçam m~oahale ederek hem yol ınşa. fi• •f<11''" "·" •·aznnılan za!crlerle tlUemnn oı . diğer nskorl ye sivil crkAn hnzıı 

1~1kınrştrr. En son güm· volunu bır•kmak, onun yerine 'ınn yardım etnıesi. hem de yal. Gen< subnytlon "mm kUrs~. l••·ı deıılzo dOkUldU. Daşl<. bulunuı·ordu. Htıotiklerine 19 38 sene. \rtvin ile Ard.noş arasındaki ı ;am yolundan vazgeçilerek > 0 T 11 ıngo " • ra I Osmnn Tu lan .. ıı n d n ıı in rı r sl r od! 11. G ·• ' ' En Ondc ban .1oslyle yedek 
80 

.

1

°P• vasıtasiyle dahile <erta köprüsünden Şavıete b:.tün kuvveti Berta • Şavşel gelmiş ve aşağıolnkl nutkuııu yurdumuz tnınnmlyle kurlo · · bny olııılu, :ııUleakll.en aekcı .35" ~alların miktarı ~oğru .-n ve Berta ve Şavşet ~ ~rdahan yoluna vermesi daha söylcmlşllr: ısır edilmek l•tcnllcn TUrl. rıb\>lyc, Deniz ııurn lisesi; ı-.. 
1 kılodur. Yine bunun .-1lannr takip eden yolun inı•· ao~ru olur. ".\rkadaslar: ulllell eşsl' l nhrnmıınhklnr>n leli, Mnllepc. nskerl kılnlar , ~Pa • Borçka yolu aç•l- ,.

01 

ikmal etmek icabeder. Eğer bu tarzda hareket edil. Zn re r \>ay ronum ı z k u uu ol. stıkırnn ı k nznu d ı. ,ı.·ıı malı to ıı ı e ,. •
00 

k m 
11 

n ln zn, 
,. evvel dah;Jden Hopa Bu yolun ikmali ise zor de· miyecek olursa Yalmzçam yo- sun. lln kullu YO mutlu gUııdo Ordumuz icabında Cumhur! bir eckllde gcomlşler: halk ınro 

1 

Vasıtasivle ~erek Türk •,;Jdir. Bir kere Ardahamlan ]una ne k•dar emek sarfedilse Tilrk ınlllell kuvvetine gU,-ene. yet bUkOınoJ.ı>lzin cmrlle dalın tından çılgın<a nlkışlanm••lnr. 
:Vah · ' b h d "d k · B ı ı n ıft · · ' Uk ancı hmnnlara ~iden qaveete ko~ar olan kmmda teıı.. <Y u e gı ece tır. erta • re' • • ı hm ,. lnsoncn ,.,.,._ znlerıc.· k•~nnınnk kud dır . 
. 

1 

eşyasının miktarı 2 mil ·ılye; türabi•-e "apılmıştır. Ber- Şavşet ietikrunetindeki yol da mnk halıkın• ııozr"nıı•tor. CI. •Jdlr. :<nwot knynn(; ıııı o. Kıtnlor Boynzollnn Trnnwa• ~~dan ibaretti. yol ya. '• köprfisü ile Şa vşet araaındaki hiç bir vakıt ikmal edilemiye. ha ıı b n r hl n in so ııu ııd n loll l dcı nıo·k •n r · '·· " • • :.ı , • .. · s i"; m ıı tea k ı ben Tn ksl m 
\ik sonra bu miktar da .,

0

Jun bir kısmı a•ılmıı. bir cektir. tle\·lcller Yerdikleri sıızCe dur. , •Un vn •· • .,, ıııılşlcnliı·, 
3 

8 

•elnıiştfr. 'ul!'Tll ancak havvan ~eçebilir Neticede Hopa - Borçka yo. madı 1 nr · Sil •h depolarımızı yağ. • ı n m m·n !! • k olnra · n d n şU ph Cu m hu rlye l nt• id esiae ço lon h 

H ••nesinde dahilden ge- ',a]e g•lmif. •er;v• kalan bir lun• bir bucuk milyon liralık ma elliler, ordumuzn dağ.ıtılar. yoktur... er konuımuo ve bando tara Y~nPa gü'."'üğünC en 

9

e. '"'"'' da cok kayal•k olduğu i. "':~a ~e. emek. o~r '.ederek. büyük Yurt ın Uda fası z kn 1 men her yo. N 11 lu kl ardan son rn her ı" tı ;ınd 8 

n ca ıı n•• J slllılA I marşlı· , 
r nı mıktarı 6.940.454 ·'n hic acılamam.,ıır. n.uşkulat denızını ger-,. olan re kolayca glrdllor. Zamanın ve mektep keneli hnnılosu ile v ~eraslmc nl~ayet Yerllmlotlr. p~ . Senenin ancnk dört avında onemleht topu tonu elli, altmış l>oilbaht padişahı da buna yar. muntazam bir yllrUyllşlc geoldc Gl<CE YAPILAN 

»{.'.'.'.' buraya kavJettiğ;. .ın,ebilen Yalnııcam yolunun hin liralık bir youl yapamıy~ca· dımeıydı ı;ı,t gllrUhncıniş znıum başladı. ŞENLlKLDR lı.k f,, ·r·s~Ja Kuvanı- ·saslı 
81

,. .... ,.-:ri ir'n hükU- ;. için rayda boğulmuş vazıye. ve hakaretle ve padioah yardımı EvvelA l>lr ıılyndo kıt:ısı, bu. Geoo de tlsktldaT tarn!ınd• 
'la" ~adenin in işletilme. -ne•çe elli b:n, altm:ş bin lira tine c! Uşm üş olacaktır. ile TU r k milletin 1 n e 11 lıo lu b nğ. n 11 m U tea kip as kerl lıb biye. bah c şe h rl n d liıor yerlerlnd 

0 

re 

11 

<ı 
11~ıs 0

1 d , , h" f ·ht' ASIM US ınıımaıı: ıst cn l rkc ıı 1r. ill<'t hald. riyc, ırnıc ıı ,.<' Maıtrı ıı<' n slccrı cne··a. ... , 1
1 

: .. r : ı~ , 
· .masmın a ayn "'"' ır P''" sarın• ı ıyaç ' ••· "' ' 
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Bursa valisi bir teftiş 
seyahatine çıktı 

ınegöl kasabasına l 
gelen Refik Kora itan 1 

Halkevinde köy 
muhtarlarile 
konuştu 

•• 



Bir Ekmekçi arka-~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~v~~~~~~
3

=
1

~A~c~u~sT~oo~19~~ 

S 
Bodaşınıdiıöldt~~fdküb. Bir EıL ş_--.&._" __ K __ A_~l 

k t 
t zanne en u e ır Nevyorkta 79 ekle on m e u p anda ateı almıt ı!tm~k _üzere taka'roc;'O:ob~: 

ı.ı.., Cözie • . • . BabkeBlr, (Hususi) - Şehri. bıımıqli. Yolda, pora cüzdonı-
..... _..ı. O bana ta':' elının t~rsi~!e dudakJanml! üç 1!1'n _hep böyle mlzde dikkatsizlik yUzUndcn bir nm yonmda olmadıimm fula. •·Altı altı. senedir 21;!1- alev alev yandı. Şundl de ilamar- ekmekçinin ö!UmUne sebebi t na varank cam ınkılılı. Şimdi biııııe senoo,e bıtmek tüke!!· lanın tutUfllyor. verllmlştfr. ye ne~? 

.. u b;;'n gez yaglariyle ... Ne Ah Nihat içimde, hem de öyle Diifündü ve bir çore buldu. llııki! Dıemlekete vermigier- içimdesin ki!.. Seni imk&ııı yok Vak& şöyle cereyan etmiştir: Otomobilden indiii zunan !O-n..,; kendi vücudumun haricinde gare. Eski belediye meydanındaki föıe: 
· ıı:ı.uk denilecek kad<r miyonım. Gayret fınnına köy korucula. - Umbayı yaka· _,an: 
e bun 

8 
yere gitmi!I olsaydı Of Nih•t - niçin aatersın! rından birisi kendine alt çifte dedi, oıomobilde bir eDi c1o1u: llıııcıı k u unutunlu. Ah halbu Yalnız pergeııbe akpmlan gell· tUfetınl emaneten bırakmıştır. 1-'< dütürmiiflüm Lulumyo.. 

"118a '.'""banın hangi sokağ<- yor ve beni nı1ıumun içine gilme- nım. ' ·--- • • oııüne çıkan h tırala k ·dl·-•ft Fırının mUsdahdemlerlnden Şof'" ı: __ 'ilatın v a r re gı 
3
"·--· HU ü tUf ğl al k h or, newen I~ buaraJC Ilı. llUb aga kifi gellyonlu Söyle ben hayatunm her hafta sn e ara amurha. otomobili çılgın ·ı,; - -0ı+ .. __ ay elbisesiyle ve bir c~d- sında yaınır bir gUn mU va-ya: neye çıkmış, orada çalışmakta --Ll--b ve .. t ~ ~unıpb. u-b,~da d l ~ _,,_ 

1 
k d H ......, mut en f"nıt ır ne-

:-uıa o up taşan gözleri· cağım. Ha)'lr yapomıyorum Nihal o an ar a aşı aındlye bir ta. fes aldı. 
ltııı..ı.-.lllak ne feci idi! ben ııeııslıı çıldınyornm. Senin raftan tUfelln lyllll!IDl n bera. 

; yeaı dönmüştü. Her kollannlD dı§ında kalmak, cehen- berce ava gltmeıerlal sOylorl<en Güzel bir meılelC 
Peııce~?"rgunluğunu aldığı nemin içinde kalmak gibi blrıey •.. diler taraftan tUfel!n ötesini iki pol;. bir ..,,,eriyi yakala. 
Ceııe ~de oturuyon!u. E· Ah beni claflara Jıaçır; hani bana berisini kurcalayormuo. , mıılar, komiııorin karpma ;;.. ~ 

0 
kılıtll defter vardı. bir - okuduğun Pol ve vır- f' ·· I nli K • 

8 

1 

~ bu beyaz yapralıtaı:a jina gibi büyttk, karanlık orman- Boı zannettlll av tOfell bir. u:_•~: i • omıser aoıdu' 
il; ÇUıuı karaıımı dökecekti. l&rm içinde yaşayalım. Al beni denblre patlayınca saomatar ı. _ MuJıli~;nunuz). 

H.,.9111"-.: ~dür kııılada nöbetçi kal· nereye ıııterııen götür. Blr ba§ka şile meşgul olan Hamdiye ıııa. _ Güzel N • • , 
_Cöre; diğer arkada§lan na kitapta okuduğum gibi istersen bet ederek ağır surette yarala. H" k" ~ ıcaı:.,ettinlZh ·• ··--·~11.dbetten sonra evdeki kan: denizlere açılalım. mışlırs any-:ru:.ç omıser y, enüz 

uzu b' • u ır harpten dönüyor- Hayatımın manasını senin kol- Htısntı neye uğradığının far. 
bu •_kavuşurlarsa >da elin tannda anbyorwn. Sen yolılten kına varamaımo ve arkadaşın. lıIW.t aıız hatıranın h retin" her yer soğuk Nihat. Senin sıcak M-'t:'- ·ı fi •_:ı • .. IUkettı as 

1 
•• • llnd 

1 
ılı .. - dan kanlar aktığını görUnce - emnet ı e nııııuqıyor. 

.. ""1ın • gogıı e 0 ma •~zaman yap- bOsbUtUn eaoırmıştır b.ni aldabyonun}' 

....... -.. eı un bahçesinde manid&r malı: oııntnyor beni ... Kanundasm, • • - A 'il llabi iftini. g_erıe Portakal soyan genç kemllılerimln arasındasın işte an- Slllb sesine ve yaratı Ham. _ N;;jen

8

·ftira ~-·nı· ? ozıerı b 1 h"ll dini ı e..ı er ; Ve .. o1~ bog üadelerlc amı0 yor musdi~ri ailst ... U d ki k n acı acı bağırmasına aşa. _ Ne bileyim ben? Benim l!t1ıı gon un Un ıstaklığını gece se n n e an ğıdakl çalışan diğer arkadaşla. Mehmeıle k cL • ~ e bir artezyen gibi fışkır- lekesini annem gelene kadar sil- rı gelmişler ve derhal cczaha. na ı"sbat edu b~l~pmaE~· IMlı • 
Çok nı.. · k 

1 
• asıl "-ot 1 e ıının. ~oy 

0 

d'Ydi usaıt bir haleti ruhiye me . çılı n . U•·- un, ~e. er neye, blllhare karakol• haber olsaydı Ulvi bunu muhokkak 
~ • çektım bUmezsın. Bu hafta ızın- 1 dl .. "' · la k" h aı.~ Uiunu . k-,._.... kt be 1 verm şlc.. r ~ ogrenır, s anç k saikasiyle 

.'f b· mezara yeni bırak • sız -- me e çamaşır an· b ... lıl.. .. d .. 1ııj.; ır ~ba gibi içini çekti. Def· nı ben getireceğim. Orada yapılan tah!.:". "' ve enı 
0 

urur u. 

- Ha:yafıridıi b1r iere olsun sevcıin mı97. 
- E~et: fakat maalesef sevgilim evlendi •• 

~ lla.lıifelerinin arasına en gö. Ama gene herkesin içinde ağ- muayeneye göre, Hamdlnln ya. 1 t• 
bir itin il .....4-~ .. u larsam b k • ıyonnut ı., ~ ea a e yerl .. ~-cn . a~ ızına, ne yapayım rası ağır olduğu anlaşılmış, he. Toto emekte ilıi -

- .....,:: mektup çıkardı. Bun· seıım yokluguna dayanamıyorum men Memleket haıtabaneslne ttk ~ FUat •• ~ l~ 
• \ı altı 11 ren~lerinden belliY • Sevmekten çok tapınıyorum sana. kaldırılmıştır. Alılıtı yaranın lü ~ ~ :: ~1 Yiiın gozya§lannı lafı · Hatırlayor musun, o gece telgraf atırlığına daha fazla tahammDl hayet uınesinden ·• ·· •· b" 1ı;,ı.: mildlirilnün kızı sana ttUıaf bak· • uç-. ır 
b.. -· ı a"tı. .. 

1 

• d .. d tı Be ~..+ gUn d ğ edemlyen Hamdi ,.oıda ölmUş.. parça ıatedi • 
...,.,, • , goz en ogru an Dll!l • n ,..e o gece o •· tur • --· • 
"l:re Ya !1U satırlara kaydı: na kadar ağlamıelun··-'' • ,........, _ ~llıad&r sevdlğlıni aoruyonıun Nihadın elinde, sık ııık gözlerine Bunan Uzerlne HttanD derhal bö k Olma oilam. US -

'busunun mikyası mı var! götürdUğll mendil ıslandı. Zavallı yalL&lanarak tüfek ne birlikte dedr~ sende hımnıızlrk yapar. 

'ı b tun ha A,. · · c • a· "k' bilt'" kl · ı b" 

1

• !it Ulu yat= v~ .... ıcm ~ ıyeeı . un ren cny e ır aü111e1P teslluı edilmiştir. Toto b" üdde .ı::... .. • 
,_ . !foiorum ... ÇUnk11 o bir tane- Iıal1P - _.. fllJıdlıO'll"' '-'-' :..LOO ır m l ., .. undu, ı· 
"il bııkı ben sana elli tane önUne geldi .- ,..... -~~birden değersiz bir şey- Gözlerinin etrafı, gene o, gUn B ı k • v ı· • - Anne, dedi, ~n hazım. ~ ~"bi Yadiglr etmek isterdim... doğana kadar af1adığı sabahki a 1 asır a ısı ...LktÖandzevk ~ 
'•hat, daha bu sualinin göz. gibi kıp kırmız• idi. Onun kanına R . G 1. enmemı§ borç 

- Kimınle? •• 
-Benimle ... 

~ cıoı.ı_uran yaşlarını sil. ve kemiklerinin ·- ginllğl ecaı Ure ı K~ kocaomm - ..,_ ~ lıır de, "Bir gün geceyi hatıriaılı- ve bir vicdan kuldu. • .. ~ ~cak mısm ?.... diye hastalığı ile urpen!I. lluhayyele- Köylerde köylü ile aamİ· - K-. ' -el. ..,. çcılıı 
uellü bir glln hayatımdan sinde o sedir vakasl bulutlu bir • • ça)qıyonun. Fula yorulclun. .. .. bı fakat eeıiden! senden gece gibi kap )<aranlıkb. Ve buna mı lıasbihallerde Seninle on bet gün için töyle - Moıyo ou<a~ ol~ycL fa. 

\ til kanın! .. Sen benim dünya- ait içinde yalnız ııanserdeıı beter bulundu ~ kliyiiımü bir yere aide· turayı muM.kkak öderdi, !•kaı 
'· l'dllitim erkeklerin en gllze- bir yara k&lnUltı· B·· .,.... ., liru. ne yazık, ~un aece Amenkaya 4ı; li.l.Jı halbuki ben sana ne ka· Akbna geldikçe ciğerlerinin e- . H~• .ıı. - va... A.ı.-iız içini çekti: hareket etb .• ~Yii<_ ~eğilim!.'' Genç subay .Udiğlnl duyuyordu. :ııuı gürle- 1 z Recai GUreıl yanlarında - Çok isterim-··· -:- V~purla mı, yoksa tayya. 

' ellniıı tenılyle göılerini rinde büyilk yıuıgmlar gibi sıcak mebusıarımızcan HarJm Mu. - Amuı ne? re ıle mı} . 
_,. ve _dumanlı idi. :ııor hallıab göz: bittin Çarıklı olduğu baldo Man. -. ~-!ok ki ... Oden . ." - Hayır, otomobılle •• 
lllt •-~Yordu ..• Şadlyemi ona lenyle uzan safran saçlı Şidlyesı yas, Bandırma, Gönen kaza ve meıDlf bır suru boıçlarıım du. r ~ 
"' '&Cgıldi.,' anla • ind ....... vf b .. )'"' ""1 . .... budum rıç e e.-e •-köylerinde on gUndenberi tetkik~ ~· ~':.. Zlyaııı gibi parlak san ~!erglbigôzil~edotanblrıa!ak ,.e te!tışlerde bulunduktan son. -. lyı y~ 14te! ~~n köyde Ilı Oeııı rdı. Ve kon111urken ince, hayal, ağlatan bır masaldı.- ııokin ve dinlenmıt bır kafayla ~-llbı hanende bir kanarya ku· Ve zaten Nlhaılın bütün hayatı ra şehrimize dUnmUşlerdlr. düıününün. 

i;" lliızı tere~nm eclenli. Blr ııö- namına bu ıruıacık mazlııl:"d•.n Vali bllhas•• kazalarda halk• ~ "1ııı gibı nııriıl vücudunun baW dünyada ııeal vardı; hiç bır halkevlerlne toplamak suretli• Kadın 
' • Iıe,. llalarta. güzelleşen enda· şeyciği... dileklerini dinlemiş M icap eden - Kadın hayatında yedi 
.... ~ hangı bir erkek gözil, O zanıan asiıerf Uııenln da:ıtl dl ktlfl rl devre geçirir derler. Nedir b;lir 

.. '""ıh. 'a en çenge~ ~etaef eaiyle dokuzuncu sınıfında _idi. On ~ re e vermiş Ur· misin} ..• ~ 1q ''.ndan mida bu küçük yaşında olduğuna gore, Şlıliye Köylerde ihtiyar heyeti oda. - Bılırım. ~ ~ır küstüm otu kadar ne araJanllda iki ya§ fark vanl« tarını ziyaret ederek, köylO ile - Aman söyle .. Ben bilmi. 

L.. ~ baitrı .Annesi kaç defa ~i- Mektebini ~tirdikten -ra bir samimi haablhallerd• bulunmu yorum. ~ ititın rken, o sanki bu azan gUn bile geçırmeden hemen evle- t ç k Uf 1 ' - Bebek, çocuk, genç kız, ""1ıı it gibi bir köşeye çe. neceklenli. ur. o n usu köylerde yeni aenç kadın ... Ne ettil 
"'1ı.ı llooalı ııedıısız qlamı§b. Hatta şldlye dört ayda gizli mektep binaları lnşuının 10. - Dört etti. Oç kaldı. 

S b;., ~ hennz on betini dodW- gizli blrlktlrdJil para ile nlşa!ı znmlu olduğıınu tebarll• ettire. - Diğer üçünü de oayayım: ~ ~k kız değil de, eve yilzilklerinl bile ısmıırıaınıot': Ve rek kl)y!UnDn bu husustaki fi. G·nç kadın, genç kadın, aenı 

Ceza 
- Burada avıanmanm mem 

~u o~duğu itan edilmi§ olsay:iı, 
,ımdı ben ceia vermezdim. 

Memur - Aman efendim 
JUnlar düşünüldü2ü idn ilan 
"\Sılmıyor ... 1t..."lıı.o1nı nıu:tıbir haDundı. O- işte Nihadın mektepte. bu ~·~ klrlerlal HtrenmlşUr. ~·dm ... 

~ lıod az lalan!ılar söylemek yüz11ğünü beldecliği bır glindu; ıl:'f- l!o dine! hemen ağla)'lve - getirip eline kocaman bir mektup Bunlardan başka kUy bUtce. 
~ ..,_ nra onun buğulu bir u • verıliler. .. !erile köy işleri hakkında muh. ~ ~ açık kestane rengi şimdi şu tı;öge penceresinde goz tarlardan aldığı malOmattan Bilme .!:te haklı lıab'.'"> g;~ •ki damla yaşın şeb- leri yaşlarla dolu açıp, belki iki Valimiz çok memnun olmuşlar. Ba:---n Şefim nuıl .~dumııq ~ YU~ ışı~dtğmı gören ev blDIDci defa okuduğıı mektup, dır. Vali köylOnUn pek yakında ·,. uydurmtt4 bir fOför rul.••I· ı...· l'e "?ıL eği kaygu ile dolardı. işte o son mektuptu: f h k vuşac kl ~mesi alabilmi•tİ.. Fakat dah~ 
' 4,&11adın ... 1 re a a a a arını ve ne "" 

Ali ıu lia<lınlar 
Parkta pnç '" gUzel bir &.. 

dm 
•••• mınnnm• çocuğuna bava 

"!dmyordu. Y .,ııca, fakat zen. 
llll, bekar ve liovarda bir adam 
"Yeçti. Kadım, semtinde otur • 
ııası itibariyle, uzaldan tanıyor 
re onunla tanqmak istiyordu. 
.... ocukla _ı.ııı;-. . • ~·~ olmağı, ta • 
ııpnale ıçın müliemmel bir fır-
ıat telakki etti. 

Kadm biraz aonra: 
- Beyefendi, decf., çocukla

·ı bu kadar ıevdiğinize göre ev
lenin bari .• 

Yatlı adam cevap verdi: 
- Ben çocuk severim ama 

·.,..•<Pılarmm olmak prtiyle. ' 
Kacm srülüımedi: 

.. - Tabii efendim. S"zi gö • 
runce ben de böyle dütünerek 
~üylemi,tim. 

Horo7.M"~ Y 
lkiıi de müthiş aba idi .• Bir 

yine hiribirlerine rutladı. 
ır. Biri aordu: 

- Kokoriko diye öten dört 
yaklı bir hayvan biliypr mu. 

ın.n? • 
~eri: 
- Hayır, dedi, ~ier iki ayak 

ı demit obaydın, hiç tereddüt 
..t:nez horoz derdim .• 

Oradan' Meıhedi geçiyordu; 
'.:lerhal aöze ~b: 

- O senin de~•itin hayvan 
h' zim lran horozudur. ' 

'> teyzesinin kızı Nihat sen bu mektubu degı, ~ defa yola çıkmc• , ·•·• bir ~do ot öldüğünden beri bir nipn yUzttğüııll bekliyordun de- gibi noksanlıklar hissettiklerini .. " yapmaktan kurtulama. .:,~orlan!ı. ğil mi sevgilim! Oh biz ne kadar sormuş, icabeden tedbirlerin a. -ıııtı. ~itte ılaki qka benzer alô· betbahtız. Allah dllııyaıwı bütlln ıınması h~kkında müşfik sözler Kankola göt'<riildüğü za • 

'1""'"'1.. bu tarihten itibaren taJl)ıs!dilılerinl bizim ııaracılı: ha- sllylemlştır · mrn komiser sordu : ıi;,llote 1ı1ı; binaenaleyh Nihat yaıımıza nasıl sıi<1u"<h bllmemki~. KöylUlerin Valimizi ar&ların. - Efendım, tecriibeaizliii • Çay ziyafeti ~ ı...., Yordu_ ki; Şadiye, Uzc· Sana bu mektubUDlda neler anla· da görmekten motevelllt sevinç 5· ~:.. neticesi bir bza itJemit o • Küçük hanım - ikbal! Pa. ııı. 'tUtıı neteaı değmenıiş bir ıacağım: fakat iiaillıniyeceğine d • öl U U dU BI b b ıy~set l••vonunuz. Sövleyin oaalle kaç •.ar giinü bir çay vereceğim Ilı.. kadar taze ve bikir· ııözver Nlhaıcığım. y;_ok yok sen .~~ı•:::ıun~: h:r :~rdln~ di:l~ - Beyefendı, gazetede ne '·ilnnıetre ıünıle gic!ivor:lunuz. heı halde beni mahçup bırak'. 
•\~"'tt !"'-- ttzül...- gene. biliyorum. Se- varl - Buna ecvap venomıyece. mazsın. 

, du: l'l.lllct me1rtu.....,, -ntarı tn de betti ııevdl"'nl anutm9' • 1"• VaBmldıı '• nmlml laN. - Vallahi emtdim bı"lmiyo • .-·.., k<>mioer L- Cünkü' b" H' t • H .., 
lf· Y- ~ n •• 

1 1 

d • _,.. ır ızme çı - annncı~ıfT' llıat 
0 

tum. Ama başka çaresi de yok ketleri bUtun gezd ııı yer er e rum. Bu gazeteyi yanın saat ev •• _.ı gitmeğe muvaffak olama· •a}Tet ederim ama dan• 

1

• 

gece ~yle ısırmıııtın ki (D-"'"'' 11 indde) dorln bir sevgi uyandırmıştır. vd aldım. d-m 

8

•

1

n· · · b"l • ' 
• , •• • ı ıyı ı mıyorum ... 

• 
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7 Numarah Hücumbotunun Maceralar:., Ordu Terfi Listesi RAovo 
Denizi er için harp Ordu terfi listesinin bir kıs. ley, İbrahim Ozar, Bedri Kora. Sami Erpan, AbdWTah.man, K~. 31 Per§embe 939 

mını dünkU nüshamızda neşret_ taş, Muhtar GUraksu, All önctt, mil Olgüner. J:!.30 Program. 12.35 Tilrk ıniiıl· 
~ 26 - miştik. BugUn de mUtebakl kıs. Sa.dlh A~lan, Sagıp . özar, Faik Abdillmecit Demir, Halil, Nu _ sı: Olı.uyan: Semahat özdenses. ÇS· 

l\Iösyö lJUtan yt!rı&e germez. ı• mını koyuyorub: Ert cı z k i y d lanJar: Huşen ham, Cevdel KoZ
311 

.. armı t •. ~uı.ce buşıu.u..ıı~ı.ıı·uı. E. . w • •• Uy, e er ya ur asin, Ke. rettin Yılmaz, Hakkı Tuncer, Va. Zuhtu U:ırdakoğlu: l _ Emin ağa· 
de ı cnel deı•hal şöyle cöze hnş. sasen Liej Ye .Nnmuru zaptet. Bınbqılıga terfi eden pıyade mal TUrkey. Muzaf!ereltin A. sıf Tar, Adil llerici, Necati Bay. SuzınAk peş ,, 2 _ l\lustnfa Nııli• 
la,lı· miş olmaktan mağrur Alman yüzbaşıları kuraz, Muzaffer Aysan, Meh. raktaroğlu, Saliı.hattin Alaneri, Suzinıik şarkı (Sensiz bu sııbabJ 3" 

- Arkadaşlar bizim vazife~ lntaları lıllti.in kuvvetleriyle de. Kenan Alrnoy, llasip Özkan, met Albay, Hayri Arma.dan, Rıdvan Erbakan Durswt Rıfkı Mustafa .Nafiz - Suzinıik şarkı ct'rıı 1~ 
ıııir ordu ve millete clcmeı: . •• :ze kn\•uşmak için hareket edL Sabahattin Onol, ~ala.hattın Muzaffer Tuğluay, Halit, Ha. Ökten, Abdlilba.ki Aldor: Recep siz bir sc,•işl~). 4 Kemcn('e ııık;~; 
sililh v~ lcabe:lcn mUhtmm:ıt.ı yorlardı. l<'akat bir ordunun za Kutbay, Şarafcttııı Uğur, Mu'!!. san Sargın, Ziya. Hasanoğlu, A. Ergün Ahmet Özbi R 't M mı: 5 - Rcfık Fersan • Hicaı ~11. · t f S · z ki · ' ~ r, eşa • U- IGoğsfimden ke('ıp gittin) . 6 - "' 
temin c•· ..:tl •• Derhal ~untı l'eri muhakkak Jd losmi galebe a a evgın, e Çctıner, A. İbrahim ÖngUrer, CelA.lettln harrem Soguder, Raif Süer,. Sa. cı Arif bey _ Karciğnr şarkı ısı: 
~üylibelirim 'tJ, ekmek, toroyn~.: ılo ülçUlemezdi. Ancak blitlln Riza GUrel, Ahmet Iüıyrım, HU. Sencar, Ömer Sayll, İhsan Er. lih Yavuzer, Mustafa Tayyar, goncaya bir hııre). J3 ~lenıleekl ~ 
gi'Ji gıda maddeleri memlekette ırıtalamıın tam galohesi nlhat seyln GUç, Fuat Yal~ın. H. Tah. kan, ö. Mevlud Yanık, SUley. Osman Kurtkan, Murat Atabey- uy:ırı, oJans ,,e meteoroloji tıaberlt· 
fcvkalı\de mebzuldtır. Hiç bir el ıııuzafferiyeU temin edeblllrdi. sin Çoşkun, Tevfik Işrk, SUley. man Tarım, Cahit Uysal, SaUh oğlu, Niyazi Erta.n, Fethi Bay _ ri. 13.J5 • U Müzik <Karışık prol' 
hetten mll~kUH\t çekilmemekte_ .:Stendhnl bir yazısında lıUyUk maıı Erkut, Alicttin Uzun, Sadi Çıtak, İhsan SUdar, Zihni Alparı, dar, Nadir Ergiln Huldi Argü • ramıg :ı.J ~ . ıtU~ 
ılir. Ancak ben bundan sonr<. bir·batbe iştiril.k eden klmsele. Şenocak, Selim Gökçen, Fail{ Faik Oğuz, Cevat SUin, lzzet Oz. n~r, Hilmi Gençer, Fethi Ertekin, orkestra r~:ll~i~; ~ 9~~).Mu;~~O roıl 
mamul eşyaları da. daimt bit rln kendi muhitlerinde dönen SUer, Refik Gökçeokan, Fuat klnay, Nusret Atasoy, Enver. Rıfat Evranaz, Bahattin Bilgin • ınüıiğı <fncesaz faslı). 20.15 l\OP~ 
kontroldan geçirmemizi mUna. tıti.diselcrden başlca bir şeyden Bayraktar, O. Senayi Aktn'l. Zlyaettin Kızılpınar, Şemsettin er, Muzaffer Sargut, Hayrettin ına. 20.30 l\tcınleket saat ayarı, el•, • 
. ip görliyorum. haberdar olaınıyucaklarını çok Dahaettin Tulunay, S.Sırrı SU ·J Rafet YUcelalp, Kemalettin AY- Öner, Rıza Salgrtay, Sabri Ünsa_ \e meteoroloji haberleri. 20.50 ~Ol' 

Bir ses: ;UzEıl ~Jlr şek;lc':: lsl at etmişt!. Nasır Akma, Şakir Atik, Bahg dm, Hakkı Saydar, A. Hilmi vaş, Sabahattin Ölgüntürk, Hil. l'nüzi#t.: <''. yanlar: Mefharet 11;:,r 
- Çok doğru olur, dedi. Naııolyon ise bir parçHrırn ettin Tilmaç, Reşat Alpat, Asım Aktekin, Ekrem Kansu, Zlyae~ mi Çağlar, Hikmet Arıoğlu, Sa- ;;:~~~'l~mı R~a ~lııs~:rn. Çalzııııı' 

Herkes bu teklifi kabul t!L muzafferiyete kavuşmasının nL Alnıaçık, Talll.t Doğu, Sami !i}. tin öney1l, Numan, Vedat Al. laJı~ttin Gökm.en, Zekeriya Yur • Bıırdakoğ~~·l _ t~ü~~:>r 
0

;;;;evi. ~ ~ 
ın:eti. hal ziıfer için bir başlangıç old~. ·rol, Esat Altaner, Mehmet Y:,1.-:_ pakıocı, M. Osman, Şasabetun dasın, Aslan BUnt&n, İbrahim Ba. Giilizar ,şurkı (Gözlerimden 111~:~ 

Mösyö Dütan yerine oturdu ğunu rn bu galebeden başlaya_ çın, M. ŞUkrU Güray, Tahsin tL Süer, Halil Ulaş, İhsan Kalyorı, rut, Yusuf Tuna, Cihat Alpögün, l'Or). 3 - Dc<le - Şehnaz puse • 
. c snğ elini hafifçe h:ıvaya kaL rak ileriye doğru gidildiği tak_ gen, Sabrl Ünal, Abbas Saylncr, Mustafa Çetin, CelA.lettin Akar_ Orhan Zafer Balkanlı, Hamdi <.K~çüksu'<la). 4 - Hacı Arif t>d., dırdıktan sonra masanın UzerL dlrde zaferlerin yekdlğerini ta. Sabri Topçu, Sadık Alpaslan, su, İbrahim Baran Muzaffu Aksoyer, Hüsnii Konural, Nuri Suzın:'ık şarkı <Bir. dil .~i l'S!r~i~ 
ı Y a b kt d b 

M Reşat Saat"iler· Hikm"t SU ' Ongın Ah t "-ı N · ll olur). 5 - Artakı • Kurclll• hl• ıe lwaşç rrn ı: kip e e ilcceğini söylemişti. · · ,, • . " • BengU, Cahlt Aksoyun, HllsnU. ' me AL ay, urı se • ı.:ur ınsmin gihi} 6 _ lüirdili '' 
- Efendiler. c~lsc nçıldT. Ellerinde ister bir balta, is. alp, Abdlllkadir Karaman, M · Baydargı, lzzettin Da'ğlı, Nihııt ven~ Abdurrah~~ı _lzgi, Veli Er. cnzkıır' saz ~eınr.isı: 7 - ııuseynı 'i~:: 
Diyerek mUzakerelerin bu lı. ter bir taş, yoksa, silAh, mitrat Nuri Çaki, M. Nuri Okan, A. Ayhan, ŞUkrU GUngör, Muzaf_ ~kın, Bahayi G~kçın, Ekre:n Ön. kı ~Çektim elırni gayri hu dün)'~ fi~ 

yncağını bildirdi. yöz, yahut tayyare, seri ateşli IIiçri Alpaltay, 1. Hakkı Gere!{, fer Ozyurtlu, All Çelik, HUseyi'l cil, Ekrem, Velı Yalçındag, Ek- vesınden). 8 - Jl:ıcı Arif beY. s1ıf-
toplar bulunsun harbeden, har. Nizamettin Sevgen, M. Emin İş. Alev, Resat, Hakkı, Mehmet rem Berkyel, H. Talip Gürkan, cıızkiır ~arkı !·>\çıl ey goncıı• "" 

MüRyö DUtan, Ostend tle bi kazanan daima insanların çen, A. Rahmi Kural, Fehmi O. G ' ~ Ahmet Özsakarya, Seyfettin Çe berk). 9 - Luırı bey · HicıııkAr111rt· 
J,uı{semburg arasında uzanan ve 
lıir kısım villiyeUeri işgale mu. 
'affak olan Alman kuvvetleri. 

ökaıtay. l\.emalettin1 Osman lik 1 M .. _ A - kı (Sene ne oltlu gönül>. ıu - 1 

kullıındıkları usuller ve binne. ral, Şefik SUvat, Mehmet Al. Kaan, E. HUsnU SümUrsi, Mıı3. t' eG,.. ·
1 
ŞukrU Dogu, Salahat • hım • l\lahur "orkı (Snlıah oJsll~~-

k M K d · A ti Adil Ak.. ın ura Emın' u-ind N ' ,,. tice zekıUarıdır. an, · a rı ng n, tafa Gönenç', Kemal AJ . ' g er, uman, 11 - H Jk ı- k .. ·· (\'"' ·· dilver > • Nıhat Barkk ~ n ur usu uru 1111• 

Dört yUz kilometrelik bir cep. başoğlu, M. Hamdl Ya.rglman, pan, Esat, V. Ali, lhsa!l. an, .emal Atın, Ah. rü ömrümün v:ırı). 21.30 ı.:oııu~ıiS 
he üzerinde harbeden kuvvetle. Şakir Altan, Mttnir Gökse, Bak1 Duyaslan, Rauf CankoruTı d~rahman Özer, Remzi İlter, Fet 21.,.ı5 Neşeli pldklar • B. 22 ~~uııl' 
rin de ~imnldc kazandıkları bu öztecan, I. Zihni, Necmettin En. Fahretttn Demirel Remzi hı :'on.kalp, Reşat Ağan, Enver < Küc-ük orkec;ırn, Şer: NeeiP A_ş'(o,~sf ' Erçın Hü · D i A ı L' i K ı çs 
zafer, sağ' cenahlarmın muvaf. ginsoy, M. Fuat Demiray, A. Rl. Tü' k llh y k Şe • seyın urç p, vni Er. - .. ınmer eh a nısn • ı"' 

Ç H lit E d ğ Ri Al 
r er, an azı sız, ca. sin Cahı't T lw Esat y·· Prenses opcretındcn pot11ıır 1 • " 

lan suale "hiç bir şey,, diye cc. faklyetle başardığı birkaç ha. za am, a r o an, ıa • tt' ö .. UI H H tt' v. ' 
0 

gay, uceo - T a ll k A Ih e m zgon , . ayre ın, ~e- ral, Osman Oksoy, İhsan Erde _ schaıko,·sky - \l:ıls ?\o. Jk•'ı 
vap verirken, yalan söylemeğc reket, akıllıca takip edildiği gan, M. Arif Ak urt, • san 1 Bo 0 Ök G zi E lleinz ~lunkel _ Kara orrnıın P

0 

.. ..-

ne karşı tnglllz • Fransız • BeL 
ı:llrn k uvvetlerlnin ne vaziyet 
almış oldukları hakkında soru. 

. ~ M G 
1 
uı t B ma rga, sman e, a r. ner. ,, 

mecbur olmuştu. Çünkü başve. takdirde çok mesut neticeler Şahınoglu, · az ua am, · k ş b 0 . F th' Ar 4 - Zıchrcr - A51k !Roınun•) ....... J. 
Ö 

a.n, a an ın.çeren, e ı . Yüzbaa-1-"' t rfi · _..1 ö 
kil kendisine vaziyet hakkında verebilir ve Alman kuvvetleri Avni Akat, Ali zyalçın, M. ŞUk- se Ce 1 U 1 H"km t Tu. ,.uıga e ı ıı::aen Michc! - lkın::i kü~·ilk ~ült. .-

1
11) ven, ma aa , ı e n.. .. • ·· t " nl · 7 - ' 

izahat verirken bilhassa bu sağ cenah vasıtaslyle yaVP.Ş rU Yılmaz, A. Riza GUlalp, O ca, Cevdet Erkunt, Abdurrahman suvan uı eRJl'le en Strauss - ılahar sesleri. i'ıı· N ı O ı R D li Muhit Ali Kıratlı, H. Hayri Gelgen., l\.Ot!sler - 11.n ninnisı. 2:ı .;ıın ~ı'ı•'· 
nokta 1ıa!:kıncta bUylik bir ke. yavaş tamamen çenile bilirdi. ur ra • ccep ere ' • Narman, Nihat Re.dar, Galip :Fev F t E d lıoba'~rl, ıır;ınt, e~·1.nı ve ıs~ ··~· Hımi'-·et muhafaza edilmesini Un Yaraman Ragıp Çaldıran 1h • ua r oğan, St:leyman Demet, •Ju ,. "' ' ' zi Ehliog~lu san Turan Ali Ön- Sad tt' E kaııılııyo • nukut borsası. 23-•, \f 

M E 
· ö • • e ın rekay. 2• ,Yeşl.l vadi dibinde harap Vian. M. Suphl Dlrim, • mın zen, bayraktar, K. Ali Alptürk, Ke- zik tCaz.baıı<l • Pl.). 23.5a • 

ı·iı·a etmişti. 

Fi !haki ka erka.nıharbiyonin 

: Temmuz Pazartesi gUnU için 
l: clçika \'O şimal denizinin sah. 
ne olacağı bUyUk bir stratejik 
hareket bulunuyordu. Bir de_ 
~il, belkJ birkaç bUyUk muha_ 
:-ebe olacaktı. 

Esasen bir gUn evvel de ylr. 
ııılncikolorduya mensup blr fır_ 
ka LUksembergdeki Diekriç 
şehrinin mühim noktalarını AL 
manlardan geri almış, dUşmanı 
hudut ırmakları sur ve Ourdan 
ıa·rirc pUslcllrtmüştU. Şimalde 

ıle Alınanları Via.ndom'u tcrl~e 

'""' ?.Jur etmişlerdi. · 
Hu hadise görlinUşte mahalli 

Lıir generalin kendi arzusiyle 
girişliği ufak. bir harp hlssini 
veriyordu. IIalbukl şimal ordu. 
larınm sağ cenahındakl bu ha_ 
rckct bizzat erka.nıharblye reisi 
tarafından hazırlanmış, tanzim 
edilmiş bir pla.nın ilk merhalesi 
ldi. Temmuzun bu ilk hattasm. 
da şimal orduları bu pla.n Uze. 
rine taarruza geçeceklerdi. 

Fransız • tnglliz • Belçika 
umu mi erlrinıharblyesi, lılrçok 

raporlar, keşifler ve esirlerin 
ifadelerinden, Alman erkanr. 
harbiyesinin seri ve kati bir 
muzafferiyet kazanarak bUtUn 
Hollanda ve Dclçikayıt nıalik 

olmağa ve lı~nnetice dcr::aı 

Dunkerk, Kab, Bolonya, Bet. 
hum ve Lili işgal etmeğe mec. 
bur bulunduklarmı ve buna 
kati surette karar vermiş olduk. 
!arını öğrenmişti. 

Bu münasebetle Fransız ku. 
rnandanının dılı on beş kllomeL 
re kadar tahmin olunabilecek 
bir müsavi dılı müselles şel •. 
!inde Lüksemburg toprakların 
<la istirdat ettiği yerlerin hu;;u. 
"li bir ehemmiyeti vardı. 

Bundan maada LUkııenı 1 J11rg 

toprağındaki Fransız kuvvetle 

den kasabasının hAIA duma..ı Faik Sö.zdener, H. Şefik öncU, maletln Erkol, Talat Gence, Ma... Uıteğnıenliie terfi eden rınki program. 
yükselen iskeleli görülen ya. Fahrettln Ağar, Saffet Şahinoğ. hir Barlas Hasan Süleyman süvari teğmenleri 
maçlarda çam ormanları hudu. lu, H. lbrahim Utkan: A. Ri~a Cankurtara~, Hikmet Yoluk, Mu. Turgut Tuna, Niyazi Kurtay, 1 Cuma 939 
duna gelindiği zaman seksenin. Çınar, Hikmet Tekin, Hayrettın bittin Unsal, Mehmet Selman, Necmettin Kayhan, Mehmet Bo. ıııa•ı• 
ci piyade taburunun ikinci bö lÇçekda~, thsan Bener, Süley. Haydar, Mustafa Akman, Fethi ra, Nedim Öı.eralp, Şababettin 12.30 Program. 12.35 rark ,;1rı' lUğU iki kola aynlarM.durdu. man AktUrk, Hüseyin Savaşçı. Bozkır, Seyfettin CçUk." ,..;, Çantay, Saffet Sipahioğlu, Mekki si (P.) 13 M"'.mlek<:t saa: ayar;;. ı4 ~ H kk O k M Lf.tıf M tıu ~~ anaer Haydar Çal ~ ' "· ...... ,. ''e .metcoroloJi hnbeıkrl. 13· Dlekrlş ve Vlandenin istirda- ı. a ı z an, • u ' maz. Enver Akça, lJil'fl .. • ~ ıy~, .nv~ l\lilıik (Karışı~ prosraııı • ~ı.J• D''~ 
dı için sabahleyin yapılmış olan Kemal Karataş, :l. Hakkı Ç?r. Albuhan, MUhliS ~~ veN, ~~~ .. .ı\l~tmır, Nurı l!l' Program. 19.05 Müıık ~ıif 
harp neticesinde ikinci bölUk sl- mik, Emin Gllney, A~dUlkerım ya. Çiftok, Hakkı Özardalı, M. ırat, ail ~rpagüç, Niyazi A. • müziği - Pl.). 19.30 Türk ~,,.ıı: 
lt'ı.hlarının üçte birini kaybet. Tolon, llhami özkan, Rlfa.t Se. Ferit Eı;-gün, Huan, Ba.lltiyar k~t, Hayrettın Örge, Sabahattin ffas~l heyeti - Hicaz raslı>· .0 Jf•~~ı 

Sürsat Enver Alat Fazıl Koc Tahsın Karakuş. Çalanlar· GO'• 
mi:;;ti. Ylizbaşı harp sırasında zener. Turunç, Mustafa Savcın, Mehmet ... n.. 'Abd ' Ö a • Derman 1~. r Kad 1 uostıı s•· 

· d b · ~ bi y·· LA·-'- -~ ede • de E k Sab · "11. Ali 5w.uer, urrahman zakm Nev • 
4

şre r • 1 ...... · rnrulmuştu. Şım i öIUge r uzuotwia tenı n pıya r an, rı A.LAIŞ, Bora, t Me duh '. llıımdı TQkay, Basri üfler: ç'11'1' 
iht

. t b't k mand edl..,.or .. t w eni • za' m Kandora, R. ZUh - ıı b ., .... ,.,. ıya za ı u a J us egm en Necmettin, Rasim Turfan, Fa. tü Gürel Enis m ey - llicnz peşrevi. "' k ,,,. 
du. İhtiyat kadrosuna. mensup Fikret Ersanlı, Nacı Yücel, zJl Eretap Necdet Günakm Sa p 1 t K, 1 SaErkon, Abdullah ~a.hmurun sebep.lir:_ 3 - re rır fer . i ' ' · 0 a • ema yıl A Tamer sı 4 c h i ı artı f""' 
olan bu mUUtzım çok mlltcvaz RUştü Tanşu, M. Ali Ertunç, bahattin Kural, Ali Savu, Fı'kri Sıtk Okta Se '. 'Ö ' zım. - cvrı ıcr 

1 

ıd•· ~ ı Y yfettın ner yadımı 5 - Yüceldi:Cçe yilce 1' 
ve cesur olduğu için asker tara. Muharrem Gttrener, Sabahattin Göktaş Mustafa Göksel Mah B" ' . ı· '1 ı: 1 '"l , perıneıt· .. ıri 

t Ö 
' ' • ın'batdıia te{f eden 'emnn a ·sun - ı aı,;,,;ı t-'' 

fından pek çabuk sevilmişti. llter, Nevzat Başarır, Ri at z_ mut Özlü, lsmail Evren, Nazmi .. 1 Firkatin altlı o:itün. 8 - Aflı1 1,~r 
lsmi Jak l<'ortas idi. Sulh za. gUr, Sedat Unal, Turfan Bayın. Alptürk, Zihni Sezen, Nuri, Hak. topçu yuzbeı~ an bıkayet ıdn. !I - lhna b~~11 ı. 2° 

manmda ticaret mUmessilllği dır, llhami Sevindağ, Ahmet O. kı Diriker, Mehmet Orkan Be • . Lfıtfullah Kebapçıoglu, Bedret- senin. 10 - A:eşl .-:oııını rı se•t ~· 
yapıyordu, Otuz uört yaşında i. ğuz, Reşat Aköz, Enver Savaı:, kir, Mehmet Özkozuncu, Abdur. tı!1 Budak, A. Kizım Özçetin, Şa. 1.5 KonuşıU9: .trı.30 ~kn~.~f,;:~rl';,. 
ui. Uzun boyu geniş omuzları Cavit GUlen S. Sedat Yücel rahim H"sam tt' R s ı kır Ulukutlu, Cemil Ökten. Nu. )arı, ııJnn!I 't' nwteorol J r: 11• ,, ' ' • • • u e ın,. ecap a - tti YUI w • •>o 50 Tlirk nıüıi"l Okuyanlıı ııft 
zayıf, fakat adali vllcudtl ve hfl. Fikret Akyol, Hazım Arsaygm, gın, Feyzi Altmok, Ali Barlaz, r~ n l cege, ,Fet~ı ~ural, Na. re. Neyc!ik, Melek. Tokı;öı. C.:•~e~ 
kim başiyle güzel ve erkek ya_ !hsan Akacun, Tahsin Kurt, Necdet Şartekin, lsmail, Salih ~ x:~a ıbal, Uı.eyır Kingır, Bur Vecihe Oary.ıl, Eşref t~sclr'·~' 
pılı bir delikanlı idi. L\ıtfi özdemirkaya, S. Ekrem Koç, Turhan Kaptan, Nafiz Esin, G~eu:n Kocaaydm, AbdUlba~i Niyazi Sc~·hun: ı - BaY•

1
'
1
. ti f''"' 

BölllğUnil muntıı.zam bir şc~ !bat, A. Riza Savaş, H. Turgut Abdillkadir, Servet Erer, tsma.il K 
8 

a' ön_ıer Aybay, ~· Cemal 2 - Selilh_ıı~t.io Pı~ar - u;~~ p•~ 
lülde ikiye ayrılmış görUnce, Vural Hayrettin Türkcan Nac! Oray, Enver RH"'tü Tuncay Nu- unç y, Alı ~ıtman, Alı Bayrak, (Artık :retışır çektı!ııın). . 4 

' ' ' "49 ' Sadık S" l F h · l' k (K ıh· ·· - gunl· •• r· 
derhal ortalarına ~eçti. Akşam Yurdakul, Reşat Akınsal Ah. rettin Yener Necdet Kırca Hü. .. ue • e ır.ı Tuncalı, 1\1. ! şar .1 

• 
0 ırc l lne uz. bOıı • ~ ' ' ' RuştU K 1 H ı;l Tü.rn A Sadettın Kaynak _Bayatı ı;r:ı f9 

oluyordu. Gurup ben Uz tamam. met Başta, Yavuz Yılmaz, Ah. seyin Kren, Faruk Tezeren, Re. vi Utku a~ •K.&!~ er, · ,?1- kı (Karşıda kara yonca). 5 "'~ ~ 
lanmam1ştr. MliU\:7.im Jak For. met DUndar, H. Reşat Toros, şit Ucaner, Zekat Argın, ŞcrafeL R R' ' · anı Şukadaroglu, Varan_ Evi-: şı,rkı. ıSon a:ı-:-ıl•Jlıııı"' 
tas'ın olgun erkek sesi duyuldu: Muhittin Kutlan, Fahrcttin ll. tin Dursan, Tahsin, Fuat Dur • M MüştU Üst~l, Nusret Ö~icn, lenıl). 61 - Kc•rrİııl Niyaıl serıııı fı' 

_ Arlrndaşlar bu gece on iki lukan, Abdullah Başeymez, R. kip, Hikmet Akıncı, Mu&mmer m · tt' u~~fer, ıf~·rTuna, HUBA • Kement"~ lııksinıi.'.7 --:. s_~ıAl1;0ıce 1d1~ 
arkada~a ihtival"ım var. Esra_ Tevfik Ozan, H. Eroğlu, Burb. Noyin, Şükrü Kıvılcım, Şükrü A- H ellt~ Aırsan, Mı hat Keske, ~· ~a~ .,11ıc8·:ız ~Onrkı o·~~~:ı. J'Or~ 

· -
1 

T i Al taacar Kem ı D w H li1 u sı rnas, e met Ere~nız. ız ar . - sman • gflll" , 
rengiz bataryayı kPı:;f~diı>, ha. nettin nkaya, Niyaz• pu, • .. a aggeçen, a Şükrü önder M ŞUk .. De · hicazkar şarkı (Gözünıdt'11 ıiıt J'I 
rap etmemiz Hmm. Benimle Fikri Bozhan, Faik Engin, Him. Nokayoglu, A. Ct:mal Tanca, M. sli B S tk' B· .. .' l Al~uOk mır • bir dem hayol!J. 9 - Sctıih•' (~_ı· ~ Mehmet Do t R. ttl GU • · 1 1 ursa • ı andan .. ark

1 
... ' 

kim ~elir?.. met Öktem, O. Tevfik DcdeoguL • r unç, ıyae n • Ce · ç t' Abd h' U ' no.r - J<urd:li hicaıkı'lr ı; Jlll~ı,.. 
Sekseninci taburun ikinci bif.. ları, Asım Boray, MUmtaz Ulıı ven, Faruk Ulutan. Abdurrahman zm~. ~ ın: ur;a. ım .r~y, bimi ayağımı ıılsam). ıo - ediJll ~ ınuçevik, Galip Yavuz, Nazım H. Hu~nil. Gilreç, Kanı. De.IIU~o • Kürdili hic·ıı1'ilr ş:ırkı ıoe~0,.ı1tJll! 

IUğilnden hayatta kalanlar pek Arif Yiğltman, KA.mll TUrksoy, lldem. Kemal Belir, Şevket Me _ r~.n. Kamı! Atay. A. Hılmı Bın • na hiç kimsin). 2t.30 ; 1.sO ~1~ 
.wlabulık değillerdi. Fakat lnın- Necmettin ErgUıren, Nevzat Ih. riçoğlu gol, Vahap Tezcan, A. Münir Ağ. 21.t5 Ncşell pll\klor • R· (ft0''5',1 

ıar da uzun zuman dlişlinnı " di. şarır, Mustafa Yoruç, Nevzıı~ · ca. Halil Yurda.kul. ıık (Solistler). 22 Müılk l{i!"'='ı· 
ıer .. iki sıra iizeri ıı" uizilmlş 

0
_ Timurtaş, 1. Hakkı Alpay, Reşit Recai Erkerman, Abdillbaki l\l Nuri Onan, Nazmi GUrel, cumhur bnndosu. Şer: !~1~1111dtJ ~~J· 

tan askerler hep birclen kuman_ özkay, Emrullah Sumer, sa;ı Soydaş. Haşim Boyam, Cemal H kk p t A R E 
1 

- Donizetll • "La Fıllc .... ''~~ • a 1 0 • · ıza lam, H. Bas- ınent" operasından marŞ· 'ndetsD 0 danlarına ya.klaşma;;. a b:ı.~l:dı. Otı-kay, Sabit Bozkurt, M. Hakl;ı Demiröz, Salahattin Yurtsever, rı Oçal, R. Rilştil Kayal. t. Hak .. teııreı _ !°\C'şeli vııls.3 _ M~ ı.uıf.,,. 
!ar .. Ilu clelikanlılarrn hepsi de Pekçe, M. Kemal, Şerafettin GL Kemal Gün<.~an, Kemal Alpan, kı Saydam, Mustafa Sa.nder, E .. "Ruy _ Blns" u"ertiir. 4 ) J 
bu nıUşklil rnzireye atılmak iı>tl zer, M. Necatı suesalln, A. Bas. Hakkı Ege, Muammer, Raci U. Sabri Ceyhun, Hasip Akm, H. - "Ça~lıırın sesi" (.Nl",?10~rr'51~'. 
yordu. Jfop birden kt:.mandanın ri Kışlalı. Ritat Yıldırım, Cav·: ~ukalp. Recai Akalın, M. Ali A. Remzi Bozoğhı. P..ifat Celen, M. Sııint - S~en' _ •oejaoir~s tı•l>:Dl' 
"trafını s:ndıklan zaman gn ~·r. Andaç. Muammer Erbaşol. ~! •asoy, M. Fehmi Bilyay, Rıza Öz_ Emin Gürel. Yusuf Öner, Be'3im rlıın _raıezı. 23 Son a{:,.ifıil, "'sSJ. 
htivari ufak bir 't.ıhkaha ltop_ Ali Erkorkut, H. lsmet Ün<tl 'ltan. Refik Atk:n, Naim Soy • Demir:ıtn. Bahattin Yi.i v rl, zmıaı, cshuııı ve ııı r ·ııl). , t

1 

'mrt Muhsin K t -ı üdbi Ya f cear, a. :ro - nukut lıoro;ası ' ı) 2355 
tu. Halil Atala, KA.mil Çorul, M. • ur og u. - sı A:vd.ı:r11ı:slan. A. Hıfzı Alğ~n, ~Hizik CCıızlın~ıl • pt.>· · 

~Itilaziu. Jak Fo: .as'ın da .Secruettin Dinmez, Kemal Rtm •av, Arif Parlı, Muzaffer Heper, l. Vehbı Agır, H. Edip Topçuoğ _ Ynrınkl rırol(rnın. ~ 
{özleri gurur:a parln y o•·.l.ı. H. Tahsin Zaniz. 1. Hakkı Errı-! ~ahit Acar. Hakkı Sever, M. Hay. lu, A_· Hayd~r C:ın~tan. Hidayet . ~ıfetv" 
vJemnun olduğ"unu ifade eden ıu, Mehmet Dentaş, Mecit F.• ·\ Sakarya. Nusret. Hayri Ta. Sezgıner, Gıyasettın öncel, A. lettin Kocaaygın. A. wı~' >: 
· elıessümünii saklayamadı: dem, Nedim Barlas, MUnlp Da: 'l". Yac:H Dıır!lııı;, Ranf Aln, Nec Rilstem Kurı?an. ~.ı. Şefik Alper, İpekşen. Nizamettin A. t jgl>f' ~ 

- Çok güzel arkadaşlar, dPJ :. yal, I. Hakkı Eroğlu. ni Atctemir, HR.:Vdar. Abdiilfey • S. Sırrı S!rman, Remzi Savul, Ce. lişan Cenkçi, A. Pertev y ~· 
1 tnk i 1 l A { U 

yaz, Kemal Ersu, Rıza Özacık, mal. Resı't Erl'm .. n, Mazlum öz..jlNı"yazı' Akiln, trf .. n veDırıi.,,.etı >-. 
c \'ye o unara ı:, lmanya ]ayanı takdir çoculdar. l\ ertl ateğmenliğe terfi eden ~ ' ~ - .. ts- tt.1. Lüksemlıurg hududuna kadaı <:?rnrı~rsiniz .. Fakat bana h ~- piyade tei?menleri Enver Akça, Şükrü Dinçer Sala. tuna. A. Rasim Yav!?er. M. T'~ • 1Fahri Pekiner, ArbaSErbil#iJ';..:;t 

ri sağ cenahtan patlak vermi~ 
olan bu hareketi ileriye götUre 
rck şimale cloğrn lıarektttta tı : ı 

luıımuşlar vo ihtiyat kuvvetl er 

varmrşlardr. piııiz değil, yalnız on iki kişi ıQ. S. Salı\hattin Öngen, g,. ,1et. l\attin Karanbek, Sabri Alpat, zrm ll'ıırw~o". M. Emin Boyabat, li Tunçbay, S. Satni rıw-. 
f ::ı.te şı·mal J:•ı• · \·etleı·ı· l>u nok . l t ,.. Rrdvan Karal, Hüsnü Besmez, A. 'i':ihnt } ı.:--a.,. Rıza Yanarclı:tü. ki Tanber. B. Sıtkı gural. '··• ıp 
., • • ~ım. Ben şimdi on lkl s m S11)'. tin Çantay, H. Mesut Giray, 811. Ö ,, .. ıuırı~ 

t d ıt'b ~ükrü zışık, M. Nihat Aksun - A. fevki "J'!1 
.. 

1-men, M". Nedı'm Elgün, A. Rıza Gil«.·.!"
1 

.. 0.' 
:ı an ı aren biiyUk bir çe. ·ı~ ·et;:Pğirn. • ~ · - · · ~ııdem"·1 llfle_ rim Al ruh. Fikret Bilgen. ı-n: ~n.., ~ur. Ahmet Sorılıat. M. Hilmi Özsevin". 1\1. F';.evkt:t Bulut Na • Iu, Ferı't t'frıseli. MurJlı..<> b""' 

\irme hareketı~ ~ başlnmışlaı rim cliğıwlerini ktf;lrnnmasınlıır , mi Süal. tsmall Tllrkkan. N('n. { b Ö Ot"' .. )1 
\'e Almanların sol C" nah uçları .·e miltecı:>sir olm" ı< l'ıi t", Ç'Urıril ' det Kızılkanat. Behçet Er~ün T ır ıış. MusB ne!'. Cevdet İnsel, znn A'·a'-n Oeman Adalp Halit Halit Tomaç. Fikri ~· ııı lçnriyc rllişiinnc>l< için plfın . { n h ) 11\tah H:di ?gav. Salih Ers~n. -~edim,· GUdim. Sabri Ak·n. A. Fıı.ydarlFikri GürgC'n, Hüsnü S~cidc} 

n .a 1•ar mut Bakan. Remseltin Kıı . Huseyın Tercan, .Fethı Kürkçü, Öçalp. Hayrettin I~ıvanç, r~en:a _ . (.Qctı'"nt' 1 l , .. 
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Arasında 

A 1 m an - S ov yet m U ~ .:!~:.h:~':e::;!~.:--~,::·:::.~~ 
nas ebat 1 h an g I

• ıi>·le ıelmete baılamıştır. Fotolraf• 
tarda halkın ndyo ba,ında haberle
ri dinledie· :, Pariııte dalıtılan ıras 

Saf h 1 d t
• maskelerini, duvarlara yapıştırılan a ar an g e ç 1 "efcrberlik ilinlari)·le Hitlerin mesa-

jııu Londra3•1 ıetiren lngiltcre Ber-

ıııa.ıı. 1917 pororatu nrtan ScnT•I Raıra. il• etçlN Heodenon ı•riil•> or. 

illi · - Alman hUkClmeU ya 1erletUrllmletlr. Sov7et 
•aacıeılle Lenin ve Ru~ Rus1a Alman Cumburi7etJoe 

l..r- 'erıerl zırhlı bir bOyUk mlkraıta ılllh ,.e mu. 
.... 4, va ı rl .. Alman toprakl h mmat Te 1or. 

•'eerek arın. a...
1 

Ruıyaya strlyor. 1933 • 1935 
>r...: 

1 
° tarihte tnıntere '()'çUnctl Ran hUkflmetl ku. 

llııı le mUttefikUr. Al. ruımat.tur. l'litte.r mevkll lktı. 
lua.,. rarp cepheal Frsnm. dara selm,etlr. Alman • Sovyet 

•ltte;eııerı kal'f111ndace. munaaebetlerl kararmıotır. AL 
lttıerı r. Blrleelk Amerika manyada aııtlkomllDilt hareke. 

Ut Almanya imparator. ti bqlamııtır. Sovyet Ruıyadıı 
~lltN~ıharp etmlfUr. Hltler aleyhtarlılı hareketl~ri 

li DatıSANl: - lklııcl Ruı göze çarpmaktad•r. Buna rat. 
l lll •k veriyor. Sovyet men Sovyet erklnıharblyeala( 
hru:rdana ıelmlşllr. Le. menıup ba&• ıabttler •ımao 

· erklnıbarblyeılne mensup klm. 
~il 1918 aeler ile munaıebetleriDi devam 

it 1": - Sovyet Rusya ayrı .. ıurmektedlrler. Bunun uzeriul 
ı" Alnı an lmparatorlutu Sov1et Ruı1• yUkHk zabitanı 

&rt arasında Breatlltovsk ale1hln• bir sert dava baehror 
,tdeıını lmzahyor. Sovyet MUnaaebetleriD sonunu muba. 
) Carlık Ruıyasrnı lngil. keme oetlceal tarın edl1or, 
raııaa lll lle yakından bir. 1936 • 1937 

Uahedeyi tanımamıt- flpanra dahili barbl başla. 
mıttır. SoT7et Ruı1a ıarpte bil 

~~. 1922 rol 01namak tatlyor. UçUncU 
tel'' - Almanya ile itti. Ra11 httk6metl antlkomlntern 
ite letıert arasında ıulb paktı için yeni imzalar aramak. 

tı, ::ıerı) apılırken Alman. tadır. Sonra lapanra harbi onun 
-- "Jet Ruıya ı 7 Ntıan. askerlik tecrUbelert için ıııze 
t«.Dollo muahede1lnl 1ap. bir saha oımuetar. 

r. 193f 
41ııa,ll l 922 • 1923 !ıpaa1ol mllll7•tP•"•rltrl va. 
oıt CumhuriJetl Lm.zala. ıl1eU 1ı;uanıyorlar. SO'f)'tt Ruı 

a. 'lllu muahedeler hUkUm. ya t~t,e~dUt, tı~{P.r ,.. re~I bir 

~:•kl&" alh•' aıuak -~ ~~'tJımıll!ı 
, e or. Alman)'• Te Sov1et ma.l matti tr W -
,/klnıharblyelerl muna. ruı edl1or. 

.,.Yda ediyorlar. Alman (0.-11&1 11 ""'4de) 

~ - \'\KIT 31 ACUSTOS um 

Danzig ihlllAf ı için 
yenı bır yol mu? 

~-ı- İngiliz gazetesi nüfus 
mübadeleai,ni teklif 

ediyor 
' 

ingilizce T ayınil i&Zelai 
... eh.atandaki Almanlar Jllelele
sinc dair bir hal yolu teklif et. 
.ncktedir. Bu hal yolunu diğer 
lngiliz gazeteleri de tekrar et. 
mektedir. Bir bakıma Alman • • 
ıaya yapılan teklifler içerisinde 
.>ulunduğu uhmin edilen bu 
mevzua dair "T aymia" in yaz
iığı aynen ıudur: 

"Hayat aahaaı formulü, AL 
manyanm modem fütuhat hır • 
smı setretmek için ortaya atıl. 
ıuf olan bir formüldür. Alman. 
ıanm Polonyadaki Almanlann 
fena muamele görmekte olduk. 
~rınclan ıikiyet etmesi için ha. 
.ıkaten makul bir sebep mev. 
.:utsa Almanları anavatana ça. 
irnp almaktan daha kolay bir 
!ey olamazdı. Ahalinin müba. 
1elcsi Avruanın diğer aksamın. 
:ia muvıffakıyctle tatbik edil. 
ni, olan bir usuldür. Ve AL 
nanyanm ıikayet mevzulanm 
kat'i ve daimi surette ortadan 
,aldırabilirdi.'' 

İngilizce Niyuz Kronikl aynı 
mevzuu daha ıümüllendirerek 
şunu diyor: 

••Eğer Hitler, Türkiye ile Yu. 
nanistan araımda muvaffakı. 
yetle tatbik edilmiı olan ve ha. 
en T yrol' da yapılmakta olan 
ni.;fus mübadelesi usulünü tat. 
J!k edecek olursa bu husustaki 
proje, hali hazırdaki vaziyetin 
ıslahı için bir fasıl açtiıı§ ola. 
caktır." 

••• 
Berlindeki lnı:iliz sefiri Hen

denon, Hitlerle konuşmasını 
müteabp Franaa ve Litvanya 
elçileriyle görüımüıtür. 

Almanyanm Lchiatana kcn. 
di memleketini ikiye aymnrya. 
çak, .wıde denize bir mahrer 
ve bir koridor temin etmeği 
teklif eylediği ve bunun ancak 
Lltvanya ile prki Prusya ara
sında olabileceği söylenirken 
yapılan bu mülakat dikkate la. 
yık görülmektedir. 



!O - - VAKiT 31 AGUSTOS 1939 

Polonya' da umu mı sef erberJik yapıldı 
(Ba§lara/ı 1 incide) Londra, 30 (A.A.) - Kabi- leı·i de :saat 17 de dominyonlar yalıların ~u hareketi, Şarki 1 3 - Mareşal Göriııg'in dört ••Fakat muracaattıl•f .. 

Varşova, 30 (A.A.) - Aşağı. ne saat 1 ~ .30 da ba§vckalet nı-t.t"ırı lnskip tarafından kabul Prusya ile AlmanJaaın dlteı yıllık planın tahak&W< .ettirilme. lıir .aullı Jst.eiliklcrini t 
daki resmi tebliğ neşredilmiş. dairesinde toplanarak Hitlerin edilmişlerdir. NaZ11", kendileri. kısmı arasıodilrl mıatakalara si hakkındaki 18 teıptrıjewel meaekteclirler. lsteneıı 
Ur: lngilterenin tebligatına verdiği lif:: 30n vaziyet hakkında izahat imtiyaz veren 1921 Pnris mua. l93Ş tarihli kararname mucibin. sinir ağrllarını bir mud4 

Almanya, bir mtiddetteıiberi cevabı tetkik etıniıtir. Bu cc- vennİftir. hedesinin hUklimlerine aykırı. ce mevcut salahiyetleri, eıı:c- nle dindirecek bir lliç maili 
Polon)aya karşı bir tazylk siya. vap bu sabah saat f 1 de fnakipi •ngilflr8ftİft C8Vatl dır. emir vemıek aalahiyeti bakidir.1 olacagı, fakat hasta}ıjll 
!=:Cti takip etmektedir. Gazete. ziyaret eden dominyonlann Berhnde Binaenaleyh Polonya me&k:\r 4 - Rayh müdafaa -.zarlar Wnı n•klaştınnı7acalr 
Jerdeki neşriyat, ınuttarit su_ yüksek komiserlerine bildiril- muahedeyi ve bu muahede hü- meclisinin genel sekreterliğini dır. 
rette y&pdmakta olan tahr1k4t. miştir. Londra, 30 (A..A.) - Bugün kttmlerinln tatbikine aU Alman. Başvekalet dairesi ~fi ifa ede - Bu gazete Anupayı 
hudut hadiseleri, Polonya hu. K b. . . u· da l öğleden. ao. nra Berline gönderi • ~ Polonya t&thhUtlerini ıihlll et. cektir. J rif .etea &&at.alıkları 

a ınenın ıç maın n evve 1 lngil b pek 1 5 B k ""''h dudunda seferber edilmekte o. Çembcrlayn ile Lord Hali'-- en ız ceva ı, muhtemc miştlr. - u a.rarr.ame, r u rerin tırmak için Yersames 
lnn mtiselUl.h kuvvetlerin müte. b. ..dd t .. .. .. l reli ıcıag olarak vaktin gecikmesinden do. Bek;lka kralmıa tav88sut.d !Vereceği emirle r.1eriyetten kal - deslnl ortadan kaldrraıa} 

. . ır mu e gorutmuş e r. layı b ak t V<i. edil · !k •"' » ınadıycn artırılması bu sıyase.. Ba kAI c1a· . . .. .. u §8lJl e ı emıye - Bcrliadc i>l karşdaadı ar. gılaliüri lldıa 'Ve r-1 
tin aşikAr bir delilidir. Son za. d şlanave a eht 

11
_ Kır':8ı'ı:ın o.;un- cektir. Berlin, SO (A.A.) - Yarı ıre8. etme'ktedir: 

manlardn serbest şehir arazisin. d top ldi' .. n ~"' i~~ oo- İyi haber alan mahfiller, teati mi menbadan öğrenildiğine gö İf a1yada: Versailles .Qrt.&dan ı 
tle Polonyanın red ve cerhi kn. u ge fl!' va ıt a lf .. lftJr. edilen notalar hakkmda. beriıan. ı re, Belçika kralı ile Holland'i 'tan sonra Avrupalılar ft 
bil olmıyan hukuk ve menafi. Hitelria cevabı kaç~ gi bir malUmat verme1dıen kaçm. krall~esi tarafından yapılan RoınıL, JO (A.A.) - Kont pa bar1cindek11er araff 
ine karşı sarredilmlş olan faa. Londra, 30 (A.A.) - kes- makta ve yalna vazzyet.in daima 

1 
teklifi Alman siyast mahafllln- Ciano, bu sabah A1maa büyük ten ibtillf sebepleri 

liyct \'C Almnnyanm Polonya mi mahfillerde öğrenildiğine aynı valdbneti muhafaza ettiğini 1 
de bUyllk bir sempati ile karşı_ elçisini kabul eduek uzan oir <:alctır. Fakat sulh ' 

ar~.sinln şarktaki aksamasına gör': Hitler ~fm~n,.. ya~ı~ aöylemekle ik.tifa -eyleme«tedi.r. 1 ıanmışt:ır. .nülakatta .bulunmUflW'. gtin için kurtanlaca1' 
ı;ös dikmesi, Polonyanın tehdl. teblıgata lngiltcre hukumeti ag. llaamafih yıne bu mahf"ıllerın tkl b\Lkümdarm •ulh11 muha. Roma, 3() (A.A.) - 3 Ey. dttnya ,.,ug'Unk11 Ta 
ele maruz bulunduğunda şilphe lehi ihtimal tekrar bir cevap ve- ilive ettiklerine g&oe, Berlin ve fua bususunda .aarfettlğt ~ay_ liil pazar gününden itibaren bü. tulm~ olacaıc mt'! yat' 
\e tereddüde mahal bırakma. recektir. Londra arumda temas m11hafa . .retler tebcil ve bu ııayretlerıı umumi mahattcr raat 11 de aynı notttaya aTdet ec!i 
maktadır. Hitlerin mesajı "Esericedit" za edilmekte ~e 8Ö& ibili harici-~ Avrupalıldt aesuHretta-den mC~ :apanml§ olacaktır. mt"! hastaı1tı ıebe1'lal 

Gerek sulhun muhafazası L kağıtlan eb'admda daktilo ile ye nezaretlerinde hakınmakta •

1 

hem olap teslim edilmekte. Bu geceden itibaren de ma- mak nrettıe tedaYf et 
cin mesal sarfetmek suretile yazılmq üç buçuk sayfa tut- dır.CEVAP~ cllr. ğazalar vitrinlerindeki lamba. kln :yoktur. Bu ~eralt -
l Uksck Leh deYlet adamlan ta. maktadır. VERiLDi :A Bu mUnaeebeUe fil c'hct tc_ lar ve hayali ilanlar söndürüle- Venrafl~ butthğ-nıd•• 
ra!mdaıı uzlaşma yolunda ya. Londra, 30 (A.A.) - lnai- 'D.:-ı· 

30 
( & .. 1 ,._,._ • ba1ilz ettlriltyor ltt, Aw.nnJ a cektir. Bu suretle tehrin karar. mUteenlr -oiun faşist 

ı l bu bb ı 1. k b" · · b __ ,_ hk" · · ~~ ın, A.A.' - · ~-=vılle t l edb '"- d. "" dl il " ... aae' ın mış o an tlln teşe Us er. ız a ınesının u saua ı ıçti~ H dersoıı b. ile ngiltere arasmda yapr~ıı.:nk. tı ması t ir1eri bitmi§ olma\ ...... n l a.en ıt ne '.1D 

gerek Polonyanın mUttefikleri maınr müteakrp resmi mahfil- en B. ~ ~ ,1 
ta olan noktai nasar te:!tdlcri ~c:.dır. rica dllem-ez. J: 

1 ıh . t ah' 1 J kab. . b .. 'ki . . raz aonra on -~ un o un ve aynı :z nıye e s .p er.ıe ınenın ug:ın ı ncı ıç. nezdi.ne .derek Atm n .Alman gayretlerinin de aynı se_ Roma, vaziyeti; ümitsiz PAPANIN SULH 
bulunan hUkflmetlerin bu yol. timamı akdetmiycceği söylen. ama ınJ;tereıaiıı -~1 =~j !Jeplerden mülhem olduğunu is. IÖIWYGI' SÜSLERİ 
üaki teşebbüsleri şimdiye ka.. mektedir. eylemiştir. bat eder. Almaıı)·a, nf'tlccsi 
dar Amıan hUktimeti üzerinde ParJimentonun ah gunun- F d Londranın sabırsızlıkla ~ekle_ Ro"' 30 (AA.) - Ha- Vatikan, ao (/ ... A.) ~ 

ı d ğ. r an Sa a vu: Rom.anm siyaai mahfiDe. Vatik&n mahfillerin~ 
bir gfına tesir icra etm ş e ıı. den evvel toplanması için bu. : :ıen kararma bağlı bulunduğu :inde hasıl olan intiboa gören. faaliyet hüküm sürmil~ 
dir. Bütün bu hA.diseleri, bflhaE. gün hiç bir karar ittihaz edil. Parla, 30 (A.A.) _ .Pariate 've bir teşebbüse girişmiş ıbııluu. .:iyet vahim, fakat ümit.iz de.. Papalık devlet naıJl'I ~ 
sn. Alman kıtaatınrn komşu rr.emiftir. Seine villyetinde bfitGn umumi .maktadır. ;ildir. !.Dndra ve Bedin kabine.

1 

Ma.gh,·one, bu B:Bbab ~ti 
deYlet olan Slovakya arazisi~e lngiltere Hariciye Nezaretinde toplantılar yasak eclilmipir. Viyana. 30 (A..A.) - Tuna leri arannda temu k.ilmedik- d\llfo da Papa ıte ıızu!I 
girmesinden sonra, hesaba ka. faaliyet FRANSIZ RADYOLARI seyrUsefatn kump&11yaaı, Viy,1. - pttktan sonrt• fr'. 
tan Polonya, evvelce ittihaz et. Londra, 30 (A.A. _ Hari- ına ne Aşalı haa aruınclcı ·.r ... hiç bir ıey1n tamamiyle mah ra!'1e ya . ·~ 
miş olduğu tedbirlere ilAvete:ı, · N t• d b.. ..k b. faa .ASKF.R EMRiNDE seyrt.tsef.aiuia aı .Atustostan ı. ..nıyacağı kanaati umumi. dognıb .. ~~ktikal ~ ~-u~1 ini~ 

. cıye ezare ın e uyu ır • Paria, 30 (A.A..) - Fi'a.ıum T abiatiyle vazı·yel h··· sız uyu e çısı e ,,,-
bugUn vaziyetın Amir olduğu te. 1. t .. makta_ı_ /'\~•- -~yo t ...... _, __ 1....--.... 

1 
. ....: uı.aren tatil ed~IDi bi1J!:. • . k bul 

ıye goze çarp wr. -.ıe- nmu -~· """6- w.. :aliimatta olan Muso1ini 11e Pirolonya elçilerini a 
dafUi askeri tedbirlerle emnL d ı___ I F f .. Corbi '---- cı·heti --L..-o;-n.. ,.__,.._ me•tedlr. t 

en evve ransa se ın n u.n:ıı -""'-•.,-- -...-.... v. &t.c.aİ arkada,larr harir 0Jın8k ·. . ___ ,~ --"" 
yetini takviye etmek mecbur!. nezarette kırk dakika kadar kaL IUne geçmiştir. Pololl.,..... ~ whinı .. . • ıı Bir kaç .JÜD ev~ ftGl""".1 
yetinde bulunmaktadır. b .. ddet fı--1- H.t- f.el;ikla ocHUror .ızere sıya•ı mabfillerde kim9e . ~ De .... aıır-111 . rr.ış ve umu zar D<JB ı Paris, 30 (A.A.) - Hariciye •-titJerin cevabi notasının metnı· mi§ .unan. ·.-:ı-.;_r;,_..ı 

H1çblr devlete karşı tecavUz I . ab k ndi . b.ldiril N•"""" Bone .a:•- ....... _ ........ ,.._ B~rlin, 3-0 (A.A.) Yarı re.s. , kk da b. . taıı -.ı~-e--=•ı :nar411"""" 
. • Crtn CeV f C Sine 1 • -•• QUU ~ ~J-~ 18 Jil bil k UAUn -

hiç bır nıyetl olmıyan Polonya . . ile Paıiae avdet eden Fraaamn mi bir menba.:ian bildiriliyor: . ır iCY meme te. hiııgUll Papalık Jev.ıe' 
hllkfımctiııln siyaseti, değişmiş mıştir. Moakova --.:...1 xr.-.:... ile bu BerUn aiyast mab.ftllen, Po. dır. Bununla beraber Hitlerin .. · • ·1 Uh' gö 

Hollanda Romanya Orta el ~"""' ·~"" , .. ..1 . k-- _,... D vrdanı ı e m ım 
dc"ildir. BUtUn deYletıerle Ih • • lonyanın ilAn ettiil umumi so- wpru erı yı tnaaıgı ve anzig 
his"' dairesinde teşriki mesai ar: ç~leri ile Brc:zilya sef~i de. hari. sa.balı U&UD bir mtilikat yaptnJŞ- ferberlitt çok v&lalm bir tedhir ::nese!esinin lliliba m'"·nlcutl'Cfl ::~:~~=i=a, AAI 

/.usu, Reisicumhur B. Moscick~. cıye nezaretine gebn11lerdir. tir. GENEAL VBYGAND olarak tell.kkt Qleme"9dtr. 1'8Yl'İ bir fekilde halli ıilftkimnz. Şimdiye 'kadar ftoJP":. 
nin B. Ruzvelt'e vermiş olduğu Lonclm, JD (~.) - H~ BmUJTl'A Bu malaUlleıie wa.ıt& etU. \rğt tezahür et~n fnÜ~e. makta olan PapalJğııı 
C'e\·apta ifade edilmiştir. Bu ar. susi surette kiralanan bir Al. Berut, SO (A.A.) - FralUI& bil rildiğine ~ re, A.imaaya. Po. :ree1nn bır v~a :\i s'1n deba Birlefik clevietleri 
zu Polonya siyasetinin temavUL man tayyareei bu abah Berlin. ktımetinoe buall bir memuri)11et... lonya meeeleat tasena'49 '" biı· devam' ~ğ. tat\min edil- messm ile Japonya 
lorlni hakkile tavsif etmekte. den Heston hava meydanına le gönderilen gımen1 V~ Avrupa anı...--.z etraraad.a d:ı; -nektedir. der:ha.1 mennınyet.ie,;tl" I' 
dfr. gelmiftir. T•yyaredcki yoku- tayyare ile Bent& cıeJmiftir. Ge- k>maUlc fikir teatded 4llftallı c- Roma, 3tt (A.A.) - Havas; itin emir alml§}ardn'· 9IS ~ 

Varşovanın styasl mahafilin. larm hüviyeti henüz tesbit edi. neral kısa bir lldtddet bun.ela a... derken, velaametl lllı; ldmMnin Vaziyetin bugttntı::tt ~kH t!lnal hareketıermde11 ~ 
de bu tebliğde bahsedilen aske. lememiftir. lacaktır. gödlnclen bçml)WSk olaa bu hakkında teCsirletde bulunar. let nazırı kardinal ..,,,,,,;."' 
ri Poznanda,diğerl Lodz'da mey Londra, 30 (A.A.)' - Bat· Paris, 30 (A..A.) - Jl'nnsr& oır. teclbir Ue ~ ...-azmi ve l\h•aollrıi• gaaetea elea Pca.Juz11J1 bir gtirttşmeie ~l 
lttihnz edilmiş olan tedbirler vekil Çemberlayn saat 18.15 dUS\ID& gönillMI .r.tile his.met kead:lshat aıcaCa ftl'8latter ı>olo d'ltalla dllnyanın tehlike. 'A.rdır. Söylendiğir.e ~ 
ı:ınhiyctinde olduğu beyan edil. den biraz sonra saraydan ayni. etmi§ oi&D Angcw Garı1>aldiea Berlln mah&fillert._ k aüııtı. de bulun:Juğu şu srradll herke j rii~meler, Papanın ;;ıı.ct~ 
mcktedir. mış ve batvekalete dönmiiftür. leri ~eri beyannamede aebetle, PolOllf& eo'1alau.ııi sin M'uSBoliulye eılll'acaat ede-h11ak irin Japrısak nb"...;all 

Katovlçto gizli teşkllAt B. Çemberlayn, ba§vekalet dai- şöyle demektedirler; durduracak yerde lt&1lkftFenle. rek sulhu kurtarmaısna •sted:..ııundufu yeni bir~,,-/ 
ıncydana çıktı resine girmeden evvel halkm "Vahim bir tekil alan beyne!. rin mesaliyetlal ..._...& t>tll:- ğlni yazdıktan SOll.ra dlyor kL kacludır. ~ 

VarşoYa, 30 (A.A.) - Kalo. alkı§larına gülerek mukabele milel vaziyet k8.l'fl8mda Garibal. mekte ve Polony&IWl ba tA-Jbi. V •Ki T K ı-rA --.1.-'~•.I• 
viçte olmak Uzere Uç Alman etmiştir. dienler asırlık dUşmanlan ile U. linin hıgtltere tarafından Po. .-.1G. Y it 
tedhişçi teşkilA.tı meydana cı. Muhalefet liberal partisi lide- çüncU defa o!arak çarpışmağa ıonynya veri~en yaroım teu •ua Dun ve yarın torcama küDiY'' 
knrılmışlır. Katovlçteki teşk!. ri Archibal Sinclair birkaç da- hazırdırlar. Umumi seferberlik tının bir neticesi olduğunu 1'0Y. 

ltıtın başında bulunan Leh te. kika evvel be§vekalet dareaine halinde Garil».ldienler ceketleri- temektcdir. 11 • 30 Knaphk tiçllncu serı 
bcasından Bischen tevkif ediL gclmiı bulunuyordu. Amerik(l nin altına lurmızı gömleklerini ~umana ILW'lll !9 

miştir. Diğer iki teşkllfittan bl. Birleşik Devletleri büyük elçisi giyecekler ve bu suretle Fransız Ra·,h müd" afaa ~ 
ri Poznada, diğeri Lodz'da mey -le saat l S.ıo d .. h1'Rvckalet da- halkma aynı dli~ncelerle hare. J 

21 fl'Oırtıaıdaı millet 50 
22 y eııl 'Unı1 zihni)~ ~ 

dana çıka.rılmıştır. Bunların iş. iresine kahul edilmiştir. ket ettiklerini ve httrri~te bağlı f k ld 
gal ctt1kleri binalarda. makineli oı·gwer taraftan Fr,"nsız h'· bulunduklarını göstereceklerdir... meCalSj Uf U U 

" u- K0:\10N1ST AYANIN 
tUfeklcr, rovelverler ve ekraılt ., 'k elçi-::i Corbin de haricive na MEKTUBU 
bulunmuştur. zm tarafınd~n saat 18.15 de ka. 

Varşova, 30 (A.A.) - Polou. hul edilrniş ve 18. lO da hnrici
ya "Oen • Club,, u ile Polonyalı v~ "'lU.ar~t:ndl"n "''Tllmı,tır. 
katolik muharrirler dünyaya L _ı 30 (A A ) _ A onnr., ..... ,. me-
hllaben bir teyannama Dt;1Şr(• ·k n· 1 ·• O 1 ti • L .. ··k · ı ı ... nır r~•ı< ev e t-rı mıyu 

dcrck ''Polonyalılan memlekeL 1 · · B ı- d t J 5 d .. cı!ı . "~nne y, saa e 

Paris, 30 (A.A.) - "Popu -
laire,. gazetesi komünist ayan . 
~tarcel Cachin'in bir mektu -
bunu neşretmektedir. Ca~hin bu 
mektubunda şöyle demektedir; 

''Bu vah1m anlarda komünist terinde yaşayan Almanları:ı · · · · t' •tm· t• 
1 tıar.cıve nl".7are ıne gı ış ır. partı·sı· Hı'tler Frans•va taaITUz 

rnhşi birer katili,, seklinde gös 1 · 'li b ·· derildi" ' ... 

Berlin, 30 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Filhrer. bugwı. bir Rayh mü. 
dafaa hususi meclisi tesis eden 
aşağıdaki l<ararnemeyi imala . 
mıştır: 

Entenıasyonal gerginliğin de • 
vamı mUddetincc, idare ve cko. 
nominin muntazam bir tarzda ted 

· ngr z ceva r gon ettiği takdirde karşısında mem -
termege calışan Alnınnyanm Londrn, 30 (A.A.) _ Reu- viri için a§ağıdaki hususası cm -

1cketin emniyetirJ müdafaa et · 
bu mnııeHasını protesto etmi,. .. bilcliri_vor: k . . U ld rediyorum: 
lcrdir. mck ic;in başta ômtlnıs er o u. 1 »noh .. d f k . 

B. Hitlf"rin dün nk...,mki no- ... .. u Fr ·u ti · - ~-., mu a an cınseyı. 
\"arşo\a, 30 (A.A.) - Leh ~'lc:-na verilecek c:eva~ pro3"esi, gu h:ı1de but n ansıE mı e oı Rayh'ın müdnfmısı na2.ll'lar mec. 

so yali t ııartisl ile umumi Po abinede nörüşi.ilmü;~ i.izerinde ;1a~tt=~~~:~~. bulaca.ğını be • tisini te5ki1 eden d~vamh bir 
lon) a i konferansı lş<:lleri llP ı... t h.h t k l komiteye inkılap etmi§lir. Rayh 

.,~zı ns ı a a rruııruz a mıs ve Bu satırlardan sonra Leon 
kö) itilen Almanyanın emper. , •• . .. v

1 
_ _ı B müdafaası nazırlar meclisi, aşa. 

• :at ı metm, og roen sonra t:r- Blum şu tefsirlerde bulunmakla. • d e k 
y,1Ust planına mukavemet et. ı· .. 1 ., • • Ov ·ıd· ~ı aki dalın, azadan milrek ep . 

• t ıne goncc:-ı mıştır. grenı ı- dır: . 
mC'ğe dn n?t ctınlşlerdır. Da ve . _. .. . .. k 'B • be t .1 Alın tır: 

l b'lh "'K ı d ., ~ne ~~re, Ct:\ap, yenı muza e- • u rcsmı yana ı e an Reis: Göring, ikinci reis: Hess. 
nan~tecdci . 1 assa vvY c enı. reler j,.:n a · ık kapı bırakmakta- - Sovyct paktını telif etmek işi 
mc.,. e r. d Rayb idaresi uı~umi komiSt'ri, 

ır komünistlere aittir. Faka~ bu be. 
'Daumız hOniyet. bOtlln be. G ... ..1 ·ıe .. . d F d . d h . Rayh ekonomi umumi komiSf!ri, 

Şeri\·etin hürriyeti daYasıdır.,, konFerı n cevap , ıpaze1rın e yanatm ransa an zıya 2 arıç. Başvekalet dairesi !7eIİ, askeri 
• rrere te biı: .. -,,cıi favdalıdır ... 

V , 30 (AA ) - Vistuı c raruıa ve gere.. 0 onva kuvvetler 0 efleri. reis, bu nam. 
nzcr~~~~~a,Danzig·y~lu ne Cjy_ . rkı:u"1etlerinin fikirleri sorul - Almanyada lar meclis~~ b~şka aza nu'bet. 

1 · · f i dil Le r.ıuştw. meğe ve mUravir aza almağa sa-
n aya scyrıse an mene re Londra, 30 ( A.A.) - Mu- Berlln, 30 (A.A..) - Mıuien \ahiyettardır. 
Ur. h l f · · · · l'd · C b 'd t 10 20 d k lk a e et ışçı parası ı erı reen- urg an saa . e a an 2 _ Rayh müdaf&a.81 'na.Zniar ln g rlterede . vood sant ı - de ent•masyon::ıl ve Polon~·a Koridorundan geç • mecUcıi, Führerin hUkümet ve _ 

'aziyet hakkında mnlumat al - :·ek Da11ziı; ,.e Berllne g'ide~"1' yahut Rnyshta0'da.n bir kanun 
Lor.d·"· 30 (AA.) - Lord nmk üzere hawekalet dairesine ohm Allrnt kara.tının getr.ı ~·ne <:ıkanlmnsıtıı emretmcdiiti r.a • 

! J.ıfu·. i~c Sir Alexnndre Cudo- itmiştir. 1 buglln Polonyalıla't mani ->'r:•u manlarda. kanrn kuvYetini ra· 
nn bu ~ab:ıh eaat 10.30 da Diğer taraftan, dominyonla- nı ne lokomotif ve ne d" mU-,tedbirlcr ittihaz <"ylemeğe sali. . 
~vc!<ıli ziyaret etmişlerdir. ,rın l ondradakf yüksek komıseT- 1 

rrttebat \'ermemtşl('rcUr. Pl•lo:ı. hiyettardır. 

23 "M·ucuda k&hnl.;h 
24 OtidD ıi.ktılelÜ ifJtri 8(1 

u Cuah~t ~ 
28 l'e.rdiıaenı• ...a lml 
27 .Oeb'i~ 1-Ş 

23 t .ao&ou 

Rapıtal!z.m ö~ 
:S1ambo 
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4.. ~ngör, J\luza(f er O • Salih Çtd>r, Fethi Onver, Salih .ıim Hakkı, !"!· Bahaettin Tek- Nuri Arığ. bunun. Bu ~ ::•!;.~,~~~~ ;:'i, •: ı::J:. ~lf filin _de. 
\'·· Kırgız. Tarakt" Şellk Gökten. Behçet Jun, M. Emın Yaltırak, Cemal 3 ü.ncü smd• terli cd<n dur. dedim B keııdı.11., ::llfılığa terfi e:len Demir, Kemal Ateş, Hllsnb Uiubaı, M. Celal Günıu. Niyazi dördüncü «u•f tmamlnr Artık seni ilelebet kaybediyo. "Sen biım':.ı1gı··er annlem kızdı ve 

Q illt • eni · Erzlk "( k R • Ok M N n .. yere kanııma A.1ıet· eıım en · • ayna , asım ay, . us- Mehmet Erdönmez. M. Celfil rum. Ye senin ba§ka bir kadma Kör müalln baksan& kam d bl · 

1\ ı.;,Cd~~ Beril, Mazhar Ersoy. Binbatdıiıa .. terfi •:len levunn r» ~elen".'Y Necmettin _Giilen, Ergun. b. Nuri Özkurt. lsmail kalmana gönlllm bir tilrlU razı hsstalık vır. Hamrlsn ~ı:.ı..: 

terfi listesi 

~ ır Harmankaya, Hu!Qsi yuzbafdan Talıp Teıık._ M. Nurettın Saç. Sözlıescn, Hasan. Sadettin Gök- olmuyor. Ama elimden ne gelir. sonra doktora gideceğiz. dl 

"'· Zly~ Ziya ~111§, Adil Türk. Naci A_ktuna. Kemal Aygü- "'::", A. GaL!' Çalıyan, Arif ay, Murat Aydemir. M. Fcfm~ Y_alnız. mektepten çıkana kadar bağırdı ~· Bir saat ·~.~= 
"b, "1 .1:

0

ksoz, Mustiı.fa Boz.. nal, Dervıf Otmant, A. Cevdet T crker, fsma•I Tezcan. A. Riza Bo$ran. Y. Zıya ÖIC?, H. Feyııı hıç olmazsa b•rkaç sene oleıın doktora gıdeceğlz Nlhstcığmı. 4.1.4ıtf~ı Barlas. Suphi Sar.er, Oran, Nazım Günü, Seyit Ku. Ör.der, M. Hamdi Taner, Raif Akıncı. Liıtfullah Kutlubay, M. haUranda kalmam beni teselli e. Annem ne inatçı, ne fena huylu lıt, !(•>~t ;;"a?, Burhan Okey. yulul~. Ziy• ~esler. Kôzım U. Başaran. M. )J"-..ni Aker. Av. Nur~ Yü"!'• !. ".1•~. °.""'Y· M. diyor. kadındır blliyorsı:n. Doktor ço • ~a Al rtU~k, Z•ya Omay, )uçev•k, Kadri inan. m l<;?rt•. M. Ceı~al _?ür-u. A. Nur~ ~en •• O. Şııkru Sönmez, B. Anl•yor musun Nihatcığım if· •uf'.' meydana çıkarınca annem :!!·ile . ptekın. Muzaffer iz. Yüzbafılıia terfi eden levazım <;,.-,f Gökten. l. ._.-.habettin Samı Eroglu. te ben bu son teselll ile ölllp g1. ~ aya,klsnnm altına alıp kim ~ Dı~zunhay,.Fikri __ Onal, Ullejmenleri Kor. Dör<lfincü somla terfi eden deceğim .. Hem de belkl sen bu bıllr ne kadar döwcek! .. ~ı "'- . ga, Şekıp Kürt.en. C t So •- ·__ı·· tt" r.=n'ıl\•ı'-L te-.e:. ede hc~lncl sınıf imamlar mektubumu okurken, belki de Bu kadarla kalsa buna razı • 
.. h ueınırel N t" A . eva y5an, .,.ıoame m • ..,.. no n N"h -..._ qkin, seıimı eca ' .. rtunı Re- Akabııy, Fehmi Akar. Mahmut is!ihkôm yüzb tılan . Ali Baykal, Beaim. Sangöl, H. dalı~ okumadan e"".el ... Fakat ne f"' '. atcıgnn. ~kat mektebe ~ Ateı:. ,.,. Tekun, M. Fa - B k R N" · E Ab Jh V M K I . .brahim Akpeçe. o agbyor musun Nıhat! Sus izin aber gıdecek, senı bu sefer mek 
:Al •· nıyazi Tetik 1 ·1 e su. . ıyaz• rgen. - san aran. . ema etim 1 ·ı tepten de kovacald Anı 

J.. ''" M. Kemai Tunç~-~m~ dülkerim Oz, Vali Kök, Muam- ·•t u, Halit Erat, Muammer Uçüncü sonla terfi eden •e;;;; yonım:~ ama.özlerim k hiç UzUlme Nihatcıgı~··· b al sen rını M .1~·~· r." Atal y ' k AbcJ""Jb k" O · ı tüfekçiler rsen nım g ç m, un arm J..t • ·Kenan Esengin. Ki. ·er _" · .• . ~ .ru • u a 1 zg.U er. , • . kunı. Sade senin Uzllleceğlnl hiç biri~ olmıyaeak. Ne yapaca· L'lılıı "Jtnen, M. Zeki Kutsar. M. Uateğmm!İie terfi e~n . '.agop Tuls.•Y· Mustafa Gurte- A. hulus• Akyol. dUşUndUkçe içim parçalamyor. ğmı bıllyor musun? Annemlr :-rı.tt~' Ya.\ya Okçu, sor. ~ wa-Jen !~?· Bahattm Akman. M. Ziya Dtirdüncü -fa terfi edeıı ' Sedirin ustUnıleld gec:eyi hatır- doktora giderken. büyük l:öprü. 

lıı.ı,; Oieayto. Muııtiı.fa Alp • Emin Filin, Niyazi Tozanlı. >Umerken. A. izzet Bentürk, IJetinci sınıf tüfekçiler la Nlhatcığım. Bilmiyor musun den kendimi apğı ataeağnn. vu. 
lJ, ._ lfaı'J!ar. ~tkı !idem Fikret Erensoy, '.· Hakkı Birkan. Ihsan Üner, Abdülkadir Kafkas, A. Az,. nasıl !ldmlı de kendimizi k&ybct· cudum aşağıdaki kayalıklarda i~~n'ite terli eden [ •.ethi Ayalp. Ahm.et Akın. Re- ·laaa~. Aclah. N~ıet lıman. Ke· mi Oktar, Mu•tafa Tamer, Ra- mi§llk •.• O gece ne olduğunu gö· !'"ram. parça o~k. ~k şimdi 

4ltif t h "'nm teğm•-'eri 1 1ıt Alkış. $eralettm Oçal. Ca. nal Suler, Kadn Erbudak. >im Otağ. Ragop Dipova. H. zUmUn önüne getiremlyonını. Yal ıu.te aglıyorum Nıhsteıgım. Çlln. ~t O Yavuz, lid><eyln Alknya Jit Üze' n, Ruıen Ünal. Cc.. Yüzboplıia terfi eden iatihkim Hüsnü Alpakman. Abdurrakip nız kemiklerimin anısında bir kil artık mektub~ bitiyor. Bir nıı· ZOoy. Cemal Canga. Al>- öl Süer. T evlik Aköz. Vnfik üdeimenJerİ Uğurluol Osman Oktay Ey. sıcaklık vanh o kadar... ~aat sonra tıpkı böyle hayatım 
1 İ;b~r . ~zere~. z;Y;' Taner, M. Reşat Adil Arash. Naim Tümer. yUp Başkor, Mahmut Argun, _Bunun ü:ıerlnden aylar geçti. ~llbl~. Sen ~una ~ğ.laya~k. 
• .\k k, Zıya )'urdakul. K rı.mız. Al• Kolga, Ahmet Bo-

4 
S terf edeıı I ·~akkı Cetn Adem Erel Hüse- Nihayet karnmıın içinde bir §eY ye doneceksln sevgılun; bıh. ~hm ışık, HUfavcrdl Erso, "I. Saban Saban, Turul Akın, • · 1 I muame e ri 1 Çetin ı;mail S· , A Rıza kımıldamaya bagladı. O zaman. yorum, çUn~ baı:a, eensiz ~·a "· 

et cu \h y J H B c·· memur an • · • • • k" k k yamam derdm hep ~. A.ı raı. A. Nazmı fi, rret ene. . aan unq. !upacık Mehmet Gürbüz ı or umu sana nssıl ADl•ta • . · • 
lb •hınet Erker Zeyyat S1 1·ciri Yüce Abhaa Oıner Şa. A. Muhtar Acıır, M. Muam- V l"d 'c.-'"kk H"I . C ' ymı! .• önce bu kammım içinde Of .. NDıat, Nıhstcıı:un eenl .,.1,:•l.iın Alıeaı. ıİ:san jlg•< l•n AksO'·İar Hüonü 0Roza ner Om~. A. Rıza Caner, M. ev u M h,. ::ıtnG, .. k1 mı llOf• oynayan canlı §eyden hiç bir ,ey dünyada bırakmak benİÖldU1 en 
... c·ı • M F ı "'tf" T Sa"t Ek R .,.uner, e me o çe, yaz 1 sonra bile rahat Ltti •i;ı • nden, Hurhnneu·ı 'ı!IJ18z, Galip p

8
,..,., . uat -u • amer, ı en, UfC'l T A R Oz Ş.bon an ıyaınsmııtmı. Sedirin Uııt11n • • . • nnez. Al· ne &:otıu. 1 brahlm Ersun, "" ':rsov. Necati Yücel, t ~:J Sü. Jiriçik, Hüseyin Jlat-r, M. Ka. O~sun~ • M"" Ere~: r· O. aek1 kan lekesi ve kaalklsrllllDl ~urdu pmdi yamında oı,..;·dın ~.:•ran. Ali Özkan, üm" 1en. Galip Ersan, Nasrettin Şa· 31.> ilkyaz, Eaat Okay, H. Tah. taOv lan, C!_• 1~shaS gunOu • afnSJ sonradan aklıma geldi. Bu olg& yqlarnm ailaeydin. Sus 

· · Z k" K""k .Ah t B "n Tu y M C 1 U man tur,""' unay. aman senin parçandt senin çocu#lıııdu ne ar_, ailam& hlç olmaı:s:ı 
ein'• • • m, e ı o m n, me ar \1 Fehrg~ş' kk. lemHa 1·1 yEgk~n, 3ozkurt. 11.Dladmya Nib~t! .. Bunu san& ha. Ebediyet.e eenin gör.teri yqlı ha.: 
., •• t unıı ı~a :erfi den •··· · mı e •ne• a' ın- Dö d ı rl d • ·,· · yallnle gitmek istemi \teı\lllı abore U.:eğnıen"eri l!irlnd s-Ja terti -dtn A.. ·i<ğlu. Ade'•' Tureten. A. Bi. .., üncü smı a te i e en ber venneK ı,ın glbel kara g&. Benim ... yorum 808. 'r,~'ttın Esin, Emin To;:k •· adli hakimler :an UzunÇ81lılı, Nuri Dayan e:len nslbonılar !erinden cesor•t alamaılrm. Da • ken -!1!.t!.~. ~~·bakar -~"tt· ını Okan, Akit TelokeC ). Hekk"ı oı... M. Fahri Hanef Akil Ozü,,.,;_ Akil Al:taş, Zekeriya De. ha bundan • ·~gün evvel"""""' Of 1 eda artgokeruun ıçl ~lıUn. " ın • \IU6 • •• bir def•· •'T{•"':m senı·n , ... _, ... mı e v 

1 
• Elveda Nıbatcı ~ ti...!- • mıf - M M fc. Sö" ·• A mıroren ... · - -· _._. w • 

. ..,erman, ŞUkrU Alta IKIDa ı a ter;ı eden 3. A... ru, . uze ıer zuner, . · 
1 

· 
1 

·· 
1 

, di gım ... ,, L!"l...!-•er \r.f Be · S y km A Dö d.. .. f t rfi ede e ınue. ne o muş '<>Ye.,, ye sor. N 11· ........,. • . 11t. ~t ar • • ' r '!""? - a e n mupa da: "Bir teY ,ok anne- lhat kii§e peııcereoiııe dayan 

... llı~a terfi eden Nuri Ergenekon, M. Kadn" "laım Arpat, Sehm Ulukan, Sa. betmcı ımıf nalbatlar .. :~m biraz f zl edim ~- bel 1JlJ§. hıçkıra hıçlma ağlıyordu. 
oq1oL_be '"h Ozil F rh E ...... ' a a y uıı:ı • N ~ .. ~.. re iUtcğmenleri Unsal, Cemil Tüfenk. Kimli ' · • at rgun. ki ondandır ... demiutim· Bundan llıat, ev!Admı gene mi o mek. lııııı"'1 Ueaı, Necdet Akyol. Jstün. 6. S. terfi edon ı..&..a ıımıf Dördüncü sımf• lerli eden _.... kanımım eifklııUIJnl p. tuplar! •• 

•t, ş lloııancı. M. Ihsan Da lJciindi ıırnıfa terli edon 4. muamele _,;don befincİ unıf .-.çlor ı-elı için neler yapbm- lıa. - • • • • 
"••>ki Alsaçıntı, Fikri On • unıf .Aa. ..ıJI bikimlor Osman Uğur. O.ınan Kök. tırma bile gelmez NlhatcJtnn. - Yavıınn All&li qlcma yap • 
.. ,; Necmettin AkaoY. Hamdı Arif Ona~ Uçüncü sınıfa terli eden Dördüncü ımıla terfi eden Oh •ben neler ı:ektlm... ma. lıerıdinl verem edecekaln. l.ıı~~· Sırrı Oikll. '"ll:"illlıli (ei'll eden S. lıriif dördüncü sınıf~ Betinci sınıf ınaraqoz1ar Böylece kaç gün dah& geçti! 'Sen istedikten sonra dUnyada da. ltı Rınenliğe terfi eden ıllli MM-Jor -artan Mehmet Yalım Mustafa ll'abt ...,.aa - -- ha ..ı.r var. '-b<ılllıııbere teğ.ııenleri Dilaver Uyeal. Niyazi Genç Ahmet Ozalp YücOllUl ' tan anladr: ''Smıin Jıanımıla mut - SU. snııe, bari oen bunlan 

urrah ıııı. ). sınıfa terfi eden ~. IJIUf >... O N · AL-- • ' o_ • - ·mıf erfi __ ı_ laka bir eeY var. Bak ne kadar eöyleme ... 
•t s,.a man nurutUrk, acBI bikimler · un.....,... DCfUlCI • at euen alıma !llımlı! dedi ''Bir teY :ıok an. 
,., ı;: •t. Saim Oskay, Muh. S. 4. terli eden befiııd omıf omıf etüv memurlan " · 0.-lıan Tuğaawl 

ı._t Coı. k1tıen, Nuri Krath, NL Kazım Yalman. hesap manurlan Hul(iıi Oktay 1917 1938 ı Z 
... li: •Y,Uceı, LOtıl ôkten. Ro Birinci - ...... ikiDcİ omıf M. Nuri Ulucan, 1. Haydar Dördüncü -ı telli malıinisıli. - afer bayramı 
,,..., ~···· Muhittin GUreill. öiN-* Tür. M. Nuri Akçeri, Nazmi ie terfi eden befiııd unıf tel& arasında ."'titı "erat, Ali Denli, Kcnıa.. Ismail Onerdoğan. Da .. 1 Abd ilah Sa 1__ ı...!_!_..,_ (/Ju tarafı 

5 

incid J ~ aı:ı 
1 

• _ _1 rfi _..1--.. :t..:ı-:; yıog u, u p&0ya, maK111Puı:-~ l 'l' .ar, hsan Gencer, Ah- lkincı amu• te euı:;u ~-- 1 Hakkı ı Sab • c·· dar M Z"hn' 1 (B"~taTaf• 9 ·--·da} alayları tertip edllmlşUr. 'OıkU. 
Unça F thl Ça N t S, a. - ~---nler . • . rı un ' . ı ı mren. ..,. • _..... d d h &ıı · e kın. ure. ,... ,,...-- v .. li Uzeren, 1-laun Dalay, M. Dördüncü ıırnıfa terli eden ar an areket eden sıay tram. '•ıu""· Fethutıah Eser, Sa. Nazmi Çağan. Emi T EYL°()L: - Hltler Slldet m•n. vay )'Olunu takip ederek KadL 

" ~ 1'llrkkan. şnkrll Edl. 6. s. terfi ecloa 7 S. ukerl k ·n una, H. Hüenü Bay. befincİ ıımıf Jmmoalar takasını istiyor. köye kadar gitmiştir. '<on. ahınut Aysal, serm• lijlnlaWl!.r an. • Yahya Türkmen, Adil Karlr. Prag hUkOınetl Sovyet Ruıya.. Diler fener alayı Taksim 
il· M. Rami Karul. A. Nazmı nhsn, Kemal Duy· dağ, O. Nuri Acıkann, Yakup. nın yardımına dayanabileceğini meydanında toplanm•ş ve nndc 

ını. __ ' v _..J _..ı... ~·G MU · MMesVut ö~nıe_r, M.
1 

L1!.at... Döru.incü smifa terfi eden Umlt ediyor ve 1ı1y1Aı ayının son ltt ı b d d ':"'ı ıga terfi euen Betincİ unda terbi cuııın sıp r, . eysı Ergin . u be • • -~ d "rcil ~ u a ye an osu olduğu halde l(,."~<l olu yüz:X•ılan M···-elo memurları fi Bask k F h tün -dft.. D ıınca amn emı er günlerine kadar Sovyet Rusya Beyazıda kadar gldllml,tlr . 
.. # 7 - ar ' a re ua.em. . Mehm P k" il t •o bar Erten. tsha k saıaoı ,,. A. Riza Alpan, Mehmet O. Faik Acar, Salôlısttin Bankaya, 

4 
S etba e dun. da .. • /kem as im klnlarını arayor. V aall Lfi UI Kırdar da Peraps 

ura. A. Kemulett!n >L zer. ()oman Olguner, H. Hllanil Tu • · .• n osun ogretmen a at Rusya oralı htle olma.. ıaa otelinde ordu ıereftne bir \ı,... 3. sınıfı.n 2 S. tmfi eden ranlı. I. Hakkı Tanyeri Abdül· ~ · feyzı Sayar. yor. Bunun u .. rıne Mllnlh an. slyalet nrmlttlr . 

.j,~•nliğe terli e<len M...-le -urlan bamit Ercan. O. Nuri E;..iper. S. 6 bando öğretmeni Ali !aşması yapıhyor. Halkevlerindeki 

t.,.;:ııyoJ teğmenleri Lütfullah E<evit, M. llhami s. " tn-rı eden hesap a.:toSc'6. Rdemzi .. J?uyal. F 1939 
u, ' 1••U. Ahmet On•'· ce ... yken. A. Nuri Tümen. m- 1 • . n o ogrebnen: • meraaim ı "'Yan A ut is vaşkt:ll erfi _ı.. ur an Sabri Koraltm, 1. Etem-Tezcan, KANUNUSANİ: - Franko Dl& l(aı • • ,. a . BePn<I omıfa t -" Rliftll. Muııtafa öner, I. Halık• Mehmet Akalın Ali Gür Mua· ispanyada galip ge!Jyor. .er toraıtan dlln ıehrlmlL ı,lı A. eıı, Kemal J<"'Uint;, Ab. Muamele ~urlan Yalçm H. Avni Sönmez, Zülfi fa Ca _1 • • B li b de mevcut bUtUn halkevlerl de 

•et goı Fahri Sapkay:ı • .. M Al" , ' . . w • ~a yırog u. er n unun bir antlkomll. b k ti k U lin U . Memduh Çelebıoglu, . ı ı.tar, Gemıcıoglu, D. Rahmi Ta~- 6 S bando o··g"retme"ı·. Mus nlıt galibiyeti olduıı.unu bl1dlrl ayramı u ama zere mera. ltl~ r- carı, llhaml Sr.ysaıı, M C?.-: T M Sıt km ı..et Korkuterden :ıı: •--• · · ·' • • • • im yapmıııardır. Halkevlert. 
m. _,. • · • •

1 

lla§man :ıı: Ar p ı t1ı M • '· er su. ema ç m, u. • ıln bazırlsdıkları pro•rtırııar va.kı ·'-men .,:Jalm anır · • ' ' · ~ ~ f P k ·· K 1 Se k" H"' yor 
.\lbayLia terfi _ ... _n :<I Göncü, Fehmi Boyacı~g u, tut Ergün' O ~().;. ~ .. ~\lj ~- ,·eyin Apman. NiSAN: - Von Papen'nln göre kutlama merasimi akşam 
"'-n """ 1 n • Aroymal· Ccrıaıu En. • • 1 ,,_.ıı ar. · Mookovaya gittiği haberi duyu 

11t oıolıit yıırbaylan . ,..esım • o.. 1 H k. Lfitfi Aydın. !amali Kurtcan. H. • aaat n don &onra )apılınıttn. ~ ca. yüce, _!d· EmM ınCe gei o;. .. t a A~ Avni Altuğ. Ahmet Batuk, A Feh VAKiT kı·ıaqevı· ~:r~~~ ~c;;~ovadl tekzip ediyor. Bvvell E\'ln batkanı toplantı~ı .. ..':!-Ylığa terli e<!en R _'h~~(u, · ~ ~ ' mi AJsansan. Ssllhattin A!ıbay, P e yor. açmıf, bil&hara otuı Aluııtoa ~""JU•ı obU b~nb-··'an Kam~I Aydar, HusamettilnMla • A. Zeki Koro, M. Ali Memiı. Şa- :MAYJS. HAZiRAN: - lngl. hakkında söylo,ıor verilmiştir ~tın '.'>"tun. .... fendiyar. Hıfzı Tu~VU • ,,._ hap Y,ldı>. :Muııa Çorum. Dün .. Ilı. Fran"z _ nus gOrllşmelerl S6Yl"·lorden sonra Evin temsil 
..;:......,. '>fa Balluuı. A. HibJet Er· s. il terfi eden 8. 

8 
Ve yarın terCUme ytpıhyor. Alman matbuat• bu kolları da muhtell! pl,-esie• 

~· •terli eden tunç. h-P momarlan külliyatı t ... bbOslor ne tahklrlmlz bir tem•ll etmişlerdir. 
it., ' yiizhııplan 4. S. ı.rfi eden 6. .auf ,.Jıllde istihza ediyor. 

1 var Va fi T B• _____ ,_ .... A. Vasıf l'doral, M. Haydar .... 11·20 iluaa - ~- Eminönü 1:-•. :-:inde 
• lı • s unoaY· . - -· trfsn Ert11rk. AbdUlkadlr KUçUk, - TJllMJdUZ. AGUSTOS: - Bir •Yttıgen, Cemal. HU<- Süleyman Ayaa. M. Canip A. Ihsan Gükçe. y,.ur özer, A. il Gorio bab& ıoo yandan siyasi görüşmeler de. ._1'.,. __ , ~ \-un, M. Şükrü Ekinbaf, O. Haydar Erdallı. Hamdi Kesmen, 

1
1

2
3 

Oeliliğiıı p81.kolojisı 50
, vam ederken, diğer taraftan ln. 

Eminönü Halkcvlnde toplan 
tıya 21,30 da lstlklAl marşl}l<' 

~· t rfi ed JV- tllıcbahar sellen 7 ~ • ı en 'lı.ri Diker, Arif Çolaltoğb, Ra!<IP Somer, H. Turhan Sllrel. · glJI• 'e Frana» askeri heyetle. 
t O e Yiizboplan "°ryzi Aktuii, M. Kizım Oray, A. Kemal önen, Sadettin Atalıan, :; Enge,..k dUli""U 8l ri Jdoskovaya giderek sulh cep. 

4ktızkuı, Remzi Bakır H. Riza Balkıt. Nuri Armarı. M. Fevzi Doğaner. Süleyman Tun 16 ';:~i;~·:::~.!° !~ bealnl teşkil etmek istiyorlar \'ı;.ı..~~~aş, Supbl Stdal. . Emin F.rbı1gin, Hiilamettİll cay, Adil Oııscklwğlu, H. Saim 11 ı.ıatlallk 80 Alman matbuat• Moskova gU. 
ltold; ""llllia terf. eden ~ülcleren, Murat Güler, A. Av. Tunçer, Bahri E<eal. Hayri Ka" t8 Çocuk dDşDrteole• 80 rnımeıerlnln ağırlığlyle e~lenl. 

başlanmıştır. 

Bil Ahara E\ in Edt.blyat kolu 
l) clcrindcn Naki Tezel bir sö) 
" 'Pı ı.ıi •. lll.> lı k zaferin tabJI 

llnl yapmışt r. Nnk! Tezelden 
sonra temsil holu da "Hlmmc. 
tin otlu,, piyesini temıll etml' 
lerdlr . &;;,, Je i•·t .. nl . UI ha Ha • O .. .. 1·· ~- . yor • ...,., - epıe en •İ u f. yn oıırusoz u ,.mır. t9 ilim ve ıeıaeıe 30 ~ !(~ırlıkanat. Naretllr a Nh1 ~ ..... 7;ı,~j Göktan. s. 6 terli eden yedinci s•n•f 20 M.vcudu k•lmado 19 Atuatoa: - Berlln ve MOL 

.... su~' Kasım, Bahri• s. Nuri T uncelı:. Fe!'-1' Alp ~ -p mcmurlan kova bir Almanya - Sovyet nus. 
4Jt•ab •Yman Aktekin. A üner Ser&feıtin ((ı,me. Cem•1 Fatih Taşkın. 1. Burbanettin -;; ya ticaret anlaşması yapılın•• ============ ıı.......•ş. lbrahlm Öcal, O. ~ı ... '. Sühi; Dölınrü. )it:. C.ö Alags>, Yaşar Teul Abdullah Bu •erinin llab &.30 k:ırıttuı olduğunu bildiriyor. · ha•• ,....., flla>if Uı, M. N...J_. Çamlıbel. Vahit Kutçulu, Ruhi "• .. ini alanı .... yUzde 20 lakon 24 Aluatoıı: - Berlln bir AL vekili :ıı:oıyö Vr" Rlbbantroı• 

~ ""idi e lerfi eden 1...,,,..ı. Hul&•İ f.-n. R. S,. Sarıhan. Nuri K~ydız. !sır· .. ~. •• .-ap•h<- Kolan 4.24 ••nıt•• man • Rus ademi l • .,uz paktı tayyare lle Moakovaya gidlıor ~~ ,.ltı Ye \eimenltri : 

1 

Süternıan. A T urar Güyerı "ut. 
0

,•kl l{ •lıÇ. ~lna•i Y dlc<eler ı 24 kuru•• n ,ın •ima .. > mnı.. ya p•laoıt•nı h s ber veriyor. Molotof tara !ı ndan Krem tın ·• 
•g•. ~ BrngUer. M. Tev. ıJ;,im ~rıı>AI'· M. V epe! f3. Sıtkı Ozkan. !1a4il Sıpki. / ' I~ ., •• , blm ıı.. ödenmek M o kom bu ha b rl le> •l d 1 ı or. raı m la k lıu 1 oı,.nra k nM"ı 

•Ah llircan. nav~l Boylioç. M. Adil Ezen, Naim Haydar Tuğ;";ar. Hasan Co':al.. "'"' Uç takoite Mğlanır. 23 Ağustos: t:clıneU Rnyş tceaıilı paktm• ;ıuıaıauyoı· 
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t ~ - V AKIT 31 A-mJSlrOS 1939 

Londra \ 'C Parisin en meşhur 1 
fabrikalarından gelen 

I' Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar 

e 1 ici 
için gıda : 

BAYANLAR j 
için son moda ve yüksek fantazl I 
MUŞAMflALAR ve MA~TOI~AR, 
Dcyoğlunda BAKE!l mağazaların
da teşhir edilmek Ye gayet mü
sait şerait ,.e ucuz fiyatlarla sa-

1 
tılmnktadır. Çeşitler tükenmeden 
~ne! ihtiyacıııızı şimdiden temin 

ediniz. 

........................ 
1 

-.-;.-;.-;.~~~-----------.. -, 
Ankara caddesinde 
Kirallk ka·t 
t1e odalar 

Ka 
Vitamin ve:. Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve uvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar

da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 

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

Çeıitleri tanınmıt Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 
' 

• 
JlCl 

• la K nzuk l .\nkara caddesinın en hfikin 
noktasında, Orhanbey hamnd 
!\at \'e oda olarak kiralık ye:leı • Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmat 

Altındaki ilcin büT<ı·· 
ra· aat. 

mıı ----·----
4--------~------

Umumi Depo: INGILIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoj lu • lıtanbul Perakende Sa h § Yeri: Bahçekapı Zamanltnyat Depoau. 
Jıtanbul. lzmir Acentaıı : Türk ECZA DEPOSU 

~------------------------------------------------------------------------~---~ --9391'103 
Eski Feyziati ---·• Ticaret 

Yatı lı BOGAZJÇJ LISELERJ Yatısız 

/slaııbul Aslfye lki11cl 
Jlalıkt111t!si11dt!11: 

Süleyman Sudi Tosun ,.e şiireklbı 
Giresun nakliyat anbarı tarafından 

denizyolları idaresinin Ank:ır:ı \':ıpu. 
runun birinci srfcrile Vakfıkclıirılen 
narnlarrna yüklenen 1. il. markalı 9 
balya deriyi gösterir 2603 N.lı 21 
Teınınuı 1939 tarihli koıı~iıncııto z:ı

yı old uğıı bildiri tel i~i ndcıı nınhkeıııc
ce mezldir konşimento miinderec:ı

tının kırk beş gün zarfında mahke
meye ibrazı lüzumunun \·e ihrnz 
edilmediği halde bu miiddctin hita
mında konşimentonun iptaline karar 
lverileccğinin üç defa resmi ve ~ayrı 

Devlet 
Umum 

Denizyolları işletme 
Müdürlüğü ilanlan___. Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi bim:smda, kız ve erkek kısımları ayrı 

dairelerde olmak üzere Lise ve orta okul. Umum l\tüdürlüğümüz münhalatına •d•o•kt•u•r-a•ı•ın•a•:8• •. ,•-ı.,.~:~~ 
talip olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat İşleri Müdürlügunt: 
racatları ilan olunur. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için her gün saat or.dan on yediye kadar Çifte Saraylarda okul direktörfüğüne mü. 

__. racaat edebilirler. Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 1 - Niifus hüviyet cüzdanı. 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

Rovclver fişeği 
Kısa ve uzun 
Külçe kurşun 
Kalın makina yağı 
İnce .. 
Gres yağı 
Vakum yağı 

" 

Miktarı 

15.000 Adet 

6.400 Kilo 
5.000 .. 
2.500 .. 
2.500 .. 
4.000 .. 

UMUM MODORLOGONDEN 1 
Muhammen bedel %7,5 teminat Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr . Şekli Saati 
310. - 23. 25 Açık eka. H .30 

1856. - 139. 20 " 
,, H 

1323 99. 22 
" .. 15 

600. 25 45. 01 " ,, 15.30 
486. 25 36. 46 .. ,, 16 
920 96. - .. ,, 16.30 

2 - Ahvali sıhhiycsi iyi bulunmak. 
3 - 1\lütekaitler için (sin tahdidini aşmamış bulunınalr~,9 
4 - Mütekaitlerin senedi resmileri, bonservisleri. ~ 

resmi gazetelerle iliinınn karar veril- _. ___ _ 
miş olduğundan keyfiyet Ticaret k:ı· • ız 1 y 

Hastabakıcı hemşireler 

• 
nununun 638 nci nınıldrs.i ınııcihlıı-
ce illin olunur. 28/ 8/ 939 

.VAKiT Kitabevi 
Okulu Direktörlüğünden: Dün ve yarın tercüme 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 5 kalem malJ'.eme açfk eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

külliyatı · 
No. 41.50 5 cı sen Kr. 

Yeni ders yılma hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve P8~ 
dır. Okul, genç Bayanların hasta bakıcı \'e z.iyarE:tçi hemşire ye. 

tijtirerek, hasta.Q~~~~ }'e t.ı.mum.i ş!bhatle alaJcadar olaD ıısfl· 
.e~seleA?e "1~l4J",W1 nıap;wftur. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatıan eksileme saatleri hi7.alarında yazılıdır. U Dö Profundb 50 
III - Eksiltme 6-IX-939 çarpmb& günü Kabatqta Levamn ve Mubaya:ı.t Şube.sindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. • - · · 
u Gilıllln hu.im.iti ve lçtimaJ . 

meaelelert 7:> 
IV - Şartna;:neJer her gün sözü geçen şubeden para.sız alınabilir. '3 

44 
45 
46 
'7 
48 
49 
GO 

Eflltun 3~ 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 güvenme paralarile birlikte Gizli harpler 75 Tahsil milddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler ısıJ. 

susi doktor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. ıstek• 
!ilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta t~hsili bitirJJlİf o' 

mal arı şarttır. Diğer şartlarım ıua daha fazla izahat içi!J. yıs' 
ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde okul 

direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

mezkur komisyor.a gelmeleri ilan olunur. (6411) Diaraeelinin bayatı 100 

~-----· 
Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde 

----~ 
lıletafi.zllı: aedlr? 25 
Yeal adam 75 

• • • lrsiyetln teairlert 7~ 

1 Kız 
Erkek H t\ YRIYE LiSESi 1 Yatıh 

Yatısız 

Politika felıefeai 7:> 
Eetetfk 20 

Ana, ilk, orta ve lise sınıflarına talebe kaydına bnşlanmı§tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren haşlar. Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binada dır. Yatısız talebeyi naklet. 

mek jçin mektebin hususi otobüs servisi vardır. 1steyer.Jer e tarifname gönderilir. 
Telefon : 20530 , . 

Lise ve orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 Eylf.ıl Cuma günü ve olgunluk 
imtihanlarına da 9 Eyliıl Cumartesi ~nü başlanacaktır. 

eıcı ~ 

Bu serinin ffatJ 610 tutuştur ... ·-------------------~ 
RepeinJ alanlara yüzde 20 İSkOD· den 
to yapılır. Kaıao •.ss kurşur Çorum Vilayeti iskAn MüdürlUg~Un ·t'''.' 
1.88 kuruşu ı>e•in alınarak mllte Y 

baldıl ayda birer lira ~eıımelı Mecidözü kaza merkezinde yapılacak göçmen evlerine ., 
h ere De taksite bağlanır. palı eksiltme ilanıdır: odf' 

~~~--~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~- 6-9-9~~r~m~~nü~t(~)~Çorum~k~~~ 
Çorum iskan Müdürlüğünden : lüğu eksiltme komisyonu odasmda ihalesi . icra edilın~deSI f 

Ankar 

19' 9 RESi 
. 
1 HA TA 

Her nüsha yenı bır güz ~ll i '< ve o!guolukla çıkan bu 

h1ftahk mecmua Türkıyenin yegane ra!,ipsiz gazetesidir 

İskilip kzaaına bağlı Karadibek ve Alagöz köylerinde yapı- (32460) lira keşif bedelli Mecidözü kaza merkezinde Y.enı ~ 
lacak göçmen evlerine ait kapalı eksiltme ilanıdır. pılacak (75) çift gö~men evi inşaatı kapalı zarf usullyle _,. 

6 - 9 - 939 sarşamba günü saat (15) rlc Çorum iskan :\fii meye konulmuştur. .,.,-_ 
dürlüğü eksiltme komisyonu odasında ihalesi icra edilmek üte· Bu inşaata lazım olan ker~ste idarece verileceğinde;_e " 
re (17723) lira ve (20) kunı§ keşif bedelli İskilip kazasına bağlı bedeline dahil değildir. FJtsiltme, hususi ve fenni şartıı ~ 
Karadibek ve Alagöz köylerinde yeniden yapılacak (40) çift göc; keşif hüli.sasiyle buna mütefeni diğer evraklnr Çoru~ 'od" 
men evi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur Müdürlüğünde ve Ankarada iskan Umum Müdürlüğü fetl 

. Bu inşaata Ii.zım olan kereste idarece verileceğinden keşif be tinde ve Mecidözü lski.n dairesinde görülebilir. e)ıileti" 
deline dahil değildir. E ksiltme hususi ve fenni şartname ve ke Muvakkat teminat ( 2434 l lira 150) kuruştur. ıst uıı"~ 
şif hüli.sasiylc buna müteferri diğer evraklar Çorum iskan Mü- teklif mektupiannı '2-ı90 sayılı arttırma ve eksiltme kail bi ~ 
diirlüğünde ve Ankarada !skin Umum Miidürlüğü fen heyeti.t· hükümleri dairesinde 939 yılına ait ticaret odası ve ~:J!r~ 
de ve İskilip İskan dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat yaptığına dair ait olduğu dairelerden aiacaklan vesı tPJtl 
(1329) lira (24:) kuru~tur. likte 6 - 9 - 939 çarşamba günü saat C14) de kadar ÇO '°?' 

isteklilerin teklif mektuplarını 2490 Ravılı arttırma ve ek- Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. ~ ~ 
siltme kanunu hükümleri dairesinde 939 yıl;na ait ticaret od?.sı 
ve hu gibi işleri yaptığına dair ait olduğu dairelerden alacaklan 
vesikalarla birlikte 6 - 9 - 939 ça~mba günü saat (14) de ka- ı 
dar Çorum lsk in Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (649F:) 1 

VAK 1 T 
Cep Kütüphanesi 

Ne.. Yazarı ,.e J'ürl.:\•cye çe ,· ırcnl a ıdı Sayıla Kr-, 
1 Kader ( \ 'ollerden) .. sını Us 

Olınıply:ıd oyun ları \'ılı l an .. ~ir 
:wıs 15 
ı:w ıu 

3 
4 

s 
fi 
7 

IJ 
9 

111 
11 

''•icran~ Tcrrı• e~rarı ıı:alc.pııı'Jrnl G. V. 
'ı'ugoslavya soahat notları A sını Us 

3U4 :W 

Şark Ekspre,ııııle cina~el IC:hrıstie'ılcn) V. G. 
Etrilsk \'aıo~u tl'ro,pı·r \l cirnıe'ılcnl llaj'ıl:ır nıraı 
ller rııcrııll'l\etle bırkaç 11uıı ( \l ulıtclıl rnurllırlcrdcn) 
6- hmel Ekrcııı 

ı 1 :.! 
:u;u 
li~ 

3!'ı:l 

'ioıı kor~ıın 1 Fon l.fıl.:ıt!'rı l r'ılrn) Frlhl l\nrdl'ş :iili 
l\nfka~ hı kıiyelerı ( Kaıhl'L:•tl'n > Sıy:ızı .. tııneı ı ~O 

'\on Elılı\alıp mıılıareht"Jıorl (l\ollın~ trn> Ahmet Ekrt'm :ı;K 
Fıııbol lı ıiclelerı Süıhct A lılıu 40 

!il 
:!fi 
ıu 

C!O 

:w 
ıu 

:w 
10 

B l · . · l ... tJ ~ı· nde kıJll'" ayan arın ır. ___ - :rn - - . ...... ... c.. . ~ 

nacağı gayet sıhhi el ç:ın~·alarında bıle .,U
ve en ince elbiseler altın( l:c:ı: ',_ ..... .,. b , .. 
.,,.,.,, bütün serbestiyi ve:·en ~ayet kullaOJ' eC" 

:le ~ b~zleridir. FEMIL ve BAaLARI her 
"7"'.ne , . .... ~i.;.Y..~ mnğ.:ı.za.larda hulnnur. 

SAHtBI : ASIM US •-------... --------"""O Basıldıg~İ yer: VAKIT Matbaası ~ -LL _ ____ ..,JJ_.r~._, 


