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Kral Zogo 

Anverse gidiyor 
()gıo 5 ( ~ .. 

•ıle bi . ~V1.) - Kral Zogo aile 
t't rlıkte, Anvrrse gitmek üre-
har atak t 22 de buradan 

{ ' 
1 
İzmirde parçalanmış b.ir 

çocuk cesedi buluna.. 

İzmir 5 (Hususi)- Bugün Kor 
donda karnı ve yüzü parçalanmış 
üç aylık bir çoc!.lk cesedi bulun. 
muştur. 

e et etrn· t" ış ır. 

vnpurla 
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-:--------------------------------------------------------------------------------·---------------tak Yada ı-~~-ı;;ö~-ı ............... -....................... ·---:····--··-· .. -···::;;·7~·····7 ........... I Trakya h u d u d u n da ki 
}" anevralar ! Boluyu sereflendirdi İ . h Ad. . d 
~~~!:!:1n~~e· ı Ankara,

0

5 (Hususi) -1 I _;, İ a ısenın oğrusu 
~~:a:~~:~:1:ıöy btymüa~ i ~::hb~~:~:~z !::e~ 1~~ I . !/l ' 1 

la f refakatlerinde refikalariyle, i ~ ... : b~ına bu sene de hazır- i f ı , / l '""') 
tcak llnuy~r. 15 ağustosta ! maiyetleri erkanı ve Anka- : / tl ; 

1
• 21 agustQsta nihayet i ra Emniyet Müdürü Şinasi •• f ı ~ !< 

Se 
0 an bu mane\Taların 1 T ulgay olduğu halde Bey- J (l.~{w~ 

Yaıını tıekil~rcıe:11 farkı bütün l pazarı, Ayaş Mudurlu yoli. İİ!: "-

b genış bır sinir harbi le Soluya hareket etmişler-
Ulund .. d' etrn . ugu bir zamana te- ır. 

~ne . ı:sınden, bir de geçen 1 lnönü Beypazar ve A- : 
ler~Çındeki Orta Avrupa yaşta halk n alkışları ara ı 

lil'~~en sonra Balkanla - i smda istikbal edilmişler: f · 
~ dı .. ve askeri vaziyetinde buralarda yarmışar saat is-

1 "u)ceger bir tak1m deği~ik _ i tirahat ettikten sonra hare- jf 
, ua gelıniş bulunmasın- I ket ederek Mudurluya va-

l)·a ta 

111

• sıl olmuşlardır. 1 
~ali r.~1n?an Arnavutlu - Milli Şef öğle yemek]eri-

ııaaıu U?.erınc İngiltere ve ni Mudurluda yedikten 
~.teşkıl ettiği sulh cep· sonra hareket etmişler ve 

hlld ıhak ecen Türkiye, f. akşam üzeri Boluyu şeref- 1: 
<>Iın Utları haricinde hiç bir ı lendirmişlerdir. 
d a.rnakla beraber dUn -

ı.. 0rt k"" i Bolu Valisi Naci Kıcı- Jı ~diSe . O§esinde olup biten 
bi ıle Yakından alakadar man ve vilayetin ileri ge-

ri i birr rnevkie gelmiştir. Her j lenleri ve büyük bir halk 1 
1 de\'leu::beple bir gün Avru. f kütlesi tarafından karşılan- ~. 

le bit ;ı a:asında zuhur e _ I mışlardır. Reisicumhuru- ! 
gerek arbın gerek Akdeniz-

1 
muz bu akşamı Boluda is- • 

lı:ıetııle~~k~a hudutlarımız- tirahat buyurarak geçir~- J 
dt h etınuzc sirayet et _ cekler ve yarın seyahatleri. : 

er (~~:~od~~~~!~~~ L~~ .. ~.~:~: .. ~.~.~~~.~!.~~.~!~: ...... .J 
ısafir lngiliz gemileri 

Üı:l hareket or 
~·· Un Tarabyada bir veda 

ziyafeti verildi 

&... lttgiliz ::ıh1ısınaa veri len ~ya/ette :Oulurranıar. 
l'I!~. 

~e ..... . ~~ 
~ ~ı~afır bulunan ~ ~ 
fiJouı~~sı Varspite ile 

)ıı~ lıat asnıın bugün limanı 
~'ril' geke!leri mukarrerdir. 

lcaQ enıııer, Sili\Ti açık -
\ı;;. ~. at genı·ı . 
"iııt'lan 1 eruniz tarafın-

~.... acaktrr. 
Ofleyin 1 

. e bir . • ı~giliz amiral gc-
a. k Ziyafet, ak§am üzeri 

liı- Oka~andanınnz Amiral 
~;-"' bir tarafından Sümer 
~"'tti.. ııuvare veril mi «tir 

' tem· ',; · 
\" te~llt"I 1 lnUrettebatı, şc • 
e h ı erine d . • ~tt..;aı.1ı: 1 .. ~. . evam etmış-

, 

~~ir .... ıgılız gemisini ziya-

~ Şark hil§d
1

i·;~ı;·;ii 
l14 J ki apon tayyaresi Çun-

•'1 111.gdeki lngiliz konso-
~·oshcı.nesini bombaladı 

nelleten'de nC'Ş"rô<lilen J-ıymetli \"Csiknlar<lau: 
. Atatürk'iin ~n.ğ eli ,-e Sinnmn h eykeli ha.kkuıda 

,·erdikleri tarihi emir • 

Belleten Nisan sayısını Atafür~ 
azız haf ırasına ithaf ettti 
--~--~----~-------------------

Mi ili Şef lnönünün çok 
kıymetli bir yazısı 

Tilrk TarJh Kurumu tarafından neşredilen Bellete.ı'in 
Nisan 1939 sayısı, fcvkaH\de bir sayı olaJak, tarihin bUyUk 
yapıcısı Atatllrk'Un aziz hatırasına ithaf olunmuştur. 

Bu fcYkaUde sayıyı Reisicumhurumuz ?.Ulll Şef İsmet 
lnönU'nUn baş yazıları tezyin etmektedir. Ayrıca Maarif 
Vekilimiz Hasan Ali YUcel, RektC:lr Cemil Bflsel, Jönev 
Üniversitesi Antrepolojl Profcsörli Plttard, Bayan Afet, 
ProCesör Bayur, Hasan Cemil Çakbel bu sayıda AtatUrklln 
şahSiyeU mevzuu etrafında muhtelif makaleler neşret
m-ıerdtr. 

Okuyucularımıza bu sayıdaki değerli yazıları pey
derpey vermeği vaadcd<ırken ilk olarak ~rnıı Şefimizin 

AtatUrkUn aziz hatırasına ithaf ettiği bUyUk bir kıymet ve 
samimiyet örneği olan yazılarını iktibas ediyoruz: 

Atafürk'ün Aziz Hahrasına 
Türk Tarih Kurumu bu nüshada bir top

lantı tertip etmiş oluyor. Buna hepimiz hür
met ve muhabbetle, ko§arak geldik. Cemiyet 
kurmak, cemiyet içinde konuşmak Atatürk'ün 
sevdiği bir adeti ve çok hususi bir mehareti idi. 
Bu toplantıdan onun ruhu şadolacaktır. Bize 
bu fırsatı verdiği için de Türk Tarih Kurumu
na teşekkür etmeliyiz. 

Türk Tarih Kurumu, milli kültürümüz, 
kültürel terbiyemiz için birinci derecede fay
dalı bir müessesemiz olmuştur. Geniş mikyas
ta enternasyonal neşriyata, eski eserlere ve 
vesikalara ve arkeolojiye dayanan araştırma
ları, ilim ve ideal ufkumuzda yeni alemler 
açmıştır. Bir milletin en büyük kaybı, kendine 
itimadını kaybetmesidir. Cumhuriyete kadar 
iki yüz seneye yakındır ki, bu memleketin oku
muş geçinenleri, kendi medeniyet kuvvetleri
ne inanmadan konuşurlardı. Türklerin milli 
hayatını hararetten mahrum etmek istiyen bir 
yabancı edebiyatın zehirli telkini, en dikkatli 
olduğunu zanneden ilim muhitlerimizde hile 
yerleşmişti. Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün 
hususi ali.kası ve tesiri sayesinde, tetkiklerin
de başlıbaşına düşünür ve hüküm verir bir 
müstakil zihniyetle temayüz etmiştir. Bu, 
milli kültür için büyük kazanç ve çok sağlam 
bir esastır. Kurumun, kırk yıllık hurafeler ve 
sabit fikirler karşısında tereddüt etmeksizin, 
hakikatleri bulmak ve söylemek cesaretini 
muhafaza etmesini isteriz. Türk Tarih Kuru
mu, Türk milletinin medeni kabiliyet ve hiz
metlerini, insanlık aleminde teşrih ederken 
yeni nesillerin temiz ideallerine de taze can 
kattığından emin olabilir. 

Sevgili Ebedi Atatürk! 
Tarih Kurumundan beklediğin maksatla

rı, biz ve bizden sonra gelecekler, a§k ile takip 
edeceğiz. .... 

iSMET JNONO 
" '/ Türkiye Reisicumhuru 
~ ' : 

~~ kıt'aları Nankin istika-
11'lde ilerliyorlar .<Y<t.:ı•• ıo ""c"a"ı 

••••••••••••••••••••••••••••••ıııııı1ıı1111Hııını-••••••••••--•••••••••• .. ---·---

Askerlerimizden biri öldürül· 
müş, diğeri yaralanmıştır 

Edirne, (Hususi muhabirimiz
den) - Bulgar harbiye nezareti
nin resmen gautelerlc tebliğ et
tiği ve ilk evvel (V AKIT) ın bil. 
dirdiği Trakya hududumuzdaki 
çarpışma hadisesi vakidir. Fakat, 
bu kanlı hadise Bulgarların teb
!iğinde bildirildiği şekilde cere -
yan etmemiştir. Her şeyden evvel 
şurasını ehemmiyetle kaydetmek 
icap eder, ki hadise, Bulgar top· 
raklarmdn değil, hududumuzun 

iç tarafıntıa ve bizim toprakları
mı7.da vukubulmuştur. Ve Bul • 
garlarm ilan ettiği gibi, iki as
kerimizden biri yaralanmış, di • 
ğeri kaçmış değıldir. 

lki askerimizden biri öldürül • 
müş, diğeri yaralanmıştır. 

Bu kanlı hadiseden sonra as .. 
kert makamlarımız kabaliatli o • 
ıan Bulgarlardan tarziye ve taz • 
minat talebinde bulunmuştur. 

(TJcvumı 10 ıınccıdu) 

Dahiliye ve Maarif Vc7dllcri dün Yerli Ma1lar Sergl.sfni ge:fdil.lcri 
esnada ga::e tecil erle bir arada < > ıı:m :ı ımcııı/c) 

Maarif Vekilinin gazetemize beyanatı --· 
Orta tedrisat müesseseleri bu yıl 
öğleye kadar ders yapacaklar 

İmtihan talimatnamesi değiştiriliyor. Üniversiteye 
alınacak talebeler müsabaka imtihanı geçirecekler. 

Birkaç güne kadar V AKIT sütunlarınaa 

Merhum Ubeydu ilah Efendininı 
neşredilmemiş yazıları 

Fazıl merhumun yazıp da 
neşretmediği bu parçalar, oku- , 
yucularımıza yalnız Ubeydul
lah Efendinin tefekkür alemini 
tanıtmakla kalmıyacak, kendi. 
!erine yeni yeni düsünce ufuk. 
]arı açacaktır. Ya;ılardan biri 
şöyle başlıyor: 

.. Bendeki dert, hemder .. A 

dim olmadığı için, Züleyha'nın 
aşk mektubu gibi gönlümd~ 
gizli gizli yanar, yüıeğimi yp.. } 
kar durur. Bu derdi nihanınl'. 
halime verdiği perişanlık ruY..j· 
zerdimde zahir olarak sırrımı 
ifşa etmekle beni rüs.va ediyor.~ 
işte bu rüsvaylık Yusufun,tôh'- · 
meti gibi ça:-şı pazarda dill~de: 
dolasıvor. 

Ubeydullah Efe~d~. .. ~h. ben bu dertten ifla!\J 
olmam. Bu dert benı oldurecek, akıbet mezara götüreceK- ı 
tir; bütün bütün ri.isva edecektir . ., 

"Acaba Ubeydullah Efendinin "derd,, i ne idi? Bunu 
ne~redeceğimiz satırlarda bulacaksınız. • 

• 
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Günün hadiseleri karşısında: 

içki meselesi 
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intibaları: 29 Maarif Vekilinin gaz et em ize beyanatı 
---------------------------------------------------------·-----~~--~~------' ·Orta tedrisat müesseseleri bu yıl öğleye 

f<adar ders yapacaklar 

Fransız bahriyesi 
erkanıharp reısi 

İngiliz deniz manevrala
rını kralın yatından 

Qilterede miııı mü
dafaa hareketleri 

O takip edecek rd imtihan talimatnamesi değiştiriliyor. niversiteye Londra, 5 (A.A.) _ Fransız 
u mevcudunu 19 fırkadan 32 alınacak talebeler müsabaka imtıhanı geçirecekler bahriyesi gelen knrınay başkanı 

fi k · Birkaç gündenberi şehrimiz- tarzda okuyorlar. Bunun diğer di kendine yabancı dilden kitap Amiral Darlan lngiliz amirallik 

.rh aya çıkarmanın sebeplerı· · . de bulunan Maarif Vekili 1-!a- :nemle!:etler~e de misalleri var. takip edecek surette liseleri. daircsibtar~ı~~d~h· . önümfUzdcki 
\1. y·· l h · · d k' ., .. 1 · · d k' · · mı"zden mezun vermektı'r. Bı't çarşam a gunu 1 tıyat ilaııun •an r ı uce · ~e rımız e ·ı te~- ·oy erımız c ·ı u· ç yu"z vetmış 

arpt " :r " J 'ht' l k d d Pontiandda yapacag~ı geçit resmi-1etiıı en sonra Millet- dünya iizerinde hegemonya kuı·· kiklerini bugün ikmal edere!< bin çocuğu, üç sene mektebe ı ısas mevzuu o ma ışın a, . • 
tra..._ e \"e silAhları tah- m:ık siyasetini i>nlemek istiyoı·· T k h k d 1 b k k .. · 't d b' dT t d · nı, Kralın yatıııda ve Kralın ya--<&3ln b } arın ·ıra yaya are et e e- 3 ıp, sonra ıra ara . o çocuk. .ınıver~tıt~. e ecne ı ı ı e rı- runda takip eylemeye davet olun. 

"-1' 0 a Ü) iik ümitler du . . Fakat bu yoldaki ümitlcı·i cektir. Vekil, dün Yerli Malbr ların yaşadıkları köylerde okur satı zaı ır. t 
l'du h.dr 1 ·· 1 " d O k 1 l' 1 d b. ,muş ur. bir . o arını go- tn ıakkuk etnıeol. Jhınun üze· Sergisini gezmiş ve ora a ken. ynzar adedini arttıramıyacak . . rta o. u "e ıs~ er e. ecne ı Yabancı bir bahri·vcnin şefi ln 

~l'iJ\ b Şekılde daraltan ıfoe silahlanma hnrcketlne re· disini karşılayan gazetecilere bir netice veren bu faaliyeti el. ::!ılı, tedrısatını gucleştıren en giliz b h i , . t 'h~ d .
11 

d f 
tı def.. ib h I f .. "k b I l' f k" l ar ~csı arı ın e ı < e a Ocraıt •• ne g l a · nidcn hız ,·ermek icabetti. muhtelif maarif iş eri etra mcla bette tamamlayacaktık. . )uyu se ep nıu lte ı ıtap a. olarak 1 T t.' 1 d 

... tesiri ile ilk defa dl b I , ngı ız nra ının yanın a 
"'C<:bu • Bu '·eni hız ela mecburi ~ker· beyanat vermiştir. Paraları ve emekleri boşuna rın ve meto arın u unması fnn'iliz bahri . . b' ' t 
hı ili askerlik uauıu··- " V 1 b h' b f d 'd' B F - Al ı:ı ycsının ır gcçı r cs-
.... ettıkıerı nı ı. .., ilk usulünü kabul etmek sureti- eki in u mü ım eyana. sar c emezdik. Şuranın verdiği ı ı. uk~enel ranlsı,cd~ldve .. • mindc bulunmaya davet cclı lmck 
len a unıdur. tını aynen yazıyoruz: 1

)U. kararia yukarıda adedinı manca ıtap arını Ju ı e mu. tedir. 
Cslndc b'" le oldu: Geçen mayıs lptidasın h T k b"I h 

-Mf 1..... uyük harbin Maarif Şurası söylediğim köylli çocuklarımı:?:, te assıs ür ve ecnc ı ere . . a. Çarşamba gu"nu" yapılncak olan ..,. ~ •• ecre da neşredilen yeni bir kanun B ı 1 ı 
'esı yan ederken netı·celerı" şehirdeki kardeşleri gibi, beş zırlattık. u suret e ngı ızc~ bu geçit resmine PO ha. . -

ilde~ nıudbincc 1nglltercde 20 \'e 21 'b' b 'k" d 'I d d . • v ıp gemı 
d'&ı al • areşal Haigln •• - Maarif Şurası, irfan ta. yıl okuyacaklar ve aynı kıy. gı ı u ı ı ı e te rısat ve si iştirak cyliyecekür. 

""r hndakt İngiliz or- yaşında olan her genç altı a, tt b' h d t · Jl · metod !Jakımır.dan tevhit edil-"" •rıı. rihimizde hakikaten hayırlı ne.. me e ır şa a e nameyı e erı-
• •<lan tesekk"'l ~u miıcldctle askerlik talimi gör; 1 ki d .:nis olaca1,:tır. ' '»ıı.ı • u vuı· ticeler verecek bir hadise olmuş- ne a aca ar ır. ' ' 
l'lııcıe taınanda Akdeniz m<·ğt' mecburdur. Altı ay talim· I b E Bu rakama ilave olarak, Jlerisi için benim dü§iincem 
• lfı- de 400.000 kişlllk den sonra bu a kcrler iiç buçuk tur. §tırakk eldken kültün aza r. geçen sene ve bu senenin üg yabancı diller dil tedrisatını bil. 

' 

uıd ku,·,·et1cl'i lıarıı ~ene ordunun cnll'fıule buluna· zurumda i i 0 u öğretme. fi k J ) 1 160 hassa liselerde teksif etmektir. 
)t ninden, üniversite!erimizin or. sını 1 0 u mezun arı o an 

"'tı albuk.i 1916 "'ene· cnktır. b' kt h' l " Bu tedbirleri alıp yüzde -trüz ~ e '" dinaryüs profesörlerine kadar ın çocu an ıç o mazsa yuz J 

t l' nen nııntakasına ı gllt 1 Qo il Qı 11' b' . kt 1 l kt' tatbik edincey•e kadar, Şuranın e ı n ere< e .. e .. ya, ara maarifimizin . bütün §Ubelerini e ı .ını me ep ere RC ece ır. 
ı. ngiltere ile 1tal)·a a- ~ındıı olaıı rrcnrl"'ı·ln ad"'dl 3Jfl 1 d Ôg ... retmenlerı'mı'ze be~ sınıfı da verdig ... i karar mucibince ü. 
a"llbe1)istaıı meselesin· ~ıln tahmin "oıu~ı:yor. :P~kat bu temsil eden zat ar an trekküp birden nasıl okutacakla;ı hak- niversitedeki ecnebi dil tedri. 

J,. .>lı ihUIAtlar •·ıkt.;; 1 za- ~tmiştir. k d 1 ] h n"'tı dev,""m edeccktı'r. Fakat, "'il le ~ ~ miktar ic,;lncle tabii olnl'nk bazı Maarif meselelerinin bütiin. ın a ta imat ar ve iza name- - 0 
.. 

ıa 'Un~~~ ~ıauu·i nskeı· btisnalnr olacaktır. Sonra bir lüğünü hissettirecek şekilde ler hazırlatıyorum. Onları, bu yeni tedbirlerle di.inkiinden da. 
'iııbetı 1 arııten en el. kı:-;ım gençler de esasen bugiin· .lzadan her hiri hem kendi işi, İşte tam muvaffak kılabilmek , ha verimli bir hale gelmesi i. 

·--·- e bile daha a~ağı kii Ol'<lu menudu lc;erisinc gir- hem de bu bütünün diğer par. için, maarif memurları mınta. çin, üniversite tetkiklerde bu-
~lle'~ düşnıü~tü. Yani mi~ bulunınnktadır. Hunun h;in ; alan olan işleri alaka ile takip ka~ına hepsi guru~ guru_p lunmaktadır. 

__ ....... '-> de 200,ooo ki:ı-1 o- ruecbuı·i asker.ilk kanununun etmiş. serbestçe düşüncelerini ça~ırılı~~ y~pacak~arı ış kendı. İmtihan şekilleri 
~.o::;;eı Ordunun mc,·· tathikl üzerine tııglltcrcdc bu· ~öylemiş ve böylece kararlar lerıne ogretılecektır. Memleke. ilk mektep üstiindeki üç sı. 

ıı () ncrerc clüşmüı;;tii. giiııkii ordu me,·cmlunun ıute· .llınmıştır. 1 tin muhtelif yerlerinden aldığ~- nıflı ortalar, tabii olarak liseye 
..: Do.OOQ 1 Uritanya cllnd"" rnkubulal'ak teza)·iiıliin Maarif Şurası mesleki şuu- mız me_k~uplar ve telgra~la: bı. talebe yetiştirdiği kadar hayata 

111~icln<lekt kıtıılara ::oo 000 kl~lyi gec;miyN·e~l znıı- un gi.izel bir tez..ihür vesilesi z_e, bu ışın nev~~d~r f~yızlı ne- da çalışıcı unsur vermektedir. 
-l'ı • lıu oı'dunun ihtl· n<'cliHyor. Jldu. Kendi duvarları icerisine tıceler verecegını şımdıden tep- Fakat lisenin \'azifesi sadece 
ııt lUt,ı cnCliinde 210 (Arkası ur) '<:ap:ınmış ve kendinden-Önce!:i ~.i~ ediyor. .Bi_lh_assa. k~ydek~ üniversiteye ve yüksek mek-

eıı liabcıo;l!ita.n harbi veya sonraki öğretim müesse- o~r.etm.enlerımız.ın . sevınç~erı teplere talebe yetiştirmektir . ._,.:;::n lten ~ıntakasmı • • • • 

1 1 
. . seleriyle alakasız kalmış bütün hızı candaı;ı sevın~ırmektedır. Binaenaleyh yükı:ek tahsile 

1-:&6 da bunıarm mık- UnlV8fSlf8 İ 0rlmlZ ır.aarif kademeleri onları temsiı Ders ıaatlerı durumu girebilecek gençleri iyi bir seç-
~~OQQ klı;;iye inmişti. eden insanlarla temas imkanını Şuranın verdiği kararlardan meye tabi tutmak zarureti kar-
bıa tıı ııınumi harpten Londrada tetkikatta buldular, konuştular ve anlaş. oir mlihimmi de ortaokul ve şısındayız. 
etı ll.sk.eri ,·aziyetl güz· b 1 1 tılar. liselerde ders saatlerinin öğle. 'ı Orta .~e~teple~i ve li~eleri 
~ l1Ur c on bir iki ene U unuyor ar Ü _ı 1 1 vl _ _ı_ tt k ld t k t lıı niveraitemiz naµplarm. ~en evve c a mmaaı ve ög cocn arzu e ıgımız şe ·ı e ensı e -

l.lııcr aı:ı Vft'cut'.la P~ ~ dalı\ 4cıft1tel'ti bfi"'u bana ÇoF Jbnra talebenin tnuallimier fa~- tikten sonra. liselere müsabaka 
~it: lngiliz oı't.lu:-ıunun Türk kız üniver~itc talebesi, mel( ıüzel konuşan ve çok canlı fi. ?aretindc derslerini mektepte ile talebe almak da ayrıca bir 
0!11 _ ıl' hinıınet \ ' C gayret tep tatillerinin üç haftasını 1n • kirler ileri süren bir ilk okul öğ. '1azırlamalan işidir. Benim de, zaruret olacaktır. Bu seçmeyi 

"itı tlcrhal ta.sdik eda· gilterede geçirmek üzere buraya retmeni arkada~ımızi misal i".hsen duyduğum şikayet mev yapmak için ha§lıca vasıta im. 
t~lll t t!elmişlerdir. Bu talebe Kanada - 6östererek bu türH.i yetişmiş -zularından biri olan derslerin tihandır. 
''&.aa 1181

1Iz ordmıuııuıa ,·ü- dan gelmi1' olan otuz Kanadalı .neslektaşlarm aramızda bu- ":okluğu ve talebenin miizake. Cumhuriyet maarifinin eli. 
,_ .... _ .. ~... 'slıtc Amil olan ilk sc- genç kız talebe ile birlikte, deniz lunduğunu tahmin etmediğini re edilmemt!Sİ talebeye vazif~ yet zümreyi yetiştirmekte çok 

le , llıillctıııdo göı·ülcıı aşırı memleketler talim ve terbi- :söyledi. Bu küçük misal de vermeyip tashih edilmek gibi, ciddi ve adil olması pek ta. 
t, :0~Ui ınü<laraa ha· ye birliği tarafından hazırlanan gösteriyor ki, azası hirbirini onları gün giin çalışmaya sev. biidi~. B.ir bakımdan ~~ar.if Şu. 
~bit 3

• .scneı:ıindo 283 bir program mucibince memleke· nadir vesilelerle tanıyan meslr.. kedecek hususların ihmali. bu rası ımtıhan meselesını dıkkat. 
~ '-itt-ll&nta:etllği ic;in an- ti gezmektedir. ğimiz maarif şlirasiyle bu nok- kararın bu ders yılından itiba. le inceledi. Umumi heyette 
:"flı &eıı~~nat \'Ukubulmuş- Genç kız talebeler, şimdiye ka !anı da izale etmi~ oldu. ren tathiki ile asgari hadde İn- bu mesele etrafında pek ehem. 

Ilı ndc ise 233 zabit kadar, Hampton Courtu, nebatat Maarif şurası sırf nazari bir 3irilecektir kanaatindeyim. mi~ctli . müzakerele.r c7reya~ 
'~ t\kli ic;:in 502 tallı) bahçelerini, avam kamarasını, ilim kongresi manzarası göster- Derslerin eskisine: nisbetle ettı. İmtıhan prensıplen basıt 
~ ~tir, ıo:n seıı<'ıoılndc posta telgraf ve telefon umumi medi: çünkü gaye, maarif me- biraz erken ba~lam~sı cocukla. olmak, her yerde ve aynı ışı 

--o---

Londradaki infilak 
. Londra, 5 (A.A.) - Londra -
nın merkez mahallesinde dün vu
kubulan infilakta yaralananların 
adedi 150 dir. Bunların birçoğu 
ağır ise de ölenler yoktur. 

Itfaiye ve polis kıtaatı yolları 
temizlerneğe gece geç vakta ka • 
dar hararetle devam etmişlerdir. 
Maamafih infilak yerine müca,·ir 
sokaklardan geçmek henüz müm
kiln değildir. 200 den fazla ev 
ciddi hasara uğramıştır. Saint -
Paul kilisesi evvelce zannedildıği 
gibi mühim hasara uğramamı -
tır. Yalnız tarihi camlarından bir 
kaçı parçalanmıştır. 

• -0--

1 n g iliz - Fransız - Sov-
yet müzakereleri 

ilerliyor 
Londra, 5 {A.A.) - Jngi. 

liz - Fransız • Sovyet görüşme. 
lemi idare etmek iızere Mosko
vaya gitmiş olan hariciye ort 
Avrupa dairesi umum müdü, 
B. Strang, önümüzdeki haf l 
içinde Londraya dönecektir. 

Londra diplomatik mnhfillc 
rinde tebarüz ettirildiğine gÖrL 
Moskova müzakereleri, halen, 
B . Strangın vücuduna artık ih
tiyaç hissetmiyecek derecede j. 
lerlemiş bulunmaktadır. Diğer 
taraftan Londrada idare etmek
te olduğu dairede de mumai. 
leyhin vücuduna ihtiyaç var. 
dır. 

lngiliz ·Fransız heyeti 
Londradan hareket 

etti lltcnel'lcrin ıniktaı·ı ı:: merkezini, Londra belediyesini, sclelerini sistemli ve insicamlı rımıza, hatta ~ veliler~ erken her mektepte aynı haremle ta. 
37 ... hu hllktar 1D38 sc- borsayı, Saint • Paul kilisesini bir hal yoluna sokmak oldugw u kalkmak ve günlük hayata er. le beyi ölçmek, üniversite ve 

"'- u23 ı "k k kt l · • t'h l Londra, 5 (A.A.) - lngi. -.ıtıefll 0 muştur. Gene Times gazetesinin idarehanesini, için, fikir kadar i• ı alışmalara ken başlama iti yadım da vere. yu se me ep erı ım 1 an ara 
ı.._ ilde ü Lo ':t • "I "d · t' "k tt" k liz ve Fransız askeri heyetleri, "'l!Sl ı.,. . cretli orduya . ndra kalesini ve Drury Lane hakim oldu ve bu suretle ha- cektir. Başka memleketlerde genış o çu e ış ıra· e ırme • 

" .. > ''~- b"t'' k d l · d d 1 t bugün Ögwle iızeri Londradan lh- "-"'illmi~ iken bu tıyatrosunu gezmişlerdir. yalden ziyade hakikati,n gözü. üniversiteler sabahın s:ıat yedi- ve u un a eme erın e ev e 
-ue ~ d b 1 b · t'h ki' · k b l t k hareket etmişler ve istasyond~ 

l', nesinde 77.142 Dün akşam Kanada ve Türk nünde tutulmasiyle fiili netice- 3in e tedrisatn aş arken izim ım 1 anı şe ını a u e me · 
"ı. J ı d h l t' d h" I• d"l b'I' Bu ezcümle Sovyet büyük elçisi 

'
··~..... üniversiteleri kız talebeleri sc • lere varıldı. ;ıoırnz a orta ta si müessese- !Ure ın e u asa e 1 e 1 ır. -

.... il d b l d ti h • kt I d ve B. Maiski tarafındnn ugwurlan. 
-.... l\)"rı olan.k llrl· refinc Londradaki Kanada evin- Bunlardan biri üc. sınıflı köy !erin e işe aş amnmız, oğru sure e ususı me ep er e 
• "4'tı "· h d b h • t h ·1 ·· .. 1 t le mışlardır. Heyetler, sr..at 16 da 
~lı:ıh h ..... snhlllcrlni mii· de parlak bir kabul resmi tertip mekteplerimizin yine tek mu. olamazdı. Bu c.i et e, u vesi- ususı a sı gormuş 0 an a • 

·• d ı l k b d k'ld b d 1 t Tilbury de City of Exeter va. ı...__ 118llsi hl I t allimle be• sınıfa ,çıkarılması- le ile tashih c i mis o aca ·tır. c e aynı şe.·ı e u ev e ..,.,"«l!ı,ıı r ordu tcş- o unmuş ur. :.. • h l l ki d b' · l d" \ f 
-""4 t l', ciır. ilk görünüşü ile güç olaca. Yirmi dört saatin icinde, ta. im ti anına ta )İ o aca ar ır. puruna ınmış er ır. apur, 

~lttı edil Bugiln talebeler, açık hava ti - gwr hissini veren bu jg bizde ve !ebeyi yormıyacak ~ve kendi .De.~.et im .. tiha~ı ş~kli. kabul Leningrada Çarşamba gi.inü 
t~ ~tı•-ı.. en ordulnr en yatroeunu ve Re..,.0 ent parkı gez • • b d ld - ft t h l varacaktır. eti " ..... ın bizden ba•ka mem!eketlerde kendine çalışmaya imkan ıra. e ı ıgıne gore çı. ım .• an.ar 

ter rııı ' otorizc top- mektedir. :r k Ik k d k B 1 --<>--
l', Ablal'la teçhiz o- nasıl yapılıyor~ Onu yakından kacak şekilde dersleri tahdit et. a ac~ . e~e tır. . ır ıse 

ı Önümü?.deki gilnlerin ziyaret tetkik ettik. Bugün _ eskiyi mek, buna mukabil sene için. mezunıyet ımtıhanı, hır de ol. Hollanda Veliahtının 
ı4°'''1'ya hAdl 1 rl 

1 
programında ezcümle, Vestmins- bırakın_ fiilen Fransada otuz deki, ders günlerini ttrttırmak, gunluk diye iki tiirli! y~kl~ma bir çocuğu oldu 

'I ~tı g!Jiı hük. S<' c ıu en ter kilisesi, Eton mektebi ve bin mektep var ki, aynı suretle böylece bir senede bir buçuk olmıyacaktır. Kuvvetle umıt e. Amsterdam, 5 (A.A.) - Ho -
~:.. ıo fırk:~:ııeu mcnut Vindsor şatosu vardır. Lc.<lrisat yapıyor. Sınıflarında aydan fazla bir zaman kazan- .. Jiyorum ki önümüzdeki ders bah,Veliaht Prenses Juliananın 

,, lırı.._·oq,,.. -.an 32 fırka· · • k 1 J 
-.7 ~11"-'a karar ,·cr<ll. . 8 Ağustosta Türk ve Kanadalı vası.ti olarak elli çocuk bulun. mak umuyoruz ki, orta tahsi. senesı şuranın arat arını tat. bu s:ı.bah saat birde bir kız çocu-

l>"_J ı... ~l esın<lc İnglltcrenln talebeler Ellectra House davetli· sa hemen bir buçuk milyon ço. lin bu kazanç hemen bir derıı bik edebileceğiz. ğu dünyaya getirmiştir. Protokol 
~ "ll'tcı 1~ \·c ha,·a ordulanna dir. Buradan tr.giltere. Kanada cuk bu usulle okutuluyor. Al. yılına tekabi.il etmektir. Maarif Şurasının ddığı esas- mucibince atılması icabeden 51 
G lctı -.ıhııı8atı 26._ 11 . ve Türkiye arasında radyo me - manyada da ilk mektep cocuk. , Y tt.bancı dil tedriıatı lı kararlardan biri de Cumhuri. top vaktin geç olması münasebc. 
• il :.:_ llu llllkta -.;;

38
> on sajları teat'i olunacaktır. larının yüzde otuz yedisi bu Gaye yüksek tahsile de ken. me,.,,1111 11 i11r·iıle> tile bu sabah sekizde atılmıştır. 

• ~ illi r He- - Bütün şehir \'e köylerde bu do-
l~n s~rlln o~ ~-~-~-~M--.M-~-W--~-W-~~-~--~-·-~~-M~~~-~-~~-M-~~-M-~• ~nıuk~~aki~n~nlcree~-

•ctıegı H u s u s -1 H a v a d 1- 5 I e r recek şenlikler yapılacaktır. 
~~ıı.rrı>'atn~e 1"Rilterenin Holandadaşenlik 
·~ett 1 

o2:} nıllyon ster. · 
ttlttte lir. Dünkü posiıı ile gelen ''Flıc Pcoplc,, gazetesi hıı:ntsi kaydilc mıle§tiğini gösteren bir davet vuku bulmuştur. Amsterdam, 5 ( A .A.) -
1-- 1 tıln büt~esind 11 a,şağıki habcrwri vcı rııcktcdir: · Almanlar Nürembcrg kongresine Japony:ıdan bir amiral, Hollanda halkı, ancak, bu sa. 
~ .. t, tlrı "Yrı tahsir.ı et 1,~8 • "' Alman askeri İnakıµnların Çekoelovakyadaki bütün strate. bir general, bir ban.lcer ve bir sanayici çağırmıglardır. Bu misa. bah, \1 eliaht Prens J ulianamn 
lllta))~l.Jıaı da 103; \ar_ jile yollan eylülün birine kadar hazır olması hu!usunda verdikle. firler sureti mahsusada ağırlanacaktır. yeni bir kız çocuğu doğurdu-
11tt1, ;oıı sterlin ik scae ri emir, o tarihin Orta Avrupanın bugünkü karışık vaziyetinde * * * ğunu öğrenmiş ve derh.:"ll her 
1 ııttıı trıli)·on st ilen 

1988 
ehemmiyetli bir devir b~langıcı olacağı zannını vermektedir. • Altı İngiliz mühendisi Romanyanın Karadeniz limanı olan tarafta bayraklar çekilerek ki. 

·~.. 1Sc 4'> · er ne, 939 * * * · K'' t ' t · 1 rd" B "h d l h • l 1 1 d "l'tlrıı .. ınııyon sterH- os cnceye gı m~ş e ır. u mu en ıs er, ususı o arak Kö~ten _ ise er e çanlar çalınmay.a baş-
- ite~ '!:itır. • Macari2itana nüfuz etmek hususunda Alman.ların ga)TCti cc limanıJlıln tahkiınatım gözden geçirecekler::lır. Burası, Ro. lanmıştır. 
"'' hlikürn .. u gittikçe artmaktadır. Macaristandaki Alman taraftarları lideri ma::ıya sahilinin en mühkem limanı haline getirilecektir. Bütiin halk, yakalarına por-
"'-" hıı ka<Jn askerHk Hubay, Berline davet edilmi3tir. Diğer taraftan "Hitler gençlik tnkal rengi kurdele takmıstır. 

fi 1 tıı~ it h""" ~ sarfiyatı teşkilatı., na mensup 60 Alman ·g.a '"tatil n.kıtleriııi geçirmek • • • Küçük Prensesin iami, an-
t ~'t•::1:rken hep v~;:!:~;~ il7.ere.. Macaristana gönderilm;~~· GeTtentl Franko yeni bir donanma lnşasma karar ''enn!şttr. cak Pazartesi günü, Baarn 1lc. 

ha- Diğer taraftan, son muharebe esnasında batmış ve ekserisi c:ıj, lcd"y · k t ·· ... · ı· tehdidi ile -:; ı esme ayı zamanı ogre. 
"' Japonya ile Almanya arasındaki münasebatın daha sami_ lep olan 132 geminin yerleri tayin edilmi3tir; 1;ıkarılacaktır. nilecektir. 
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lzmir haberleri : ---------
lzmirde asf art yol 
inşasına başlanıyor -Pekiinsanmai!esi varsa, 

şıyakadan başlanması derpiş o - onlar ne olacak? .. dedl. 
lun.muşken, vali B. Ethem Ayku. !htiya.r adam, en yakın kaza.
tun gösterdiği lilzum üzerine ev- nm kapağı altından kaynayıp 
vela Gü.zelyalı - İn.ciraltı yolu 940 kaynamadığına bakarak azarlar. 

İzmir, (Hu.sust) - Turistik 
yollar inşaatına. başlanmak ti.ze
redir. Turistik yolların ill.§aatmı 
üzerine alan müteahhit şirket, 

inpat hazırlıklarını ikmal ey -
!emek üzeredir. İzmir civarında 
bulunan muhtelif taş ocakların • 
da., yolların inşasında lüzumlu 
olan taşlar hazırlatılmıştır. Bü -
ti.ln taş ocakları bu i.~ için hum -
ınalr bir şekilde ç!1.1ışınaktadır. 

Evvelce turistik yollara Kar -

yılı temmuz ayında ikmal edilmiş casma: 
ve muvakkat kabul muamelesi - Onlar aileden ne anlar, ai-
yapılmış olacalttır. leye falan aldırırlar mı? dedi.. 

Bu yolun inşasına devam edi- Bir buhar bulutu onu kapladı ve 
lirken bir tar:ı.ftan da tı:ınir - kaz.anın i~ine bakan bumburu. 
Karşryaka • Bostanlı asfalt yolu şuk yüzU adeta görünmez oldu. 
yapılacak, bu da 940 teşriniev - Maa.mafih dükkincı insaniyetli 
velinde ikmal edilecektir. bir adamdı. Zira buhar bulutun. 

----------------"""-.;.._--=-----~----- dan sıyrılıp da yüzü meydana 

Kemerde Yeni bir cinayet çıkınca., Vang Lt.ngun çömeldiği 
yerden eli aya,ğJ tutan i'}çilerin 
kaçış olduğu sokakta aranarak 

B i r genç bıçak 1 anarak ~e~:; ;:n~:·::ıe~;i~ ili~incc 
- Bıraz daha. egıl... Gelıyor . 

O.· ı d u·. ru· • ı d u·. larv:::\~ung da daha fazla k~-
zanların dibine sindi. Askerler 

'tSf~[E.R 
. ............................. AA ...... &A&.• 

Vazaın ~ Çevaıren 
1.1,'l Nobel miilal/cılını 1.-n:nnnn ! 

Pearl Buck : lb ra him H o yı 

39 

Had• · b• k d •• •• d ld de kaldırımları öttürerek, takır. ~i 
ıse yıne ır a ın yuzun en o u datarak garba doğru ilerlerdiler. '. r j.tl). 

İzmir, (Husu.si) - Gece saat 3öylemişlerdir. Postallarının ~esi k~!.bolunca da ı -·~* 
b . ula da K . Ze tinli.k " - d ed' b" .. k Vang Lung gızlendıgı yerden dı 1 - k J y h t b .... k vl ·• l b ır s rın emcrın y .nıa af' ıt ır muna aşa, onu f ı-.ı A b -'·al 

1
-.'ücuclundan terler bmıanara , a u uyu og an şoy e a. 

··t k" - k b 1 t Ik' ·şarıya. ır ıs.ut. ra asını y...._ a. . • _ rdı 
sokağında müthiş bir cinayet iş- mu ea ıp avga aş amış ır. ı d _ 'b' bo b k cıt k k çıplak ayakları, geccnm rutube. gı : 
lenmiştir. Hadise şöyledir: taraf biribirine girmiş, neticede .~gı ~ 1 ! aş 0

" urara u. tiyle ıslak ve kaygan olan tuş - - Öyle kutular, öyle kutular 
öm ·ı Şe 'f o~• r... Ö ·ı Şe 'f b ki ht Iubesıne vanıı. · "rd''k k' . 1 . d ld ğu er og u n vı ı.ıer, v.. ~ mer og u r: ıça a mu e - d 

1 
d • larda kayarak ıplere asıldı dur_ go u ı.. ıç erın e ne o u . 

l'f 1 . d - tt Ve yol kenarın an topa ıgı . . . ....:ı w b' .. b man oğlu Alım.et Kalender ve ı yer erın en agır sure e ya- k '11'~· . . k .. du. Yola göstermek içın de, bır nu soıuugum zaman, ırısı un.
1 Şemsettin oğlu Hilmi Ka.vasoğlu ralanarak hayata gözlerini yum- azıc.~ yeşı ~~· .pışırnl ıe 

0 
uzerl e çocuk elinde yanan bir meşalc ların içinde altın ve gümtl.ş var. 

U .... nM il ... _,_ kta 11 1 B F t t Meh t Al' d b kl henuz eve donmilş 0 an ·ana Amm · 1 b"tU 11 ~u..uc ~a sayı ı n. a muş ur. me ı e ıça a . . d .. tutarak ko~uyor, ve bu mcşale. a, zengm er u n ma an. 
·ı . . 1 B w 1. . kl d olup bıtenlen bu varta an guç . _ .. ....ru" • kl ... n..tt'M maya aı eve gıtmı:ş er ve n. sag e ının parma ann an yara- A _ k 

1 
nın aydmlıgmda adamların yuz. nı 6 v .. uremıyece er, ve 6 ..u ....... 

l ..+ bela kurtuldugunu, az a sın ya. . .. b' · d d bü't·· b 11 bi · Zehra adında bir kadının bu evde anmıs> .. ır. _ k d"kilk k r lerı, vucutlan ve ıslak taşlar ay ırın e e un uma ar zım 
bulunup bulunmad!ğftıt sormuş - 35 yaşlarında bir genç olan Şe. kalanaca.gını kırı 

1
° k e 1 

• ni şekilde parlıyordu. olacak! .. dedi. Peki, baba bu a -
lardır. rifi öldüren bıçak darbelerinin meler, cümlelerl~ 80 uyara an - .. dam böyle demekle neyi kasdet-

Bu sırada Bn. Fatmanm evinde kimin tarafından indirildiği he - Iattı. Bunları soylcr~en de yep d Ve ~ang L;:r1g, kşafb~kk' sokme - ti?. · 

İb w , 1 '-....... •• k t• l ak t ib't d"l yeni bir korku varlıgını sardı. en, SO uyara , ÇO ıt ın ve aç B"yük' wl bun rdukta bulunan rahim oglu .ı.vı.eUJ.Uet nuz a ı o ar es ı e ı eme - . b' h ld . u og an u so n 
Ali '17"-t Abd" hm w . ı· Dö"rt 1 ,.,,_ t ltı Harp meydanl:ı.rma sürüklendı _ ır a e eve geldi. ö-' il b b .. 

.nu:.uateş, ürra an og _ ınış ır. suçu ne6tl.le a na ~· . . . sonra, g ""er e a asmm goz 
ln Bahri Gümüş ve Hasan oğlu alınmıştır. Tahkikata milddeiu - ~~1 • ~e ~h.tıy~r. babasının de· Bu hal, uyuyuncaya kadar de. lerini araştırdı 

Aylı il 
3 aylık 
ti aylalı 

l yıllık 

lıltmleket 

içinde 

g~ 

2(İO 

47~ 

1100 

raraledeo 

ıçıo ayda oıuı ıturut 

Posla bı rlılme ıfnutJfl' 
ıt) d;ı yetmış beşer ırufllf 
ııreıtıhr. 

-\bone kayJıoı Ditd*"" 

•up Ye telgnıf oerettıtlı 
µara.ınıa posta veY8 

1 
1ullaıu11 ü<'retıai idırt 

l'icaret ılAoıanaao U" 
salın sondan ltibıreP ~ 
raıarında 40; iç .. yr~ 
kuruş; dördüncO sa 
ıkıncı n üçüncüde t; f 
• • beşhk yanı kesa·ed 
dır. 

Uuyü.k, çok deTS ... ~ 
ı ~ııkli ılAo verenlere 1 ınılırıneler yııpılır HeS111 

rııı sıuılım • satırı ;ıı p 

flCARI MAHiYETTE O~ 
K cer K rLA?Jl.°' 

Uır defa 30, ılıi de"; 
defası 6Ş, dôr1 defası C 
defası 100 kuruştur • .!.. 
ılin verenlerin bir d,..-: 
ndır. Oört satın ıeCfl'.~ 
faıla satırları beş k&llll""' 
sap edilir. 
Vakıt hem dotrud•D 
ya kendı ıdare yerindı. 
kara caddesinde Vİf 
altında KEMALEVl> 
JJAa Bül'09Q eliyle ~ 
eder. (Büronun t~l•I°"'° 

Hasan Yayılt dıŞa.rı çıkarak Bn. munıi muavini B. Sa.bri el koy · ~ıl, ~utün aıl~ının de a.çlı=z vam etti. Fakat gündüzün, asker Fakat Vang Lung: 
Zchranm bu evde bulunmadığmı mujtttr. olmc~e ma:,ıkul~k kolardi~~ ~ d ler sokakları tararlarken, o ku·. - Serseri bir tebirlinin ne de _ ........ ______ _ 
--------------".....-=...--............ ""-' ....... --.-----· kaldıgını, uste ı .. c~ .. s·~.1~.. e lübenin en uzak bir köşesinde, rnek istediğini ben nereden bile r - BU HAF1~ 

Ç b d t 
harp ·meydanında olduruldugu - O.lanın kendisine bir sığınak vü bilirim dediği z.ı.ma.n goctık içi "' ' 

arşam a a Pos a nu. kan~ın döküldüğünü. öz top cuda getirmek için topladığı bir titriye;ek bağırdı: • . LALE~ 
ratmı bır daha gôrmeğe mukte. saman yığını arkasında. hUZUP i. • Ah · dl b'l ....td nl . l w " rü 'b" ld - şım ı e 6~ er, o arı 1 _ YAKAN ıl • 1 • k d dır o amadrgınr ?o r gı ı o u. çinde uyudu. bize verseler derhal alıron. Bir T 1 N o R o• 1 · ı ş e r ı ço Ü zg Ün O.la.na durgun bır bakışla baka. Ne muharebesi oluyordu? pasta yemeği öyle carum istiyor VtvlANE RO~ 
rak. Harp edenler kimlerdi? Van.g ki, OOırü.mde ii7.eri susamlı bir MICHEL s;,i 
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i alnız halk seyyar posta sevki
yahnın hergün yapılmasını istiyor 

. ğ Lungım bundan ha.beri yoktu. e er pas yem.ış egı ıın. 2 KARA ALjJ:JI 
$imale toprağı~ıza gıt;me e ta - Fakat bahar ilerledikçe, şehir Bunu duyan ihtiyar adam, dal uu-:Pınu;ıv. ~ 
m~ile meyyal~m, ~~ı .. di led"k derin bir korkuya, hUZW"auzluğa dığı rUyM!an başını kaldırdı, ve ANN ~ 

akat 0-la.llı u so erı n ı boğuldu. Atlı :ırabalar, bütün kendi kendisine. mınldanırm.J§ Y nJ Kit 
ten sonra, daldı ve o· basit ve he gun.. rengin adamları, elbiselerini gibi konuştu: 3 - e . d. -
Yecansız edasiyle: Yaa fiyatlan · 20 -

· ipekli kumaclar geçirilmic yatak - Altmnnız bereketii olduğu ..... t ıı ve 1 ~ 
- Birkaç gün daha bekle... :s ~ -

Çaı'Şam'ba., (Hususi) - Çat - Etrafta tuhaf sözler dolaşıyor!. yorganlarını, güzel kadınlarını, zama.n sonbahar ziyafetlerinde 
şambanm posta işleri şefliğine ve mücevherlerini vapurların on böyle pastalardan yerdik. S11sam ill•••••••~ 

Rahmi Türkerin tayin edildiğini de~~amafih, Vang Lung, gün ı. ları başka yerlere götürdilğü ne. 1ar dövülüp de satılmadan önce •=-i·-···------~ 
bildirmiştim. hir kenarlarına taşıdı. Bazıları bu pastalardan pişirmek için bi. fi 

şığında ııokağa. çıkma.dı, fakat d r 1 ı· w · razını da kendimize saklardık. 
Çarşamba 80 ibin nilfuslu bü - bilyük arabayı kiraladığı yere i- a ateş ı vagon arın ge ıp gittigı 

yük bir ka.sabadır. Daha ~iyade &de et.meğe gönderdi. ~ce baBtı öteki eve gittiler Vang Lung, Vang Lung da O.lanın bir ke 
tilccar olan hal.km posta işlerile rıncaya kadar bekledi, ve ticaret gündüzleri asla sokata çıkmadı, resine pasta bayramında yaptığı 
bü .. ,.;;ı,. bir alakası Vardır. Bu iti- · k ve oğulları gözleri büyümüş ve pa.sta.la.rı, pirin,. unu, yag- ve - ' 

J........ evlerine giderek, evellen aza.n. ~ Y" 

barla. kasabanın ötedenberl iste- parlayarak evlerine dönüp bağı- ke?'.le yaptığı pastaları hatırladı. dığmm yan fiyatına bütün ge. 
diği şey postanıh intizamı idi. ce kutu yüklU vagon.la.rı çekti. rarak şöyle anlattılar: Ağzı sulandı, ve geçıni.3 günle . İİllll••••••lll' .... 

Rahmi Türkerin gelişinden son Her va.gonu da. bir düzü.ne adam - Öyle birisini, öyle birisini rin iştiyakı, özleyişi ile kalbi 
ra posta. işleri daha fazla düzel- homurda.nara.k ve zorlayarak gördük ki, bir mabetteki bir ilah burkuldu ve: 
mi.Ştir. Köylerde açılan posta ku 1 Çarçambatttn Po$fa M'üdürii itiyordu. Bu kutular, ipekliler, kadar şişman idi ve dev gi.bi _ Ah, toprağımıza dönebilmie 

· tularma mektup ve gazeteler vak Bay Rahmi pamuklu ve kokuılu tütünlerle bir vücudu vardı. Sırtın.da met - <>lsaydık ı.. diye homurdandı. 
tinde ibırakıldığı gibi ayrıca. is. . w • • doluydu. Bu tütünler 0 kadar gü relerle san ipzk kumaştan elbi. Va.ng Lw>.g, birden saman yı. 

V A Kl-r
a b o l11 

oOunlJ-
tasyona QOk uzak olan posta bi -

1 
kada~ fazla. ?l~uguna bir mısal zel kokuyordu ki, kokusu tahta se vardı. Baş parmağında da cam ğırunın arkasında boylu boyun. 

nası da istasyo.a civarına nakle- vernuş olabılınm !.. Y~lwz. kasa.. da.n d:şanya 'kadar sız.ıyordu. giıbi yeşil bir taş takılı bir bil ca uzanacak kadar bile büyük 
dilmiş ve burada. mefruşatı baş- bamızda seyyar posta ışlerı nok- Üstelik büyük zeytin ve yağ ve yük altın yüzük vardı. Cildi de geniş olmayB.? bu sefil, harap 
tan aşağı değiştirilmiştir. sandır. Haftada ü~ gÜn yapılan şarap da.mn.camları da vardı. yağdan ve yemek yemekten pırıl kulübede . bir gün daha yapy&. 
Çarşamba postanesinde bilhas seyyar posta sevkiyatınm her Vs.ng Lung bütün gece, çıplak pırıl parlıyordu. mıyacak gibi oldu. Ne de etine .......... lllllWll.,,_,. 

sa. havale işlerinin gUnde en az gün yapılmasını bütün Çarpm- batan kaYI§ ipe asılarak, yükü-

70 havaleyi b~duğunu söyler - balılar yeni posta müdürlerinden 1 k 
1
• a g"" u s t· o s nU ka1dırımll ta~larda sürüyüp ==========:::::::;; 

sem kasabanın posta işlerinin ne bekliyor. ~ekerek saatle!'le azap içinde 

' 

A. • O • kalabilirdi. Her taşı, ayrı birer 
~~ U ... - . .,_.._ düşman olarak tarumııı bulunu. 
~ ~~ O Y U N LA R 1 • ~ d yor, bir taştan kaçm.ma.k, bu su __..-. a r a s 1 n . a retle hayatını birkaç gram da.ha 

BUGONKO BULMACAMIZ a.z harcamak için her araba yo. 
8oldmı sağa: 

1 - Bir kıta. 2 - Sanat - Bir nadide çiçek, 3 - Bir kadm ismi 
4 - Işık veren, 5 - Nakliye vasıtası, 6 - Son - Bir ağırlık, 7 - 1 
Hançerin mahfazası, 8 - Bir hayvan, 9 - Bir nota. 

Yıık4rdan ~ğı: 

1 - Bir millet, 2 - Tok olmı yan, 3 - Hasim - Daire, 4 - Bü
yük, 5 - Bir kadın ismi, 6 - D ünya, 7 - Çırakların başı, 8 -
Vıllyet, 9 - Yama - Bir nebat. 

• 
yenı A lmanlar 

lıle 

bir harp ihtima
oluyor .. meşgul 

Bir taraftan Nazi Almanyaa 
sının gazeteleri )';rrni beş sene. 
evvel Kayser ordularının Rusa 
yaya yürüyüşünün senei devri. 
yesini kutlularken, diğer taraf. 
tan Hitlerin · askerleri bugüne 
kadar Almanlarca görülmemiş 
mikyasta bir manevraya hazıra 
lanmaktadır. 

Hemen bugünlerde başlayaa 
cağı ve Eylule kadar süreceği 
eöylenen bu manevraya 2 mila 
yandan fazla asker iştirak ede. 

cektir. 
Ordu için benzin vesair haa 

va malzemesi iddiharı o derecea 
yi bulmuştur ki, Almanyanın 
bir çok kısımlarında benzin 
pompaları kupkurudur. 

Dört gün evvel Radikal Nazi 
gazetesi "Angriff., şöyle bir 
s ·~l levhayla intişar etmittir: 

"19 14 Ağustosunun hiri .. 
1939 Ağustosunun biri... Bu
gün de dünya harpterl bahsed.i. 
yor. Acaba harp olacak mı?,, 

lunu biliyordu. Karanlık geceler 
de, bilhassa yağmur yağıp da, 
eokaltlar ıslak olduğu, her zaman 
kinden fazla ıslandığı zaman, ıı., 
ayakJarınm altındaki bu taşlar. ~ ".J '• 1 

dan, insafsız, insanlık nedir bil. kerlerle kendi a~'}4d"'~ lı~~tıı 
miyen yükünün tekerleklerine minderi gayet az ~~ 
'33.nki yapışırmış, asılırmış g:bi !gözünü an.Jığa u~ _..,, 
olan bu taşlardan bütün kalbile 
nefret ederdi. 

Vang Lung, birden: 
- Ah! .. güzel ır.emleket !.. 
Diye bağırdı ve ağlamaya b:ış 

laclı. Öyle ki çocukları korktu • 
lar, ihtiyar adam endi§e ile oğ. . 
luna bakarak, anr.esi ağlarken öndeki, meşa.leJllll ~~,,ıjl 
bir çocuğun yüzünü buruşturma. bir llhza içinde ~ 
sı gibi seyrek sakallı yüzünü ren ve .iirp~re.r.ek. ~ 
bir sağa bir sola oynatarak bu. 

1 ~!eriıı.i seyretti· _,,.ııılfl' 
ruşturdu. ' (.ve>"-
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~dyo Üzerine Ankara Mektup!!!:! 

11kara radgosu-
1lun baş derdi 

Haftalık Radvo 
TCTIKIYE RADYOD1FF0Z\' ON 

ği _ Pi. 13 ~fenıleket saat ayarı, a- \ müziği - Pl.J. 19.30 Türk ınüı.ığı 
Jans ,.e meteoroloji haberleri. 13. 1 ~ı · .ı•'a-.~1 heyeti). 2U.15 Koııu•,mııı l Haf
• ıt :'llüıik (Karı-ıık program - Pi.). tahk -.por .sen-isı). 20.30 .\lemlckct 

:a kutusunun halka inişi, onun 
rıulanna cevap veren çok 

1!) Program. 19.05 l\Hiıik (Hafif ~aut uyarı, :ıi;ım; ve ıııtcoroloji ha. 
müzik • Pl.). 19.30 Tiirk müziğı ( Fu. lıcrlcri. 20.;;u Türk ıııüzıği: 1 - Kar· 

Türkiye Radyosu • Ankara Radyosı -;ıl h<'yeli). 20.15 Konıışma. 20.30 ciğar peşrevi. 2 - l\I:ıhınuı Cl'liı
~reınlekfl ~ııal :.-yarı, ajans ve meteo- ı letlin paşa • J\.arciğar şarkı - V.ııı 

·ı ro!oji haberleri. 20.50 Türk müziği: ı~eyusi Yisalind_~r •.. 3 - Lemi - Kar
ı _ Tatyosun • Suzinak peşrevi. 2 - cığor şarkı • llusnune ctvarın:ı. 4 -

POSTALARI 

DALGA UZUNLUGU 

~!{ 9Üzel bir ser vıs oldu 
1648 m. 182 KC'/s. 120 Kw. T. A. Q Arif bey - Suzinak şarkı - Beni bi- Lemi -. Karciğar şarkı - Çcş1'.1a~ı ~ 

19 74 m. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. p zar ederken. 3 - Arif bey • Hicaz. mehHşın. ~ - Kemenr;-~ La~sıını. lı 

31'.10 m. 9405 Kc/s. 20 Kw. kar şarkı • Bir balet ile !'iüzdü yine. - SelAhattsı.? ~ınar -. Karcığar ş~r: 
ı - Hiristo _ Hicazkar şarkı • Gö- kı - Sana gonul verdım. 7 - l tlı 

t\}lA_ 
ttı Ilı - Haftanın en ha.. TCRKl\'E SAATİYLE rünce gerdanında. S - Ud taksimi. ~fehmet • Hüzzam şarkı _ Ar;-mam a-

ı._.Jıl iı eşgalesı radyodur rle-
IJP", Zatn ' 

Olar an sakın evlerinde 
ı. ının d 'lt'fes Uğmesini çeviren 

dy0 t~adyo meraklıları ve-
"' I~ ryakııeri aklınıza gel 

,,..... 1 

ocrı' ~ıı rad 
haha Yonun dedikodusun-
~n Aııe~tnek istiyorum. SaD ki 

ütuııe ~ra en kUçUğtinden, 
~ iş; fak adar münekkit ke
J3f~ Ctka at hep kusur gören, 
yf•dl ııı e•··ran tnUnekkit. Bir ah

'11lde b 
ıı 1 'llda il uıuşursunuz, söz 

~llıaıı bk. Şiklyet: 
dUzeı lrader, şu radyo bir 

'hut enıedı vcsselA.m ! " 
'tkad Sokakta rastladığınız 
4 aş: 
tşaın 

dfııı birisi konferans ver-
eyeb·ld r 

de: 1 in mi?" diyor. 

atıı dl 

K'üme o1cuyuculot'ift.dan 
Nuri Halil 

bir l\i illerim, diyorsunuz, 

illa. rkçe ile yapılmış bir ~imdilik gUnUn en hararetli 

Ulla~~I." mevzuu olan bir spikerimiz Uze
~lUıı. d"!l taraflarını, bu te· rinde duralım. Artık öyle an
~! tı e\·let eline geçmeden taşılıyor ki güzel konuşmadan 
t~lldalinı dUşUnmeyip bir ı'azgeçip doğru bir türkçe, sa
ektu:r gidiyor. Maamafilı Jecc gramatikal esaslara uygun 

~llt Utnda ben de küçük oir türkçe istemek mecburiye· 
~t. ~duda bulunacağım. tinde kalacağız. Esefle görUyo
tıtu1t tnitıerımtzin bir çoğu ruz: Bu hakikat bile spilterle

ııı118.ettt. Bir defa lrlAsik rimiz tarafından anlaşılmak is-

~ ~er;~ısıne, yani koro mli tenmiyor. Spiker bulmak ka.
lrrı en zaman çoğaltıl· :far, spiker yetiştirmek de hay· 
ı~ k.ca hartada bir gün de ıı H\.zım ve mühim bir şey. Şah
a b~tne okuyucuları" ismi sını ve adını bilmiyoruz. Fakat 

,~ .. !' ırıeştk · ·okal progra- · d ~.. • r.tdyonun kuruluşundanberı in 
' lllra"s~rilnıiştir. Alaturka- lo<\_iğimiz eski bili ka:hn apike:ı 
lı, Us abı, yayvan ma- rimlz var' ki iik günlerde bize 
~'~ar Ulsuz bir m uslki olmak güzel bir turkçe dinleten bu şah-a. aıc bö . 
1 

~'ti) •• Yle (tabır mazuı sı artık şaşılacak bir derecede 
'ıılı.ıtıı edeblenmesi" mem- değişmiş buluyoruz. Sesine han-

· ıtı~g:~'1 ceıbettlği için bu gi zaruretle yaptığını anlıyama
t~ 1-t Olanlara teşekkllr dığımız sun't bir incelik ve zera-
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HAFTAUK PROGRAM - No. 37 

a .. a-39 Pazar 

12.30 Program. 12.35 Türk rnüzi 
1.i (Fasıl beyetl). 13 Memleket saaı 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberlerı 
13.15 Müzik (Küçük orkestra - Şet 
Necip Aşkın): 1 - Haffaele Vnlen!t 
• Gzak bir memlckeıten serenat. 2 -
f<'rilz Recktenvald - Viyana müzik . 
ıcri. 3 - Josef Lnnner - B:ılo dans. 
Jnrı. 4 - Rio Gebbardt - Nokturn< 
ninni. 5 - Hanz :\lainzer • Viyana 
polk:ısı. 6 - Franz Lehar - Libellen
tez operetinden potpuri. H.15 • H.3( 
'lüzik (Dans müziği - Pi.)· 

lS.30 Program. 18.35 Müzik {Şer 
otla müzjği • İbrahim Özgür ı.·e ate~ 
böcekleri). 19.05 Çocuk saati. 19.3: 
Türk ı•1ziği (Fasıl heyeti). 20.lU 
~eşeli plaklar • R. 20.15 Müzik (Pi
yano sololar.ı - Pl.). 20.30 Memle
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloj· 
haberleri. 20.45 Türk müziği: 1 -
Hüzzam peş.revi. 2 - Mahmut Cel~-
cll in paşa - Hüzzam şarkı - Deftil 

böyle evvel. 3 - Tatyos - HUzzıuı 
şarkı • Suyi kataııede. 4 - Airif be~· 
_ Segah şarkı _ Meftun olalı. 5 - A
rif bey - Segah şarkı • Olmaz iHlç. 
6 - Hüzzam saz semaisi. 7 - Arta 
ki _ Eviç şarkı • Aşkınla harap oldu· 

ğum. 8 - Bimen Sen • Ferahnak şar 
kı • Ruhuma bahar açdı. 9 - Eviç 
türkii • Şahane gözler şahane. 10 -
Eviç türkü _ Elveda dost deli gö
nül. 21.30 Müzik (Cazband - Pl.). 
22.45 - 23 Son ajans, spor haberler\ 
ve yarınki program. 

7-8-39 Pazartesi 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi. 
ği • Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajan~ 
ve mert!oroloji haberleri. 13.15 - 14 
Müzik Beethovenin Do minör kon· 
sertosu Op. 37 • Pl.). 

1 kaı-1erıı .. Sonra anonslar- fet ahengini karıştırmış! 
"''! §lkl kl 19 Program. 19.05 Müzik <Dam 
''l tıı1·., 1 ar az çok tasfi. Bu·· tun kalın vokalleri inceıtı·· k ~ ·;,.· 
t ~ tlb müziği - Pl.), 19.30 Tür muzıısı 
adt0 h:lir. Bilhassa dev- yor. Sonra kelimeler ağzından (tnce saz faslı). 20.15 Konuşma (Mil· 
haıı Bunun ilk günlerden- nazlanarak çıkıyor. Mesela. "bu- li musikilere dair - tskendinav mu
''ıı 0: 1

;aklp ettiğimiz, fa- rast" diye bir kelime duyuyoruz. sikisi • Halil Bedi Yönetken). 20.30 
~lard inaı ınahiyetinl son Arkasından bir hayli beklemek Memleket saat ayarı, ajans ve meteo. 

Q~ l> a töeteren bir faali- lAz1m. Az sonra tUrkçeye uyma- roloji haberleri. 20.50 Türk mUziğ· 
~tb oııta kutusu neşriyatı (Saz eserleri ve şarkılar): 1 - Nu· 

.. ı. yan entanasyonlar içerisinde i 2 'l L l\Utu d man a~anın - Şevkefza peşrev • -
' 11Utu su amcalığı rr. "TUrkiye" kelimesi geliyor·, ve e i ı 3 
~ n d Sail dede_ Şevkefza saz sema s • -
lUrıu Unya radyolarm· sonra birdenbire tonu dUşUp Kemani Rıza • Tahir puselik peşre-

~ ~Utıık taaııyetıere rastla. alçalan "radyosu" kelimesi. A- vi. ' _ Sebuhun .: Hicazkar sirlosu 
~ hıı. t Unse de nihayet ora- deta spiker dinleylcUerle 111.tife 5 - Arif beyin - Muhayyer şarkı 
111 kıı. eşeltku1, kırtasiyeci- ediyor gibi bir konuşma. Humarı yok. 6 - Arif beyin - Mu-
~!llre:uı ınıuş olup bürokrat hayyer şarkı - İltimas etmefle. 7 -
'l~lıı1ı e, sorulan suallen. Diğerlerinde de daha başka Muhayyer kürdi şarkı - Efem şimdı 

d t 't.ıl'lr ce"aDtar verir ve ışı hatalar.. eller sözüne. 8 - Muqayyer şarkı -
V ıh · lI 1 Ankara radyosunun bu baş Evlerimin önü handır. 9 - Halk tür-

• ı1,.,..e 1• .a buki bizim, (is. ~ı ıo 
~hır 'lllt l\ ısterdim) amcamız meselesi, baş şehrin müşterek küsü - Esmer bugün ns amış. -
ı~, t> ,..bl d('rdi halinde. Halk türküsü - Karanfil oylum oy-

6 - Hicazktır türkü • Akşam olur gü. 
neş gider. 7 - Hicazkar saz semaisi. 
8 - Osman Nihat - Kürdili hicaz· 
kar şarkı - Akşam güneşi. 9 - Halk 
türküsü _ Neşeli meşeli. 21.30 Haf. 
talık posta kutusu. 21.45 Neşeli plAk
lar - R. 21.50 :\filıik (Tangolar - Pi) 
22 Müzik CKüçük orkestra - Şef: Ne
cip Aşkın): 1 - Hans Thaler - Ku 
kuk polka. 2 - Aubert • Gölıeklileı 
resmi geçidi. 3 - Robert Stolz - Pra
lerde ağaçlar tekrar çiçek açıyor. 

4 - Emmerich Kalman - Camba:ı. 
hane prensesi operetinden potpuri. 
5 - Ghnglberger _ Benim küçük Led· 
i ayım (Saksafon parças). 6 - Em. 
merich Kalman - Ah sen, sen (VahJ. 
7 - Brusselmans • Felemenk süili 
No. 3 - Karlı manzara. 8 - Leopold 
• Karlsbad hatırası. 9 - Jac. Gril -
Marş. 23 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham, tahvilat, kambiyo - nukut bor 
sası (fiyat). 23.20 Müzik (Cazban<l · 
Pi.), 23.;ı;; _ 2-i Yarınki program. 

· 9 - 8 - 939 Çarşamba 

12.30 Program. 12.35 Türk mi.izi
ği: ı - Salim bey - Hicaz peşrevi. 
2 - Leyla hanını - Hicaz şarkı • 
ZcYki seYda duymadım. 3 - Salahat
lin Pınar - Hicaz şarkı - Leyla gibı 
hıçkırsa. 4 - Klarnet taksimi. 5 -
Salahattin Pınar - Hicaz şarkı - Sız
layan kalbimi sev. 6 - HI. Selim -
Şehnaz şarkı_ Bir nevchana dil müp 
teladır. 7 - Şehnaz longa. 13 )lenı
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 13.15 - H Müzik (Karışı!> 
program • Pl.). 

19 Program. 19.05 .Müzik (Operet
ler _ Pl.). 19.30 Türk ıtıüıiği (Fasıl 
heyeti). 20.15 Konuşma (Ziraat saa
ti). 20.30 Memleket saat a~·arı, ajans 
ve meteorolo~i haberleri. 20.61) Tilr.k 
mUzij,';i: 1 - Isfahan peşrevi. 2 -
Zeki Arif _ Isfahan şarkı • Gönlümü 
can:ın•\ verdım. 3 - Dede - Isfahan 
sarkı _ Aşık olalı. ~ - Zeki - Uşşak 
~arkı - Bir gün geleceksin diye. 5 .
KanuniNecmi • Uşşak şarkı - Sevdıın 
:ıldattın beni. 6 - Hicaz türki.i -
Ela gözlerine kurban olduğum. 7 -
Lemi _ Bayati araban şarkı • B:ık:ı
sız hüsnün güvenme anına. 8 - Sa
tleltin Kaynak • Bayati araban şarkı 
_ ömrümün neşesiz geçdi. 9 - Sa
dettin Kaynak - Bayati araban !}Ar
kı _ Dağları hep kar aldı. 10 - Mu
hayyer kürdi türkü • Kız pınar ba
şında. 21.30 Konuşma {lkt~sat san· 
ti), 21.45 Neşeli plaklar - R. 2.~·~0 
Müzik. (Bir solist - Pl.) · 22 Muzık 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın) 
1 - Ganglberger • Aşk çanları. 2 -
Adoır Grımov _ Berlin Viyana \'alsı. 
3 - Becce - Serenat. 4 - Fritz Reck
tenvald - Grinzingde (potpuri). 5 -
RachmaninoH - Prelüd. 6 - GangI. 
berger _ Küçük flüt için kon~er par
çası. 7 _ Sorge • Borlkicvicı - G.11-
vot. 8 _ Brahms - Macar dansı l'\o. 

17 . 23 Son ajans haberleri, ziraat, 

ham tahvilat kambiyo _ nukut bor-, ıı'~!!kte "1 görünüyor. turu. 21.30. Konuşma (Doktorun san-
ı t:ıJı 11111~ bir baba, bir amca Ama biz, devlet elinin değdi- ti). 21.45 Neşeli plaklar - R. 21.:iO 
\·~ll.lın .. n entanasyonu için· ği her müessesede olduğu gibi, Müzik (Opera aryaları - Pi.)· 22 Mii. 

~ • b rl sası (fiyat). 23.20 Müzik ~Caz an 
_ Pl.). 23.55 • 24 Yarınkı pros-

r:ım. 

11 - 8 • 939 Cuma 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi
gi: 1 - Hüseyni peşrevi 2 - .!\urı 
Halil Poyraz _ Hüseyni şarkı - Artık 

yetişir. 3 - Hliseyni şarkı - Sev<li
ğinı cemalin çünki göremem. 4 -
Kanun taksimi. 5 - Tanburi Cemal • 
Hüseyni şarkı - Görmek isler gözle
rim. 6 - Sadettin Kaynak - Gülizar 
türkü - Bağrıma taş basııyım. la 
Memleket saat ayarı, ajans çe mete
oroloji haberleri. 13.l :> • 14 Müzik 
(Karışık program - Pi.). 

19 Program. 19.05 Müıik (Oda 
müziği - Pi.). 19.30 Türk müziği (Fa. 
ı;ıl heyeti). 20.15 Konuşma. 20.30 
Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri. 20.50 Türk müzi
ği (l\lüşlerek, solo tag:ınniler ve O

yun havaları) 21.30 Konuşma lYe
ı:-em hakkıııda - Doktor: Muhit Tü
~amıını söyleyemem çünki. 8 - Ke
manı Sadi _ Segah şarkı -.Ruhumda 
ölen. G - Ahmet Rasim - Segah şar
kı - Benim sen nemsin ey dilber. 
21.30 Konuşma. 21.45 Neşeli pliık
lar • R. 21.50 Müzik (Riyaseti Cum
hur b:ınosu _ Şef: İhsan Künçer) 1 -
G. \'ettge • Hesmi geçit. 2 - O. Fel
ras _ La morena İspanyol valsı. 3 -
Al bert W. Ket el bey - Chal Romano 
uvertürü. 4 - Mendelssobn - llkba
har sarkısı. 5 - M:ıssenet - Manon 
opcr;sından fantezi. 22.·10 :\lüzik 
(Cazband • Pl.). 23 Son ajans h:ı
berleri, zir:ıat, esh:ım, tahvilat, kam
biyo _ nukut borsası (fiy:ıt). 23.20 
){üıik (Cazband - Pi.). 23.55 • 2·i 
Yarınki program. 

12 -8 "939 Cumartesi 
ı 3.30 Program. 13.35 Türk müzi

ği: ı - Uşş(lk peşrevi. 2 - Lemi -
Uşşak şarkı • Günler geçiyor. 3 -
l:şşak şarkı - nuhunıda lıuldum. 4 -
Siikrü Tunalı - Uşşak şarkı - Gezer 
dolasır. 5 - Suphi Ziya - Uşşak 
şark; _ Dökülmüş -~an_!>~~ gi~i .. 6 -
Dedenin - Jlalk turkusu - Gıttı de 
~clmeyiver<li. 14 Memleket saat ~
yarı, ajans ve meteoroloji h~~~le.rı. 
1 UO _ 15.30 ~lüzik )Dans muzı!iı -

Pl.l. .. . (K'" 
18.30 Program. 18.35 Muzık u-

çük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 
1 _ Billy Golvyn • Cambazlar (Foks-
trot). 2 - Hans Zan der - Polka. 3 -
Hanschınann - Andalusia (İspanyol 
v~lsı). 4 - Hans Löhr - Biiyiik vals. 
ıo. 10 Türk müziği (ince saz faslı_)· 
20 Memleket saat ayarı. 20 Temsı!· 
~O.to Ajans ve meteoroloji haber~erı. 
·H 'fiirk müziği: 1 - Acem aşır~n 

k .. d" arkı Bır l'l'~revi. 2 - Acem ur ı ş . -
,·efasız yare düşdüm. 3 - Nobar -
Eviç şarkı - Scvbilim lıu :ıkşa~. 4 -
f.,·ir;- türkii - \"üriidükçe seln s:ılla-

E. SADİ TEK 

" 

HALİDE P1ŞK1X 
iştirakiyle 6 Ağus. 

tos pazar günü ak
ş:ımı Şenyol Çınar

dibi Aile bahçesinde: 

1ııı "'esiyle h h • bu ı·şıerln de kıymetli idal'ecile· ıik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aş-
ı~ ta er a~ta. va- kın): ı - Emile Valclteufel - lki ke-
~aı v:lllaktadır. ŞUphesiz l'i tarafından dUzeltileceğino gl1- re iki (Vals). 2 - Franz Lehar - a 

Xuri Gençdur \'e arka-
' daşları 6 Ağustos pa-

l O • 8 - 939 Perşembe ıar gündüz üsküuar 
lııa ıie~ı~a Pek güzel bir ko- venlmlz var. Onun için radyo Eva operetinden potpuri. 3 - Dri-

le~lıı.e · li'akat küçUk dln- dl'dikodusunu kesiyorum. go - Arlekenin milyonları No. 4. 

. :' t.~atta b<;aok uyan bir konuş- ANKARA HABEH.OİSİ ' - Hans Löhr - Memleketten ınem-
" ·~ıı ıı k lekele • l\luhlelil memleketleriı~ me: 

1 llteıt ellmelerln tek- Jodileri üzerine rapsodi. 5 - Mıcheh 
.,._1J l(~l~de Söylendiği bu telA.f- _ ltalya şarkıları • Potpuri. 23 Son 
;bY ~~~\on l>Ublikc inıniş, Adeta lngiltere son SÜ- ajans haberleri, ziraat, esham, tal~-

~ acı<'ılı.ı.~Şan bir eda var. vilat, kambiyo - nukut borsa~ı (rı 
,_.w. ~it" an .ı\nkaraya gelmiş ratle hazırlanıyor yal). 2:1.20 Müzik (Cazban - Pl.l 
ıJY ~ vy d 23,55 • 24 Yarınki program: • 

\~tı~~ta ku~~ikkanlılarınr ve merkan tarafından). 21.4:> Neş~lı 
ıı.S~+ on b " Yavrucukları Hastanelerde 2.SS0.000 pl3klar _ .R. 21.50 Müzik (Senfonı~ 

~ r~': bızea~~nnda mUştik bir a- . yatak hazırlandı plaklar). 22.30 Müzik (Kabare ".esa'.-
1,, Ilı hı ttması ve konuş- Pl ) "3 Son ajans habcrlerı, :zı-

aıı ~; 11. llı ~l~d'i'Posta kutusu am- Londra, (Hususi) - MilliledM~ ;:a~, e~b~~. tahvilat, kambiyo - .. n~-
~·~ ~~ıl~ tetı·,. den sevimU bir tip dafaa Nazırının resmen söy - kut borsası (fiyat). 23.20 .Muzı~ 

• •
101 'llıişu ğine göre: her hafta kışlalara (Cazband • Pl.). 23.55 - 21 'l:ırınkı 

~ ~ld taaıı r. Yalnız bu gönderilen yeni gönüllülerin sa.. program. 
~il lllı.ı.h~et de bir cihetten yısı 20 bin kişiyi bulmaktadır. 

ıP ~.lllttunı aç, Radyoya ge- Petrol kullanan bütün nakil va
~ ı~· ''lla}{~ra Yerilen cevap sıtaları tesbit edilmiştir. Şimdi -

·. ~ı tııı,' dfll'.l.lkı tsınız aztz dinleyi· ye kadar bir harp vukuunda pet. 12.30 Program. 12.35 Türk müzi. 
·tp .. · teı ertn\zi . · · =============:==:: '" ... i ~t erı trı Yapmak ıçın rol verilmesi icap eden 7 milyon 

inşirah bahçesinde: 
12.30 Program. 12.35 Türk mü7.i-ı KANLI GECE • 

gi _ Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans Miçe ~ençef varyetesı. 
ve mete~oloji haberleri. 13.15 - U 

1 
Cumhuriyet bahçesınde: (RUH ve 

Mür.ik (Karışık program • Pl.). VÜCUT); Miçe pt!nçef varyetesi • 
19 Program. 19.05 Müzik .(Dans:-~-------------

8. 8. 939 Sali 

flJl':,J, ~lıfl g~~e<:e;~~~larıa. ~Una· motör sahibine vesikaları veril - larma karşı çelikten ik~ buçuk 
~il· ~özıer . ~ oııu, ıstıkba1 miştir. Maden kömürü fıkdanı milyon korunma mahallı yapıl - ~ , 

l.tt!~tı hntırı bıze btirakrati\{ tehlikesi olmadığı halde ihtiyat 1 mıştır. Her hafta bu suretle be,.1 , 
tllb ntryor tn b" k · · d"l ı· 'ıl ~et uıı1 • tedbirler yine alınmaktadır. • ın orunma yerı ınıJa e ı me' ... - _,., . 

lrflr<!k ~;t"SPiker meselesl-ıgiltere dahilinde altı aylık ihti .ltedir. 2,380,000 hasta yatağı ha· . • • ~- · • -.
1
• • .ııı.ırCll9~. •• 

ıı·nıek istiyorum. yat zahire vardır. Hava hUcum _lzırlanmıştır. Raduodla t.MtlWJ~m1Z mwtlerden lftWJe Hildebr ve Vırgnna Sını.s 

nır. 5 - Rair lıe.r - Karciğ:ır şarkı , 
Gliliivcr :;enlığıııı. 6 - Karciğar kö 
~·ek - Pın:ırın IJaşında. i - Sadettiı 
K:ıynak - llü1.Zarıı şarkı - nir hüzüı 
~·ükdli. 8 - Halk türküsü - Akşan 
oldu yine basdı kareler. 9 - Aril 
bey - !Hizznrn ~:.ıı·kı - Buhar geldi be 
yirn evde durulmaz. lıO - Hüzzan 
türkü - Saııacta yaptır:ıyırn naciyen 
aıııan. 21.40 Konuşın:ı. 21.55 NeşeL 
pl5kl:ır - H. 22 Haft:ılık posta kutu. 
su (Ecnebi dillerde), 22.30 Müzil 
(Karışık hnfif miizik • Pl.). 23 Soı 
ııj:ıns haberleri, ziraat, esham, tah· 
vili\t, kambiyo - nukut borsası (fi. 
yat). 23.20 .\lfüik (C:ızhnnd _ Pi.). 
23.55 - 2t Yarınki program. 

Davet 

l' trll Eminönü Asktrlik Şubc&fn. 
den: 

Yedek piyade teğmen Hikmet o~-

lu JI:ı.Jil Ersöziin 'ubeınize mürac:ıa· 
lı mm olunur. 

Türk-Alman 
Ticari temas tamamen 

normaldir 
Dün, bir sabah gazetesi Türk -

Alman ticaretini tehlikede gös -
teren çok heyecanlı bir haber 
neşretmiştir. Buna göre Alman • 
lar son günlerde memleketimize 
mal göndermemeğe başladıkları 

gibi sözde tüccarl:ı.rmıızm ve di -
ğer alakadarların siparişlerini de 
kabul etmemektedirler. 

Alakadarlar. nezdinde yaptığı
mız tahkikata göre, bu haber ka
tiyen asılsızdır. Almanlarla olan 
ticari temaslarımız tamamen nor 
mal olarak devam etmektedir. 

Bu gibi haberlerin bu gibi va
ziyetlerden menfaati olan bazı 
kimseler ta.rafından orta.ya atıl _ 

dığı bildirilerek dikkatli ve ihti
yatlı davranılması, aynı za. -
manda bu haberi ortaya atanlar 
hakkında da takibata giriı;ıilıne -
si alakadarlara bildirilmiştir. 

Galata yolcu salonu 
Münakale Vekaleti Galata yol

cu salonu inşaa.tmı tetkik etmek 
üzere üç mühendisten mürekkep 
bir heyeti şehrimire göndermiş -
tir. Müliendisler <:ün sabahtan i
tibaren salonda tetkiklerine baş
lamışlardır. 

Heyet, inşaatın bir an evvel bi
tirilmesi için alınması lazım ge
len tedbirleri kararlaştıracaklar. 

dır. 

Diğer taraftan devlet limanla
rı işletmesi umum müdürü Raufi 
Manyasın reisliğinde de bir ko-
misyon teşekkül etmiş ve salon 
dairelerinde yapılacak mefruşat 
hazırlıklarilc meşgul olmağa baş 
lamrştır. 

-----0---

Bu seneki tütün 
rekoltesi ' 

Bu seneki tütün rekoltemiz 
geçen seneye nisbetle fazladır. 
t zmirdc geçen senenin 33 mil -

yon 420.000 kiloluk rekoltesi
ne mukabil bu yıl 34.730.000 
kilo tütün elde edilmiştir . 

Geçen yıl 12.320.000 kilo 
mahsul veren Karadenizin bu 
seneki rekoltesi de 1 7 milyon 
370.000 kilodur. 

Marmara rekoltesinde 7 mil. 
yon 387.000 kilodan l 2 mil
yon 600.000 kiloya çıkmıştır. 
Şark mmtakalarmda henüz 
kati rakam elde edilememiştir. 
Rekoltenin bu kadar fazla ol. 
masma rağmen satışlar da o 
nisbette hararetlidir. Rekolte. 
nin mühim bir kısmı şimdiden 
satılmıştır. 

Sümerhank Müdürü 
şehrimizde 

Sümerbank Umum Müdürü 
Nurullah F..sat Sümer, dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Umum Müdür bir ay kadar ~
rimizde kalacak ve istirahat ede-

\ cektir. 
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Moskova görüşmelerinin ihtilaf noktası 

Baltık devletleri meselesi 
Rusya, ingiltere, Fransa ve Almanya 

Bir harp takdirı n
de Baltık devletle· 
rinden ne şekil.de 
istıfade etmeğe 
çahşıyorlar? 

Fransızca Paris • Soir gaze. 
lesinin sureti hususiyede Bal. 
tık devletlerine gönderdiği mu. 
habiri, İngiltere • Fransa ve 
SoTyet Rusya arasında yapdan 
Moskova görütmelerinin en 
büyük ihtilaf noktası olan Bal. 
tık devletleri hakkında tunları 
yazmaktadır: 

.. Danzig ve Polonyadanberi, 
Königsberg, Kovno ve Riga. 
dan geçmek suretiyle, Lond!a 
ile Moskova arasında ihtilZıf 
mevzuu olan Baltık devletleri
ni katederek Tallin'e geldim .. 
Çiftçi ve arazi sahibi olmak ü. 
zere altı milyon nüfus bu üç 
küçük devlete taksim olmus. 

Görünüşte bir, hakikatte~ ta . 

mamen ayrı bulunan bu küçii1' Almanya, Lehistan, Rusya uc, B altıl~ <lcvlctlcrinhı uadyclüıi 
devletlerin hiç biri, bugün bü. gösterir harita 
tün Avrupa devletlerinin bu 
topraklara vermiş oldukları e. çin Baltık denizine ait mesele. , mııtır. Aynı zamanda Fransız-
hemmiyetin seb~bini asla göc;. ler üze~.i~~~. ihtisas s:ıhib·i· bir l~r b~ ~o.pr~~darı .191 ~ te oldu. 
teremez. z?tla goru§urken Talim korfe. gu gıbı ıstıla ettırmege hiç de 

Bugün bir yandan Alman- zı açıklarında, Estonyayı ziya. teşne değildirler. 
yanın, diğer taraf tan Fransa rete ge~?1.i.ş, yepyeni ~ir Alm:ın Binaenaleyh, bir harp halin. 
ve fngilterenin ve nihayet Rus. kruvazoru olan Admıral • Hıp. de Jsveç çeliğinin Almanyaya 
yanın alakadar olduğu bu me. per ~~n.ev~~lar yapıyordu. nakli çok büyük ı:iyanlara se. 
selelerin mahiyetii anlayabil. . Bır ıkı. gun e~el de bunun bebiyct verecektir. Büyük 
mek için buraya, T alline gel.. ~rdeşlerı ola~ dort Alman tor.. harpte olduğu gibi Norveç ile 
mek lazımdır. Burası §imal pıdosunun Rıgada aynı sebep. Danimarka arasındaki dar bo. 
yollarının dört yol ağzıdır. Btı•' le bulunduklannı görmüıtüm. • iazları aımağa muvaffak ola-
rada her şey aydınlanır ve"A1J İngilizlerin Noktainazarı bilecek lngi1iz Denizaltı gemi. 
manlann söyledikleri gibi ne~ Denizlerin büyük hakimi o- leri, Gydnia limanındaki 5 Leh 
Danzig, ne Memel, ne de Bal~ I~n ~ngilizler, bir harp halinde der\zaltı gemisi ve Kronstat'. 
tık devletleri meselesi mevzuu .. her denizde olduğu gibi Bal. daki altmıı Rus tahtelbahiri bu 
bahs olmadığı görülür. tıkda da irtibatı muhafaza et. n:ıkliyat i§inde çok büyük bir 

Burada Avrupa ııuUiününJ mek istemektedir. rol oynayabilecek ve Almanla. 
bağlı olduğu siyasi, askeri ve Bu münasebetle Leningrat n büyük kayıplara sokabilecek 
iktısadi bir mesele mevzuu. ve Kronstat bahri üslerinin vaziyettedirler. 
b."hstır. kendilerine açık olması ve icap lsveçten çelik nakl~debilme-

Herf<es Tallini J\lmak ettiği takdirde Almanyaya bir sinin çok büyük fedakarlıklara 
Ltemiıti. abloka yapmak Üzere Rus do. bağlı olacağını takdir eden Al. 

T allin körfezine doğru gidi. nanmasının kendileriyle teşriki manya, Baltık Denizinde kati 
yorum. Burada yedi asırlık ec~ mesai etmesi birinci derecede hakimiyet tesis etmek ve bu. 
nebi hakimiyetinin izleri görü. bir ehemmiyeti haizdir. nun için de şimale doğru uzan. 
lüyor. Bütün dünya Tallin'e Almanların Noktainazan mak lüzumunu ıiddetle hisset. 
hakim olmak hevesine kapıl. Almanlar son harbi hazırla. miş ve bu gaye ile Memeli iş. 
mış .• Bu her halde sebepsiz de.. :nakta ve Baltık Denizi boyun- gal etmiştir. Fakat bu liman da 
ğilriir. ca şimale çıkarak yapmış ol- Alman gnyelerinin tahakkuku. 

Limana doğru ilerliyorum. dukları taarruzlar neticesinde na kafi gelmemektedir. Bahu. 

İspanyollar Ce· 
belüttankı geri 

istiyor 
Son muvaffakıyetten 

sonra lspanyol askerleri, 
bunu da alabilecek mi? 
General Frankonun resmi ga

zeteleri ve radyosu Cebelüttarı. 
ğın İspanyaya iadesi için neşri -
yata girişmiştir. İspanyol faşist
lerinin na§iri efkarı olan gazete· 
ler de, Cebelüttarığm bugünkü 
vaziyetinin, İspanyol milletini e. 
hediyen rencide ettiği yolun.da 
yazılar yazmaktadır. Bilhassa 
diyorlar ki: 

''İngiltere, Cebelüttarığı bun -
dan 235 sene evvel Akdenizc ha
kim olmak maksadile işgal etti. 

O zaman kaleyi müdafaa için 
yalnız 100 İspanyol neferi vardı. 

Onlar da teslim etmekten imtina 
edince, İngiliz donanması beş sa
at bombardıman etti. Tarihin 

muhtelif devirlerinde biz, Cebe • 
lüttarığı tekrar almağa teşebbüs 
ettikse de muvaffak olamadık. 

Fakat şimdi İspanya, büyük bir 
zafer kazanmıştır. Milletimiz ar-

tık inhitat etmiyor. Şimdi asker 
!erimizin Cebelüttarık meselesin

de bizi tatmin edecek bir netice 
elde edeceğine emin bulunuyo -
ruz.,, 

• * • 
V AKIT - Cebelüttarığı İngi

lizlerden almak için son teşeb • 
büs İspanyollarla Fram;ızlar tara 
fmdan müştereken vaki olmuş -
tu. (1779 - 83). Üç sene yedi ay 
sürdükten sonra 6,100 askerlik 
bir garnizon kuvvetiyle refedilip 
nihayete eren rnuha::ara netice -
sinde İngilizlerden yalnız on altı 
kişi ölmüş altmış sekiz kişi yara. 
lanmıştır. 

Şarkta Leningrat'a kadar ilerli.' Rusları mağlup etmiş oldukla. sus Leh Koridoru bu mıntaka. 
yen Finlandiya körfezi vo rmı unutmamaktadırlar. Bu da her ti.irlü Alman kara nakli
Kronstat askeri üssü. Şimalde münasebetle bu taarruz im. yatma mani olabilecek ve de. 
seksen kilometre mesafede kanlarının, Rusya ve Polonya. nizde de oldukça müess·ır b' 1 Geçen haftq Almanyada 1.adm 

ır ' l nda la b"' "k b . 
Finlandiya .. Garpta ve şimali ya karşı.daima baki ve açık kal- rol oynayabilecek vaziyettedir. atrl t~ra..ı .. !ba;rıpkı n uyu. ır 
garbide Botni körfezi ve niha. masını istemektedirler. Çeliği Nereye Bopbmalı? a e 1:"''"7? ~~ .. .. ~ında yu1;ar'!4 

Y
et lsveç hudutlannın Aland Bunun için de Ruslan Bal. B n.. k .. · t ·· Al resnmıa gordugurta;; Ştayhocr ı · Ueun u vazıye e gore • ·mı· k . id bi . . . l 

adaları. Cenuba doğru Alman. tıklan uzakta tutmak ve Polon- manlarm lsvecten getirttikleri 
81 

' gcı~· ·.~~ ~r rın/cısı/k 0 
• 

ya ve Şimal Denizi. yalılardan Koridoru almak ica. Çeliğin ubek ~e Stetin Alman ;
1'! ve tyu ır muva a ·ıyet 

lıte bütün mesele Baltık betmektedir. limanlarına boşaltılabilmesi j. =~=aZ!ı==H=m=ı=ı=ı=r·============= 
devletlerinin içinde bulunduk. Aynı zamanda bir harp ha- çin Lehlerin elinde bulun2'n Ruslar bu ıerait içinde işe el 
lan bu coğrafi ve stratejik va.. linde Rusya ile lngilterenin Gdynia limanının önünde ve- koymazlarsa altmış tahtelba. 
ziyete bağlı. Baltık yoliyle birleşmesine ma. yahut lngiliz denizaltı gemileri- hirleri bertaraf edilmiş olur. 

Rusyanm Noktainazan.. ni olmak, aynı zamanda Rusla- nin müessir bir rol oynayabile. lngilizler de Baltık Denizin. 
Ruslar için Finlandiya kör.. rı şimal ~uz denizine atmak :s. cekleri şimal denizi sulan civa. de deniz üssüne malik olm:ı-

fezi Avrupaya yegane mah.. temektedırler. nndan geçmeleri lazımdır. dıklarından bu cihetlerde harc-
reçleridir. Bu yol kendilerine Fakat bütün bunlara rağmen Bir de bunun a!~sini mesela, katta bulunamazlar. 
kapandığı takdirde Ruslar şi.. he~.ü~ esas noktayı söylemiş Leh koridorunu i:.alkmıt olarak işte Almanlar bu ıekildc dü. 
mal buzlu denizinden veya Ka .. degılız. farzederek Şarki Prut:ya ile Al. şünmektedirler. 
radeniz ve Boğazlardan büyük En Mühim mesele: Çelik manyanm birletm;, olduğunu Ve bu sebeple de Danzig 
bir tur yapmak mecburiyetinde- Meselesi kabul edelim. Bu takdirde Is. meselesini halletmek ve Baltık 
kalacaklardır. T allin limcnmdan Bot;ıi veçten getirilen çelik kolaylık. devletlerini lngiliz • Rus anlaş. 

Ruslar Almanların Leton- körfezine doğru bakıldığı za. la Memel limanına bopltıla. masına karşı koyduımağa ça. 
ya, Estonya ve Finlandiyayı is. man şimalden cenuba doğru bilir. lışmaktadırlar. Bu mükemmel 
tila etmesinden ~rkmamakta.. uçan duman izleri görülüyor. Bir de bunun daha ilerisini hareketlerinde muvaffak ol. 
dır. Çünkü lngiltere tarafınd:ın Bunlar her sene 1300 seferde mesela Baltık devletlerinin bi. dukları takdirde Rusayı tama. 
teklif olunan anla§ma bu dev. İsveçten Almal\Yaya bet m~l- taraf kaldıklannı dütünelim. men Baltık sahillerinden atmıı
letleri aleni bir taarruz haline yon ton taııyan Alman gemi. Bu takdirde Alır.anlar lsveç ğa muvaffak olabilecekler ve 
kar§ı garanti etmek esasını ihı leri.. çeliğini Rigaya veya kim bilir lsveç, Danimarka gibi devletle. 
tiva etmektedir. Rusları düşüu. Ve işte bütün facianın bağ. belki de Tallin'e boıaltabilirler. re de hakim olacaklardır. 
diiren mesele Almanların bu !andığı nokta da budur. Bundan baıka bir de Ruı Bunclen sonra celik cihetin. 
memleketlere tesir ederek her. Jsveç çeliği o!madıkc;a .Al- meselesi kalır.. den daima takviy~ cdilmelf'ri 
hangi bir şekilde T allin veya manyanm harp yapmasına im- Almanlann Ruıyayı hapeet. temin olunmuş bulunmakla 
Finlandiyanın merkezi üslerin. kan yoktur. Çünkü Almanya meleri için E.tonya ve Finlan. harbi istedikleri yere, Balkan. 
den Helsingfor istifade sure~i- demirden tamamen mahrum. diYQda muhakkak i;sler tesi• l :::l-,, A?.: 1t-nize veya F rnns.,yn 
le Finlandiya körfezini kesm~. dur ve evvelce dinde bulunan etmeleri lazımdır. ..!oğru götüreceklerdir. 
leridir. en mühim demir madeni d~ Peki fU halde Ru&1ar hare. J işte burada mevzuuhahsolan 

Ben bu fikirleri toplamak i~ bugün Majino hattiyle kapan. kete geçmiyecekler mi?. • . meseleler bunlardan ibarettir .• 

Alman casusu 
kovulan 

diye lngilterede' 
bir kadın 

Konte!:i 
dö Mar .. 

Bu defa da Holandada yerıeştif 
bir şatodan tardedildi 

Kontes dö Mar açık 
mai gözlü güzel 

· bir kadındır 

Almanya hesabına casusluk Uk olan güzel bir kadı•~ 
yaptığından şUphe edilerek in-: disi almanca, fransızc••w .... """"""' .. 
g'ltteredeTı kd'+'bian Kontes 48 ca, Japanyolca ve bir~ 
Mnr li' ransaya goldlği takdirde lizce bilir, TaYYa... ı' 

tevkif olunacağını arkadaşları merak etmiş olan 1'°' 
nısıtasi~ le haber aldıktan son- Mar pilot Dröve'sine -~ 
ra Hollandaya yerleşmişti. 1'""a- On sencdenberi uçlll• 
k:ıt alınan haberler .Kontca dö ıc.oaw. .ıa M••-bir iı;l 1 
?tfar'ın tu defa da Hollandadan tiyle 19~9 senesinde ~Iİ 
kovulmu ş olcluğunu bildirmek- gittiği sıralarda taY1• 
tcdir . öğrenmiştir. 41 

Koı~tes dö. Ma.r, Hollandada Kontes dö Mar ba1'1';~ 
çok kıbar bır aılcnln şatosuna' mış olan şayialardan 1 • 

misafir edilmi!;, münasip bir o- takiplerden fevkat&d• tP ~-j 
tel buluncaya kadar burada kal- sir görUnmekte ve: ~J 

maya karnr vermiş idi.. - Eğer beni rahat bl 

Kontes dö Mnr lrnvulcluğu lnrsa o zaman ltalyaY• ıı4' 
haklundald hııh c rle ri tekzip el- Mareşal Balbonun yaoı 
mektc ve : racağım ... demektedir· 

- Deni misafir eden bu kibar d an beo• ~ 
insanları rah:>ts ız etmek i t 1034 e, 

0 zaın ı,O 
" 

5 c zabet Dutner diye anı 
medlm.. ye 

t c!) dö Mar, 1ng1Jteredl·· 
Demektedir. l \·e Kroydon'a çıkD1 1ş 1 el 
Halbul<i diğer tnrnftan şato ı ıo 

!ngilizlcr Kontesi Y r •t"" 
s ahipleri: ı i .. "' nt sonra hudut bar c / 

- Biz Kontese me\ kiinin bu· 
ı ,muyorlarclı. 

rns: olmadığını anlattık.. ıo• 
Demektedirle r . Kontes dö Mar bU 
Kontes dö Marı misafir e t _ öyle anlatmaktadır: . b•ı ~,, 

miş olan llollaııdnlı ailenin in. - Kroydon'da .der ,,rr~ 
gillz<'c Daily Expres gazetesin- land Yard memurıarı ıa 
ele çıkan bir makaleden bu ki- Jan durdurulduk. V•" Je':; , , lıı 
lıar kadının hakiki hüviyetini ..,uallcr sordular .• :seo '-•• t 

anlamışlar ve tabii artık kendi· rine ertesi gUn tçln bit ıd~ı ~ a 
s:ni ı:; atolarmda tutnmıyacak · ;irkcti ile randc,·uPl 

0
c11rY , ll? 

tarını bildirmişlerdir. .ı1yledim. Fakat ball~~ı,İ ter 
KONTES JJÖ .MAR \}, f' am avdet etmePll r10• ""~ili . uıe "I 

NE Dl YOR? ~{ cddcttim .. Dunun er• el 'bil 
~'\ lmanyada doğup bir Fraıı- .!im te lefon ile J11Ubab ,_od 11111 

• ız ıle e\•lennılş olan Madam dö mi menettiler .. ve bit 11ııı• 
:\lnr bir müddet cn ·el Pariste sonra da içinde poll• -• ı• beP" .r 
cereyan etmiş olan bir davada bir kamyon geldi " 8 b~ .. 
,, lman vasusu olarak gösteril - larnk gitti.. O gece t•

0
, oıl 

ıniş idi.. ze rinde yatmağa nıecb1,.,ıı 
lnı; ilt<:>redc ıı kaçtıktan soıırr Ertesi sabah da saat U1'''l 

llollaııdacla Şcveningen'•lc Dall~· ~ukta hareket eden sr ıJO f' 1 
Expres gazetesinin bir muhabi· yı. rcslne bindirdiler.. ,el~ 
rine mUll).kat vermiş olan Kon- de doğruca BelctkaYa eÇtl-1" 
tcs cW Mar: oradan da FransaY9 g oı1J 

- Ben bir Alman casusu de- İspanyada 1936 tePl ~ı' , 
ğiliın: buna başım üze rine ye- ilıtilal başladığı zaınaO t~ 'l', 

de orncla bulunu1ord1J·~,., .. J \ ~I' 
1 r l 'Varı> .a '1 

Demiş; ar~ık hu clavaııııı uzn- t;·n·arl'f'İ ahbaY • '14';1 ~ 
mamasına ,bu iddialarm aksini lfıii mUteakıp cvve~A a ~· ~~ 
isbat etmek istediğini bildirmiş. b'JAhare Barseıona 1 t 

ti ,.. k""tr·· ti 
I' • Y<'t • l'tH'\'T<'Y" .... tJ .._ 

1, rıste " aı 
Kontes clU Mnr snn bul•lele rc, Ayııı sene ıı ti ,. u.1 

fevkali\de ıu· ık mavi gözle re Ye süıglsindc Mös)H )la~ ,-,fır 
gayetle muntazam lıir ağıza ma· .(Devana.ı kar~ 

min cclcriıu. 
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Almanlar Franaıs 
muharrirlerini 

Tazyik ediyorlar 

Bir Fransız ro-
mancısı hudutta 
hapse konuldu 

Bir hava üssünün 
fotoğrafını almaktan 

suçlu imiş 

. 
' \ 



G A~USTOS 1939 , 
7 Numaralı hücumbotunun maceraları 

Gördes Akhisar 
yolunu istiyor 

Denl.zler 1• p_l•D Gördesten yaztlıyor: Gördesi 

J Y ~~:et~=~n=;~~~~Yf~ c E z A 
kat iktısa.di baknndan tamamile 

7 Akhisara bağlı bulunan kaza S 
Muavini: Kumandan mutat soğuk kan- Ve Lui Tuzey makineye yeni- halkı Akhisara bir şose olma _ Yazan·: REŞAT ENİ 
- Vız gelir .. Bize olduğu ka l rlığiyle: den emir verdi: maktan ıztırap çekmektedir. Yol Ahmet, dostu Mehmede dedi _; ibi bir sanatkArın hel"~e• 

dar !talyanlara da karanlık o - Gördüm .• Gördüm .. dedi. - Daha sUratli.. suzluk; vasıtasızlık yüzünden ki: .ı: reket etmesi ayıp oıur· 
ıacak .. dive cevap verdi. Bundan sonra makineye ye- Makine dairesinden cevaı Gördeein bilhassa Akhisar mm • rl 

J - Sana esrarımı, sıkıntıları - Ben de dUndenbe 
:Yedi numaralı hUcum botı: niden emir verdi: geldi: taka.sına yakın köyle;in.de yetiş· mı söyliyebillr miyim? .-um. Bir şey bulduğuoıu 

bütlln ışıkları söndUrUlmüş ve- - Biraz yavaş .. yarım yol.. de· - Tamam.. ~irdiği r~ meyvalar, sevkedi - Mehmet cevap verdi; .iyorum. 
ya maske edilmiş olarak ilk sc- di. Makine dairesinde de sulh za- ememe te, U yüzden meyvacı - _ Rica ederim, bu gibi şey- _ Söyle. • 
ri tarassut vazifesine çıkmış bu Sessizlik içinde makine dai. manlarında manevralar yapılı- lık inkişaf şöyle dursun vaziye - erı• 

t . · uhaf d k ed' ler pek hoşuma gider. Ya me- - Sonra söylerim. Ill 
Iunuyordu.. Arkasında bütün resinde tekrar edilen emir du- vormuş gibi bilyUk bir so""uk· ını m aza e ememe t ır. 

~ 6 sutsun, bundan tabii olarak beıı n e 
ılonanma şeytanı seyrine devam yuldu: kanlılık ile çalışılıyordu. Akhisar kadar nefis tütün ye- de memnun olurum. ÇUnkü sen. ~ Pekala.~ 

0 
kadar ınUt 

ediyordu.. - Dikkat, yarım yol.. Biraz Fakat bu saatte hUcum bot- tiştiren Gördesliler yine bu va • çok severim. Yahut mesut de ;is d eğilim. Yalnrz, biçlJllS 
Ta.bit İtalyan donanması da da.ha yavaş.. 

1 
ıarında vazife alan bahriyelile· srtasızlrk yüzünden bu mahsulle- ğilsin, derdini döker, biraz mu Jey yapmış olrıryasın. 

aynı vaziyetteydi.. Hiç şliphesiz Gözleri bu gibi tarassutlara a-
1 
rin hangisi bu seferlerinin ölUm fr~nitlde onlar~an daha eksik bir teselli olursun. Hem eğe r me _Merak etme. 

1
, 

f talyanlarrn ilk safta tarassut lrşık olan gemiciler, ikinci biri pahasına olduğundan ştiphe e- ıya a sabnaga mecbur kalmak- sut değilsen bundan benim hod ı _ .Mlithiş bir tntikaill ııı 
ınevkilnde bulunan botları var- bulutun mehtabı yeniden ört- debillrdi? Bu deniz kuşları da- tadrrlar. Hulasa, bu yol; Gördes 6cı· . binliğinı de okşanmış olur. ÇUn· - H em müthis, belll ., 
dr.. İtalyanlar bu deniz kuşları- mesine rağmen karanlık ufuk- ha evvelden göremedikleri bir ıçin bir hayat yolu Türkiye için · '"8" 1 kUn bilirsin ya, kalp fırtınala· - L1Hife :..ertaraf, ha> 
na son iki sene zarfında fevka- ları delercesine gözctliyorlardı. l torpido tarafından fel!kete dU- de kalkınma vesilesi olacaktır. 

1 rından daima azatleyim. ··· zt m yol· 
ıade bir ehemmiyet vermiş bu- llerida ufuklarda, denizle bu· çar edilebilirlerdi. Veyahut her Tetkik seyahati sırasında, be. _Rica ederim, rnv· ' vi bırak 4 ~Mera"~ etme dedik a.~ 
lıınuyorlardı .• Sonra Madalena lutların birleştikleri bir nokta.1 hangi bir İtalyan veya Fransız raberlerinde nafıa müdürü Ba'-· ı s 

1 
J lş cidden can sıkacak bir ..sekil· te lerin zabıta haberler .., 

üssUnden ayrılmış olan bu do- da zaman zaman beliren küçük hücum botu tarafından rakip 'Mahmutla teşrif eden sevimli il. ıstCP' 
i d i · dedir. da ismimin geçmesini • 

ııanma her halde b r en z ıgezı- karaltılar bir müddet sonra tek- donanma görillerek, süratlerin bayımız Bay Faik ürer, halkın f ette~ 
V•ldl - MelA.hat mı? Ahmet, dostu Mehlll ıııl 

sine çıkmış dogı ·· ra: karanlık ve sis içinde kay. artması, ışıklarm maskelenmesi dertlerini dinlemiş ve Akhisar yo ts 
ı · 1 d t k - Melahat... .·ıldıktan sonra Melıtbll h 

Bunun çın on ar a ıp 1 boluyordu .. Tuzey ile muavini ve birdenbire mukabil tarafa a- lu hakkında izahat almış, vaatte b•" 
1 - Alftkanı mı kesiyorsun? tı. Mlihim bir işinJen ,, 

Fransızlar gibi blitUn gayrete· Dosa bu hayaletleri dikkatle ta- teş açılması da mUmkündü .. Bu bulunmuştur. Va bizzat tetkik et- a ~ 
- Pek yakında ... Ve bundar. rck o glin öğleden sonr tt 

• rini sarfederek dUşman donan- kip ediyorlar, denizin yarrldığı-, takdirde evvela hangi taraf ate- m_ ek u.·.zer_e M. anisaya. A:-khi_sar yo-.. ,,. .. b• _ _ dolayı çok muazzep oluyorum. ı t decek trenle se_. .. 
masını arayacaklardr .. Fakat a.. nr beyaz dalgacıkların iki ya- şe başlarsa başlasın yedi numa- hle gıtmıştır. Bu cıddi alaka bu. .rn e 9 4 

- Sadakatsizlik mi göster!- 1eceğinl ve Uç glin sonr 
caba İtalyanlar hangi istikame- na saçıldığmı farkediyorlardı. ralı hücum botu ve diğer bUtün tün Gördeslileri sevindirdi. Yo · 
te gidiyorlrdı?.. Birdenbire alçak sisin lizerinde botlar mermilerin ilk hedefi o- lun artık bir gün meselesi oldu- yor? ceğini haber verdi. 1111# 

dl - .. h . - Ne yazık ki, evet... Melahat, içinden ınenı ~• ;vaziyeti tetkik eden ye nu- muazzam bir hayalet görlildU .. iabilirlerdi.. ÇUnkU ilk anda gU- guna şup e etmıyorlar. çok gır 
d L · Beled' b"f.,. · · d 1 - - Sen de hayali, titiz, ışığı tutuşan gözlerini e maralı botun kuman anı uı On, on beş saniye kadar sis ta- zel ayar cdilemlyecek olan top- . ıye u""'esının ar ıgrna. e 

"' ragm-en kasabanın b' k mUtehakkim bir adamsın. memek İ"İll başını önU11 
, Tuzey: baka~ının üzerinde kesik bir !arın mermileri biraz kısa .geldi- ırço ana ~ • 

- DUşman botlan araştırma- heykel şeklinde neriledi, sonra ği takdirde ateş sahasında. kal- caddelerinin kaldırımları yeniden - Belki. )ostuna, kendisini ba"
3 ııc 

l ti t Ö Yapılmaktadır - · Biraz tafsilA.t verRene... •anlar- chn korumnsı01 • ~ 
ıarını bizim vaz ye m ze g re yeniden sis bulutuna ,gBmUldU, mış olan bu hücum botlarına i- · J • &I> 

Gen. b" hall · · - Vermiyeceğim. YalDTZ şu tk tmamasınt şark1istikametlnde yaparlar ve gözden kayboldu. sabet edebilirdi.. ış ır pazar ma i ıçın ı ısını unu 
· timlı::ı. ed'l - t · · kadar söyliycyim ki beni Mlirşl- t i etti donanmaları da cenubu şa.rkt is· Fakat buna rağmen ne maki- 18 iW\. 1 en yerın esvıyesı aya avs ye · 

t"ıkametı"nde seyrederse bu, bi- Ne kumandan, ne de muavinj yapılmıştır. de haberdar etti. - Çok gecikme! 
aldanmamışlardı •• Bu bir zırhlı ne dairesinde, ne kumanda ku- PlAnI . t"kr ·şı . b" . . ın 

bt a arı Ve ıs 1 az l erl ltı Mu··rşı"de mı'? Bu kadın pek Demeyı· , .e o"pmesi ıÇ Jf zim için mükemmel r şans o- lesinde, ne torpil kovanlarının • - · 11 

ıacak.. idiKalplerl heyecandan göğüs- başında, ne de bomba. kuyula· rilen elektrik işi müteahhide ve- iyi kalplidir. Hl<; kimsenin ce- ~ınını Ahmede uzat~~~eıı 
Dedi .. Muav,tpı Jan Dosa: !erini delecek gibi atıyor, boğaz- rmda µ.zifede bulunan bahriye- rilm.ek üzeredir. Taahhüt müna - halette kalmasını istemez. nutmadı. Ahmet, ken nJrşS 
- :Allah tan olur.. Nerde o lilerin hl" birinde ölüm korku- kasaya konmuştur. Yakmda Gör - Mlirşideyi bu ihbara sevke- "Kör Ye sağır ha?!! v 16 

ları sıkışıyor, bir tUrlü söz söy- "' des de elekt · - ı ı d.. u " ve 11 
Şans .. di-..•e cevap verdi.. Bu tak- su yoktu.. BUtUn mUrettebata rıge cavu.şmuş 0 a • den şey ne olursa olsun, ben her le" diye uş nuyor 40 

J Ieyemi..,_orlardı.~ kt K b ·· ıı t • k b·ı·.;ot dirde ilk olarak onların torpi- J . h!kim olan bir tek fikir"vardı: ca ır. asa ayı guze eş ırme halde ona minnettarım. ÇUnkU ni gUçlUkle gizleye 1 1
• et 

k f tm ·ı . " d İkisi de susmuş, gözlerini uf- için bilgili ve tecrübeli bir idare budala mevkiine düşmek pek a· - sevgili Ahmet. gel9h~ 
dolarını eş e ıım z ıca.ue er.. ,_ -. Dllşm.an donanmasını keşfet- adamı olarak çalnuın ıı...-lediye re- tli'v 

dl t b.,1 .. + ka dikmiş, kaybolan hayaletin ~ ·~ kl bl telgrafla bildir ki ıs 
Pak at şim a}". amamen ~ ~UJo· • ... mek... ı"s; .... ~ ... ,.. bu sa+...;Iarla.~kür e _ cı ı r şey ... yeniden belirmesini bekliyorlar· ..... ~ .ı.u·. ı ·m 
larla kaplı .• :Ostelik hafif bir de ,.. t ı,te- Lul Tuzey, mua-vlni Dosa. <ierkeit~ al1'•-N'!!"'1 Başkalarının diyeceğinden ge eyı • 
sis :var. Biz düşmanı ancak bin dı. t, ;", , ve h. att~ dilmen gediklisi ayak- daki bozuklu.klart!d.&,.,aıde • a ne?. . - ŞUphesiz. 

,jq': d. ö b·ı· l Nihayet Tuzey: k k H . ....,. b'l b r ~ • "' • .nJ metre en g re. ı ır z.. . , . v. !arının ucuna basara yll se.,.p ni himmetinden bekliyoruz; .- Bak sen ı e ana acıyor- r r 
(Yedi numar~lI htıcum _, bot~ .-? ~UyUk .bır Jtrtıvazör degıl ufttklarda bir şeyler bulma~a sun. Gülmekle beraber, içinden Ahmet, akşama kade. ıı~' 

- ~ IDl diy:ebildı ıarda dolaştı; sonra ?de ·' saatte krrk mil sUratle' seyredi- •. · • ç°alrşıyorlardr. rında muhafız vazifesini gören bir merhamet geçiyor. Hemken- 1 p 

... -ordu.. -. .- Muh.akkak .. Çok şUkUr Al- Bu sırada kumandan birden- h k evine döndU. Cebindc~ıhı~ 
J torpidoların bulunması JA.zı.rodı. dlsine daha müdebbir are et v 

Tuzey makineye emir veriyor- lahıma!.. »' bire makineye yeniden emir Şu halde yedi numaralı hucum etmesini tavsiye eden MUrşide- tarla kapıyı açarken ka ı11 

du: Diye muavini bir nefeste ce- \·ermeğe başladı: botu hiç görülmeden bu hatları ye ne demiş bilir misin? ''Bak, deyse yeri~~en fırl~yac~ıı~ 
- Daha hızlı, daha hızlı... vap verdi.. Sanki demindenberi - Dikkat .. Yavaş yavaş .. Yir- aşmış bulunuyordu.. Ahmetten korkacak bir şey yok. lreride ıkı ses işıtti· >b~ 
Uzun, dar ve sUratinden ya- göğsUn11 sıkan heyecan birden- mi mile dtiştinUz .. Daha yavaş... Lui Tuzey ile Dosa ara sıra a- o hem kör, hem sağır!" dan biri erkek sesiydi. (İ~r 

viŞ yavaş havalanan yedi nu- bire ağzından boşalıvermişti: On mil.. çılan mehtaptan istifade ederek - Kabil mi? ltapıyt yayaşça a~tı. d&o5 
afaralı bot, suları, sis ve gecey - Bir zırhlı ve kruvazörleri- Ve dUmen gediklisine döndli: uçuca bağlanmış gibi uzun bir - Evet, evet ... Hem kör, hem manzara şu: MelA.hat. tt1' 

• daki maharetiyle sos1e 41 
yararak uçuyordu. nin torpidolara. istinat etmedik- - Sağa .. Tamamen sağa... . hat halinde seyreden dilşmanın 3ağır... t>it 
. Eirdenbire ynjtlan bir bulut Ierl dUşUnmeğe imka.n yok. Mu· Gittikçe yavaş seyreden yedi bUyllk kruvazörlerini sevinçten - E, şimdi ne yapacakstn? göz bebeği olan gUzel 
ayın bir parçasını meydana koy. hakkak ki torpidoları cenahlara numaralı hücum botu İtalyan titreyerek ve heyecandan nefes- - Ne yapacağım? Yalancık kanlının kucağmdaydt. dOo-

Genç kadın H a.şığt du. Biraz sonra daha. fazla. açı- dağılmış olmalı.. Bu vaziyete donanmasına amud bir vaziyet leri kısılarak seyrediyorlardı.. tan bir seyahat icat edeceğim. 
hnca mehtap btıtUn güzelliğiyle göre de şimdi biz onların arası- almıştı.. Tama mon iki tane düşman kru- - Ya sonra? lr.almışlardı. 1'şl~ 

...,.,. Ahmet de donmuş tı: mavi suların ü!l:erine serpildi. na karışmış, onların hatlarına Şimdi muhakkak zırhlı hatla- vazörü saymışlardı.. - Sonra ... Bilmem; dlişüne· ş 
"" Ne sö,•liyeceğini şaşırtıl1 ı"/ ' - Dostum, şurada bir şey gö- girmiş bulunuyoruz.. rı arasında bulunuyordu.. On ikinci kruvazör de geçtik- ceğim. • fl" 

b - Mela.hat, orada Jlll .. e 
rtıyorum.. - Kabil.. !ta1yan donanması cenu u ten sonra bir müddet daha bek- - Ben senin yerinde olsam, .. 

t... w gilim? Korkma; bana. 1Je 
1 ım ı;özlerl ikinci kumandan - Şu halde yaklaşalım .. On- şarki istikametinde seyrediyor- leyen ikinci kumandan Dosa: hiç kimsenin dUşUnemiyecegi ti 11 " 

'"' oilmiyorum. İstasyona " do 
söylemişti, • larr görmemiz H\.zm.. du. Zırhlı hatlarmm cenahla- (Devamı var) bir intikam tertip ederim. Senin 

f\r ;:;anki başıma blr şef tf 1 
.... \;rmUyorum; hiç bir ş .. , 
' . • llş~· 
niyorum. Yanı kör ~e r 11ır Fransız Reisicumhurunun bir ziyareti 

_______ ,_,,.....,_, ............................. ___ ._ ___________ ._ __ ._ __ ._. __________________ =* __ ......... ._ ........... ._ ...... ._--__ .... z:wwwzz:wwwz--.... ---.. --......... ... 

100 senelik bir ma
ziye sahip olan· 

300,000 nüfuslu ve 300 askerli bir devlet 
Fransız Reisicwnhuru Müsyö 

Lebrun bir kaç gün evvel Lük -
;emhurgu ziyaret etmiş ve Gran
Jüşez tarafından kabul edilmiş • 
~ir. 

Gayetle sade ve sade olduğu 

kadar da güzel bir tarihe malik 
olan Lüksemburg, bundan yüz 
sene evvel diplomatların çetin bir 
mücadelesi neticesinde yapılmış 

olan bir anlaşma :ıe serbest bir 
şehir haline konulmuştu .. 

Her hususta tam mana.sile hür 
riyetine kavuşmufj olan Luksem
burg halkı evvela bilmedikleri, 
tamşmadıklan bu hilrriyet ile 
alay ~tmişlerdi.. Fakn t bugün 
hürriyetin. manasını idrak eden 
bir asrrl:nk kliçiUc devlet halkr bu 

büyük nimetin kıymetini takdir 
ediyor ve saadet içinde yaşamak 
bugünkü rahatını idame ettir -
mek çarelerini arıyor. 

. Bugün Lüksemburg yüz sene · 
lik bir maziye malik olan ve her 
cepheden zengin b;r memlekettir. 

LükEemburg toprakları zen . 
ı;indir, halkının gönlü zengindir. 
Hükumet - varsa - borçlarına sa· 
dıktır. Ve oldukça zengin hazine. 
sini muhafaza için Lüksemburg-· 
da üç yüz asker vardır. C ç yüz 
bin nüfusu olan LükEemburgn 
yalnızca üç yüz asker muhafaza 
etmektedir. Bundan ba~ka bıı 

hür insanları eğlendirmek ir;in 
Lüksemburgda tam elli tane mu
sikişinas vardır. 

Zen3'in bir hazineye, elli mu • · nı derhal bulmuştu. 
sikişinasa ve kuvvetli ve dost : 1919 senesinin 21 kanunueani· 
komşulara malik olan Uç yüz bin 'sinde Lüksemburg Grandüşesi 
Lüksemburglu mesutturlar ve bu ' söylemiş olduğu bir nutukla, 
~aadetleri muhakkak hür yaşa ~ f m~mleketinin her zaman için 
maktan mütevellittir. i muhtar ve sulh içinde ya~aması. 

I nı istemekte olduğunu tebarü- ! 

Lüksemburı; şimdiye kadar ettirmişti. 1 . 

~5 ki~i tarafından idaıe. edilmi.~· I . . .. .. J ~~8 birçok halk mümer.sillcrin.i 
tır. Bır asırlık hayatında bu ku- j ı::Tansız Reısıcumhuru Musyo ·::abul etmiştir. Bu kabul resmin
~ük clevlete evvela Gran Dük bi· Alber Lebrun bu küçük devletin den çıkan yegane mana halkın 
:.-inci Adolf, bilaha.ra Gran Dük Grandilşesini ziyaret edecektir. her zaman.ki gibi serbe!!t ya§a . 
13e.-:inci G~yon hükmetmiştir. Şim Grandüşes fevkalade mütevazı · mak arzusunda buluncluklarıdrr. 
di de Grar.düfes Mari..Adelaid dır. Halkçıdır. Pazar gilnleri her- I' 

memleketi idare etmektedir. 1 kesle birlikte kiliseye gider. Bağ Müsyö Alber :Lebrun, Lüksem. 
Umumi har-:>ten ronra harap bozumunda köyl:ilerle beraber burg Grandüşesini, Kolmar-Bcrg 

~dilmiş olan Avrupa haritası il . bağlarda çalışır. ;atosunda ziyaret edecektir. Bu 
3erind(! LükEemburg Dükalığı 1 Bir müddet evvel kü<;ük devle- münase?::etle büyük bir merasim 
'.nuvakkat bir müddet için terket tin bir asırlık hayatı münasc!Je • :ırogra.mı hazırlanmıEtır. 

miyc mecbur kaldığı toprakları - tile yapılan merasimde Grandü-

J um. Beni buraya kadll ~t 
as getirdi. Orada mısııı 
lat" . . . si'' 

Mela.hat boğuk bir ııt 
- Evet, buradaytıXl ! 
Dedi. Delikanlı Mık: 
- Ne müthiş! t ~ ' 
D! ye haykırdı. ]deııııs 

l ..>ndU: 111 (# 
- Daha ne duruyorsl1 

l ; ~. ~, ayol!... IJ)et• 
Delikanlı fırladr. -"b 

ram ediyordu: tııt· fi 
- )ı!elft.ha,t elirodell IJ)e' ' 
bırakma beni tcrıcet s-1 

' ell 
hayatta artık I> 
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---.......--...... , ----.. -----.. Amerikan Demokrat ~~ ~~'""?'f;1'fr-i . ., 
Partiıi Reiıi ~~ ·,~~~ ~~NYOıi~ ~: ~j~gi 

Jame Farley tXeve .e j:_f-.~S " ~ :EJ_fo '"'~ ~ 
Danzig'e gidiyor Mac~:an!~~~etmi- ()Ün k Ü yÜzıne 

Big Jim "diye anılan Jel bir müsabaka •• a· b a k a 1 a r) 
bu zat kimdir? Doetinchen, (A.A.} - Horti m us 

Amerikan Uirleşik Devletleri kupası için burada y:ı.pılmakta 

niıı muhal>crat vekili ve millı olan enternasyonal su topn tur • 
,ıcmokratlar birliği reisi olaı. nuvasının neticeleri şunlardır: 
.\llster Jaıııes Farlcy Manhattaıı Macaristan, Holandayı 4 • 1 
.• ıp~riyle Amerikadan A vruı>a· yenmiş, Belçika ile Fransa 2 • 2 
•agelmiş ve Fransanın Han u. Almanya ile İtalya 4 • 4 bcrabe-
;naııında karaya çıkmıştır. re kal~ışlardır. . 

Mister James Farley Polonya Doctınchen, (A. A.} - Dc-
s:;,·cnlcr :c Daıızig'c gidecektir. vam etme~~e olan enterna?~na~ . 1. 1 t k B .. 11 biltlin Amerikan efk{ı su topu musabakalarınm ıkıncı :se er açıjır en ı·ıu;:~iyesinin sempatisini ka- günü _Alman .ek!bi, Fransaya 5 • 

1 • 1 J F . 2 galıp gelmı_ştır. 

ti • ı • • • d zanmış olan ı~ ster ames aı· .. . nl _ 1• d 

1 b 1 . Dunya şampıyo ugunu e ın c 1 er 1 r 1sen1 n e ley iş hayatına alel~de bır mu- tutan Macar ekibi İtalyan ekibi· ı 
haslp olarak atılmış ıdi.. . 

4 3 
. t• 

nı - ycnmış ır. 

t:.\ d • h • 1 • d 1!)06 senesinde Pakard tica- Belçikalılar da Holandaya 5 .3 
V n 1 ş e 1 r e r 1 n e ret mektebine girmiş olan Mis- galip gelmişlerdir. 

ter Jamen Farley on sekiz yaşı- İkinci günün karşılaşmaların -

Qı 1rnas1n1 ,· stı' yo rl ar. ııa~~:~~~ z:::~~a iki gayem da; ~~:c:~~~~ :up~:~~~=~ir · 
ıt, var: Diri Rokland Kanty'deki 2 - Belçika ::i puvanla, 

<liususi) ... 1 "f v · kl b .. tt demokrat partisini muvaffakı- 3 - Almanya 3 puvanla, hırt d - ·' aarı e nan çocu arımız, u nıme en . · 
4 

ltal 
1 1 ,. a.hilinde yeniden 13 birkaç sene daha mahrum kala - yeete eriştirmek, dlğerı de Ame· - ya puvan a, 

ga karar · t" A kl d ·"k lıları en i'-'i tanıyan bir Ya- 5 - Fransa 1 puvanla, 

-... 

Galatasarayll Mahmut dün de 
bir rekor tesis etti 

lııı.o vermış ır. • ca ar ır. ıı a J • 

6 
H 

1 
d 

0 
a la 

""" llltntak l d lmak - 0 an a puv n · Be ·kt b .. U' l rd Be k ·1 t de a arı arasın • Büyük ve geniç bir ~evreyi tan aş 0 ·• Su sporları ajan:ığı tarafından şı aş, uy i< e e y oz ı o 
ae ... ın l~Ulunrnaktadır. kaplayan Kocaeli vilayeti hudut- . Mister James Farley bu sözle- Gayri federeler tertip edilen ve geçen hafta baş. Dcmirspor kalmışlardır. 
h ç ı ha be b". ·· k b. t 1 ·· · ----alind r, uyu. . ır ları bu seneden icibaren zmitte riııl yerine getirmiştir. teşkilata alınıyor !ayan stan.bul yuzme şampıyon· 
'ktad e, .halkın dılmde kurulacak liseyi sonsuz bir sa • 1912 senesinde henliz yirmi Beden Terbiyesi Umumi Mü • luğu seçme müsabakalarına dün Atletizm 
ı en 

1

~· .~ıra lzmitte, lise bırsızlıkla bekliyo;:-iar. Kunıla - dört yaşında iken Stony - Pont- dürlüğü §ehrimizde teşkilat bari- Beşiktaş klübü yüzme havuzun -
.tıi her

1

ı;ırnp1ı .. bir şekilde cak liseler arasında, tzmitin ön da şehir meclisi azası olmuş idi. cinde olan ve gayrıfedere ismini da devam edilmiş ve bu suretle şa mp ig ona s l 
ı kalam n gostennekten safta tutulmasını temenni edl - 191 g senesinde Nevyork limanı taşıyan klüplerin sicil talimatna- seçme müsabakaları nihayet bul 

t "'e Seııu aınaktadı~: .. yorlar. m ıı ra ka be heyetine tayin ol un- mesine u~gun b~r. şck'.ld~ d~rh.al ınuı;tur. 
llitı, k loı sanayıı mucs İzmitliler, lisesizliğin ne de - '·· tescil edılmelerını bıldırmıştır. Büyük bir alfıka ile takip edi -
~kıne:Uluşundan so~r~ mek olduğunu butün vuzuhu ile Tescil işini süratle ikmal ettire _ len dünkü müsabakalara Bey -
halini ~1su ve hava gıbı ıçten gören ve se7.en Maarif Ve· cek klüpler, önürr.üzdeki ~evsim ko~, Beşiktaş ,.e .?:n:~rspo.r ~lüp 

tr.ıe bulunmakta- kilimiz Hasan Ali Yücelin bu bil. lik maçlarına gireceklerdır. lerıne mensup yuzuculer ıştırak 
~ yük ve hayati der!lerine merhem • • • etmişler ve bu sene çok iyi bir 

t'i i ~a ~~se tahsili vere • vurmasını candan bir inanışla Beden Ter~ıyesı İstışare formda olan Mahmut 200 metre 
~ın, uıüJen ve bctbaht bekliyorlar. C. Y. Heyetı toplandı serbest yüzmede yeniden Türki. 

Ytsı gerçekten çok - çO Ankara, 5 (A.A.) - Be. ye rekorunu kırm:ştır. 
aç~Pledir ki, İzmittc İZ:\I~~~~~ K den terbiyesi genel direktörlü. Bir mevsim zarfında 100 met· 
hıd ası haberi, vilayetin ğü merkez istişare heyeti bu. rede iki defa 400 ve 200 metrede 
~e engin bir bayram * Yeni Parti müfettişi Sam - gün öğleden evvel genel direk- bir defa olmak üzere dört yeni 
t h l'lnU§tı.;r. sun mebusu Zühtü Durukan şeh- tör Tiimgeneral Cemil T anerin Türkiye rekoru yapan Mahmudu 
\hİfi~~en ilave edelim ki rimi.ze gelmi§tir reisliğinde son toplantısını yap. tebrik etmek bir vazifedir. 

e ~ılacak l3. lis~ l\.1üi•W.. Ada...--..~- na•lt•· DUnkO .nıUaabakalarm netice • 
~ ~a.u tUiıerde faaliyete ge- dıraya, Akyazı, Hendek ve Göl • Bu toplantıda, tC§kilat kanu- terini yazıyoruz: 
ttıi bi~'~:ıık bilinmemekt~- cüğe giderek tetkikler yapmış • nu projesi ile 6 senelik umumi 100 metre sırtiisü k1üpler: 
q 1 ına yapılması, ya· t program, cemiyetler kanununa 1 _ Saffan (Beykoz) 1.26.3, 

IQ..~Ok~tnuaılim kadrosu gibi ır. mustakil iki fıkra ck1enme3i 2 _ Harityon (Beşiktaı:1). 
. -'ll'a bıınl~r ikmal edildik • Bütün vilayet mıntakasını ge- hakkında kanun projesi, bazı 200 serbest 1.-lüp harici: 
~ha 1lı~ıerin peyderpey zecektir. MlstC"r Jaıncs Farl<-y spor malzemesinin gümrüksüz ı - Mahmut 2.24..2 (Yeni Tür-
t. § 

1Yncağı ileri sürül- * İzmit belediye meclisi, ak - olarak memlekete idhali hak- kiye rekorudur) 
lte 1. şam saat 7 den sonra dükkan ve Mister James Farley böyk kındaki kanun projesi ve milli 2 _ Vedat .. 
tlın ~ ohr..ağa her bakım- mağazala~ın açık bu~unmasmı mühim bir ,·azifeye sahip oldu- olimpiyat komitesi nizamname 

200 
·serbest l.Züplcr: 

u b
0
uYUk bir bina vardır. menetme_ge karar vermış, bu ka- ğu halde, ~eyyorkta atletizm ile proJ·esi müzakere ve kabul edil. 
,.. tatb k b 1 1 - Ali (Beyk0z) 3.1.4, sııl • ~aokul, Meşrutiyet rar ı a aş anmıştır. uğ~·aşan bir kili be de dahil ol- miştir. 

2 
_ Ziya (Beşiktaş). 

~e tanj olarak bu vazi _ * lzmit Belediye Reisi Kemal muş ve bilhassa boksa pek ya-
1500 

.,crbc.'ıt 1..-liiıı lıarici: 
~ llıbrneıen ifa etmiatir. Öz, fstanbula giderek dönmüş • kın alAka duymuştur. Bir ınild- lzmir muhteliti İngiliz 2 52 

aı ~ 1 - Sadullah ~ . , 
tıatı bi "tadi~at ile _bu ~r- tür. det sonra klUbUn reisi olan Ja· bahriyelflerİnİ dün de 2 - lbrahim, 
ek n:1Yı lıse halıne ıf • * Sapanca gölünde yıkanan mes az bir zaman sonra da ide- • 
ı; ~kala mümkün olur. Suadiyeli Ali Rıza isimli bir genç alinde yaşattığı demokrat parti- 5 - O yendi 3 - Nezih, 
~et- rtı h t . . ~,. . "zd 4 - Niko. ~ 1~~ ~ akkak surette boğulmuştur. sine reis olarak secllmiş idi. zmır, (H~~usı) - ~.rımı e 

1500 
.<ıcrbcst l•liiTı7cr: 

U ltıch~ınası yapılacak, Gölde cankurtaran vasıtası ol. Ilugtin aynı zamanda Ameri- bulunan lngı!ız Mal.aya zırh!~~ 1 -1smail (Beykoz) 24.28, 
bu ~ 1zatı ile kurulacak madığmdan zavallı genç gözler kanın muhaberat vekilliğini ifa fut.bol takımıle İzmır muhtelıtı 

2 
_Tekin (P.cykoz). 

Oi rna~ meselesi ola - önünde feci bir şekilde can ver - etmekte olan Mister Jnmcs Far- ıkinci müsaba~ası d~ b~ün ya - 200X ~ Bayral: yarışı: 
Se h~) diye, çırpı • mi~tir. I'~'· bütün Amerikalılarca Ilig pıldı. Oyun mute\:azın b~r şekil • 

-------------------- 1 <le cerevan etmesıne ragmen !n-
Jlnı diye anılmaktadır. gilizleri.n eanssızlıklan yiizündcn 

P.llyük Jim manasına gelen 5 . o Jzmir karışıği lehine niha • 
hu isim onun fizik yapısına at- yctlendi. 
fen \"Crilıniştir. ÇUnkU lH•ıHll si- Müsabakadan sonra İngiliz 
nin boyu iki metredir 'e yüz o:ı bandosu Tür1c ve lngiliz milli 
.• llo<lan Cazla cclmcktcdir. marşlarını çaldı. 

1 - Beykoz takı:nı (Safafn, 
Ali, Tekin, lsmail) 11.2i.3. 

2 - Demirspor takımı (:\uri, 
Turhan, Salahattin. İsmail). 

Su topu müsabakalarının fi -
nalleri gelecek hafla yapılacak • 
tır. Küçüklerde finale Beykoz ile 

Dün Kadıköy stadında yine 
beş on meraklı önünde atlctimı 
müsabakalarına başlandı. Çok 
intizamsız geçen ve ekseriya mU. 
tekait sporcular arasında yapı • 
lan karşılaşmaların neticeleri 
şunlardır: 

50 metre seçme (birinci seri) 
1 - Fikret (Galatasaray) 6,1. 
2 - Haluk (Galatasaray) 
3 - Neriman (Fener). 

(11....tnci Seri) 

1 - Melih (Fener) 6,1 
2 - Semili (Galatasaray). 
3 - Nazmi (Galatasaray). 
GtJLLE ATMA: 

1 - Arat (Beşiktaş) 13,86. 
2 - Firuzan (Fener). 
3 - Suat (Galatasaray) • 
200 METRE MANiALI: 
l - Melih (Fcnerbahçe) 27,2. 
2 - Neriman (Fenerba.hçe). 
200 METRE SEÇME (birinci 
seri): 

1 - Muzaffer (Haydarpaşa} 
24,00 

2- Cemal (Galatasaray). 
(IKISOI SERi): 
Fikret (Galatasaray) 24,6. 
Zare (Galatasaray) 
ÜÇ ADIM: 
Abdürrahman (-) 19,~" 
Üç Tek (Fener). 
Melih (Fener). 
4xıoo BAYRAK: 
Galatasaray takımı 0,4.6 da.ki -

ka. 
Fener takımı. 
Yalnız Galatasarayla. Fener -

bahc:e atletlerinin girdiği bu mu 
sabakalara bugün de aynı saha
da devam edilecektir. 

Dl" Jinı hcnı nıilli dcmokrrl -~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
partisi reisi ve nem de mııhnlıc- 1 
ı at ,·ekili olduğu halele 1)11 Irn
ılar faali.ret kendisini tatmin ct

rte bttı 
e lt>ıo11 I .. 

ıı Çczc>ık 11:rıl z Malay-ı :. ırlılısı kurıwııa • 111 Allmy Tovcr, 
~ "e cto ~·ovı.ıuJfı•r. Yııl.:a .-ıki re8imdc: lm m(;rasimd~J ıı bir 

eııı ~"le,. ~t .~c misafir a-'lkcrledıı geçi t resmi gürü.l:iyor. !ıli. 
1 1/Q"tı dun l zmiri gc::mıiş 7c.rdir. Malaya ::ırhlı81 öııihıdc bir 

Yapılmı§ ve gece de bfr suı:arc vcrilmi§tir. 

ıncıncktedir. 

ms- Jlm, Amerikan Reisicum
huru nuzveltin iki kere iııtiha

lıını temine muvaffak olınuş

ur .. 

Kendisine Klng llall'dan bah
ı;ellildiği zaman, otıız iki dişi. 

111 glistucrek gUJnı('kte v~: 

- Mcktuııta ı;iyasi nı11kııbclc· 

lcrde bulunmak usulUnU icat e
rten Ktnı; Hali değil, Diı; Jim
ılir .. 

Demektedir. 

1 
l•'llhakika 1931 scnesin<\r. b\1-

ı · rı garp \"e ccnuhu garp dcvlet
lc dnl ziyaret etmiştir.. Bu mu-

1
:- zzam turnede ms Jinı (~0.000) 
demokrat ile temasta bulunmuş 
ı:.i0.000) el ıııkmış Ye (30.000l 
kişinin omuzlarına dostçıl ,·ur-
muştur. 

( Dtıwnıı 11 incidt) . 

• 



• u - V AKIT 8 AeUSTOS 1939 

Ş k h,..d. 1 · Ln ·ı· F s z Trakyada Uzak ar a ıse erı 91 ız ve ran 1 manevralar es.,,-:.:-
Bir Japon tayyaresi Çuiı- .erkanıharbiyeleri (Baıtara/ı 1 incidt} za~z~e~~ı=:~~0:1duf 

bulunan bir ihtimaldir. Onun i • - Annem bent r 
kingdek.i lngiliz konso- Bunlarla müzakerelerde hu:unacak -~;.~:km::!~: b~u:t~~! !:~·~z:r:•;:::::,.-
lo S h Q Re Si R i b 0 m b Q l Q dl askerl hadise olmasına rağmen Ben Pariıte amcalll ff 

~Q ""f 'I f · d "ld her tarafta dünya ölçüsünde bir kaldım. Her ne oJPrll 
Londra, 5 (A.A.) - Şing-jBelçika imtiyazlı mmtakasm. U \'}~ gJ.,~fa. 8fl ayın 8 1 f alaka uyandıracağına şüphe et· gtbl ticaret lıllerlnt •• 

hay' dan bildirildiğine göre bir dadır. Paris, (Hususi> - Sovyet er- lerilc müzakerelerde bulunacak memelidir. ıanat meselesintl bP• 
Japon tayyaresinin bombası lngiliz konsoloshanesi keyfi. kinıharıbiyesile müzakerelerde Rus askeri heyeti taayyün etmiş- Geçen seneki Trakya manevra-, rlm .. 
Chungking'deki İngiliz konso- yetten Japon jandarmasını ha- bulunacak olan Fransız askeri tir. Ba~kumandan Mareşal Voro· larına motörize kıtalar da i~tirak - AJlegre size n• 
loshanesinin üstüne düşerek berdar etmi§ ise de, jandarma heyeti b1.......ı;n tdün) Paristen ·1 f E k" h b" R · · G · t' B ı.- vralarda o ".Af •dll_... 

"'6... : ı o • r an_ı ar ıye eısı ene : etmı.ş .ı. u seneaı mane.. 

1 

- zaman r4" 
binada oldukça ciddi tahribat müdahalede bui•ınamamı§tır. Londraya ~ket etti. Orada :-al Sapognıkof, Hava kuvvetlerı motörıze kıtaların mevkıı ve va· şt" filmi bazırıanıY0 d 
yapmlf ise de kimseye bir şey lngiliz konsoloshanesi bugün İngiliz liikeri heyetile bulu~tuk · kumandan{ General Loktionof ve zifelerı daha mUhim olacaktır.

1 
Janın Darsey tarafıod 

olmamıştır. bunu protesto etmiştir. iaıı Sonra iki devletin nske~i he· ~rkfınrharbiye ikinci reisi Gene - Zira mefruz diişman kuv. nan bir rolü prova et 
HongJ<ong, 5 {A.A.) - Tokyo, 5 (A.A.) - Havas m')., yetıerl hep birlikte vapurla Le • ral Smorodinof Sovyet Rusya or. \•etlcıi at?ır ve hafif tanklar tecrllbeden sonra da 

Chekiai Ajansı bildiriyor: habiri bildiriyor: .. . ningmda gidecehlcrdir. duları namına müzakerelerde bu- ve motöri;e toplarla vukubulaca· ı konturat teklif etti. 
Şanghay ve Nankin mınta- T.okyo, .~rsası, ~ ~k fyı Fraruuz ve Ingiliz ru::kcri heyet. lunacaklardır. ğına göre, müdafaa va.ziyetinde Bunu kabul ede _...ıt 

kalannda düşman kuvvetlerine vazıyet gostermiştir. Domeı A ·. olan kıtalar da aynı silruılar ve Çünkü burada)tl O'Jllf' 
bir kere daha meydan okuyan jansı, bunu, dün B. Çemberlaynın Eti ve Sümci"bnn!dar Da h ,. , ,. ye ve k ,· ı ,· - vasıtalarla techiz edilmiş olarak Pariste yalnız yaşaıı:ıll 
_.L: hük.funet merkezi civarm- Avrupadaki taahhütler aebebile bır" leşerc!" JI 
-..IU ı Şark f -"' · vaı.ife ifa edeceklerdir. klnsız kılıyorau. 
dMi Çin kıtalan sürat le bu ~giltere i~~ U:ıak ta ~a • f f k L 1 dd cUtlf 
şehre dOğru ilerlemektedirler. agır taahhutler almmasmm guç Devlet sanayı· ı·şıe~. n 1 n e i" eri Fakat bu sen.eki Trakya m~ • ~onturatı r~ e u. ,. 

Çin kıta1arı Nankin'in gar- olduğu h~mda avam kamara • 1 H ı· D l" ncvralarında görülecek bususı • ıle biraz aramı alç rol 
binde ve cenubundaki Japon smda yaptıgı beyanata atfeyle - me'erJ kurumu Dün a ıç ve arü nce- yet tayyare hücumlarına kar§J de bana kücUk b r .,, 
· ı · karakollarına timdidcn ta. :nektedir. Diğer taraftan B. To- k ı u zeyi gezdi aa gerek aktif, 1;erek pasif şekil- - H~nıı rolleri• 1 
en ~:_1_ dir gonun Sakalin meselesi hakkm · Dahiliye Vekili Faik Öztrak, ıerde müdafaa tertibatı alınması girdiniz? 

arruz e"u~r • Namiyle bir m" dürlük ı F t Dalorel., Ho J( 15 (A A ) _ da B. Lomvsui nezdinde yaptığı dün şehrimizdekı tetkiklerine de· olacaktır. Aktif müdafaa manev· - or • • 

eh k.n~ A~Di· bildi . · · teşebbüs de mUsbet tesirler yap- kıuulacak vam etmiş sabah Haliç idaresini rayı yapan askcrt kıtalara ait bir slr filmlerinde birer 
e ıaı Jann nyor: l i an.. ld B da aoıırt ınıştır. An.kara, (Hususi) _ Sümer • ve Darülacezeyi gererek teftiş • vazifedir; pasif müdafaa se usr· a ım.. un n ) 
Şanghay·dan alınan haberle- Siyasi partiler, ezcümle, Seyu- bank ve Etibanka mensup sanayi lcrdc bulunmuş ve akşam da Yer man tayyarelerinin hücumlarına cfler ve (GUnUn • 0110 

re göre Çin kıtaları tarafmdan kai Partisi ve 808yal kitleler par- ve maadin müesseselerinin bir • ii 1\lallar sergisine gelmigtir. !maruz kalacak ~ahalardaki halk 1 bemmiyetll roller 1:,. 
Nankin istikrunetinde YN>ılan tisi, İngiliz aleyhtarı kararlar al· Jeştirilerek 1Iı:tıs<..t Vqkii.lctine l•'aik Öztrak kendisile görüşen t&bakalarmm korunmesına ait ,_.. .. Arzumun va t 
taarruz neticesinde Şanghay - makta ve Tokyo müzakerelerinin bağlı "Devlet Sanayi ıtşlotmeleri bir muharririmize ~unları söyle· tedbirlerdir. Trakya hududundan çln nasıl hazırlandıll~ 
Nankin hattı uzunluğunda mü. yavaşlığından dolayı İngiltereyi Kurumu,, namile bir umum mU. miştir: gelecek herha~i bir dü'11\anın - Oh, bunun lçill 
nakalat yeniden sekteye uğra. mcsul tutmakta berdevamdır. dürlük halinde icare edil<:ceğinJ "-Haliç şirketini gezdim. Bu· tayyare taarruzlarına maruz ka. günde bir uçların 
m11tır. Tokyo, 5 (A.A.) _ 4 ağustos· ve bu mevzu etrafında tetkikler günkü çah~ma durumunu göZden lacak en büyük şehir İstanbul ol· ği~tirmek Jlzım olU,.oı 

Tiyen • Çin, 5 ,(A.A.) - ta vukua gelen Aşinıa..Şiratori yapılmakta olduğunu haber al • geçirdim. Hali~ servisi §irketin duğu için bu defa Trakya manev· sinema hayatında ı::,. 
lngiliz aleyhtan unsurlann tah- kongresinin neticesi olarak her • dım. elinde olduğundan daha iyi işli- raları yapılırken lstanbulun p,. · Böyle renk dejlştJ 
riki üzerine, Jngiliz''lntematio. yor. Vesait de daha kuvvetlidir. sif müdafaası işi de prova olu • kıyor .. Jo'akat bu bi~• 

ı E k hangi bir resmi malfunat alınma- Bu tetkikler istenen neticeye Daru"la~cL>zede h· ~'-a olarak V"' nacaktır. Dahı'lı'ye Vekı'li Faik rln bo
11
una gidiyor~ na xports,, umpanyasınm mış olmakla beraber, iyi haber vardığı takdirde bu müesseseleri " t="t. """ " 

Çin'li amelesi grev ilan ederek alan Japon mahfillerinden öğre. finanse etmek iç_in eski sanayi ya olmıyarak müesseseye alınan- öztrak bu defa bilhassa bu man zaman M~l )f 
kumpanya binalarına hücum nildiğine göre Japonyanın Al _ ve maadin bankasına benzer yeni larla yakından teı:ıas ettim. Mü- mühim vazife üzerinde çahşpıak gUn l\fadlen Solanja. 
etmişlerdir. İngiliz memurlar man • ftalyan 3.l!keri ittüaktna il bir ba.nia kurulacağı daha ev _ esseseden çok memnundurlar.,, Uaere ~hrimize gelmigtir. Şu Lamonier'ye, veya 
bir Amerikan kumpanyası bi. ıkı meselesi mühim terakkiler vel icrayı ;faaliyet eden Sümer o halde bu sene Trakyada ordumu· Joan Kravford, yab-' 
nasma sığınmJŞlardır. kaydeylemiştir. ve Eti bankalarının te§kilatlann- Amerı·k~" -Sovyet zun yapacağı büyük manevralara Sulovan'a benzeiıyol',.,. 

200 kadar olan nümayişçiler Resmen teyit ettirilmesi milm- <ja geniş mikyasta bir tOOeddül 1111 lstanbulun sivil halkı da pa.sif - Siz hangi!lrıl ~ 
fabrikanın kapılarını zorlama. kün olmıyan haberlere göre, ha- yapılacağı söylenmektedir. y· __ 1 müdafaa surctile iştirak edecek nlz? 
larmdan büroları tahrip etmi~- · 'Ik haf md Tokyo R ıcaret tuU&flll&U demektir. - Ben, kendi ltt 

ler ve kıramadıklan yazı ve h~ ::~~ ~rline~uk:bil tekİifl;; E •--o-Abd-il h . temdit edileli Vaktile kılıçla harp usulü top zemeği hepsine te~ 
hap makinesi gibi eıyayı da yapmqıbr. aJ teklifler o zaman m 1 r U a V~ 5 (4..4..) - Sovyet ve tUfe!t icadı ile dejifmişti. Fakat kendimi de 
hchre atmışlardır. Alman ve İtalyan hftkiimeıleri H d I .. h L..1- Ame ..... •ir'ı •• ıP!f!I ... •• t: Şimdi de top ve tUfeklerJc harp ~11m .. Bensetmek 

Niimayişç.iler müteakiben bir tarafmpan natamam görüJmüş • eP\; ev et r~sı, ·~.m ~ .J~~tqş_. l9~ tıu-.ibJ.g,:i~ itibareı:ı usulü motöri.%0 lcıtal4!'ın, tayya- garet suıovan'ı te~ 
f ngiliz vapur kumpanyasının tür. Bu mukabil teklifler, ezcüm. Başkumandan bır sene mudd.etle temdıt olun - . kl rd 1 · d · ı Ona '"0o arkadat" lll"".". • • • mua+ur rclı ve tan ı o u arm ıca ı l e -~ 
da bürolarını tahrip eylemi§ler. le Sovyetler Birliğine karp, prt tayın edıldi US''" • • • değişmiştir Eski harp silahlan· verllmiş olan roller~ 
dl·r. ~ . _ , - ... .,...,.. ..... ve ,_'"4-.... ve otomatik bir Bu anlaşma mudbınce Ameri- · . 

1 
t 

1 
B bu ~ır 

-.......... ·ıır ...... -,, ... _.... Amm A k So tl D: u.ır.ı.. · _ nı gölgede bıraksn yeni harp • 1- 8 er m. en ı:a 
Bu iki kumpanya, ıimdi Çin surette icra mevkiine girece.k an, 5 ( .A.) - Teşrit a, vye er .-r~.-e en zıya • ,.. tttm uman a~ladılll" 

idaresi altında bulunan eski bir ittifakı ihtiva etmekte idi. meclis, LondradOa İngiliz hüktl - de .müsaade gören millet muan>:e· ıa.ııı.arı ve vası~alarını y~l~~k~ı-~ sa hep böyle roller ,id', 

Danzig ayanı 
Var§ovanın notasına 
müıbet cevap verdi 

Danızig, 5 (A.A.) - Sali.hiyet

ta.r bir menbadan alman malOma 
ta göre, Danzig ayanı dün Var. 
şovanm verdiği notaya mUsbet 

bir cevap vemtis ve Daıızig arazi· 
sinde Polonya gümrük mUfetti3-
lerinin hukukuna hürmet edile -
ceğini bildirmiştir. 

Pek yakında bu hususta resmi 
· bir tebliğ neşrolunacaktır. 

--0-

Bulgaristan 
Almanyadan demir 

alıyor 

Berlin, ~ (A.A.) - Bulgari& 
tan, Almanyaya sekiz bu!:uk mil-
yon marklık demiryolu malzeme
si siparişi vermiştir. 

iT rakya hududunda· 
ki hadise · 

meti ile f&rki rdün hükumeti lesı yapacaktır. Yalnız kömür darık etmek bır ordu ıçın ıul . ...c,Jf 
araaımda vuı.ua gelen anl.ıı:muı b da · t " d'l · t ' S d ··1d O od '!ahları en - Pckı, ~evlrece&• ... 4" _,,__ un n ıs ısna e ı mıl} ır. ov • egı ır. m err sı . .. . 11ı r 
Çerçevcsı· d&hı·11·.,de k....... ..... ... : tl Am 'k .., "OO b' .. . . k·ı.ı- mun ,·ansi fılmi s ·• • ~u ~ ye er erı aya aene.ıe 'lt m verim1i. en muesısır bır ee ı uc . '11111t de Yapılan tadı'•~tı m:ı-ı ... ,,_.u:· to d f--1 k" .. k d . . ·ı . d Ü ta tatmin etmıyor _. - , "-'-""'_. n an ö.4la omur sev c emı - kullana.bilmek uısuı erın e m - G 

1 
ld uıutc'' 

ittü&kla. tasviıb eylem.ittir. ycceklerdir. marese kaza.rı..mak da lazımdır. _ u:u ~:,~~e' kU(tıJ 
(B04 ta.rafı ı t~e) Emir Abdullah hem devlet reei Buna mukabil Sovyctler Ame· 1, Hadisenin sureti vukuuna ge· hem de ordunun ~umandanı rjkadan her sene 40 milyon do - .~a!tyada bu c!cfa yapılaea.k tacı olan Fcrnan~e f 

lince: olmaktadır. HUkümdar, kanunla. ha.rlık mal almayı taahhüt etmiş- b.Uyuk ma~.cvralar en m~~m sı· olmadan Aşık olu~of'IJ ı 
terdir lahlarla mucehhcz olan Turk or- celi, ince, güzel bir to 

Bulgar ve Türk hududunda ge rı ~.Par ve bunlann tatbikma ~ · dwıunun mi!U rniluafaa vazifesi- tpusunuz, bu tilm ıçlıt 
ce devriye gezen iki askerimiz zaret eyler. Nazırları na..~ ve az- ne hazırlandığını gösterecektir. altı hafta kaldım ~• 
gece karanlığında Bulgar asker· ledcr. Vazifeleri hWJusi hir nizam Malaya zırhlu;~d?ı ASIM US dım .. Fakat ne de 

0
19• 

leri tarafmdan pusuya dUgürül - name ile teılıit edilecek olan hil· dün akıam bii' z;yafet zlyetten ~ok memnuıııJ 
müştür, Askerlerimiz uzaktan ve kfunet. yalnız hüklimdara karşı verildi 
gizli bir yerden Bulgar askerleri. meeuldür. ~an d~vası Hakikaten, GJb)' }. 
nin attığı kurşunlarla bu suretle İzmir, 5 (A.A.) - Malaya su • r~ - yatrndan mem,ı11undııf>' 
vekahbeceöldürülüpyaralanm~- Mısır lran varisi Albay Tover bu ak§am lzmircle bir maı:n\lfta Parlamak UHre ~ 
tır. Bu cihet, askeri makamlarca • 20,30 da zır~lıda bir ziyafet ver- 11 ona çok bUyUk ,.,v' 
tesbit edilerek Bulgar hudut bek· miştir. Ziyafette vali, müstah - tabanc:ı Ç<Jkildi -·kt•dlr. 

Münaaebab takviye k ı · k d bel d" ---"' _... "' çileri kf.bah&tli görüldükleri için em mev tı u.nan anı, e -ıyc Izmır,. 5 (Hususi) - Jtu ~ --..----...-~ 
dir ki, Bulgarlardan tazminat is- edilecek reisi, vilayet idare heyeti aza.sı, lzmir adliyesinde mUhim bir v"" 
ten.mıştir. Kahire, 5 {A.A.) _ Başmabe. Ingiliz general konsolosu refika.

1
ka oldu. 75 yaşında Ri1eli Meh. 

Edime ve Kırklarelindeki en yinci Haseneyn Paşa ile Mısırın l~rile birlikte hazır bulunmuşlar-, met isminde birili dört gUn ev • 
kati ve sahih. malUmat bu mer • sa.bık Tahran elçisi Talat Bey _ eıır. vel yeienini öldüren ve mahkeme 
ker.<ledir. Meselenin resmi tarafı den ve Hariciye Vezirinin hususi Ziyafeti saat 21,30 da başlıyan edılınekte olan Bunalı Muatafa-
ne safhada olduğunu bilmemekle kalem direktöl'ÜJ':ien müre!d:ep ve ge~e yarısına k~dar d~vam e -1 ya tabancasile ateııı etti ve ~aı:a. .. . i' 
beraber, hidiaenin bu şekilde bir heyet bu sajnJı Tahrana ha- den b.r suva.rc takıp ctmı,.tir. Su ladıysa da Muıtafa derhal ıh ti - böyle bır hava ~~-- '-.. S 
cereyan ettiği herkesin malfımu. reket ~iPtir. 

1 

varedc vilfiyet ve belediye erka • yarın Uzerioe atılarak ta.bancuı- diy~ıden de mıa14'° ..:'ı 
dur. /. N. .. • .. nilc, yüksek rütbeli suba_ylar ma- nı elinden aldı. ğildi. _J 1111 

Söylendiğine gore, heyet, Mı· li ve ticari muhitlere mensup bir d ı Suna rag"men roflW"':.ı 
• ... ________ ..-.ıllll!l!llıııımm----.-ıııııım-llJ!!llllllll•IBD' ile han mdaki Unaaebet Etraftan yetişen jan arma ar k'id' r l leriıı . 11'':8 m çok zevat, ecnebi kolonileri ve her ikisini zorlukla zaptettiler. sel çok ı.kı b:r ~ _ı -~ 

B 1 k•ı ı takvıyeeı hakkında Kral matbuat erlr3.n.ı hrı.zır bulunmuş - ııdilmit ve ıerek k..,...-~ o Un 1 apçı arımıza, l~ Şehinşah& bir mektubu· !ardır. Başka bir ~in.ayetten on beş~- ıe karısı fevkalide -':"';:. 

k ·ıı • jnu hlmll bulunmaktadır. Davetlileri zırhlının motörleri ne yatan ve ıkı ay evvel tahhye .. 1 d' Geceyi ~ Botun mektep ooperatı ertnı, o.- I{onak iskelesinden alarak pek; edilen ihtiyar .:u:eh~et .. yakalan - ;~r:~ ~~mancı ile r 
ı • Macar • Slovak hududu ~Uzel bir ~ekild~ donatılmış olan dıktan sonra onu .olduremediği. sWı de akpma kadıa ıei', Botun mektep Oirektörlarına : tahdit edil:yor "!emiye götürmekte idi. Mümtaz me yanıyorum, intikamnnı ınu - nede tutulmuş. ak..-~J 

Ders )'ılı yaklaşıyor. (Vakıt) Jdtabevi, mektep ki~· 
nın yayımı i~in geniş ölçüde bazırla.ıı.mış, teM.tl&tıaı kurmuf-

!lir misafirperverliğin bUtün in- hakkak al~_cs,ğım, ~an davuınızı rnan idaTecileri ro~W 
oeliklerile i~z edilen davetliler hallctnıeliyım,, cledı, ıQmiyetine tarrıaııt~~ Budapefte, 5 (A.A.) - Res • 

men bild.irildiğll'..e göre, 4 nisan 
Macar - Slovak anl•':'.muı neti -

tur. oesi olarak iki memleket aruın-
(Vakıt) kitapevi, mektep kitabı iflııi kendiıi için bir ka. daki hududun tahdidi işine baıt • 

cıdden güzel bir gece geçinniş · A =•·- H • N getirmit olacaklar k~ li 
!erdir. mer~ azme azın den af bile ciileıneP""· orı 

Malaya zırhlısı yarın uat 10 Londraya ıelecek buakmıtlardlJ'. • ttf1. ~b. 
zanç meselesi ueiil, bir menıleket hizmeti bilir. lanm19tır. Tahdit i~i, mahallinde, 

SACLAM BiR MUAMELE lLE TAM BlR KOLAYLIK muhtelit bir Macar· Slovak ko
v AKIT KlT APEVlNDEDlR. MAARİFiN SATICILARA VER. miayonu taratuıdıın yapılacaktır. 

oıcı İSKONTO VAKIT KİTAPEVİNDE SON HADDiNE ' r.n1. HF.KfMt 

KADAR M0ŞTER1LER1NE TAHSls OLUNUR. Mu,.,,,,/ RQITli Aydı~ 
KIT AP VE KAGIT tHTl Y ACINIZ lÇ!N V A.KJT KIT.AP ,._,._,. tNı$kt ""' dn , ... , ~ 

Y• bdu Tdııim • TalımhH• f'rf• 
EVTNE UCRAMADAN BlR lŞ YAPMAYINIZ. ,,,,, •J"rtıman !'\o. ıo. Tı;eHun: 41553 

... ______ ------.----.-.. -r 

da limanımız.dan ayrılacaktır. Londra, 5 (A.A.) _ Amerika Roje Vereel .~:~ be 
--o- Birleşik devletleri hazine nazırı kalade müteessır 0 

?&ens Pol Yu..,.o~lnnra~ B. Morgentau, yakıadı Londrada - Alman P r:;a-ı 't 
c,cndü beklenmektedir. Mwa.atı.)'hiA Wr kurbanı oldu~· rel 

Be!grad, 5 (A.A.) - Sevah,aL bu seyahati biç bir resmi mahi - beni hapae atrnaP y 
•c buh1.11aq J'"Taib Prens Pol ile yeti haiz olmamakla beraber sa- de açıkça an~attırı'• ._..d 
Prenı;cs OJ~:ı. refakatlerinde lahiyettar mahf merde söylediği- Demektedır. tlİl:'j 
Prens Nikda \'C Alc!<sandr oldu- ne g\:ıre, B .. forgentau lnıiliz ha Roje Ver~I butl,, 
ı1u halde dün aktam rrnnj:ı gel- zine mümeSfJillerile mühim gö • hakkak ki ~ıdde O 
mışlerdir. lrü~elerde bulunacaktır. decektir . 
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11 te(fld 
<Ba,ıara/ı 9 ımcudu ecı ere eyana 1 I ÇEKLER-

>'l e Partisinin bUtUn 
e göruş lefah muş olan Big 

Ot atteıı avdetinde dost 
Uz b' ke,

4111 
ın mektup yollıya. 

~llıııu ne göstermiş olduk. 
Ql' et kabulden dolayı te· 

8 tntşur. 
ıırıda 
'rıı 11 

•onra Big Jim mek
e ııty e d aset yapma siste 

h evanı 
hı etnıfş ve gUnde iki 

tlıekt 
'ltıt. up Yollamağa baş. 

( Baıtarafı 3 üncüde) 

yet Halk Partisi Kurultayda ka. 
bul edilmiı aasa göre ilk, or. 
ta ve liselerde kullonılan terim. 
lerin aynile üniversite ve bütün 
yüksek mekteplerde bu sene. 
den itibaren kullanılması key. 
fiyetidir. 

Üniversite ve yüksek tahsil
de geçen terimler, ondan evvel. 
ki tahsillerde geçenlere nisbet
le büyük bir yekun tutar. 

1111 tııı tcı Bunları salahiyetli ilim rı. 
her gun ~Mister James Far damları, toplanarak yapacak. 
ltdJ anı altı saat çalış· lardır. Prensip §Udur: 

de~· Big Jlm bu hususta Istılahların Türkc.e mukabil. 
'il •ktedır: !erini bulmak, bulunamadıgwr 

er CU 
l'rııı n birkaç bin mektuı.: takdirde dilimize geçmi§ ya. 
I! ,·· tllın Yorulduğu tak- hancı, fakat munis kelimelerı 
' Of kad Uk suya sokar, bir da. almak. Buna da girmiyenleri 
'la~ tutar, sonra tekrar milletlerarası istimal vasfını ka. 

evanı ederim zanmış olanlardan seçmek. ta . 
,.:~l~n Ruzveıtın böyle bir Terfi itleri 
>'ol( kdtr etmemesine im· Bu sene bütün muallimleri. 
e cttur .. lllvvelA 193 2 de, bi- mizdcn terimler hakkında 

~tı e 1936 da kırk doku7 yapılan ankete .;evaplar aldık. 
t 11 reısı ol k .1 1 Onları iiniversite mensuplann-
eıt ara secı en -' d • b 

1&33 ıeensl d MI t 1 aan a azası ulunan heyetlere 
~ ll'arıey" n e s et tetkik ettirdik Tiirk Dili T et. 

kik Cemiyeti bu tetkjklerin ne
ticesini gözden geçirdi, neti. 
celer tesbit olundu. 

Hemen yüzde kırk niabctin. 
de bir değiıme yapıldı. Ve 
bunlar kitap yazanlara verildi. 
Bu sene basılacak kitaplar bu 
terimlere göre yazılmaktadır.,, 

Vekil, dün C;unh<'adaki Öğ. 
rctmen ve Ta'ebc Prcvantor. 
vomunu gezmiı. yeni yapılan 
sanatoryom kısmını tetkik ::t. 
miştir. 

Hali hazırda 40 yataklı olan 
cu binanın 120 yatağa çıkarıl. 
ması için 70 bin liralık bir tah. 
s:ı-at daha verilmiıtir ki, bütün 

?C'vyona 40 bin lira sarfedilmiş 
olııcaktır. 

Maarif Vekili yann Trakya. 
ya hareket edecektir.Vekil, köy 

öğretmen okulları etrafmda 
t•'!tkikat yapmaktadır. Trakya. 

dan sonra İzmir, Kastamonu 
";)ayetlerine de gidecektir. 

Vekil, Yerli Mallar Sergisini 
çok iyi bulduğunu söylemiıtir. 

. 
l 1 Sterlin ( f ngllizl 
l ıoo Dolar !Amerika) 

100 1-'nınc;ıı rrankı 

, 100 Liret lltalyaJ 

100 lwı~·re fr:ınkı 
1 flO Filori n ffelemenk) 
100 Ranmark (Alman) 

ı 100 Helga IBclçik:ı) 

' 100 l>irahmı (Yun3n) 
100 l.e\·a !Bulgar) 
IOO Çekoslo\•uk kuronu 
100 Peuta ı fsp:ınya' 
100 Zıloli U.ehistan> 
100 Pengö ı~aear> 
100 Ley (Rumen) 
100 Dinar , ,·uııosla\') 
100 ls,·eç Kuronu 
100 Ruble (Sovyel) 

latilrraılar 
Erpnı 

Sivas · Erzurum rn 
Tll rk bOtt'U J petfn 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6612j 

28.5925 
67.4825 
50.825 
21.:;1nı 

1.0825 
1.56 
4.:l3i~> 

14.035 
23.8425 
24.4525 

0.905 
2.8925 

30.555 

23.90 

---. . ..._. 
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FiYATLAR-

''ııttı 1 nı uha berat na 
ış idi. H'k Motörbot 

'tlltı Big J 1 aye Münih, (A.A.) -Stanberg 
'ıeııı fnı iki yüz elli 

Hııjday )'umuşak 5.25 - 5.35; 
Buğ<lay sert 4.35; Arpa yemlik 
4.06,5 - 4.11; Nohut sıra 6.02,5; 
Yulaf 3.13; İç fınık 51; Kabuk
lu fındık 20 • 20.20: Tiflik mal 
109 - 110; Zeytin yağ yemek
lik 41 - 46 kuru,_ 

b Ur "asıtaslyle çalışan ( Baf tarafı b incide) gölünde yapılmakta olan mo. 
erat torbot müsabakalan dünkü pa- GELEN ltıııe1ı:led nıakan:zmasinl ida· ietl geçmişti. O kUçUk kalpte zar günü sona ermİ§tir. 

1._1 
lr.. hern riya, hem vcra ne kııvvetle Almanya büyük mükafatı Bulday 360; Arpa •6: Çavdar 

15; Yulaf 138; Un 91; Kepek 60; 
Yapak 36; Fasulye 29 ton. 1 faaliyetinin dışmds tıUkUm sUrUyordu!... Bu mini- için yapılan 20 kilometrelik 

.ı11 •tnetı FarJey tıç şeyden. mini kadın ne gUzeldl ! Bu za· yanım son turunda, Cantanco 
•e ,~•r: Nezaketten, boks· j ,·allı ruhun çektiği sıkıntı kl· saatte vasati 87.5 kilometre bir GiDE~ 

Mikst 200; Tiftik 31 ton. 
Yarışlarından... 1 flydl. Dersi de pak tyi olmu~ surat temin ederek mükafatı 

"tın 1 t kazanlnJ§tır. lngiltere • Alman. 
'•ter at Yarışlarındaki ay- i u. ya arasında yapılan yarqlard.ı 
e 1 eluere çok garip biı 1 Biraz sonra, elinde ıhlamur Almanya 1630 puana kartı 
~r !~lrrtk eder. Onun için dncanfyle lçerJ giren Meldbat, 2940 puanla üstün gelmittir. J 

& falan yoktur .. Onun onu neşeli bir halde gördü. Ah· --~----....;;. _ __;,, ________________ _ 
61 hay met· 

t,'1 Yanın bir Irlanda · 
lıt tlıası \·e Uzerlne binen - Geçti, diye bağırdı. galiba 

l'eşıı bir lb' 1 Asabt bir buhran ... , e ıse g j'mes) 
t i'ttt - ~·wdfir*"ô'lil"1f'.tı•L.,C·~ 
llıea :r;- - GörUyorum. 
lıı111 •rıey birkaç gUn ev· 
tı 0 et. cumhuriyetçi parti
ı.._ •nı 1 "q haı e Allller Hamilton 

- fşiUyor musun? 
- işitiyorum. 

- Ah ne sevindim! Öyleyse 
~l'ııh. <le Manbatan vapuri .... Ya yat; ben krzkardeşlme gidecc-
16... gelmiştir. 

l .... <>ld -';im. Sen g01 'il~ln zaman bura-ah U~u Uzere Hamil 
l .. •e ql~ \" thnleriyle çok mUş· 

aııret lll'f;y e dUşmUş olar. 

::laydı. Zavrı ı meraktan çatlar; 
'ıaber \'ereyim ona ... 

REŞAT E~'1S 'rııe~tcı Partiyi canlandır 
• J ildedir 
ı.. 11lt ıı " mektc bulunduğunu ileri sUr-
'la,.. e llamilton bu yol 
ı ·1 ıtı mektedirler .. •o 

8 
rasında muhakkal 

~lta:tltnlerı hakkında de- Fakat James Farley bu fddla-
l>lt lt~~alara dalmışlardır. ları ne tekzip, ne de teyit etmi~ 

~hı tlıse1er Ruzveltin va leğlldir .. 
~lgt~hlikeye glrml şoldu Amerikan muhaberat \'ekili 
&~ 

1 
Jnıın de kabul et- yakında Polonya ve Danzig'i zl 

..__ J~hı de kabul et· J ; aret edecektir. ............ _ --

Her ntlaha yeni bir gGzellik Ye olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Tilrkiyenin yepne rakipsiz gazetesidir 

istanbul P. T.T. MUdUrlUğUndın : 
Tophane P. T. T. binasında bazı tamiratın yaptırılması işi 

puarlığa konulmuştur. Pazarlık lU.939 çarpmba saat 16 da B. 
postahane binası alt katta müfettişlik odasmd& toplanacak alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 271 lira 72 kuruş 
muvakkat teminat 21 liradır. 

Taliplerin olbaptaki keşif ve şartnamelerini görmek ve mu. 
vakkat teınina.Uarını yatırmak üz.ere çallfDla günlerinde mezkiır 
mUdUrlUk idarl kalem levaz.ım kısmına pazarlık gUn ve saatinde 
de idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden pazarlık gün 
ve saatinden en az seki~ gün evvel bu i§e benr.er iş yapbklan hak. 
kında lstanbul villyetindeıı alınacak ehliyet veaikuı ve muvak. 
kat teminat makbuzile komisyona müracaaUarı. (5866) 
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latanbul Levazım Amirliğinden verilen: ı 
Harici Askeri Kıtaatı ilanlan 

Siirtteki birliklerin ihtiyacı için kapalı ?.arfla münakasaya 
konuldu. 18000 kilo sade yağın ihale günü talip zuhur etmedi. 
ğinden 23-8-939 çarşamba günU saat 10 da pazarlıkla miinn. 
kaauı yapılacaktır. Muhammen bedeli 15300 lira olup ilk temi. 
natı llf 7 lira 5() kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenlerin J{o. 
na müracaat etmeleri. (189) (5637) 

• •• 
Erzincan garnizonunun ihtiyacı için 720.000 kilo yulaf kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 52,920 lira, ilk tc
minab 3896 liradır. Eksiltmesi 7--8--939 pazartesi günü saat 16 
da Erzincanda Askeri Satmalma. Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve evsafı kolordunun tekmil garniwnlarında mc\·cut
tur. Teklif mektuplan eksiltme saatinden bir saat evvel Erzin
canda Komisyon Başkanlığına verilmesi. (167) (5510) 

• • • 
Adana ve Kayseride yapıtınlacak garajların şartnamesinde 

tadilat yapılacağından mUnakaaaaı geri kalmıştır. Ayrıca ilan 
edilecektir. (231) (5915) 

· ~evlet D~miryoll~.n ve._ l_i~~nl.~~~~ 
ışletme , Umum ıüaresı ılanla~l~ !:: 
Birinci ve dokuzuncu işletme memurin ve müstahdemini için 

bir sene zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet palto kapalı zarf 
usulile bilmünakasa yapılacaktır. Elbise ve paltonun kum2şları 
idarece verilecek harç ve imaliyesi müteahhide ait olacaktır. Bu 
işin muhammen bedeli 23536 ve muvakkat temin&.tı 1765,20 li. 
radır. 

Münakasa 21-8-939 pazartesi gUnU saat 11 de Sirkecide 9 
işletme binamnıda A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. ls
teklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını aynı gUn saat 10 a kadar komisyona vermeleri Jfizım. 
dır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (5814) 

Levazım Satınalma Komisyonundah 1 
721000 kilo tutu§tu.rma odunu alma.caktır. Kapalı zarfla ek. 

siltmeai H 8939 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede amir. 
lik satın alma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 7931 
lira ilk teminatı 594 lira 82 kunı§tur. Şartnamesi Ko. da görülür. 
lsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. n:ı. gel. 
meleri. (101) (5638) 

••• 
•6000 kilo yaş tız11m almaca.ktır. Açıl< eksiltmesi 14-~93!1 

~_ıllMlll .. ~4,80 C1a Topbanede Amirlik aatmalma Ko 
l&'"jijilaCiiHır. 'J'aJmdn beclell ~Ura, flk teminatı 345 lfradır 
Şartnamesi Ko. da g6rillllr. isteklilerin kanuni vesikalarile bera. 
ber belli aaatte Ko. na gelmeleri. (102) (5698) 

Maarif Vekilliğinden: 
Aııkarada Kız Meslek öğretmen Okulunun biçki - dikiş, mo

da, çiçek, ev. idaresi • yemek pişirme, nakış, ça.m1l-31r ve resim 
ihtiaas fubelerine Kız EmtitüsU mezunlarından 22 yaşmı geç.me
m.İ§ ola.nlar araamdan ve Kız Enstitüsü bulunan merkezlerde ya
pılacak bir mUeabaka sınavı neticesinde parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatIBIZ talebe alınacaktır. 

Müsabaka smavma kabul edileceklerin mezun olduklan Kız 
En.8titUlerince namz..et gösterilmeleri gerekli olduğundan istekli· 
lerin en çok 10-8-939 perşembe günü akşamına kadar mezun 
oldukları Kız Enstitlilerine bir dilekçe ile miirac.aaUarı ve hangi 
ihtisas şubesi için ve hangi merkezde sınava girmek istediklerini 
tasrih etmeleri. (5893) 
- -

analarla babalardı. Kadınlar tarafından 
\r:eıkin ıesl:r geliyordu. Heyecanlannı. 
takdirlerini mendil sallamaalriyle ıö•
terenler ~ile vardı. Reis, çınğırai• olan
ca hıziyle sallayordu. Yüzü bu gürül
tüden ıon derece rahatsız ol:luğunu 
gösteriyordu. Fakat tehdit ettiği gibi 
salonu bopltmağı ıözü tutmadı. Çün
kü &öğüsleri nitanla dolu ihtiyarlar, 
kasabanın en ta~ınmıt eırafı alkıılıyor
lardı. Nihayet o da bunlara isin ver
mekte, ıöz yummakta büyük bir mah
zur bulmadı. 

dıfını da bilmiyordu. Tutalım, ki upk- raktığı ihtiyarın ölüıp ölmediğini de -bil. 
miyordu. Bu türlü cinayetler, bilinen 
manada bir katil değildir. Dimitri bir 
baba katili aayılamaz. Hayır, bu yara
tılışta bir babayı öldürene o mel'un ı:u
fat verilemez. 

kQramazof Kardeşler 
Yazan: Dost oyevsk i 

"' . - _.,/ 

~itil ............ __ 
, de· 

Çe.t~: u. 11.11 , 5aba Ceqi• .. '?56 
\,; Seıı· ınaanlar: 
~' ~ 7Y•ta o getirdi. Onun !;<ı
~ I 1 

Oldun. Onu sevmcğe mc<'. 

~er il ı...._ ~lı~rı~ •:l~etıiz ve inaa{sız sör.-
~~: delıkanlı gittikçe hayrC'.i 

ı\1ıah 
~ Allah 1 Bc01i hasıl ettiği za-
beııi ~beni seviyor mu idi? Bir 

"ıı Oldut Ullıyor, hatla kız mı oğ· 
~Pi Untu bile bilmiyordu. Ka. 

, ..• rr:·k~C~dü ateıte dolduğu b:t 
ı, ~ ben·'"dı keyfini yerine ıetir· 

,. Utta ... 1 Peycı.hla:lı. Biitün maPı. 
'I o •• 1Yili . 

~ıı •e~ l.i bu ha? Bundan ötürJ 
ili t~r?Cceturı.? ~ muhabbet neyin 
b i' Q\i Benı hıç bir zaman sev· 

__. ..... "-.'~ı ..... .. ,,, B 
u.._ "e PtL. elki bu sözlerimi biraı 
.~t .: aıı; zar 

-.a d 1ınane buluyorsunuz. 
· eten lttetıt . ~ ve ele;nli bir ruhtan 

ı• bile 'Yınız. Hakikat kapıda:\ 
"ııı~tte11 )'.. Penc'!reden girer. Biz Jtı 

ct20~2 çe.\i:ıniyelim. Dava kar_ 
1 Dliıtıkler gibi değil, ıu· 

urlu adamlar gibi hareket edelim. Bu 
neticeye nasıl varacağız? Mesela bir 
çocuk, gelip babasın aaçıkça soruyor: 

- Baba, seni niçin sevmeğe mecbur 
olduğumu anlat, isbat et bana? 
Eğer baba, ona liznn gelen cevapla

rı verebilir&:, tabit ve hakiki bir aite 
karıısrnda olduğumuzu duyar ve kabul 
ederiz. Çünkü bunlardaki aile hukuk•l, 
mistik defil, akla, zekaya ve cemlyeti:l 
kanunlanna uygundur. 

Bir de bunun aksini dütünelim. Ço
cuğunu hayata getirmek~cn batka hiç. 
bir babalık iti gön:ıemeytn, oğluna hi; 
bir emeğini göstermiyen adamı da oğ
lu her hangi bir yabancı, hattl bir dilt
man gibi ıörebilir. 

Evet hlJdm efendiler, bizim §U üs
tünde konuıtuğumuz kürsüler, haki
katle, mukaddes fikirlerin mektebi ol
mağa layık yerlerdır. 

Ansızın kopan bir al~ıf, hatibin ıö
zünii kesti. Gerçi salondakilerin hersi 
bu fikirde değillerdı. Fakat yarısı can· 
dan alkııtıyoı•du. Hem bunların çoğ ı 

Fetiyekoviç, muzaffer fakat müte
ha11is, devam etti: 

''Efendiler, oğulur. hırda kalkıp ba
basına gittiği ve oraı:ia baba yerine bir 
dütman bulduğu "gece,. yi hatırlarsı

nız. Sanırım, çok bahsedildi bu gece
den. 

Bu ıeceye dikkatinizi çekmekte tid
detle ısrar ediyorum. Dimitrinin kba 
ocağına hırsızlık kastiyle gitmediiini 
söylemeğe, temin etmefe bile IU.um 
görmüyorum. Çünkü &ören &özler için 
böyle bir iddia ıüJünç olur. Evvelce de 
Mityanrn böyle bir ıey yapsnağa ruban 
kabiliyetli olmadığını aöylemittim. 

Son gecede de zihnine öldürmek fik· 
ri uğramamı§tt. Eğer, önceden böyle 
bir karar vermit olsaydı, sillhlanırdı. 
Halbuki onun yanmda böyle bir Alet 
bulunmadığını biliyoruz. Eline gözün~ 
iliştiği için bir haun tokmağı geçirmiş 
ve bununla çıkıp gitm:,ti. Onu niçin al 

tan öğrendiii itaretler, parolalarla ba. 
basını aldatıp eve girmiş alt.un. Ama 
dikkat buyurunuz, tutalım ki diyor ve 
faraziyeler içinde dolaşıyorum. Çünkü 
bu masala bir dakika için bile inanmış 
değilim. 

Muhterem hakimler, sizi yeminle te
min ederim, ki Dimitrinin rakibi, bir 
yabancı da olsaydı, içerde sevgilisinin 
bulunmadığını anlayınca, sessizce çeki
lip ıi:lerdi. Ne döğüıecek. ne çekite
cekti. Çünkü onun ruhuna hikinı olan 
his, dofruı:lan doğruya sevgilisi idi. 

Fakat karınında rakip diye gördüğıi 
adam babası oldu. O baba, ki çocuklu
ğundan: onu dünyaya gctirdiğindenb~
ri hata üatüne hata iflemiı ve nihayet 
bir canavar kesilerek ıevgili6ine de göz 
koymuıtu. Iıte bu, onu korkunç bir ijf. 
ke ile kendinden geçirdi. Gönlünde da
yanılmaz, kartı durulmaz bir hınç kö
pürerek gözlerini kararttı. Bu ihtiyarın 
ona çektirdikleri hep birden zihnine hü. 
cum etmiı ve onu çıldırtmııtı. Fakat bu 
vaziyette de müvekkilimi katil sayama. 
yız. Çünkü öldürmek kastiyle hareket 
etmemittir. Yalnız bu asabi buhrao 
içind~ havan tokmağını nefretle ıa 

• 
vurmuı ama bu hamleyi i>ir cinayet it-
lrmck kastiyle yapmamııtı. Eğer elin
de ıu uğursuz tokmı>k bulunmasaydı, 

yUzde yl1z eminim, ır. ya btç bir ~ 
yapmıyacak, yahut babasını döğer~k 

çekilecekti. Hatti ka!;~rkcn. geril:ie bı-

Fakat bir daha soruyorum, bu cina
yet, gerçekten işlenmiş midir? Delille. 
rin ne çürük şeyler olduğunu birer bi
rer sayıp döktüm. Şimdi biz bu deli 
kanlıyı mahkum edersek, o, kendi ken
dine: 

- Bu adamlar, beni yetiştirr.:."k, ög. 
retmek, adam etmek için hiç bir emek 
harcamadılar. Her türlü yardımı be., 
den esirgediler. Şimdi de beni zindl 
na atıyorlar. Ödeştik artık. Hiç kimse 
ye borcum yok. Hain ve zalim hareket 
ettiler. Ben de, elime fırsat geçince öy. 
le yapacağım. 

Diyecek. Evet muhte:-em hakimler 
böyle diyecek. Onu mahkum ettigini,_ 
<lakikada, şayet gerçekten katilse, yü
reğindeki vicdan azabmı kaldıracal\, 

üöktüğü kanın ıztırabl!l:lan onu kurta 
racaksınız. Aynı zamanda bu hareketi 
nizle ondan salah istidatlarını da kaldı. 
racakııruz. Ömrünün sonuna kadar, bir 
cemiyet zulmü saydığı kararınıza kar· 
§ı öç bcsliyecek, kin güdecek ve fcnd 
adam olarak kalacak. 

Ona cezaların en korkuncunu ver 
mek isteyor mueunıu? Bu taf.airl 1\ttfu
nuzun a~ırlığı al.ında c ... iniz. Bu hare 

(Liiffcn <Ja'l/f ayı çrvirini::) 
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Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca ve Fransızca ihtiyati olarak mütehas 1 
sıs muallimler tarafmdan öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son der~ce :hemmiyet verilir. A~le hayatı 
yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbıyesı ve sporlar talebenın bedeni 

ı tekcmmülün.ü terr.in eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

M O• HEN D ı· s Kıs Mı •. Amell ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa 
Mühendisi yetiştirilir. 

KA YiT GÜNLERi : Yat ta tili zarfında P azartesi ve Perşembe günler i saat 9,00 dan 
12.00 ye kadr. 7 Eylülden ııonra her gün 

Fazla - .1at için' mektupla veya biz:--' r•Üracr:-t ed.lebilir. 
.... !im ................................................... . 

l 
ı 

Dün ve yarın tercu 
külliyatı 

No. 41.50 5 ci teri 
41 Dö Profund.i.! 
42 GUnUn bukuk.l 

mcselelcrl 
43 Eflatun 
44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin hayatı 
46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 lrsiyctin tesirleri 
49 Politika fcl~cfesi 

50 Estetik 

Güzelliklerinin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı besle
öikleri sevgiyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığını ve saadetlerini 

BUGÔN 
KUM6AllAS\NA 
PAQ~ATAN 
KOÇUK EL 

Bu serinin fiat1 610 kll 
Hepsini alanlara yüzde 20 
to yapılır. Kalan 4 .SS • 
t.88 kuruşu peşin aıınarı) 
bakisl ayda birer lira 
Uzr>rc U~ taksite bağlanır· 

Sabah, öğle ve akşam her ye-
mekten sonra günde 3 defa 

muntazaman kullandıkları 

YA~IN 
CEK DEFTE~INE 

IMZAATAH 
e,OYOK EL 

OLACAK TIR 

TOQK(Y 
rs 

f,ANKASI 
f' KIRALIK ODALAR ~ 
~ Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atleya. 

Umum neşriyatı idare eden: 
HAKKI TARIK US 

Basılrlıi?ı yer: V AKIT Mathaa~ı 
Sı\ITIOt : ASIM Wt 1 

Muayenehane yapılmağa elvar ; ş:i kira: ık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine nıüracaat 
,• ... . . .. - ·: 

= 
ketiniz onu hem iı1kencelerin en ağırına 
uğr.ıtacak, hem de ruhunu ıslah clOe

cektir. 
Bö1 le bir llıtfa erdiği zaman, irkile· 

cek: 
- Ben böyle bir ICıtfa, böyle bir in

ı;aniyet sevgisine layik mıyım? 

Diyecek. tnanrnız efendiler, bu yal. 
çın ve vahşi adamın içinde asil bir ruh 
var. lyiliginiz karşısında minnetle eği

lecek. Muhabbete susamıştır o. Böyle 
bir sevginin .delilini görünce, ıztırabt

nın ateşinde suçundan temizlenerek iyi 
bir insan olacaktır. Bazı yürekler bü
tün dünyayı suçlu görecek kadar baya. 
gılaşırlar. Fakat bunlara beşeriyetin 

yüksekliğini isbat edecek ~yler göste
riniz, hemen kendi kendilerine lanet et 
tiklerini göreceksiniz. Çünkü onlarda 
da fazilet tohumu bol bol var.dır. 

İnsanlığın iyiligini, şefkatin derinli· 
ğini hissedince bu tohumlar yarılıp fi. 
lizlcnirler. Ruhlarında bu feyiz başh

yınca da omuzlarına yü'.denen minnet 
borcunun büyüklüğü altında ezilirle.:. 
Bundan sonra: 

- Artık kimseye karşı borcum yok. 
Onlar zulüm ettiler, ben de kan dö'c 
tüm; fitiz! 

Yerial pdcriad.c pipnanlık ve min
nettarlık yaşlariylc: 

- Ben herkesten aşağılık bir mah. 
lfıkum.. Herkes beni suçlu bulmakta 

haklıdır. Çünkü onlar, beni mahve':le· 
ceklcri yerde kurt:ırma~a çalı§tılar. 

Diyecek. 

Oh, muhterem hakimler, bu lfıtfu 
yapmak elinizdedir. Ortc;da açık ve sc 
götürmez deliller yokken zaten ağrr bit 
karar vermek sizin vicda:1larınızı da ız 
~ırap içinde bırakır. Bu masumu haası.: 
yere mahklım etmekten.::e. on suçluya 
beraet kararı vermek daha iyidir. 

Tarihinizin arkada kalmı~ asırlık se· 
sini işitiyor musunuz? Rus adaletinin 
bir zavallıyı mahvetmekten ziyc:Jle, ıs. 

lahı gaye bildiğini size benim gibi bi: 
aciz mi anlatacak? 

Başka milletler, vars:nlar bu gibi ha· 
diseler karşısında kanun maddelerine 
saplanıp kalsınlar. Biz, ruha bakalım, 
onun ıslah yollarım araştıralım. 

Eğer bu yolu tutarsak, Ruıyanrn 

ilerlemesini hiç bir şey durduramaz. 
Başka milletlerin öni:ndcn nefretl t' 

kaçıştıkları söylenen şu ' 'Troyka., d.a:l 
korkmayalım. Bu ' 'Troyka,. gemi azıya 
almış atlara bağlı bir kızak <!eğil, hede· 
fine doğru hasmctli td,örtnall&rla koşan 
bir zafer arabasıdır. 

Sayı.1 hakimler, müvekkilimin taliini 
ve Rus hukukunun alın yazısını elini~· 
de tut uyorsunuz. Birini kurt:ınp öteki. 
ni koruyarak yüksek makamınızın ehli 
ve sahibi olduğunuzu göstereceksiniz .. , 

--------
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Mujikler hnmadılar 

Meşhur avukat, müdafaasını bu söz
lerle t.itirdi. Dinleyicilerin heyecanın'! 

da hudut yoktu. Bu coşkunluğu dur· 
durmağa teıebbüı bile edilemedi. Bir
çok erkekler. hatta e!Jraftan bazıları da 
bütün kadınlar gibi ağlıyorlardı. 

R:is, çıngırağına sarılmadan öncı: 

durup düşündü. Kadınlar : 

- Bu coşkunluğa çıkışmak, cürettir ! 
Diye çığnştılar. Hatibin kerJ:lisi de 

kendi sözlerinin heyecaniyle sararmışt?. 

Bu sırada, müdldeiumumi . avukat:ı 
cevap vermek için ayağa kalktı. Bütüa 
gözler kin ve nefretle dclarak ona sap. 
lanmııtr. 

- Bundan sonra da mı cevaba yel
teniyor 1 

Diyorlardı. Fakat dünyanın bütün 
k.adınları. hatta kocalariyle de ba~baş-. 
vermiı1 olsalardı, yine ip~liti yolundan 
alı koyamazlardı. 

Sapsarı iı:.li. Heyecandan soluk solu
ğ;ı, ı;öğsü körükleniyor, sesi titreyor
du. Bu iç fırtınaıiyle ilk dakikalardJ 
hayli bocaladı. Hatta birkaç cümlesinde 
ne d~diği de pek anlatılamadı. Fakat 
çabucak kendini tcpladı. Onun ikinci 
nut kundan ancak birkaç cümleyi alat3-

ğım: 

"Bızi, romancılıkia ittih:ım ettiler, 
fakat müclafaa mevkiiııdc bl!iunan zat, 
başka bir şey mi yaptılar ? Nutukların

öa yalnız şu p:ırç:ıları eksik. Fiyodor 
Pavlovi~. glıya sevgilisini beklerken 

' zarfı yırtıp paraları <iıkarmış. Hatta o· 
nun ağzında:1 s:>zlerc bile burada rast
lıyoruz. Şiir cleğil mi bunlar? Parayı 

çıkardı~ının delili nedir? Söylediklerini 
kim işitti 7 

Sersem Smercliyakov, ansızın cemi
yetten r,; : liginin intikamım alan bir 
kahra:nan kesiliyor. Bu da "Bayron., 
r-ari bir şiir değil mi? Hele kudurmu~ 
bir evladın babasının odasına dnlarak 
oluürmeden öldürüşü, şaheser doğrusu 1 

Bu, cırtık, romanı da, şiiri de geçerek, 
bizzat uydurucusunun da izahtan aciz 
kaldığı bir "Ebul Hul,, nnıamması hali
ni alıyor. Eğer öldürdü ise mesele ye k. 
öldüren bir adamın katil olmadı~ ı nasıl 

iddia edilebil:r? 
Bir yandan mahkemedeki kürsüleri· 

mizin hakikat ve rr.ukaddes fiki rleri.l 
mektebi olduğu söyleniyor, bir yanc1a l 
da lıaba katilliği telfikkimizin evvelC:'!n 
vcrilnıiş kararlardan geldi ği ileri s .: rii
lüyor. 

Ala dogrusu !... Eger ba!la katılli .i 
telakkıye baglı bir mesele halin: geFr 
ve her çocuk babasma : 

- Baba. seni ben, .neden dolayı sev. 
mebc n;cc.:.nınım "! 

Diye sorarsa, cemiyetin hllli ne olur? 
Aile dediğimiz varlık ne hale gelir? 

j 1 

1 

1 
1 
1 

ı 

WI' il i hir c l hlsc c ıı nıu<' 
Tavsiye mektubud 

\ ınerlkan modası uıe 
çalışır 

Yavuz Sezen 
:ıris kadın ve erkek te~J 
kndcml1erinden dlP10• 
13 Bcrnfrlu Parınak . ~- ıı 

~ayrct apartımanı TOr 
to c\'İ Us' Undc .. 

Dün ve Varı~ 
Tercüme külli 

Satış yerj. 
VAKiT KITAPE~ 

1-1 O L;itaplık 

Numara 
1 ~afo 

1 2 Aıle Çemberi 
3 Tıcarct, Banka. 

Borsa 
4 Devlet ve lhtıJA.I 
5 Sosyalizm 
ö J . Rasın ktllhyatı 1 

7 lşçı sınıfı ihtiliU 
g Ruhi hayatta ı!ııııJJ 
9 Isfahana doğru 

10 J. Rasin külliyatı ıJ 

Bu serinin fiyatı 795 • 
l ~ur. Hepsini alanlar• 

1 

skonto yapılır. 236 
ıc·şın alındıktan sonrJ 

1 ı lirası ayda bırer lirt 
, ıck üzere dört taksite 

ı ı~ıır_. -~ 

- Katili lfıtfunuz altında esiJIİ' 
lCıtiun tesirini sonra görürsuniJS

D iyor. 
Zat~ n suçlunun } alnız bcraetİ"' 

m eleri <le taşkın nezaketlerindet' 

clür. ıı 
Jyi ki baba katilliğini, genÇ 

rin gözü önünde ölmez bir eıe' .• ~ 
k oymak için tahsisat tesisini de 

1 

diler. _,,ase 
Burıı.:la İncil ve din bile ta 

radı. Bütün bunlar mistiıizın<Je~~ 
~C} lermiş. Aklın tı:hlilirJ:len • y 
s üzülmL -ş gerçek hıristiyanlıg~ 
kendileri sahipmişler Gö:cl~rı~~rll' 
de uydurma bir Isa çehresı çı 

A\•ukat efendi ona atfeder~k:41 
··ını" 

''Ekti~inizi biçecek, ettıi! b'st: 
"dt: ı 

caksınız !,. dedi. işte kürsu 

lccligi ~ey budur. 

İ . . . 1. çrtıJG' 
ncılı ancak batıp ıg~ 11 

günün gecesinde dcumu• 
0 

fad' 
}-• 1' .. .. d l " ... ve cat• ıl .a ıı:ın ustun e •.! )'U·' • l~ ı1' 

t c .. :r) apmak iç'n ... lı.aluı..,1·1 ,sak et 
surette bu t:ırzJa hareketı Y ) 

( .vcvam ı t)(Jf 


