
lngilterede bir çok mad-
delere kontrol kondu 

, Londra, 2 (A.A.) - !aşe ne. 
•atet· D ı, aralarında demir, çelik, 
tııuk, Yiln, ipek, kereste, ka
~ ıt ve kösele de olduğu halde bir 
.o){ k esaslı maddeler üzerine 
ontrol vazetmiştir. 

ERY R 
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( ' Mısırda örfi idare ılan 1 
ediJlli 

Kahire, 2 (A.A.) - BugUn 
bUttin Mısırda örtı idare iIA.n o 
lunmuştur. Başvekil Ali Mahir 

' Paşaya emniyeti temin için tam 
salAhiyetler verilmlştlr. 
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1 
talya, muhasamatın tatil edilerek bir konferans akdini teklif etti 

itlere bugün öğleye kadar mühlet verildi 
olonyalılar otuz yedi Al11ıao 
tayyaresini düşürdüler 

~lUJ ~vceDlt Varşova· dün birçok ·defa 
&ugün mühim bir bombardıman . edildi .. 
'fl tıtuk SÖIJ/İgecek ,s• •ıh lk d • . ~ .. l 
~unda Amerika hükUmetinin lVl a araSlll a zaqıaf J az a 

vaziyeti . ' ıza ,ı 

Narp lokalize 
~dılebilir mt? 

olunacak 

~yazan: AS!M US 
L lttıt\t} 'J " ' • ıı~l'ı-. Ya ı e Polonya arasın- 1' • 
'l'd .~ ~ h evam &er ve lngilte- •. 

ka e.nsa tarafından bu dev-ı · \t · 
:1 \' r~• YE'rilen taahhütlerin ' ~ ·-..ı 

· er1n" t" ·ı ~ · bekl ,f ~~ ~ c ge ın ecegı e. '' 
~lı ?tnad:ın bir ses akset
lıtı~olıni yeni bir teşebbüste · 
~rb·ll~: Demokrasi devletle- .· 

. V~rş~va, 2_(A.~. )-:Müşa-ı·ikisi paraşütle atlryarak canları • . ·mı· 
0 

, 
hıtlerın ıfadesme gore d_un Var. nr kurtarn:ışlardrr. f~ · ıı'·~ .-.~ 
şovanın şark mahallelerıne taar. Alman tayyareleri . 'ıtı'1 
ruz eden muhtelif filo1ardaki d"' ·· ""ld'' """ ' 

1 · d di 41 ·d· Al uşuru u tayyare erın a e ı ı. - V 2 ( A A 
rr:an tayyarelerine karşı hareke· arşova,I . d;· ·) - ~-
te aeçen hava bataryalarının a- man tayyare erı un PulttMk ı 
teşi o kadar müessir olmustur bombardıman etmişler ve Mod. 
ıu, u:1yyan:lc::r pek yuksekten ~uç. );..,;., Ü<>t:inClon uçmu~lcırdrr. Bir 
mak mecburiyetinde kalmışla;. kaç tayyare düşürülmüştür. 
dır. Alman tayyarelerinden biri . Varşova, 2 (A.A.) - Sakin 
Sirdenbire alçalarak pek yakın- bır ~gece~en sonra bu sabah sa
dan, infilak kuvvetleri büyük at IJ.50 _ıle 6.30 arasında yeni
olan altı bomba ile birkaç yan. den tehlıke işareti verilmiştir. 
gın boı~ası atmıştır. Bombala .... ~z~kt~n gelen infilak sesle!İ 
rm arsalara düştüğü anlaşılmış- ışıtılmıştır. 
tır. (Devamı 10 uncuda} 

Bunların düştüğü yerlerden 
Vrşoııaaan bir görun~ 

yükselmiştir. Ta~yarelerin h~- ransa u a na 
cumu o kadar anı olmuştur kı, f ,,C. 

• • ?, ~ 1 lokdize edeJim diyor. 
·~aba böyle bir teşebbüsü 
·• t ettirmeg~ e imkan var 
' ' 

~it 
bit;o~t~?ar. bakılırsa ltal. 

, ~ı "eki.Iuıiı bu teşebbüsü 
1~~1!:r~~ takdir edilecek bir 

\lı- I tri b· ". t:.llya Almanyaya 

büyük siyah duman sütunlan ~ Mı ••d " 
Rıı:;~:w, 11 incüle) :~::::~~;::~~i~~~~: 47 m ,·':gar firank m~şlar.dır. A_lma~ tayyarelerinin ~ L j · 

P i b 1 ~~n~~~~fi~~ o onya me us arı vil ahaliyi bombardıman etme-

ıçın 

<ı.gırdı 
~IJ ıtb ıttifak ile bağlı oldu: 
~t§ tı U devletin Polonya. 
• 

1 açtığı harbe iştirak et- ld dikleri görülmüştür. Yapılan se- 1 

asker yazı 1 r1 tahkikat neticesinde Varşova-

----~-----~~--~~---------~~-----

Fransa reisicumhuru diyor ki: 
l nın bombardımandan mütees

~İı-qk 
~ d etmemekle hiç olmaz. e"ı t' p ~ı ~ e ı olonyaya karşı 

A Varşova, ~ (A.A.)A - Par. sir olmadığı anlaşılmıştır. 
lan.ento bugun fcvkc:Ia?e. top- Şehirde her şey normaldir. 
Iantısmr yapmış ve bu ıçtımada Dört Alman tayyarecisi mucize 
nutuk söyliyen Başvekil Skla- kabilinden kurtulmustur. Bun
dovski demiştir ki: larm tayyareleri ateş ~alarak ye. 

Almanya, dünya vicdanının 
sesini işitmediği takdirde 

anlaşmazlık devam edecektir 

t~\> ~tr\!2 hareketinde ına
~d1· ~1°!> etmemiş oJdu. Hitle-
" ~· "b• ''il gı ı Alınanyanm Po- Vaziyet sarihtir. Harbe baş. re düşmüştür. Tayyarecilerden 
~ ih: harpte İtalyan yardı
i ttı ~!acı olınıyabilir; fakat 

ı~~de:~~f~ği olan bir devle-
~'ttı ırlıkte hareket etme
t ~e)d·~· b" Sekil .1g1 ır zamanda ge-
~lık ~ış olması Almanya. 

pl · ~itlettlq Yaziyetini sarsmış
~· lek r. kendisi istediği kadar 

il'e e~ne ve cihan efkarru-
sıne · "B p 1 6· ~q · en o onyaya 

~ita)~ ha~lıyrrn" deyip dur-
' e 01\ a bıtaraflığuu ilan et
' ilır. Un bu davasını baltala. 

ş~llh 
~ ·e Y k . ~ 

· · ,
1 harek 0 • ki ltalyanm bu 

oc lıtı.ee etı sadece insani bir 
~lıkad~ahsulü değildir. Har
~ edell es an'ane olarak te

'ot ,ı. ~ k:.r Musolini'nin Polon. 
~ " St fü ~e ...\jllı tuhat için harp a-:-
~d lrı-a anyayı t-kJih etme
] ~l\İ~dgefnıez. F nkat lto.lya 
~İly(.) e çıl,.acak bir harpte 
(' t tı t"\hı b • 1 iJ. ıık - ' '''"'"l .... ~ ız "ISt~ d 

0nanınalarma karşı 
(Devamı 10 uncuda) 

!ayan biz değiliz. Biz hücuma, 

~aarruza.~aruz kaldık:_Sonu~a' MOIOtOfUn 
kz.dar mucadele edecegız. Bu-

t~.n hükumet, büt.~n millet.~bi beyanatı 
duşmana karşı mucadele ıçın, 
ordu başkumandanının ~m~i~- " StaJin Garbi Avrupa 
dedir. Sakiniz. Memleketımızın 1 k 1 · 
istikbali hakkında endişemiz po ıtı aC'I armın entrı -
yokt~~- Bü:yük önder ~migly kalarını açığa vurarak 
Ry~. m emrı altında, galıp ge- hedefe varmıştır 
lecegız. " 

Mebusan meclisi, Mareşalin 
ismini şiddetli alkışlarla karşıla-

Pari.s, ~ <~:A.) - Mebusanl ladye kilrsilye çıkarak Reisi-ı man teklifler~ni. reddetmiş d• 
meclisı saat ı., ı 10 gece toplan- cumhurun bir mesajını oku. ğlldir· bu bir yalandır ÇUnkU 
mrştır ' ' · 

· . muşt~r: Polonya bu teklifleri hiç bir za-
Toplantıyr a!;'an reıs Hcryo, Heısıcumhur mesajında ez· man öğrenmemiştir. 

milli müdafaa için lüzumlu kre- cümle şöyle demektedir: 

diler hakkmda bir kanun pro. "Almanya \'e Polonya milza. 
(f)f'ımmı 1f1 11nrıula} 

jesinin milzakcre edileceğini bil kere etmek Uzcre idiler. 1'.,akat :···-- - .. ··--·-·----· .. --
dirmi~, yeni .Alman tecavil~U· Almaııra Polonyaya hücum eL ~ Reisicumhurumuzun 1 
nün bır ın~ydan okuma oldugu- miştlr. İngiltere Ye I•.,rnıısa bey· ~ 1 · b 1 d". · · 
nu söyleıııış, Polonyanrn cesare. hude yere anlaşmazlığın önüne • Zmlr 8 8 ıye reJŞlnB 

ımştır. 

Mebusan meclisi bunu müte
akıp, harp müddetince, parla- ı 
rrentonun mahdut aza ile çalı
sabilmesini mümkiin kılan bir 
kanun projesini ittifakla kabul 

tini övmüş, Frnnsıının Polonya· geçmcrc çalrşmışlardır. Alman- te lgrafı 1 
\. ya karşı olan Jrnı·deşçe ve içten ya cliinya vicclanmm sesini işit_ İzmir, 2 (A'.A.) - Zafer ı 

. , , ;\ bağ!ıhğmr Jrnydetmiş, So,·yotler mcdiği takdirde, anlaşmazlık Bayramı mUnasebetile Bele-
' · ı Birliğinin hattı hareketini tak- devam edecektir. Fransa teah· diye Reisi Dr. Uz tarafından S 

-::tmistir. 
A~nı kanun projesi, ayan taw 

rafından da tasvip olunmuştur. 
Bütün mebuslar v aynn aza

sı, bu kamıntın çıkmaRI üzerineı 
hemen orduya gönüliü yazıl
mışlardır. 

... ll 

Mol-Otof 
(Yazısı :J ımcf/M'l. 

'' . ~ ! bih eylemiş YO Fransanın alnı hiitleriııc sadrl< olarak her şeye çekilen tebrik ve tazim tel- i 
. açık tclılfücyi ccsarclle kar~ı!a_ azmctmi:; buluııınal\tadır. grafına Reisicumhurumuz I 

·. •ı chğını söylemiştir. B. Daladyc, bundan sonra. i aşağıdaki cevapla mukabe. I 
B. Heryo, 1n~iltere impara· lıtikfımetin bir beranııamcsiııi : lede bulunmuşlardır: ! 

torluğu ile Fı ansa yalnız bir Yii. okumuştur. ~ :::>r. B~lıçet Uz Belediye 1 
<'Ut dcğll, fakat bir ruhtur eledi. R. Dalaclycı demiştir ki: f Reısi Izmır, Zafer Bayramı- ! 
ğl zaman, bUtlln merliı:ı ayağa Almnnyıı blrdenhlre ırnllıu i ıu ben dl' aiza muhabbetle ~ 

1 
kalkarak şiddetle alkışlamıştır. kurtarmak için yapılan gayret- i kutlıılarım. hnıet 1nönii r ................................ ..__. .............. . 

Bundan sonra başvekil B. Da- Ieri yok etmiştir. Polonya Al~ 
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işaretler: -
Milletimiz ve günler 

Polonya hududunda top patladı. Bu topun ağzından 
fırlayan merminin yaktığı atef nerede ıönecektir? Bu mer
mi 914 harbinde olduğu gibi bütün cihanı yakacak mıdır? 
Gı:rtlaldanna kadar ail.ihlanan Avrupa devletleri kendilerini 
büyük yangından kurtarabilecekler mi? 

Şimdilik buDlara müsbet veya menfi cevap ve~k 
milfldllclür. Fakat cevabı müıkül olan meaelenin tavazzu
hada bir aaniyelik bir ıinir meaeleıidir. 

Öyle hidilelerle kartıiqmaya alııbk, öyle sürprizler 
gördük ld, taarrm eden bir ordunun harp ettiiinden, yap. 
dığmıız devrin sulh devri oldujundan f Üphe ettiğimiz gibi 
!Üphe ediyoruz. 

Bunun için Polonya hududunda baılayan hareket Av
rupanm küllerini savuracak, medeniyeti tahrip edecek bir 
büyük yangın olabileceği gibi birdenbire durmuı da ak. 
la gelebilir. imkanlar dünyasında yapdığmıızı, harpten 

1 
nefret eden ıefırin henüz yaıamakta olmamdan iıtidlil ede. 
bili yon& 

Büyük menfaatlerin tezadmdan doğan tesadümler çok 
defa masum §ehirleri kana boyaımıhr. Taarruz harpleri öyle 
cinayetlerdir ki, onun c:ezumı masumlar, hadiselere hakim 
olmıyan milletler çeker. Harbi açanlar, yapanlar.ı teslim 
ederler. Daima maaumlann pıhtılapn kanı ve kemikleri üı. 
tünde muahedeler imzalanır. 

Biz, taarruz harplerini her uman kötü ıördük, her 
zaman milletlerin müsavi haldı, müsavi f&l'lla iatiklile sahip 
olmalamu istedik. 

Bugün dünyanın bir ucwida silah patladığı anda da 
davamızdan ayn)ıııq deiiliz. · 

İıtikWi ve hürriyeti korumaJC vazifemizdir. Sulhta ol. 
duğu gibi harpte de onu yapacağız. 

Had"ıseleri milletimiz bu zaviyeden gördüğü için her 
şeyi uük\ınetle karşdayor. Şuurlu bir surette tayin ettiği 
hatb hareketinden sapmadan sün)eri bekleyor. Günler bizi 
aynı karakterde, aynı kudrette bulacaktır. 

Memleket yekpare bir kütle halinde Milli Şef İnönü. 
nün ba71ağı altmda milli tcref ve saadetin nöbetçiaidir. 

SADRI ERTEM 

iyşpur sef!trleri 
Yalnız· Karadeniz ve Mar
marada nakliyat gapılzgor 

Akdeniz limau~anna olaıı va- P1YASANIN DURGUN 
pur seferlerinin yeni bir emre V AZİYETI DCZELECEK 
kadar lağvı dün kati olarak ka - Son va.ziyetl~r ti.zerine, ihraç 
rarlaşmıştır. Vap~r seferleri yal maddelerimizin vaziyetile hUku -
nız Marmara ıekelcleriyle Ça - met yakından alakadar olmağa 
n~kkaleye kadar yapılnc~J<tır. başlamıştır. Bu arada bilhassa 
Lımammızla Çanakkale bogazı - 1 ı; .. u··m e · · ·b· ·h · di .. . . ~ v ıncır gı : ı racı ~ım -
na kadar olan butUn lımanlar a.. lik tamam d dd ı ri 

d kıa• "b' en uran ma e e n 
rasın a ~ uıı gı .1 muntazam şark memleketlerine ve bilhassa 
yolcu naklıyatı bakıdlr. Mısıra sevkine çalışılmaktadır. 
Mıs~rdan Akdenize yük taşı - Yakında bu yolda kati tedbir. 

yan şılepler de. ?,ıkamama.kta~ır. ler alınacağı ve ihraç maddele -
Bunlar ancak nü.ktlmetten mu - rlmizin zarara uğramasının önU
eaade aldıktan scnra Akdenize ne geçileceği ümit edilmektedir 
açılabilmektedirler. SİYA 1 · 

·w S BUHRANDAN 
Dıger taraftan .~denizde bu - İSTİFADE ETMEK İSTEYEN 

lunan yolcu ve yük vapurları - MUHTEKiRLER 
mu boğazd&n girerek llma:mnı · 
za geleceklerdir. Bunlar yolda 
hiçbir limana uğramıyacaklar -
dır. 

Son haftaların siyasi buhra • 
nmdan ticaret sahasında istifa · 
de etmek isteyen muhteklrlerle 

allkadarlar sıkı bır mücadeleye 
başlamıştır. 

Yapılan tetkiklerde yift'ecek ve 
giyecek maddeler üzerin~e t:n a
şı:ğı bir tene dayanacak kadar 
stok bulunduğu anlaşılmıştır. Bu 
sebeple lüzumsuz fiyat yüksel -
melerine veya kıtlığa sebep ola. 
caklar hakkında ıtddetll eezalar 
verilecektir. 

YAŞ 1\tYVALAR 
KURUTULUYOR 

Birçok mmtakalardan gelen 
ha.berlere göre kö3•IU ve tüccar -
ların harice sevkedemiyeccği baş 
meyvaları kurutmağa başladık -
lan bildirilmektedir. 

Üzüm ve incir bu aradadır. 
Böylelikle bu maddeler uzun mUd 
det bekletilebilecek. zarara uğra 
mıyacaklarchr. 

Karadeniz hattı muntazam i§
lemektedir. Vapurlar limanımız. 
la Karadeniz limanları araamda 
eJtkiai gibi gidip gelmektedir. 

Şehrimizin orta tedrisat vaziyeti 

GÜMRÜK ANBARLARI 
TAMAMILE BOŞALDI 

Şehremininde, Kabafişta, Oskü· 
darda yeni ortaokullar açılıyor Gümrük muameleleri tamamen 

durmuştur. :Esasen gümrükte hiç 
bir mal kalmarmş eenelerdenberl 
etok duran ellkl hurda mallar bi· 8 U 1 k • f f b 11 

Wahkemelerde: 

Dıvar delerek_ ...... _ 
dakkAn soyan. 

Bir mev ::uf ka 

yalnız kendiıinde 
iunu ıö "'edi 

Galatada tütüncü Muı 
dükkAnını duvan delmek 
tiyle soyan Hrant ile a 
Kamilin dördüncü asliye 
mahkemetindeki duruf..td~ 
M dün mevkufen clevarrt 
miştir. 

Hrant ile Kamil dükJcAıl' 
mitler, Recep ile Şaban 
ki arkadaşlan da dıtanda 
rak gözcülük ctmiılerdir. V, 
yı müteakıp Şaban kaçmlfr 
lunamam11tır. 

Mütaleasmı serdeden 
dciumumi Şahanm bulun 
y11 kadar hakkındaki mu 
menin tatilini, Hrant, R~ 
KAmilin de tecziyelerini 
miştir. 

Bu sırada Kamil ayaja 'fi 
mı§ ve: 

" - Hırıızlığı yapan 
benim. Diğerleri suçsu~ 
demi§tir. Muhakeme kare' 
çin kalmıftır. 

Oda kapısını kıra~ 

lht;yar bir kadı~ 
teca vuz edıldı Canlı balık yutan Gümüşhaneyi ıe ~kıımiştir. yı 1 a e e sayısı geçen yı ara 

• Son gUnlerde hariçten mal da nazaran iki misli fazla olacak Cerrahpafa~ Millet ..... 
hır genç sel bash gelmediği için gümrUk &!lb&rlan ıinde bir odada oturan fefll"' 

• • bomboş kalmıştır. Şehrimizin orta okul ihtiyacı Bütün bu okullardan baıka dında bir kadın dün ıec:• 
Zehirli gazlara kartı ye- On beş evı sular götUrdU • • .. - etrafında maarif vekilliğinin aynca Oılcüdarda bir dördüncü 11 sıralarmda uyurken, 

ni bir korunma uaulü GUmUohaue, 2 (A.A.) - lki uskudarda yenı ~aptığı ~el~ikler sona ermit • orta okul kurulmaaı kararlaftl. odada oturan Hayri~, 
bulundu gUndeuberl dolu ile karıoık o. • tır. Şehrımızde mevcut orta o • nlrolftır. Bu okulun hazırblda. sabıkalı kapısına dayannılfı 

" J !arak J'&imakta olan. flddeW btr yatı okulu kullara ilaveten bu yıl Şehremi. tına devam edilmektedir. rarak içeriye ginnittir. ~·.ıJI 
yağmurlardan husule gelen sel- ninde, Kabataıta olmak ~"'r• . rende uagmnaga bŞf"'tl 
ler KelklUn Elbtzlnl köyUnde Köy yab okulları büyük iki yeni orta okul daha açılacak. Orta okullarda yenı talebe Hayri susturmak istemıııy't• ler 
kö7lUnlln tarla ve harmanların- ra "bet ·· .. tır. kaydına devam edilmektedir. da k di ·· ·· g goruyor L" k 1 di ,_ _ 1 . mayınca en ·sini , \Mt 

da bulunan bUtUn mezruatınr . . . . Şehremini yatı okulu direk. ıse ve orta o u reıdor en •· tü :ıa "-. 
koyun ve sıfır hayvana tının ta. Şedahrımızındmuhte1 lıf bakazalada • törlüğüne maarif müdür muavi. yın on betinde maarif müdür. r. ..ı.1"1! l'tnı 
mamını vo bn bet haneyi içinde-~~ geçen. ers.yı 1 w tın n ni Rüştü tayin edilmiştir. Ji.:ğünde bir toplantı yaparak o. Gürültüye yetitenler ~ ~e 
ki euaslyle birlikte ıökUp gö- ıtibakr«:~ teaıı ekdı1l1megelA ba§la • Bundan baıka muhtelit ola. kullann bu yılki talebe miktan yakalamqlar, dün ele : ~ .. 
tu U cıttl n· k d d b &o 1 nan oy yatı o u arı a akadar. Jc t d · t K .. ..k .. . d .. .. '-1 rdi B m,.•ut dördüncü ceza mah~ du. rm ., r. ır a m a oEıu. la f da b.. .. b' "b ra e rısa yapan aragumru uzenn e 1roruıece" e r. u ~ 
muştur. .~ ta~~ ~ n uyuk ır rag et orta okulu, erkek orta okulu, gcrüımeden ıonra mevcut orta sine teslim etmiılerdir. 

Aynr kazanın beş altı köyün- gor~uştur .. ~u yıl movc~t yatı Fatih orta okulu bu yıl kız orta okullara ilAve olarak orta okuL Bir ubıbh ı, üzerinde piti__ 
de de bUyUk hasarat vardır. Ge- Aloku larma ~.la~eten .sk~~.rda okulu olarak tedrisata devam lar açılıp açılmıyacağı tesbit o. kalandı - Sabıkahlardaıl 1'.. 
vezlt köyünden Rencber lsken. emd_,ar koyunde ~~nı bır A. edecektir. dilecektir. tafa Çetin, Kamnl>"~ 
derle refikası Uzertne dUşen lemdagı yatı okulu açılması- bacı Hüaeyinin arabada f' 
yıldırım her ikisin de öldllrmUş- na kar~r ... verilmiştir. Yatı oku- o u• • n 70 talebem,· z it ceketini çalmıf, kaçarkell 
tUr, lu teşkılatı tamamlanmııtır. kl.lanmqtır. 

Kızıltopraklı Yorgo isminde GUmUşnn-;: - Erzincan yolu U. ---<>-- Mustafa Çetin birinci ~ 
bir ,genç harp zanıaıunda zehir- zerinde dolu binlerce metre ınl- llk tedrisat müfettişleri daha g e 1 d ,· ceza mahkemai hndtt'~ 
1i gaz taal'ruzlanna karşı ko. kap teressubat bırakmış ve bir l d ... tara 'im' 
runmak için bir usul keşfetmiş. çok menfez ve istinat duvarları. top an ı ay hapta mahkum edi 
tir. Bu usul deniz kenarlarında nı yıkmış ve yolun yirmi beş ki- Şehrimizin ilk tedrisat mü. 
suları sığ yerıerlndc tersin ıometrellk bir kısmını tamamen fettiıleri evvelki gün Maarif S ahat• k Ü '·ü) ti • • d ~ .... td çevrll~iş bir kayık aıtına gire~ kapatmıştır. Müdürü Bay Tevfik Kutun bq. ey in p8 m Ş~ Ş8r ar IÇln 8 ZoftA'Uldak mm~ 
rck su ile tekne arasında kalan Hava halen kapalı ve yağ- kanlığı altında bir toplantı yap. a ld w ö ıu 1 yeni hukuk müsa 
havayı teneftuı etmek ve tehll- murlar devam etmektedir. mıtlardır. Bu toplantıda ilk o. y pi ıgını S y yor ar lktııat VeklleU ~ 

. ke geçinceye kadar bu surette Ronçberler endlşcdecllr. Zarar kullara yeni talebe kayıt işleri, Almanyada tahsilde bulunan jve susuz bir halde avdet etmit- mmta.kuı hukuk ~.~ ... 
beklemektir. Yorgo bu vaziyet. ve ziyanın yüz bin lira kadar ol. okulların sınıf, bina ve öğ. talebemizin mühim bir Iuemi lerdir. 70 lira aell maaela vuııa-
te kUçUk bir kayığın tekneli aL duğu tahmin edilmektedir. retmen vaziyetleri etrafında gö- daha hri · d"" ·· .. d'" J Sö" l diw· ·· b .. Al mUdUrlUIU hWEuk mlll&~.A ıe mıze onmuıtur: un y en gme gore ugun • t Zl Al tayl _.,... · 
tında mahpus lrnlan hava icln. rüşmütlerdir. 70 kiıilik bir talebe kafilesi geL 1 manyanm Viyana, Berlin ve 1 ~~ ya pman n 
de bir klınsenin altı saat kadar Yozgatta mebuslarm o mittir. Talebeler, kendileriyle IMacaristanm Buclapqte tehir. ı,u-. 
yaşayablleceğtut tecrube ne an- tUccarla teması Avrupaya giden ecnebi görüşen bir muharririmize: ee. I lerinde elan otuz talebemiz m'!v 

-la~~~;~ on sekiz yaşlarında bir Yozgat, 2 (A.A.) - Buraya okul öğretmenleri yahatin pek müşkül şartlar al-ıcuttur. Bu talebelerin de sıön-
tında ceeryan ettiğini töylemit- ı derilmeai için sefarethane yolu 

Rum gencidir. Fevkallde deniz gelmlt olan villyetimlz mebus· Şehrimizdeki bazı ecnebi o - lerdir. Talebeler, Berlinden iti .. I ile tetebbüılere giriıilmittir. 
sılorlarına meraklıdır. Denizin ları dün partide yapılan bir top. kulları öğretmenleri tatil mü • haren tren sahanbklıannda, aç 
en derin bir yerinde atılan bir lantıda. zUrra, esnaf ve tüccar- nasebetiyle Avrupaya gitmit • -------~----------------
kuruşu suya ctılarak daha de. !arla temasta bulunmuşlar ve lercHr. Alman ve Polonya har • Riziko Şanjini önle- Milli bankalar tedbir 
nizln dibine inmeden yakala_ dilcklcrllc allikadar olmuşlar· binin bqlaması dolayısiyle ik • mek için aldılar 
ynbillr. Deniz lclnde elleri ile dır. mal iıntihanlannı yapmak üze· Ticaret Vekaleti ticaret mü • Son vaziyet dolayısile bazı 
balık tut-ar. Balığı <:iY olarak Mebuslarımız şerefino dUn re bu öğret:Tıenler henüz §ehıi • dürlüklerine bir tamim gönder • 

1 
mevduat sahiplerinin milracaat-

ycmcğe alışmıştır. Yedi, sek!z akşam bir ziyafet verilmiştir. mize dönınemi§lerdir. miştir. Vekaleti, riziko, pnzini ıarmı tamamen ka!'lll&mak mak-
santımetre uzunluğunda canlı Bu sebeple yeni ders yılı ba. önlemek üzere ihraç edilen mal • 1 sadlte milU bankalar l!mn gelen 
balıkları yutarak hazmedebilir ~ Pazar ı Pazartesi 1 §ında bazı ecnebi okullann ted. IArın çek ve poliçelerinin merkez tedbirleri almıı,;ı bulunmaktadır • 
ve bundan dolayı ne midesin. - 3 Evliil 4 EvliH 1 risata devam edemiyecekleri bankası tarafmdan derhal satın lar. 
1 b " ·laı·ından b~ıı· > l d N b' k Ha··a1·nn bozul--slf c en. ne n ,ır • ~ ·--- ----.,.ı söy enmekte ir. etice ır aç almmasmı ve gene ihra!: muame· " .. ... 
· lıntsızlık duymaz. < ı~ recep 20 recep 1 gün sonra kot'i olarak anlaşıla. lesi tamamlanıp henüz ihraç ediL icra daire.leri va~~r idareleri ıo~bahat 

Yorgo kendisi ile konuşan t- hum 121 hııır 122 caktır. memi§ olan mal eeneUerinin Uç vezneaı lenm erken. ta~bıke , ..... ,. ... 
bir mubırrlrlmize şöyle domtş- ---.::---;-- imzalı olmak ıartile merkez ban İstanbul icra daireleri muha. ,ıı:ıaktadır. Şı~k.etı Hayri~ 
tir: va!.utlar\vasatl '7.RD lv:ı~atl leıaııl Dog"'u sigarası ko.smca satın almmumı karar -!eebesine şimdiye kadar görUlme-,ıı .?'~~ndan 1tibare~ Be~ 

- KUçUk bir kayık altındn _ _ _ . . . .. .. . A laftırmııtır. 1 miş derecede müracaat olmut • Kuçukıu ·~~~~ ~-k 
su içine girdim. Altı saat Jrndar , '!.l 111 47 1 lnhıaarlar ıdareaı butun vıla Ziraat ve tı Bankaları tUcca • 1 tur. Tediye vakti olan öğleden puru seferlennı lagv~~ 
kaldım. Benim bulduğum bu ı: ı.il 6 81 yetlere dağıtmağa hatladığı do- nn malları mukabilinde kendile - sonra 500 kitiden fula mUrae&.. Denizyollan ldaretı ~ 
usul ile sahilde bulunan ahali '" ~2 ı:ı ıo ğu ııgarasını Türkiyenin en u. rine kredi vermekte devam et • 

1 
at eden olmu§tur. Halbuki her - Anadolu, Yalova hııtU tt 

kolayca zehtrll gazdan kurtula. ~~ S'iı 12 00 cuz sigarası yapmağa karar ver. mektedirler. Yalnız konşimento giln azami mUracaat adedi 70 -,har tarifelerini hazırla~"ıl 
h\llr. Bnynk bir kayık altında ~~ ~~I ~ ~~ I mittir. Bu ıigaranın fiyatı bet evrakı üzerine bartkaca avans ita 80 idi. Dün vezne 100 bin lira kL Tarifelerin tqriniev.~1 :;I 
1<-. dört kişi sığınabilir.,, ..._ __ ...;.._-:.. _ _..____ kuru§ tesbit edilmi§tir. sına nihayet verilmiştir. ! d:ır para dağıtmıştır. evvel tatbiki dütünulme 

Kızıltopraklı Yor~o 

Ehli hayvanlar 

<:unc· ~= ·fi 
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rupa mektu pi arı : 2 
3-VAKJT _ 3 EYLUL 1939 

Molotofun, So.vyet - Alman 
paktı hakkındaki beyanat1 

Birinci durak 
Kösf:ence 

~d;~~-~~;~;t;;·=·sü;i·;;;;;;;::·ı 
Yiize gülen bir kumpanya - Yinni bet aene J 

'lk ve gençlik günleri - Pazar gürij Köstence - f 
Bunlar da ne ·biçim vagonlar... : 

"Almanya ile Sovyet Rusyayı biribirıne düşürm3k ıstiyen Garbi Avrupa 
politikacılarının entrikalarını açıktan açığa vurarak hedefe varmıştır,, ........... ·-··········---···········································-··: 

Moskova, 2 (A.A.) - Tass zamanda lngiliz ve Fransız ordu 
bir araba getirdiler; beni de bir- Ajansı l'ıfolotof'un 31 Ağustos lan mümessilleriyle askeri müza 
likte sürüklediler. Ben, Kösten • tarihinde yüksek Sovyct MeclL kereler de cereya~ etmiştir. ı:.a_
ceye ilk defa geldiğim zaman pek sinde So\·yet _ Alman ademi tc- k~n bu _asker~ ~uzakerelc~, hı~ 
gençtim; güzel sesli Romanyalı cavüz paktı h~kkmda aşağrdak; bır netıceye ıktıran etmemış, ln 

yeti Mosko\'a)'a, hiç bi:L temsil müz zamandır ki bir Sovyet • 
hakkını haiz ~lmadan gelmiş ve Alman ademi tecavüz misakı. 
bizim askeri he.,Yetimizin talebi nın akdi için bir esas bulunabil. 
üzerine, müzakeıtelerin inkıtaına miştir. 
ramak kalmışkı.'!n\ tahriri saliihi • . . . 
yetnamesini g6stC'rmiştir. Fakat Herkes bılır kı, son al_tı se~e bir kız severdim. Severdim ... Di- beyanatını t<.>bliğ ctmcktediı": giltere, Fransa ve Sovyet Rus -

·· ·· · d yanın &vyet Rusya tarafından 
yorum .. Ama oyle olesıye, er - Yüksek So\·yctfn üçüncü Jçti- ' • rd k b ı 
dinden deli olasıya değil.. Eh, maındanberl b<.>ynelmilcl vazı yapıl_aca_k askerı yah. ıtmı ab. u. 

bu salahiyetler de g.ayet müphem ~ar_fında nas;:?nal sosyalıstlerın 
yani gayri kafi ıdi. ıktıdar mevkııne geldikleri ta • 

rihtenberi Almanya ile Sovyet 
Rusya arasındaki siyasi müna. 
nasebat gergin olarak devam 
etmiştir. Yine malumdur ki si
yasi ,içtihatlar ve sistemler ara
sındaki farka rağmen Sovyet 
hükumeti Almanya ile normal 
iş ve siyaset münasebetleri ida
mesine uğraşmaktadır. 

·· 1 b . t•· d b" • den ımtına eden Le ıs ana ır - 1 ·ıt F t fm §OY e aşımın us un en geçen ır yet düzelmemiştir BllAkis da- . . 
1 

. 
1
.. ngı ere ve ran~a ara • 

aşk ·· • h h · · ilkte garantı verme erı uzumu • dan mu··zakerclerı·n Lu kadar ruzgarı.. emen er gençın, ha gerginleşmiştir Bazı hllk(L · d t Leh" t l/J 

b _ d b" .. · • na gelıp ayanmış ı. ıs anm h ff l l"kk" d"I . u çagda başın an esen ır go. metler tarafından bu gerginli. b .. tl _ ı et e te a ·ı e ı rrıV!sıne ne 
··ı h c· d" zd·-· u mumanaa arını yenmege mu . 1 .. 

nu avası ... ~ını ı o ge ıgım, ğin izalesi zımnında yapılan tc. •af'~ k t hA 1 lm t H t mana vereoi irsınız'? 
·· ··d·· -·· 1 rd t ,. ~a ıye ası o amış ır. a 
~ru. ugum yere en, am~m şebbllsler kA!i gelmemiş, neti- ta müzakereler İngilterenin Le • 
yırmı nı:ş. sene sonra tekrarh.~e- ccsiz kalmı~tır. Du Avrupayı a. histan tarafından gösterilen bu 
çerken ıcımde katra katra u - kf .. .. • ~ . lAkadar eden saf.hadır. Şar mumanaatları yenmek arzusunda 
zun olan o demlcrı hatırlıyorum· . . 
Ro d . d r' Asyada dahı salAha doğru bir bulunmadıktan başka belkı bu 
_ manyalı _k1

:
1
an

1 
zıyka e ge~.ç ı. değişiklik husule gelmemiştir. mümanaatlara müzaharet etti -

lngiltere ile Fransanı:n Sov • 
yet Rusya ile ynptıklarıımüza. 
kereler esn ·~~Jnda aldıklurı va ... 
ziyetin bu y;"l-fa olan tezadlan 
müzakerat~ı· inkıtaına sebebi • geve geçmış c;1.1n ere arşı yure- E ki 1 ib" 1 Ç" . b -· . .. . . Leh•stan h .. 

ğimde bir sızı, bir tahassür du - s s gl • ıl aJ pionya, mı~ 1 alş. g~nı g?s.termıştır. 1 ı ••tt f~k: yet vermiştir. 
A k d 1 Jıca şe ıır er n Ye arazıs n n kumetının ve baş ıca mu e ı ı· 

yuyorum. r a aş arım soruyor. nıllhiııı bir kısmıııı kıtaatının nin bir taarruz vukuunda Sov • lngiltere ile F ransanın vaz.i.-
lar· ' ' 1 • d k. b dl ' b' · ,. . .. . . işgali altında bulundurmakta, yet ittihadı tarafından' askeri yet erın e ı u teza arın se e-

- Nıçın oyle neşesızsın? b" d" ) M ı · b. ·k· 1.:_li • . . Ar b . . Sovyct Rusyn hakkında hasma. yardımda bulunulmasına karşı ı ne ır. ese eyı ır ı ı u: • 

Bu münasebetlerin son sene. 
ler zarfındaki muhtelif >Safh'ala. 
rını şimdi h'atırlatmaJC lüzum. 
suzdur, kaldı ki bu saflialar-Jia. 
tırlatılmasa da sizlerce malum-
dur. -Ne dıyeyım?. a anın ıçın - . ·ı ·· l h··ı· d b"li ı. 

d k l .. 1 ne hareketlere devam etmek- aldıkları bu vazıyetten dolayı me ı e şoy e u asa e e ı nz~ 
e aş masa ı soy enmez ya.. tn .. k B" f J T F M f h' h" • • 

_ Beni aç bıraktınız da on _ tedir. Orndn dahi vıfziyct müte. giliz~ Fra~ız, Sovyet muazdza e- ır tara tan ngı ız ve ra~ız . baamda ı b'. _anci sıya~imi-
d madi bir gerginliğe doğru inki. releri ıyi netıcelcre ulaşanı ı. hükumetleri tecavüzden kork • z.ın. un an ırlc:aç ay evvelı'J)ar. 

a~~dim. Boş mide ile araba sa. şaf etmiştir. Bundan sonra İngiliz. Fransız maktadırlar ve bu sebeple Sov. ~nın on sekizinci kongresinde 
fası olur mu? Hu şerait dahilinde Almanya ve Sovyet müzakerelerinin aka _ yet ittihadı ile bir mütekabi~ e vazifelerimizi tasrih eden iza. 

Hakikaten o gUn, du~un bir i.Ie Sov.ret ittihadı arasında harp mcte mahkum olduğu bizce be • yardım paktı yapmak arzusun. hatını hatırlatmak lazımdır. 
öğle zamanı, Köstencenın de sı - tehdidini bertaraf cdeıt Sovyet dihi bir halde gelmiştir. dadırlar. Çiinkü bu pakt ken. Staıin Yoldaş, harict siyaset 
kmtılr ve kasavetli bir hali var- Rusva _ Alııınn,·a ademi teca- dilerini yani Fransa ile,lngilte~ sahasın,da diğer memleketlerle 0 • 

h H t f k " " İngiltere ve Fransa ile yapı - k 1 d. k :.:ı· c ı dı. Ba usus pazar... er ara a vüz ı>aktınm aktcdilınesi büyük reyi uvvet en trme tc:cıır. ra- an münasebetlerimizi şöyle ta-
palı .. Kafesleri inik magazaların v müsbet bir ehemmiyet aL lan müzakereler neyi göstermiş - kat, diğer taraftan İngiliz ye rif ediyordu. 
camekanlan arkasında, bin renk meaktadır. Bu hareketin şümu. tir? Fransız hükumetleri Sovyet 

Evveliı bütün memleketlerle 
te ve bin çeşit eşya göre çarpı - ıunu daha tam bir surette izah lngiliz - Fransız, Sovyet müza Rusya ile yapacakları ciddi bir ı ~ lh' · · · r- ı 1 o an su sıyasetımıze ve iş mü -
yor, uzums~ şey er, ~a~a:ıız o- etmek jçfn evvela. tnglıterenln kereleri şunu göstermiştir ki, n· mütıalcabil yardım paktmm, va. naseôeUerimizin tarsinine de • 
yuncaklar, bır çocuk gıbı ınsa - ve Fransanın mümessilleri ile gilterenin ve Fransanın, durum • ziyetlerinden de anla§ıldığı üze. vam etmek, 
nın içinde çılgın bir heves uyan- son aylar. zarfında Moskovada ları, çok bariz tezadlarla dolu - re, memleketimizi kuvvetlendır. S . .h 
dırıyordu. tal yapılan müzakereler üzerinde dur, mesinden endişe ediyorlar. lii. :rbanık~ale~ 1 uk·yaditı.ı !'Wunınak, 
Yalnız gazinolar, lokan ar, d kl ğ 1 b d f l d k b k. Ve il§ arını en narına yak 

haddinden fazla kalabalıktı. urma 1 rnı ca e er. Keyfiyeti sizin muhakemcnfae ra etmek azım ır i, u or. ' •w al k J h • 
ı b k . ... .. ... . maga. ı~ı o an arp müsebbip· 

Haik, kapılard!ıı·cadd~lere taş J Malı1n1ubuz oHluğu Uzere Av- ıra ıyorum. kular on!ar.dak1 ~ıg;rmula?aza- lerif\llı memleketimizin ihtilafla-
.... "', u•rrTu.Cı t.><&n~e&T.J .. ~r ~ nıJ ntıa--rltt'°"tceıı:~'• 

1

Jldi ş'J ?J1Q. IJ! taraftan Jnglltere ~ ~ftl'A, li.ıtin eııe~mJftir• w lngı~tere ra •ilrilklemelerine meydan ver. 
kaldrrımlarını geçıl~ez bır hale tckabil bir yardım misakı aktc. sa, Sovyet Rusyadan Lehistan ıle Fransanm i§aretlenyldhare..j 'in~ek. 
koym~şt~. H~r delı~ten radyo dilmesi hakkındaki Jngiliz - için tccavil7.e karşı yardım iste - ket eden Lehistanm\VaZıyeti~nJ .... 

~erle yolcunun pa - seslerı yuk~~ıyor; K~tence so - :'ransız . Sovyet müzakereleri diler, Sovyet Rusya, malt1m: oldu cak bu noktayı nazarC:Uin.mfoa. " Gör~1ors~~. ki, Stal.~ Yol -
Ilı ı tetkik etmek ıçın ~aklarını, ~u~ıka ko~un~a ta· daha Nisan ayından beri başla. ğu üzere İngiltere ve Fransanni lea . edilirse anlaşılabilir. ~: So\~~ı~~h~dı~ın ~ıgeı:. bü -
etrıur vardı. Zavallının lım yaparv gıbı, ahenksız bır vel- mıştı. buna muadil bir yardımda bulun ,mem c re ı3 mUnasebct-
U 'in', kontrol işi saat. veleye boguyordu. . . ması şartile bu isteği kabule a. • Sovyet • Alman Paktı lmni itiırsine taraftar olduğunu 
. On ikide aftflak kur - Bira bardaklarından taşan be- Doğrusunu söylemek ıcabe. d .d. . - 1 Sovyet - Alyman ademı· teca. söylilyordu. Fakat, aynı zaman. '"" ı · h k · · ı ilk ma e ı ı. Dıger taraftan aynı n. 

• yaz köpükler, günlerini gamsız derse ngllız ü umetın n giltere ve Fransa Sovyet Rusya vüz paktına geçiyorum. ~fl Staıin :Yoldaş, :memleketimi -
__ ._bu İ§ler, biraz intizam ve düşüncesiz geçirmek isteyen. teklifleri maJfım olduğu vechL • zi başka memleketlerle kendi 

Cereyan eder. Seyyah- . . . R k k kadm le kabulü tamamen fmkftnsız tarafından yapılacak asken yar- Sovyet Rusya ile j\Jmanya m"'"'aatleri ugrunv da. ı'htilA~ara lerın neşesıydı. en ren . . . . dımı kabulden katiyen imtina e- '4': cıu 
l'bk ol d" tuvaletlerı· mav·ı ve gu··neşlı se • teklıfler:il. Bu teklıricr bu gibı d Leh"st .1 . .. .. 

1 
arasındaki ademi 'tecaviiz:.-;:.Ltı sürü~lemek isteyen Jia..-n mil • sun ıye memur- • . en ı anı ı erı suruyor ar - f ~ -...JL "I::'· 

. aleden biner, yolcu .. manın altında, caddeleri bir ba - müsavat esasına mUstenıt tanh- dı. kararı Fransa ve ngiltere ile ya- .ı:K:"uipleri k~ısmda. teyakkuz tav 
%t bile olmadan vire ya. har gibi silslilyordu. Bir çok yer- hlltlerden tegafUl ediyordu. pılan askeri müzakerelerin, a- siyesinde bulunuyordu, 

)ltrıa yanaşınca, kolla - lerde, genç ve neşeli gruplara Bununla beraber Sovyet hU. Bu vaziyet. karşısında yardı • şılmaz noktai nazar ihtilafları Stalin Yolda,, SOvyet Ukranya 
a Sallaya çıkar gider- rasgeldik; milli kıyafetleriyle a. kfimeti müzakerata girmekten mın Sovyet R~sya tarafından lil- neticesinde bir çıkmaz& gir- ~ınr ~ptetmeğe matuf olan Al-

~t ve siyaset budur. km akın şehre inen güz.el köylil imtina etmemiş ve lıilnıuknbele zumu olmadıgı halde ve zorla · · ··ı k 'tt·ı..• '.l!J man plaDları Jıakkmd& lnofüz 
k b . . . ~ • mesını mu ea ıp ı ınaz ew _. ... e:ı ' 

~ da tamam üç saat, kadınlar gördük. Otobüsleri dol • tekliflerini derme .. ·aıı c'·ıemiş_ a ul ettınlerek peşınen teklü · t" B ·· k 1 .. t Fri.Dsız ve şim:ıli '.Amerika mat ,, ., . . mış ır. u muza ere er mu e- • 
.. ı alır gibi salonun duran genç kızların hep bir ağız- u. lngilt<.>re ve Fransa bükü. edılmesı şartile mütekabil yar - kabil yardım aktın · buatI tarafından koparılan gü .. 
otııı _ _, be ·· 1 clikl · ·111· havalar dı d b J J k b·1· d P m.ımzasm Laıt·· ·· · u;ı.,;ı .. •• "' 
d ~e kledik: Sıcak dan soy e erı mı _ • metlerinin Sovyet !::lrlfğine kar- m a u unu ması mu a ı ın e ·· •t t • _ı..• 1 · ı ·..ı:v .ı.w unun ıç ,.y_.u.ı.u•U ortaya.ıvura· Uk rd N - • umı e mıye mana o ma\11 • . 

ı..._ -·, helak olduk... bire çok munis geliyo u. ag - sr olan gayri dostane siyasetle- askerı yardım garantisi verir • .. d .... d Ih • rıi.k"'o zaman şöyle ôiyordu: 
'wtrı.p d h ki · de ruhu · . - goster ıgın en su u temın ve . : · ,_. . eıt.._ • anyası glıya bi2 melerin e ve a en enn • . rlnln mecrasını Sovyet Rusya ken dıger taraftan bu yardımla. Al .

1 
So R · li Bu.13Uphelieatanm ~edefı 

· ~kt· J t b ld h • l"ne dokunan bır · .. manya ı e vyet usya ara;; ·So · tih dm ı.:: '"l lr ı. san u an, o- muzun assas .e 1 Jle mUsarnt esasına mlistenit rını endırekt tecavuz ba.kımmdan da b. h hdidi • be İ :vyet ıt m gazaunu .n. -
• .-.... 'ti için yer ayrılması tesir vardı; akisleri _kulaklarmır. taahh utıer şeraiti dahilinde cld- öyle ihtirazi kayıtlarla mu.kay: .. sın k 1.r. aı;: t~ • ~! 

1 
rtahra manyaya. karşx tahrik ~tmeıc, ha. 

·"'- a bildirilmişti; ayrıca r.a hiç yabancı gelmıyordu. Ne • dl muza kerelere doğru nnf su· yet tutuyorlardı ki, bu ihtirazf Jetme bıçıln ş da..ım an a
1
r .u: vayı ifsat~ sebebsiz yere Al -

l-"• l>akın d t ı f bak k ı·şı·tsek her yer- unup u unma ıgr mese esını ·ı b. ihtil:.e dan ~llıi a e e on pa - reye sa • ne 1 rette değiştirmelerinin nıUşkUl kayıtlar o yardımı tamamen ha- d.. .. J"k _ _ı ~_ı·k P'~ manya ı e ır ö.A.a mey ver 
· le harç kesilmişti. de ve her şeyde, şarkın ruhu, olduğunu nazarı itibare almak. yati bir mahiyete sokabilir ve v Ufuln~letmez_ 11 C'OFemezaıb. --:i inek)olmasI ihtimali vardır. 

"-... letasyonunda karşımı - .,arkın zevki yaşıyordu. Ya. P.ıla .. - So t R be ger ngı ere ı e ransa unu Stalin Yoldaş görüyorsunuz 
·~Ur :t ta idik. Bununla beraber lngi. vye usyayı. yar~ımı . rta . nazarı itibare almak istemivor- k" Al ·1 So' t R 
t . ~ıktı; yardım şöyle nnın şekli, kadınlarının gıyınışı, liz _ Fransız - Sovyct müzakere- raf etmek ve onu mütecavız kar 

1 
. . . ... : . ı, manya ı e vyc usyayı 

~ ~ıcı başına otuz zabit yaşayış tarzları, hep şark ve _hep . dört a devam etti ve mU- şısında yalnız oırakmak için bun .ar. ıdiy~e _hu onl~rın ~ılecegı bır biribirine düşürmek isteyen ia.r-
. d~~~§er ley para alındı. şarklıydı. Yeni neslin çehresın - Jerı Y • lara vukuft ve kati birer mania ıştı. Bızım vazıfemız Sovyet bi Avrupa politikacılarının en -
~~k· de, yeni peyda olmıya başlıyan teaddit mesclclerın tarnzzuhuna verebilirdi. milletinin menfaatlerini Sovyet trikalarım'açığa wrarak•h~efe 
~:~ Yer bulma hakkı! .• çizrriJcr, gece ış1ğmda taze gö · imkfm verdi. Keza bu mUzake- sosyalist cumhuriyetleri ittiha- varmışıtr. 
~-detnek? Trende yer rü;mck için makyajı andırıyor- rat lnglliz n F:a.nsız mümessil. Bu, ''Mütekabil yardım paktı- dınrn menfaatlerini düşünmeIC. l'asdik etmek lazımdır ki, 
~l k kumpanyasının va du. Ierine bcynelm.ılel işlerde Sov~ nı az çok örtülü bir aldatma pak- ti. Kaldı ki biz Sovyet Rusya; meırileketimizde basit görüşlü 

___ ..,. ..... !ni ?. Aradan tamam yirmi beş sene yet Rusyanın cıddi surette hesa tından tefrik edebilir misiniz?,, menfaatlerinin diğer memleket. faşist alPyhtan hareketlerden hoş 
· ! .. O yalnız bilet sa - geçti; ne Romanya ve ne Roman- ba katılması JUzumunu anlaL Fazla olarak bir taraftan İn · lerdeki milletlerin hayati men. lanan ve düşmanlarımızın bu 
~on alırmış!.. yalılar. bana, yabancı hissi ver. mış oldu. giltere ve fransa, mütekabil yar faatleriyle alakadar olduğuna tahriki amiz faaliyetini un.utan 

de mediler; biz onlara çok bcnz.edik; Fakat bu mUznkereler, aşıl- dım paktı hakkındaki müzakere - katiyen kani bulunuyoruz. Fa. bazı miyop kimseler bulunuyor -
~~lece a~ı?'1 yer bu~ onlar da bana, bire benzemiye manialarla karşılaşmıştır. ferin ehemmiyetini tebarüz etti · kat bu meselenin yalnız bir cep!' du. 
~~i::~y~;1ek her çalışıyor gibi geldiler... ;a:d. dersiniz ki, asıl mühim rerek Sovyet Rusyadan bu iş için hesinden ibarettir. Stalillı Yoldaş, )?u vaziyeti na· 

• böyıeı t~· • r * * * la ır ~ta hak projesinin fil:ln en ciddi ihtimamı ve pakt mü - So Al d . zarı itibara alarak daha o za -
t ....ıı· ••• .LStınıze ge ır. 0 an no h t zakerelerini en abuk bir netice vyet - man 8 emı teca- mandan Almanya ile Sov.vet Rus 

ı., - ""'ln 1kiyi yirmi dakika geçe Kös · falan hükümleri YC'\'a u - ·· k t lab"I · -"' .__._"il' 11Ahl ••• • veya ' 'I bahso ye bağlanmasını ıstediler Diüer vuz pa tının mevcu 0 1 mesı ya arasında gayrı hasmaiıc daha 
ve., .. Allahtan olacak ten.ceden hare.:Cet ediyoruz. Bizi addcsi değildi."' cnuu · • · 0 

• • d·w b" h l" dah t h d başka ı·yı· komşu}··,.: miln''"'"'bet. nı • h" di taraftan yine kendileri bu müzn ıçın ıger ır a ın a a a • UA ~ 
~--- 8onra hı·ç bı"r yerde Bu""krcşe go··tü·recek olan Rumen ı şe,·ler < daha mu ım · d.. t · ı· ı· d Al 
ı.~ · an " - kereleri icap eden salahiyetleri us e mesı azı?1~e ı-y_or u.. • lerinin vücut :bulması imkanını 

.... ,...~ ..... llrlariyla karşılaşma. - katarındayız. Büyük Avrupa is- Tecavüze karşı mütekabil haiz olmıyan ikinci derecede şa- manyanın hancı sıyasetınde ileri sürmüştü. Şimdi görülüyor 
l' eki biletlerle Rosto - tasyonı~:ın.da kampa~a çalmak yardım paktının akdi ancak f n_ hıslara tevdi ederek azami yavaş Sovyet ittihadı ile iyi komşuluk ki, Stalin Yoldaşın bu beyanatı 

1-..'t ~a muhtaç olma.. adet degıldır. Tren, yuzlerle yol - gilterenin, Frnnsanın ve Sovyct lık ve tamamen lakayt bir vazi • müna~~betleri tesisine ?o.ğru bir Almanyada umumiyet itibarile 
~J> at seyahat ettik ..• cuyu getirir; istasyonun rı~~ı · lttlhadının mutaarrızın tecavll- yet aldılar. Şu kaclannı söyliye - temayul husule gelme~u lazımdı. gereği gibi anlaşılmış vc'ı>un.tar· 

Wl! ... r.. .~Yası, bileti satınca- mına bırakır· oradan gene yuz • bi 1 . . . . 1 . . B ·k· · t k da Al • 
1ı..-_ ~ •• ' d k"k hulUI zUne karşı askert bazı tcd r er bılırım kı, ngılız ve Fransız as. u ı ıncı şar arşısın ve - dan pratik neticeler çıkanlmı~ -
~ı Çev~JUyor; onda~ le~ce yolcu alır; a ıŞaaskı 

1 1 
lttihazmda mutabık kalmaları keri heyetleri, muayeyn salibi - man hükumetinin harici sıya. tır. 

ırıp bakmıyor bı edınce hareket eder. r ı ann, . . . • • · So R ·ı la 
A k t k dık takdirind<' bir nıAnayı haiz ola· yetlerı ve herhan,gı bır asken an setını vyet usya ı e o n Sovyet - Alman ademi tecavüz 
vnıpada srk sı ren açır - h · ı ·· be J • • 1 h d .. i • • • 

~~ı:eketine iki saat var. 
l'i dolaşmak istediler;"' 

lannın sebebi budur. bilir. !aşmayı imza hakkını ~z o _mı- munase t erının ısa rna og- paktının mzası Stalin Yoldaşm 
B d l"b .. l İstasyon Binaenaleyh bir müddet Mos • yarak Moskovaya gclmışlerdı. ru değiştirmek yol unda hir ar- tarihi tahmininiıı parlak.blT 11e -

ura a f~;m~y ;i·· incide) kovada yalıuz siyasi değil, aynı Dahası )var, İngiliz askeri il:ıe- zu gösterdiğini açıkça gördüğü!- kilde tahakkukuna delildir. 
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Muaşeret adabına 
ait bir incelik 
Şimdiki lngilterenin Kraliçe 

Viktorya devrindeki İngiltere • 
den çok farkı vardır. 1863 sene. 

SARI" -
Ye akşam, güneş ufukta kr. 

zıı .aıevler yaratırken kuman_ 
danları ile on kişi eden feda
kA.rlar gurubu birbirlerinin eL 
!erini sıkıp şans temenni ettik. 
ten sonra, Almanlar tarafından 
ateşe verilmiş olan Vianden 'nin 
üzerindeki 460 ve 482 rakımlı 
tepelerin arkasında ytirtlmeğe 
başladılar. 

hendeklere yaslanarak, çam ~inde Londrada n~şredile~ .bir Kadınlar sabırsızlanıyorlardı. 1 · ··••••· • ··•••• ... ...,.._ ............ .._.., ........ 
dallarını açarak, bir kedi gibi ada~ı muaşeret kıtabı elımıze Tuti alacağı gümüş paralar, Lo- v azan f r 1 e" 
yerlerde sürünerek hedeflerine geçtı. Orada çok ~yanı dikkat tus da yeni bir şeyle karşı1aşa. j veVıır 
yaklaşıyorlardı. Bir duraklama b~r fıkra var. Kitabın muharriri cağı, kendisini eğlendirecek yeni ' 'tıht'I mukötotuıı kt1Wf/flf, i ' H of 
yaptıkları anda MUlft.zım l''or. hır kadındır. lsmi Lady Gough yeni şeyler işiteceği için, işin bir Pearf Buck ı 'b r ah 1 m 

olan bu Aristokrat kadın muhar an evvel olup bitmesini istiyor _ * 66 . A. k ı . , .......... _.. .... ._ ..... ""'' ..... - Dinleyin!. rır rısto rasiye mensup bir ka. ardı. Fakat Vang Lung: 
tas: 

D d
· 1 Et f t 

1 
dmm kütüphanesindeki kitapla. -Hayır, oğlan benim oğlum.. Çocuk etrafına bakındı, eğer 1 

e ı. ra ına op anan as_ -· . cevap vermezse babasının kendi- p 
kerler biraz gerilerinde sağ ta. r~ sıralarken ne gibi kaidelere Bekleyecegım dıyerek odadan dı- sini boğacağını anlayarak, çare. l 
rafta. hafif bir musiki şeklinde rıayet etm_esi Jazımgeleceğini şanya ~ıktı. .. .. _ . siz kalıp anlattı: 

Cenup, şark istikametinden 
top sesleri geliyordu. Fransız 

mrntakaları ve Fransız zabitle_ 
ri tarafından kumanda edil
mekte olan gönüJlU Lüksem.. 
burg kuvvetleri Sur lrmağı bo_ 
yunca Raysdrof ,.e Ehternah'da 
Almanlar ile döğUşüyorlardı 

demek. Dikkatle bakıldılı za. 
manlarda uzaklarda şarap.nelle
ı-in patlamakta olduğu tefrik o. 
lunabilirdi. 

sa - b' lt . "tt·ı p· !anlatarak dıyor ki: Ve eger buyuk oglu bır şafak gır ır mırr ı ışı ı er.. ıyer d kt· . k .. .. . - Ağabeyim, topu topu üç ge. , 
Çavuş: - Ka m muharrirler ile er. va ı şarap ıçme ten yuzu gözü d d k ld N 

kek muharrirlerin eserleri bir kıpkırmızı ve yanarak, ayaklan ce rşan a. a. ı. ı. e yapar, ne ı 
eder bilmem. Bildiğim bir şey 

- Almanlar şarkı söylüyor tek srra ve raf üzerinde biribı·r1•• dolaşıp, nefesi kokarak eve gel-

Mülrtzım Fortas vaziyeti teL 
kik ettikten sonra, Pier Domon. 
joya: 

- İlk hendeğe kadar yaya O

larak· gidebiliriz, ondan sonra 
hendek düşüyor, oyuklar baş. 
!ar.. Şarapneller buraları bir 
hayli döğmüş olduğu için arazi 
gayri muntazamdır. 

olmalılar .. 
MUlA.zım Fortas: 
- Şarkr mı söylüyorlar? 

Bütuıı kalpler sevinçle çarpı_ 
yordu. Çtinkil ilk Alman lıattmı 
bu şekilde atlamış oluyorlardı. 
Mülbım Fortas alçak sesle: 

- Almanlann diğer siperleıi 
daha sağ tarafta bulunmakta
dır. Hendekte yolumuza deYam 
edelim. Eski şato seviyesine gel. 
diğimiz zaman Nikolosberg'e 
giden bir patikaya tesad uf ede. 
ceğiz. Kim bilir esrarengiz ba_ 
tarya belki de bu büytik çukur. 
lardan biri içine gizlenmiştir. 

İhtimal orman ile kayalık ara. Pier Çavuş hayret etmişti; 

MülAzımma: sında nıuttasıl yer değiştirerek 
~ Fakat siz bunları nereden yerini belli etmektek kurtul. 

hiliyorsunuz? diye sordu. maktadır. Ben memleketin bu 
- Oraya kadar giderek vazL köşesini en ufak yerine kadar 

yeti tetkik ettim. Şimdi ilk hen_ tamamen biliyorum. Geçen se. 
ılekten sonra sola döneceğiz. ne tatil ay1arımda burada 

On iki kişinin de silft.hlarr o- kamp kurmuş, köşeyi bucağı 

ınuzlarında idi. Vaziyet her ne altUst ' etmiştim. Bu toprakla
ulursa olsun ateş etmemek em. rm bllmetliğim bir kanş yeri 
ı·Ini almışlardı. Eğer düşman a. yoktur. 
eş ederse bu takdirde yere dü. 

.~ üP. ölmüş gibi yapacaklardı. Dedi, ve gecenin karanlığı i. 
:ilcut vücuda çarpışmaları iça- çinde arslan yürüyüşüne devam 
.ıettiği takdirde süngU talrnc:ık. ~tti. On iki nefer onu takip edL 
.ardı, artık süngülerinin ucuy_ yorlardı. Bu şekilde tam bir 
ı, rllptik, yumruk, tekme ile saat muttasıl yUrüdUler. Bir 

,ıöiuşecekler, fakat hiç ses cı. hayli ilerl ediler . . IJiç ı.:inıseye 
rastlamamışlardı. Yalnızca ara 

ılan ibaretti. 
.~ armıyacaklardı. Talimat bun

srra. rastladıkları Alman asker. 
!erinin şarapneller ile tele! olGavetle kolay bir yürllyüşle 

o; abu~ak hendeğe gelmişlerdi. muş cesetleri biran için onlan 
~)nde giden mtildzim ve çavu •. tirklitl.iyordu. 

' Un a.rkasmdan on bir nefer de Fakat MülA.zım Fortas bir. 
•:abucak yoldan hendeğe atla_ denblre durdu ve eğilerek vUcu
.ruşlardı. Lük Demonjo onbaşı dunu sakladı, Çavuş ile iki k c lL 
:alnız baı;ıua geri nöbetçiliği me konuştu, bu sözleri kimse 
raı>ıyordu. duymamış, fakat mA.nasını her-

Gece tek tük yıldızlar ile an_ kes anlamış':.ı. Çünkü muhave. 
l' ak aydanlanmıştı. Bllyük bir reye mevzu olan şeyi hepsi de 
..:essizlik i<;inde şayanı hayret görmtişle- .:i. 
bir sli rıı tıe ilerliyen askerler (Daha var) 

va.rsa, o da yeğeniniz amcanın 
ne karışık bir halde bulundurul. meseydi Vang Lung şunu bunu oğlu ile geceleri sokağa çıktığı.. 
mamalıdır. Megw er ki erkek bı·r düşünerek günlerc.e bekleyecekti. d 

V L ır. 
muharrirle kadın bir muharrir "ang ung oğlunun avluda a- Bunun üzerin.?, Vang Lung, ço. 
biribirinin zevc ve zevcesi ola yagı takılarak yere kapaklandı - - . . k 

· · " d d K" ld ~ c~g~n ensesı.nı ~ avramış olan I 
Aralarında nikah rabıtası olma- gmı ·. u.y u. ım 0 ugunu anla. ehm gevşettı, oglunu bir ta. 
yan erkek ve kadın muharrirle- ~ ıçın hemen dışarıya fırladı. rafa iterek fırlattı. Doğru amca. 
rin kitapları ayn ayrı sıra ve raf. Oğba lan h~~~lanmd kıştı. Üs~elik ba. sınm odasına gitti; ve or::ı.da am-
ıa ·· · d 1 tı" ·ı ı·d· •• smm onun e ustu. Zıra, ken. r uzerın e yer eş n me ı ır . . . . casmın oğlunu, tıpkı oğlu gibi 
-------------·- dilennın ekşıterek yaptıkları, u-

v k t K 
·ı çuk, hafif pirinç şarabından baş_ şaraptan yüzü gözü kızarmış, fa_ 1 a 1 1 apevı ıtat muvazenesini kaybetmemiş 

kasma alışık değildi. Delikanlı bir halde buldu. Zira delikanlı, 
Dün ve yarın tercü- kusarak bir köpek gibi yere YI- Vang Lullg'Un oğlundan daha 1 

kıldı, kaldı. 

me ku··ıı ı·yat ı V L .. k .. O 1 , yaşlı idi, ve bu gibi alemlere a. 1 

No. 

31 

32 

31-40 4 CÜ serı 

Rasin külliyatı 1 V 
Metafizik 

33 bkenaer 
34 Kadın ve sosyali.mı 
35 Demakrit 

36 Dinler tarihi 
37 Filazafi ve sanat 

Etika 38 

Ege Tiyatrosu Tcm-.illui 

ang ung ur t.u. . _an a ses. 
lendi. İkisi birlikte oğlanı kal- !ışıktı. 1 

K.r Vang Lung a.rr.ca.smın oğlu . 
60 dırdılar. O.lan oğlunun yüzünü nun yüzüne bağırdı: 

1 gözünü yık•dı ve kendi odasın . 
40 - Oğlumu nereye götürdün?. 1 
60 daki karyolaya yatırdı. Daha üs. Delikanlı Van.g Lung'a alay 

100 tilnü örtmeden c:ocuk ölil gibi a. ederek baktı ve: ı 

2~ ğrr bir uykuya daldı ve babasrnın _Bizim yeğen zadenin rehbe. 
12~ sorduğu şeylere cevap veremedi. re ihtiyacı yok .. O kendi başına 1 
.. 0 Bunun üz.erine, Vang Lung iki 
... k k • - pek ala gidebilir! .. dedi. 

100 er e çocugu bir arada yattığı 
odaya gitti. Küçük oğlan esne.. Fakat Vang Lung sözünü tek. 

rar etti. Kendi kendisine, mekte, gerinmekte, •ve mektebe 
3 Eyl(ıl Parnr günü gi.inclii;ı; 

1'skiiıhır ln~irnlı bnlv"es indc 
::mmÇURE 

- Şurada, şu dakikada, bu küs götürmek üz.ere kitaplarını dört. 
tah, şebele suratlı oğlanı, amca. 

köşe bir beze sarnızkta idi. Vang mm oğlu olacak bu herifi öldür-
Lung, ona: k , .. ~... d -·ıı d 

~k~aını Yeni şehir Cnınhuriyet bah. 
çesinrlc Doihı Spor kliibli menfaatim• 

LOJütı;~ ZADE 
. lfiçe T'erırı•f l·arurlt,,( 

Alemdar ~•nemast 
ARTiST AŞKI 
Kara Korsan 

••1ımııam .......... 

- Dün gece ağabeyin seninle me ~n egı ··· iye düşiindU. 
Sonra korkunç bir sesle bağırdı: 

birlikte yatakta yatmadı mr? di- _ Bu gece oğlum nerelerde 
ye sordu. idi? .. 
Oğlan istemiyerek cevap ver. 

di; O zaman ,delikanlı, Vang Lun. 

H 
, gun sesinin dehşetinden korktu 

- ayır . .. 1 , i ı:..- .• ı..-......ı:ı....ı.,l< .. ı ..... , · d. 
Ç k k ı.:.~ "} b k a' "B' ,.., ' 1-'rmı--.&u"t§VLLlJrındl)lere lll ıre. ocu or"ı.ı ı e a ıyor ~· u. 1 .. 

L 
rt b- f r• ....... o .... t--a ~ .. lo:>tc.m::r; r ... ı. ··-

nu gören Van.g ung se ır a. va.p .verdi: 
vırla oğluna bağirdı: _ Bir zamanla: büyük eve ait 

- Nereye gitmişti?.. olan avluda oturan orospunun e. 
Oğlan cevap vermeyince de, ed' vinde idi.. d ı. 

- - ensesinden yakaladı ve tartak. Vang Lung bunu işitince derin 
••••••••••••~ lıyarak bağırdı: bir ah çekti. Zira bu orospu bir Her Mı.f ta bir §aheser . 

hazırıayan 1 -:-, Söyle bakayım ıt yavrusu çok erkeklerin tanıdığı, ve avam 

LALE 
1 senı ... tabaka.sile fakirlerin gittiği bir 
1 Küçük oğlan korı1:muştu. Hıç.. '(adındı. Çünk;.i kadın, çoktan · ı kıra hıçkıra ağlaır.aya, ve arada ~ençliğini kaybetmiş.ti ve az. bir 
j sırada da kesik kesik anlatmaya ;>ara mukabilinde kedisini bolca 

Bugüne kadar yapılan Türk- başladı: vermeğe hazır bulunuyordu. 
çe filimlerin en güzeli olan - Ağabeyim.. Babama sakın 

Keşif Alayı 

zerine alır. 
,,,,ıı 

1 ür~·ful'fun hn poıtn 1 
111

• 

y Al\/ r tJ abont v111~,,~ 
ı\dres detıştır11>1 

~5 Luruşıor~ 
lLAN ocntr 

l'icareı illntarınıo ~~ 
~alırı sondıin ıltb'1 rtP 

1
,,J• 

raııırınrla 4U; h: sıırf• ııd' 
ı.:uru~; dörduncO ı•Y 

·•· Dl 
rkıııcı •e üçiıncüdt '" 5 

·et' 
t; başlık yan> ke9n ~ 
dır. ' 'tt 

Uuyük. '°il de,,ııııı. ~ (g 
r~ııl'1ı ılan vereoıer• ~ı ı~ 'Ur 
ındırmeler yapılır. ıte~~o 
rırr sontrm • sattrt 30 ~1ıı( 
rlCARI M.,HJvETff ~~~ ' 111 

K c: ç l' K u.J...Nl-· ı} tc 
fil ~ 

fiıt defa 30 1 ki ıftl 1~ " a 
defası 6.5, dO;t del••' l'' hir 
defa!lt ıoo ı.:unıştu•· f sı td 
ılin •erenJerıo bir dt 1ııJ•~ ~ ~I 
vadır. Uôrl satın i~çtPıı''~ (l 

!:~l•(l;:,~~~lan b~e ı.urı a~'[J !ü 
"um uem cogru~11 ~t~ı ~ '' 
u ı.endı ıt.lare yerınJe. 1 'f hu 
kara caddesinde v•~ ı~ :r 
•llında KE~1Aı.Ev"'io llıı 
ilan liurosu eh}·le 11 ! ) 
eıler < /111ronun teltl0"

11 lıi 

ı 

Bu evin ağır kapılar~v 

8 SAKARYA S
• Türkçe şaheserini 

?- ugün ınemasında -· gösteriyor. 
1 İlaveten : 

bir şey söyleyeyim deme .. Yoksa 
1 seni çimdikle ve kızgın ile yakar. 
1 dağlarım .. diye beni korkuttu. E
ğer ağzını açmazsan s a n a 
mangır veririm.. dedi. 

Yemeği beklemiyerek evden 
çıktı, tarlalarından vurdu. Ve bi. 
rinci defa olaral: ta. oğlunun 

kendisine v~diği üzüntü, dertten 
topraklarında nelerin bittiğini, 
yetiştiğini görmedi. Başakların 
nasıl dopdolu oiduklarmı farket
ınedi. Gözlerini kendi içine çev -
rili olarak yürüdü, kasabanın 

etrafında.ki kapıdan geçti ve bir 
zaman büyük olan eve vardı. 

dma kadar açık bulu.n t~ 
kimse de onlan de~·~~ 
teşeleri Ur.erinde do11?, 111erıJ 
patmıyordu. Zira o gtı ırer' 
raya her kim isterse ~ ed 
bilirdi, Vang Lung da~ 
di. A Ylularda ve o~ 1i 
odada bir a.vam aileS~ ~Jllf 
re, buraları kirala.m1; ·d~ 
tabakası ile dopdohl .

1 
'1 

pislikten ahıra den~~~. 
ağır kokuyordu. -go ~ 
çam ağaçları yıkılnıı.Ş• ,f 
miş olanlar da kurtlııı ,J 

1 DOR~ güze~~~·~ - ~ Ga~·q·;teM; k;;SI ~ z:.~~a ı~:;:r•ları 
1 
Orn1anlar Perısı ~Hareketli ve kuvvetli bir film. ı P Bugün saat 11 ve 1 de > Halk matineleri 

....----• ve TRAKYA MANEVRALARI • ---.;: 
AArtsn-•- , _.....,. - - - - - - ..-. ....... ~ •. __ .,6;ar- - ,.....,..lıSI~ ,...,,.,..-~ ... ~~ ..... ""'""'~. 

Bundan sonra Le Mestriye 

1 
Bunu duyan Vang Lung ken ~ 

dinden g~er gibi oldu ve haykır
dı: 

- Neyi söylemiyecekmişsin, 
geberesi çocuk? .. 

TUNA KIZI 
7 

· .endisine, hatırına gelen te
ferrüatı nakletmesini istedi. 

'."" akat Bayan Lukasın bikliği 
r ;:y]er pek ehemmiyetsiz idi. 
Yabancı diplomat altmış yaşla
rında bir adam idi. Saçı azdı. 
kırarmış kısa bıyıklan vardı. Proni sokağına geldikleri za- tamr.:iığı, fakat gördüğü zaman detektif ihtirası uyanmıştı. Ö. 
.:açları alabros kesilmişti. Bur. man Pol T avereskonun eşyala. gönlüne pek yakın duyduğu nünde meçhulleri keşfetmek is
nu büyük ve eğri idi. Bunları rı hazırlanmış bir halde idi. Le Domnikaya karşı birdenbire ga- tiyordu. 
~nlattıktan sonra Bayan Lukas: Mestriye Preslesde tuttuğu not. rip bir alaka uyanmıştı. Bu kı- - Pol, pekala. Geleceğim. 

--- Ah, dedi, bu adam da ke. larr burada kendisine verdi; ve 
1 
zm saf alnı altında acaba ne Beraber gidelim." 

limelerde ( R) harflerini Dom- nasıl hareket etmesi lazımgel. I gibi şeyler saklı idi? Acaba ken. Dedi. Akşam olunca iki arka
n ika gibi, hatta daha ziyade ağ. eliği hakkında tavsiyelerde bu. 1 disini karıran adam ile müşte. daş Biy;uiç istikametinde trenle 
zmda kaybediyordu." lundu. Fakat ıstırap içinde olan 

1 
re!.. olarak hareket etmemi§ mi hareket ettiler. 

Bunları Le Mestriye elindeki Pol bu sözleri sanki duymamış idi? ı • :ıf. :ıt. 
not defterine işaret etti. gibi duruyordu. Birdenbire: j Bu Mejesko denilen adamın GencJer Miramar oteline var-

- Demek bu adamda Ru. - Jan, dedi, sen de benimle nıetdebe gelişi gaıip bit tesa • dıkları zaman T avere.sko henüz 
men telaffuzu vardı. Öyle mi? beraber geleceksin. Sen bu i~i düf e~eri olarak kczm babası uykuda bulunuyordu. Haber 

- Evet, kat'i olarak emt. hahama benden daha iyi anla. Biya: içe hareket ~ttiği güne getiren oda hizmetçisine: 
nim. tırsm." rastgeliyordu. Bunun manası j - Oğlumu c_:ağıt, yukarıya 

Bundan sonra Jan ile Pol bu 1 - Yaru, sen deli misin? ne obbilirdi? gelsin." 
k1z kacırma hadisesinin son de- Fakat Pol bunu dinlemedi. Düne kadar hic. bir seyden Dedi. Fakat Pol yanında Le 
recede. gizli tutulmasını tekrar S.»zi.inde te-krar ısrar gösterdi. zevk almayan, bütün RÜ.nlerini Mestriye olduğu halde odasına 
rica ederek ayrıldılar. Kollejde Kend:s;ni fevkalade yalnız his. 

1 
boşluk içnide geçiren bu genç çıkınca birl\Z hayret eder gibi 

olan herkes Domnikayı babası se(liyordu. Tan ise tereddüt İ<'in. birdenbire hayatının bir hedefe oldu. Pol bunu d:!rhal hissettiği 
yanma ıritmiş ~iyııe bilecekler- de idi. Hakikaten .Tan birlikte~ dovru teveccüh ettiğini görüyor ic;in iz::. hat verdi: 
di. gidecek olursa belki arkadasına idi. Böyle esrarengiz hir işe kl'. 1 - Baba, Jan başımıza pelen 
Hadi~ gayet mühim bir sır iyi bir hizmette bulunabilirdi. 'nşmış olmakta garip bir zevk felaketli i~t:~ bana bir hayli 

olarak gizlenecekti. Bund<rn başka şimdiye kadar az buluyordu. içinde adeta bir yardım etti. Ben adeta dü,üne. 

--'- lr' }lS. 
tutmuş, avlula~ı ··ıet ı 

mez bir haldeyim... se, tıka basa süprunttJ 
O Yakit Le Mestriye Bay Ta. tı. 111 

,•ereskoyu meseleden habe.rdar Fakat Vang Lung ~1~ 1 

etti. Taveresko iptida hiddetlen- birisini görmedi. fllc edi: 
di: swıda durdu ve sesl~ııilt~ 

- Bu kollejin direktrisi deli - Orospu Y311( 

midir l Benim kızımı ilk rastge. nerede?·· Jt)
1 

. 1 ~ . . sJ<ef1l 
len bir adamın eline nasıl olmus l ç ayaklı hır 1 b3~ 
da teslim etmis?" . , muş, bir ayakkabı ta dJtl' 

D d. ~ makla meşgul bir k8 ,~ 

So
e ı. h 1. .. kaldırdı avluya açıiaJ'l: ft 
nra yavaş yavaş a l su., 1 rd b" . . . t ettı 1 .. b d L l b. a an ırını ışare 11 

k~met ul u: ukasm nası ır erkekler tarafından ll>,ı~ 
hısle kızını yabancı a<lama tes. b" k k 1 f..I°llı 1' r ·~· . 1 d y ı b. ır c;o ere er m ldıJ· 
ım ~th~~~ ~nha ı. a btz kır gibi tekrar işine kOyıı f 
şeyd en5ahısını d.ay

1 
rette k d: ~- Vang Lung bu k8pı ce'-tf 

yor u: te ıp omat en sı- durdu. Hırçın bir seS 
nin bütün hayatını yakmdan bi. di: ~
liyordu, Proni sokağında olup _ Haydi defol a.tl1)C~P 
biten h~r şe?'.'d.~~- onun maluma. ışım bitti artık .. · 'lJY:ce 
tı oldu~u goruluyordu. .. yorum. Zira bütün g 

- Bu nasıl olabilirdi? yorum... •illt 
Bu sırada elirıde not defterini Fakat Vang Lu.~f; Y

1
&: 

tutan Le Mcstriye kızı alro gö. \'Urdu. Ses yine y::.k5t 
türen adamın !'4hsı hakkında - Kim o?.. ve~ 
tafsilat verdi: O za.man Ta ve. Vang Lung cevap 111e 
resko..,ıın hi<:: süohesi kalmatlı: 1 yine kapıyı yumrukl~tlf.'4 

- Pol, bu bi.,.;m yiğendir. Bu vam etti. Zira. ne 0 wıi.:! 
işi ,.an""' "~nr." j i~eriye girmeğe aı:ıne &il 

Dedi. Pol ba~mı kaldırdı: hayet yerde ayaklarırı 
( DahQ var) ( J.D<ı 1'1("<1) • 



• 

Lehistanın tarihi Paris elçimiz 
meçhul asker abidesine 

bir çelenk koydu 
Kuruluşundan bugüne kadar Fransız 
Leh mili.eti bür-ı dün 

lzmirde Bayan Zübeydenin 
kabrı tamamlandı 

Milli Ş9fin doğduğu 

riyeti ·için nasıl : 
mücadele etti 

men bu şiddetli siyasete mu.ka -
vemet edemiyorlardı. 

Lehistan Fransa ve Türkiye • 
den yardım istedi. Fransa birkaç 
zabit göndermişti. Türkiye, Rus 
yaya gönderdiği bir oltimatoin • 
da. Lebistanın tahliyesini tale • 
betti. Red evabı alması üzerine 
Rusyaya harb açıldı. Fakat bu 
harb I.chisfanla Türkiyenin mağ 
lubiyetile neticelendi. 1733 yılın 
da Rusya, Prusya ve Avusturya 
ı~evletlerl Lehistanı aralarında. 

~ 
taksim ettiler. Lehistamn muka.-

rt• vemeti üzerine Rusya 60,000 ki .. 
~~JI şilik bir ordu ile Lehistanı istila 
~t etti ve 1892 - 1895 de ikinci ve 

J Uçtinctl defa Lehistan üç devlet 
,,,,,, arasında talcsim edildi. 

ıiıı:,~ Ne·tidrckşiu idi:i BuPrusg UeyaNyiayemBue: Memleketimizi Fransatia temsil edece]( olan yeni büyük 
13ugilnk.iL Lehistanın 1ıdmisi ar!\.sı.ı a araz • o • F R • · h 'ti .. 

~ 
Pilssutski ı1e Plıkaya kadar olan saha Avt\tl 1 elçi.rniı Behiç Erkinin beransız • e.k:cR1. udh"" 1 

.. k•hr~e: 
l' turvaya ve v~rşo".ı ile birlikte ıini takdim ettiğini h~ r vemıı§dtı _,':!mık e -~~u e çuntzı 

.,o ~ .arih, Leh milletinin bir İslav •er~ kalan kısım fUJ"'yıı.ya kalı. mera.simden aonra Elıze sa?'~ an ~?'ar en ~oruy~rsun~. 
ııı; b h~esind:-n \(kut bulduğunu ka- ~:ırdu. Parla, 2 (A.A.J ~ !iırki.ye ıefın 8. Behiç Erkin bu sa .. 
'''dı d ~ ediyor. Fakat bu milletin meb . NAPOLYON VE LEHlSTAN hah Meçhul Asker abıdesme bır çelenk koymuıtur. 
Y1' ,., cı gene tarihin karan~ıkları irin-
~ı 11c k :s Taksimden sonra b~ok LehlJ. • 
ı' ayboI:nuştur. ıer Fransaya iltica ettiler. Na • Satılacak işler yalnız Amerıkada mı olur? 

Lehista..,rn ilk hükümdarı Piya. d h b 
1 ~t ~ülalesinden Miçislavdır ve polyonun eınri altın a ar et .. 

.rı (96o 96 ıı 1 t mek üzere bir lejyon teşkil etti-,, - 2) yı arında sa tana 
11111 &Ullnu .. Jer. Napolyonun Prusya ve Rus· 
0 • i ~ ştur. . . yaya karşı kazandığı zıt.fer, Le .. 
. ır''~ u adam Çeklı bır prensesle h" tan d .. -"- 1~1 b' ... ,, _,,l . . 1 ıs a a yan mu~~' ır ..ı• 
~ cncre~ memlel<etını Cermen e • l 

'!ı " ~c kar i.ld f . f öıd··:ı:u kalık kazandırdı. Fakat Napo • 
11., ,. şı m a aa etmış ı. ub vl11.b' ti Uz · dU.k 4 

ti •tkrt vl B l l bUtü !sl! I 1 yonun mag u ıye enne a 
15 bir og u 0 s as n v ar lık da ortadan kalktl. Bundan 

On sekizinci asnda sipariş 
edilen bir çay takımı 

l'' araya topladı. Almanlarla harb lS30 _ lS46 • 1848 Leh mil 
ıı tdcrek Mi . . M S ·1 sonra. 

'uJo" ~ilt" tl . sı.nıLe, h~ravya ~l~ 1 ezy~ leti istiklW için muazzam ihU -
- , .re erını ıstana ı ave ett. ı. l"ll b-"""~ F kat Ruıyaıuıı 

ı'' ılQ34 ) 11 da h" u er ~ul. il 
Sahibine bir Çin firması tara

ııı"'' ~U ~ 1025 Y1 an arasın . ~- ~a\liıtaz)ikıtkruıf18mdl. muvaf fl!J ,.,,rrı silren Bolılasın oiltı ıkih~t_ -'h--• ...... _..._.. _ _.,.,..,. .. •·-• 
ııt ~ t ~"'v '"uı~ıuııu.ı .1JC1nstlriaa aa - . . . . kt• ~~ 

·~ f~,ra .q~n .. geç~nlerae ~ gon~erıldi 
1 ~ rıiıt h 1 b .. t di P t tan Çar ldaresı bütün me epıe· Bu..;ı .. ıerde Çin kıtası aktilali· 
ı 1~ arp er a~ gos er . u pe - . R 

1 
t v alı k Bi 6 ....... 

tcıui1ı:: zuhur etti. Fakat Mişko n us aş ırmaga ç gır en s : tenin ilk safında duruyor. 1ki 
ıı lltın. vl K . . ·a h . i mark da Leh unsuru hakkındaki bin sene evvel bugUnlrll Londra. og u azım;r, yenı en nst • . . • ih • 

deren firmadan mektup ya.zıp 
sormuş. Firmadan gelen cevap 
bu muammayı lzah etmi§. Meğer 
lordun ded~inin dedesi on se -

ev tamir edildi 
İzmir, (Hususi) - Milli Şef 1-

nönü'nün Medine yokuşunda doğ 
':lukları tarihi evin müze haline 
ifrağ edileceğini haber vc,rmiş -

· tik .. Bu ov belediyece, asıl §ek -
line halel gelmiyecek şeki!de ta
mir ettirilmiş ve tamiratı bitmiş 
tir. 

Ebedi Şef Atat:irkün vr..Iidele
ri Bn. ZUbeydenin Karşıyaka, 

Soğukkuyuda meydana getiril -
mekte olan makbereleri de teş -
cir edilmiş ve bir park içine alın.. 
mıştır. Burada.ki inşaat ve teşcir 

işleri de tamamlanmıştır. 
DIGER INŞAA'l 
Belediyenin yapurmakt& oldu

ğu çocuk hastanesi inşaatmm 85 
bin liralık kısmı ilerlemi~r. Be. 
lediye reisi çocuk hastanesi in -
şaatma giderek tetkik eylemiş • 
tir. Reis bilahara garaj santrala 
giderek 90 bin liralık ikinci in • 
şaat kısmını görır.UştUr. 

Belediye yarım milyon liraya 
mal olacak hal santralin 375 bin 
liralrk kısmını eksiltmeye çıkar. 
nuştır. 

Çankırı köylerinde 
Bir çok köylülerin dertleri din

olundu lendi; hastalar tedavi 
Çankırı, (Hususi) - Halkevi -

nin köycülük şubesi köylere ge. 
ziler tertip etml§tir. Geçenlerde 
Ça.nkınya yakın köylere gidip 
J<onu.'1Jlalar yapılmı§, bu defe. da 
bu gezilerini daha uzaklara, na
hiyelere kadar uzatm~lardır. 

Doktoru, ma.a.rif çisi, ziraa.tçisi 
ve bandosuyla. bir kamyonetle 
Şabanözü, Orta. nahiyeleriyle, 
Ba.sdak köyüne gidilirken ben de 
aralannda bulundum. 

Gezimiz 150 kilometreyi bulu. 
yordu. Geçtiğimiz yol boyunca 
uzanan tarlaların kalabalık har 
man yerlerinde çalışan rencber • 
lerle kısaca dertleşmeler yapı -
larak doğruca. Basdak köyüne 
varıldı. 

Bandonun çalışr köyde derin 
bir alaka uy~dırmış ve bütün 
köylUyil bir anda etrafımıza top
layıvermişti. 

Halkevliier mesleklerine dal r 
mevzularda. köylülerle hasbihal -

lere girişti. Doktor hastaları mu· 
ayene ediyor, reçete yazıyor, ki
nin veriyordu. Köyün sokakları 
kara çamur vo bclc:ık içinde idi • 
Hepimiz köylüye köyün temiz tu
tulması üzerinde söyleştik. Köy 
1U bu sözlerimizin manasını der 
hal kavradı ve ayrılırken malı • 
cup, mahcup: 

- Kusura bakmayın, bir dn • 
haya köyümilzü çok temiz bula 
caksmız. 

Diyordu. 
Ba.sdak köyUnlin birinci isteği 

yeni cins bir buğday tohumu ol
du. Bu tohumdan bir miktar ge. 
tirmiş ekmişler bire yirmi mah
sul vermiş. 

Şimdi köylil: 
- Aman! diyor, biı.e bu to -

hum.dan temin ediverin de bu yıl 
ekelim. 

Çocuklara ~eker dnğrt.ıla.rak 
ayrıldık. 

l''lnlıoı iad t kl b b L 1$tısnaı muameleye n ayet ver • bir ormandan ibaret iken Çinde 
ı.. ~ e e me e era. er e • . lil · zil · d b"l 
rıı•tan "kQt . k mış, Leh en ara enn en ı e basılan meskflktı.t bugün hMa te. kizinci asırda bu Çin firmasına 
tıırdu 1 

au ve asayııc avuş - mahrum etmeğe karar vermiştir. da.vill etmekte imiş. Biz tngilte. bir sipariş vermişmiş. Yavaş ya- Tuzakçı köyünde kanh bir hadise 
"- . 1914 de LEHiSTAN ed ki "st'k örUn • v a ı·m 1 -.:ı:ıen yemek taknnı .. ; Gö' (H •) Tuzak 1 k' b" b k1 Ahmedi ~ıimidn oğlu da t.:esur çıktı. . rı e ı ı ren g ~· a,, a cu.ı '"- nen, ussuı - çı ı ır ıça a omuzun -

~"tt~ M' k d Id . 1914 de yeınıden ortaya çıkan - Ne kadar da yenne otur - hayet ikmal edilmiş ve siparişe· köyilnden Mehmet oğlu Ahmetle dan yaralamış ve ciğerlere ka -
.J .. ış o zamanın a e en gı .. 1 . · t"kJA ı 
11cn ""ut vil"' ti' • t k 'lh k Lehistan mese esı, onu ısı e&.1e muş memleket!,, den adamm ailesi adresine gön - aynı köyden Ali oğlu İsmail ara. dar giren bıçak zavallıyı hemen 

.C\. en c1ye nı e rar ı a .. . • rd 1 b k r-
ttllleğc vaffu Jd Fak t _ gotilrdU. Rus o u an ~ uman Diye şaşa. kalım. Bu malQnıa- derilıniş! smda tarlaya hayvan sokulma öldUrmUştür. Katil yakalanmış -
~ za.ı:: Lad" ~ uk d al ~~ danı Graf Dük Nikolavıç, 14 a. t.a. göre bilmiyoruz, Çine ne de • meselesinden bir kavga çıkmış- tır. 
ltıUcadc ~ 11 a:ı ar eş crı e ğustos 1914 tarihli beyanname mem tır. İ§in en hazin tarafı katilin he-
ıllc ilti~ede :g;?P ~~c: ~~~~ ile Leh arazisinin Rusyanın hi • Geçenlerde lngilt&rede bir lor- VAIJ<Oiia tki arkadaf kahvede oturur - nil.z 13 ya4]ında bir çocuk olma. 
~llırnir Lea eh. 4-

1!_1
: aüh: ınkcı mayesfnde birleıeceğinf Uln et - da Çinden bir sandık gelmif. t - !arken Ahmet ekilmiş olan tar • sıdır. Bu itibarla fa:tr.kı ınümey. 

ıs~n en m ım - 1 . . a n...~nııııa..a 
'tıl\ları b" 1 f k t'l L ti. Fakat GaUçyada yapı an zu - çinden Çın mamu!atı olarak bır ıı..u '1-fl u u \S Jaya kanun mucibince hayvan yiz olup olmadığ".u tayin husu • 
lıia ... __ nıt kır eşbı~mem~uredı e ~ ltim, LehlUerl dilgir etti. ffte bu yemek ta.kunt çtl<mıı. Lord bu • O sokula.mıyacağmı söylemi~, İs • sunda Bandırma meınle!<et has -

.,..ua c rar ~r sW\ .. n cvresı Pil ds'·' 0 .,...,v• k ..:ı: .. • ı..-.ı .. d O U ifil iYi Z . . ed d •-- . kedi! . . 
tctırd· Yal b de . k U esnada Jozef ııu N 'HJ..r"' nuıı en"""ıne ne se.,..b' e gon e • mail buna itiraz erek yanın a 1.a.Iıesme sev mıştır. 
~~di 1Lltv nız 

11
u. vırpço ::.1r • gtktı. Avusturya hudutlarını ge • rHdifini a.nla.yamadığmdan gön· taşıdığı 30 santim uzunluğunda· 

1 , anya l ar ve rus,. .... ı - 1 .ı .... _,, .. etti Avus ------------------------------------------------ar~ z;ı.,._,,.,. t al 1 çerek Rus ara "°'°'~ • _.. · ı-·-•·••n•••• ............................ - ............. . 
il ~~. zaman a ışm ar o - t d p·1 dskinin mUstakU ı 5 
t tı . Prens Kavrod, Prusyalılann b~rya a --'~ s~ k vvetl vücuda i N e va r 1 i 
Ct •••. a .. • • ır Leh ~erı u • ı 
~ T <iZUnden kurtulmak 1çın ÇeL . . U de etmfftJ G 't 
\> llo ve Niça arar.isine Alman şö- getırmesıne m saa rd~ • L N 
""altcleri yerleştirdi. Lehistaru dil~ ağustos 191.5 degiA~:;ı~ı o Fa _ e V 0 k ? 1 
···~ · til" d k . . laıı Varşovaya rıııı~ .. ıuı, • 
ll ıs asm an orumak ıçın alr- h ind b gösteren -------~---- ı iln bu tedbir sonradan Lehi& kat garp <"ep es e a§ ...... - ....................... ., .................... ! 

Cenup kutbu buzları 
altında 1Jatan lıazinele r 

tal\ i i .. ,. '.. ,.. . • muvaffa.kıyetsJııllk, Almanya ile 
ltq a} n bus~aj'1 Ece~ oldu. ÇUn· Avusturyayı yeni bir karara se,, Cenup Kutpu tamamiyle buz_ yetiştiği matnmdur. Çok sut Ye~ 
}'2 efe ı:nan ~ove yelen ~omeranya. ketti. Bu karar, r> ikinci teşrin Jarla kapalıdır. Böyle olduğu ren bu inekleri besleyip yetiştir_ 
~lithi g~.çı.rcrek Lehı&tanrn en 1916 da neşredilen beyanname halde birçok devletler hiçbir mek için yUzlerce dönUm bu. 
~t L: ~uşm~t .o~muşlardı. Fa • ile ilin edildi. Lehistan meşnıU- faydası g6rUlmlyecek olan bu yUk ·ve geniş çayırlar vardır. 
iıııt1 dısla& Lukiu~ ~1306 •.1333) yetle idare olunur bir kralltk o - Kutuplara sahip olabilmek fçln Jlu çayırları yabancr hayvanla. 
it .sa.rna uğrayan vılayetlcrı bir • 1 k '--11 irsen tahta eli • can atıyorlar, nn zararından korumak bUyUk 
'tırcU Al .. al 1 • i ğ aca ve ıuıı ar 

l~p et : man şov ye e.rı.n. ma - ((ıs edeceklerdi. Fakat kararlar Bu gayret, buzle.r altında masraflara mütevakkıf oldufu 
k tikten sonra kendısını Le • b h~di 1 J tatbik edileme - pek çok kömUr ve diğer maden- için, 1svlcre1Her gayet pratik 1•tan k 1 •ıA • azı ıı. se er e 

l':lı.ın ra r 1 an ettı. . di. Pilsudald tevkif olundu. ter bulunduğu tahmin edlldlğl bir çare bulmuşlardır. 
ti dan sonra geçen h.idısele- · . . . • 18 &-...ıh.inde Jçlndlr. Me~hur lngUl:ı; mUte- Buna. göre, alelA.de blr elek· 

tı en mühimi d 5 ıldncıka.nun 19 l4ı"• 
" şu ur: A rlk R . 1 umhunı Vilson Jıaseıın Profesör Deben~ buzlar trlk bataryeslni gayet ince elek. 
'-'n y d' · d T" k ' ·ı me a eıs c "tıı- e ıncı asır a ur ıye 1 c . . U dd _ altında bulunan petrol ve diğer trik telleriyle birleştiriyorlar ve 
<\'UbuJan har tc Lehistan Po • beyannamesının 14 Unc ma e 

dtlya . • . ~ .. . sinin 13 üncü fıkrası mucibince zenginliklerin ~lmdlllk kabili ağaç sırrklarını çayırların etr~ 
~th- vtlayctını Turkıyeye ter • d •·-' 1 Js•tıade olmadığrnı söylemekte. fma covroled1kten sonra her on 

·•cıiıti. Bundan sonra tahta ge • müttefik devletler en~e 8el' • w 

ç,tı Jan Sobiyeski Osmanlı salta _ best mahreci bulunmamak {\zere dir. saniyede blr kero elektrJk ba.. 
11atı ile .. dd ~ B' müstakil bfr Lehistan devletinJn Maaınafih, Cenup Kutpunda taryasından azar, aıar cereyan 

uzun m..ı et ugraştı. ır tdd tll u ı ı H l d t ç~lt h 1 kurulu11unu UB.n «)ttiler Alman - mUtemadfyen esen ş e r z. ver yor ar. er on san ye e o o. 
arp er yapıldı. :1 • • b 

Saıuı .. n 1• ı . ..:ı 'k' . 
0

, .. n.,, ya ile Avusturyanın mağltıbiyeti gA.rJardan mUteharrık kuvvet ma.t.ik $ekilde ceroyan alan u 
tıı "u a esın\ıen ı' ıncı 5,...;ı. f d dil i d t Jl l h .. 1 r do 
'ti\ (1733 _ 1673) İsveç kralına. neticesi olarak LehJstand& te • olarak !stl a e e mes e ay. eı ere nıan ve ayv ... n a. • 
~ğl-Q.p olduktan sonra tahtın _ şekkUI etmiş olan niyabet meoli• rıca dUşUnUtmektedir. Bu dU- kunmaktan çekiniyor ve bu su. 
tiaıı indirilmişti. Fakat bir müd. si, 5 birineiteşrin 1918 ta.rlhtnde şUnce tahakkuk etttrıune ruz- retle çayırları muhafaza çok u. 
<let Sonra tekrar Lehistan tahtr Lehistan tAtikllllni ilAn etti ve g!rlardan alınacak enerJl lle cuza mal oluyor. 
llıı kavuştu. Fakat Lehistam biltUn nufuz ve Urtid$.r Magde • yeraltı zengtnllklerini meydana Çaykovıkiye heykel 
~ık llueyarun n.uzufu altına gir burg hapleaneainden çı~arak vıu:- çıkarmak kolay olac~ktır. DUnynnın meşhur kompo-
~ lştf. Rusya. imparatoriçesi ikin. şo;a~ gelen PUsudskıye te\-dl Çayırlar elektrıkle mu-, zltörlerlnden Çaykovskinin yU_ 
b; ... l{~terine Lchistanda şiddetli edıidı. . hafaza altına alımyor zUnctl ölüm yılı dolnrısiyle, 
\:· 81Yaset takip etti. Vatanper~ 5 şubat 19l& da Vşrşovada ılk 

1 1 d mevhur ineklerin 1 musiki seven btltlin dünya mah-
trler btitün gayretlerine rağ - (Dovaım 6 ınctda) sv ere e 

fillerinde ihtifaller hazırlanı_ yenler alf'l~cele evlendikten 
yor. sonra krşlalarına koşmaktndır. 

Çaykoevkl Rusyalı olup 1840 
senesi 2ı nisa.nında doğmuştur. 
Meş!ıur Ustadın do~duğu ev mu_ 
ze haline getirilmiştir. 

Sovyet hUk6met1 onun namı. 
na bir heykel dlkllmeslni karar
laştırmıştır. 

YUzUncU yılgUnU bu Abidenin 
önUnde bUyUk bir merasim ya
pılacaktır. 

tngilterede evlenen 
evlenene 

lngllterenfn kalabalık mmtn. 
kalarındakl evlenmeler son 
on gilndenberf çok fazlalaşmış. 
tır. Birçok evlenme memurları 
önünde kafilelerle çtttler bek. 
lemekte imiş, çUnkU. lngiltere
deki askerllk kanununa göre, lngiltero ve Fran.!tıda 90oı.ık • 
askere alınanların aile ve karı- Zarın şehirlerden uzakla§tırıldı • 
tarına hUk~met Ucret vermek- 'ğı ·malumdur. Yulaıriki resimde 
tedir. ı Paristen çı1oanfon kilçükler tre • 

Bu Ucretten mahrum kalına.- ne bin~ıclc ii.zere ikmt kcı~~ • 
maya çalışan birçok f!Skt nlşnn_ınc verılcıı yemek pakctlcrrnı mıı 
lılar, sevişenler, hatta sovişmi. ayenc ediyorlar. 

\ 



3-VAkİT 

Kurbağlamada Kocaeliden 
Yusuf. bayrakta da lstanbuı 

ta=-ımı yeni rekor yaptı 

• 

lzmir Fuarından mektuplar · 3 
--~~ - ıeı • ~ FP'I:&• ,,... 

ti · e ait paviyonda e 
, içecek teşhir ediliyor 
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Siner11a nasıl 
Yazan: Reşat Enis h k • k t 1 d ? 

SaYan Enise Şükrü: 30 ya-ıbiriniz için yaratılmışsınız. - a 1 a o u . 
aa· - Ne muhterem bir kadın, 

S:Memduh: 32 yaşmc:h. ne kıymetli bir dostsunuz ! (Eli. F k • d • d • b • k k A • f 
~~~!~n~:d~:;::d~. BaJ'e~: ni öper.kizmetçi, Bayan Neri- a at, m u c 1 1 1 ğ er 1 r ç Q aş 1 -

Bulgariıtanda Türk 
aleytarı bir cemiyet 

'' islam müdatilerı 
cemiyeti,, 

Bulgar hükfunetini.ı bu 
cemiyeti kapatmas:mı 

bekliyoruz 

r 
1 

vde kadm. Çay içilen kışlık manm geldiğini bildirir. 

1 
• b • f ' • • d 1 

e e görüşüyorla··. Kadın, Neriman salona girer. er g 1 1 se a et ( ç f n e Ö m Üştü r 
1
Cakh. bir iskemlede sallan- Selamlaşırlar . Birkaç 

Sofya, (Hususi) - Köseiva. 
nof hUktimctı ve bu hUkfimet. 
ten evvelki hükumetler Bulga. 
rlstanda yeni kurulan idare re. 
jiminin prensiplerine aykırı 

buldukları karıştırıcı ve halk 
arasına nifak tohumları saçan 
bütün cemiyetlerle komiteleri, 
vatant ve siya.si teşekkülleri 
kapatmışlardı. 

aşı!{ 

", ko 
lık

de
ına 

at. 
bioC 
be
bit 

n erı 

sağ 
bir 

·. bit 
mel' 

-kcP 
daıı 

ticı:v 

bilir· 
apln· 
ti.irlii 
di.i -
Jıyor 

foknt 

de) 

~ ildır. havai söz. Memduh ay. Sinemacılığa doğrudan doğ. 
klllduh - Nihayet yalnız nlır. ruya veya bilvasıta yarayacal< 
k ·Şu hayvan Feridun akşa- Enise - Ne kadar geç gel- keşiflerde bulunan insanlann 
. Bclar gitmiyecek sanıyo. din, Neriman? Çay mı, şarap ekserisi Hl.yıl< oldukları şöhrete 
ı ll herif hoşunuza gidiyor mı icersin? Sandöviç yer misin? erişmeden sefalet içerisinde can 

!}ise N ) s· . l d - e gezer. . . . mır e-
S~kunuyor. 
ıze kur yapıyor mu? 

!lt!Bana sade u değil, bütün 
P-t kur yapıyor. 

. Biitün erkekler arasında 
Seviyorsunuz? Kimi düsü. 

Otsunuz? , 

. :ocamı.Koc:ıma tapımyo 
?\J belki garip ama, ne ya

d·· ( Doğrusu bu... Sonra, 
~ 11 en kocama sadakatsizlik 
klllek. arzusunu hissetsem 

t bn·dı kendime derim ki: 
a hı, eğer ondan daha iyi 

ıq ~saı. .. Hatta daha fena o
' ne felaket ı,, 
Dov b" d'" ·· F İt' gru ır uşunce... a • 

t ıtaf edin ki ben size hiç 
apnı.adım. 

~ tvet. .. Onun için ben de 
samimi bir dostunuzum. 

tı erkeklerin samimi d ba-
~iak, benim için en büyük .. 
~Ütün erkeklerin mi? 
ayır, bazılarının ... 

N~riman - Hayır, hayır ... vermişlerdir. 
Teşekkür ederim. Hi9 iştahım Bunlardan Ogilst Löpreııs'in 
yok. (Bununla beraber çay ma- ise hayatı bir faciadır. 
sc.sma yaklaşır.) Tabaklan mu. Beyaz perde üzerinde heye
ayene eder. Hepsinden birer canlı ve yeni bir macera seyret. 
parça yer.) tiğimiz vakit gayri ihtiyari 

Enise - Ben de acıktım. Zi.
1 
haykırırız ''Aman ne güzel 

ynretler de insanın iştihasım şey!,, fakat bu takdir cUmlesi. 
büsbütün arttırıyor . (Pasta 1 ııi söylerken sinemanın her şeyi 
yer.) hayattan aldıtmı um:turuz. Si. 

Neriman - Çok mu misafir nema hayatın soluk bir gölge_ 
1eldi? Yirmi, otuz falan.... sinden başka bir şey değildir. 

Enise -Hayır, iki: Feridup A:;ıl gUzel o!an hayattır. Bunun 

'H.: şimdi gördüğün Memduh... böyle olduğunu göstermek için 
Neriman - Sahi, M emduh 16 eylCil 1890 senesinde sine. 

neye bu kadar çabuk gitti? Ga- manm nastl icat olunduğunu 
liba bana biraz tutkun ... Ne der- hatırlamak kifayet eder. 
sin?... Sana hiç açmadı mı?.. . Bu tarihte Lui eme Ogustcn 

- Hiç... Löprens isminde bir adam yaşı-
- Garip! Halbuki pek şaş- yordu. Bu zat 24 Ağustos 1841 

km bir haldeydi. Ben içeri girin- Je Meçde doğdu. 
ce pek sarardı. Dikkat etmedin Babası suvari zabiti idi. Sık. 
mi? sık garnizon değiştirdiği için 

- (Hiç ehemmiyet vermiye- oğlu da babasiyle şehir şehir 
rek) Bugün benzi soluktu. Mi- dolaşıyordu. Bu sebeple Burg 
desi bozuk. lisesinde başlıyan orta tahsili 

- Geçen gün Selma1arrn e- Pariste Sen LUi lisesinde bitti. 

vinde bana pek muhatbetkara. QgUsten, tahsili srrasrnda fo. 
, Baya,n Nerimanı gördü 
'mu~ 

• ne davrandı. toğrafı icacleden Dagerin otur. 
- Yaa? !... İyi çocuktur ve duğu Bri köyUnün civarrndaki 

Neriman Osmanı mı? Ha
~cı!\ konuşuşumuzdanberi 
bdırn. 5evgıli Nericik ... Bu 

llı ekliyorum. Simdi gelecek. 

iyi giyinir. bir şehirde de okumuştu. :>l:+i 
- (Memnuniyetle) Değil aile sık sık birbirleriyle. tem:ıf' 

mi"? Httm de pek zeki. ediyorlardı. Dagerin sözleri ve F rances D ee ile sinemanın yeni erke~ yıldızlarından 
Randolf Skot çevirmeğe başladıkları bir filmde .•• 

Bulgaristan Türkleri arasın_ 

da kUltUrü yaymak, halkı ten
vir etmek maksadiyle kurul 
"muş olan eski (Turan) cemtyeL 
lerl de bu kapatılan cemi. 
yctıer arasında idi. TUrk. 
lerle mesktln bazı kasa. 
ba ve köylerdeki hayır cemiyet. 
leri de neşredilen umumt bir 
emir icabatından olarak kendi 
kendilerine kapanmışlardı. Bu 
hususta sırf kendi dahill işleri . 
ne taallüku olan bir mesele ol 
masr dolayısiyle Bulgar hükiL 
metine bir tarizde bulunma), 
bittabi hiç kimsenin a.klmdaıı 
gecmez. 

Ancak ... Huzur ve sUkiinuıı 
tam ma.nasiyle teessUsil namımı 
tevessül edilen b·1 hareketiı 

demir ktskacr içinden, her na 
sılsa kurtul:ı.bllmJş bir cemiye 
vardır, kf, bu menn teşekklil 
Bulgaristan Türkleri arasın:ı 

ikiliği, düşmanlığı ve mUnafc. 
reti sokmaktadır. 

(lsrnm müdafileri cemiye 
ti) namı verilen bu eemlyetlı 
Sofyada baş müftü Abdulla1 

Hocanın himayesinde (Me den: 
yet) adlı bir gazetesi de çıl 

maktadır. 

Basri, Hafız Şinasi, Hafız Yl• 
suf, Hafız Emin, Hafız Mustı 
fa Asım namlannda bir eUr 
cahll hafızlar bu gazetcn.ln ba 
şma UşUşmüşlerdir. 

"t"in, görüşü~sünüz .. 
İtrı Hayır, hayır ... Madem ki 
v bu gönül işimde muave-

- Çok ... Yalnız, benim ho- fotoğrafı, Ogüsten üzerinde çol 
suma gitmeyen bir tahiati var. müessir olmuştu. 
İ-Ier kadına ilam aşk eder; çok Qglisten lise tahsilini bitir. 
bayağı... Hem böyleleri pek dikten sonra üniversite tahsil' 
müstekreh ve mürai olur. yapmak için Almanyaya gitti. 

Bu gazete, şapka giyen , llti 
!aştı. Amerilrnya gitti. N'ev:rork., buraya girmesini şiddetle me- harflerini öğrenen, Türkiye: · 
ta yerleşerek karı::ıiyle çocukla.

1 
netti. seven herkesi küfürle itham et 

~ aadettiniz, siz kendisiyle 
~ f,llleyince hen bir şey söyle
;stenı.em. Eğer ağzımı aça. 

o lttsam müşkül 0ir vaziyet 
~ edeceğim; her şeyi boza. 

11 • Deli gibiyim ... Evet, a. 
Çılgın. 

Ilı Hakkınız var, anlayorum. 
~111 ahbap olduğumuzdan-

ıı.ıı' ben de Nerimam sevim
h~Yorum. Onu kadmlar
<ık~ birine benzetemiyorum. 

1ka biraz zayıf; cildi de o 
t .• 

~, guzel değil... Fakat, saç-
tı rengi o kadar tatlı ki ... 

,, tı boya kullandığını iddia 
l(Jt -

, b · Zannetmem ya ! . . . Fa-
~ 0 Ya ise bile, kendine ya. 
kitengi o kadar güzel seçi
cıı' her kadın buna muvaf. 

0.rnaz "N . 
11 e ala!... Ahbaplarınızı 

<>'p ediyorsunuz. ' 
tıı ek tabii değil mi? ... Su 

td~~ ~ e;,idun geçen. gün di. 
l'tı 1: Bayan Nerıman mı? 
d ~l olduğunu anlamak için 
~ ~ ~ alınabilir... Evet, bir 
sif kn bir kadın!,, (Omuzla

\ıt: erek) Ne çirkin söz! 

~iıtnduh - Bu Feridun ne 
~· ::·· Böyle şeyler söyleyece
~~c .. j . .'' tiyatrosunun bi.itün 
ks,tıtı ~/1na yanan metresine 
~r:leİ·ı eyse ... Biz kendi işimi
Secl ırn. Nerimana benden 
\1 eceksiniz, değil mi? Za
'tli~d~!tiniz.. Artık bütün 
ttı[ sızde; beni methediniz. 
llq~~':. (~~k nazikane) - Dü-
t. h~\J.trıu söyliyeceğim. Fa-

(lana .. b' a\l.... ~ ıyı ır sanat yaptın-
'- •ıtızı 

1 Dogu r I"' d' . e:J. . u... -..en ınız namus-
\ ;.esız bir kadın olduğunuz 
'i rl~hnca~ımz yardnnm kıy. 

, a ht.iyüktür. 
· ~~ erirnam o kadar severim 

t'lta, siz ikiniz sanki biri-

_ Zannetmem.. Filhakika Laypzig ye Bon ilniversitelerin 
rıııı getirtti. B 1 1 d mektedir. Yalan yanlış bir tr u ça ışına sıra arın a on 

Ogüsten 1\'evyorkta duvar re- dört yaı;ında bulunan kızı 1\IarL kım Ayet ve hadislerle Sofyanı 
kendisini pek iyi tanımayorum. de kiınva o'kudu. Sakin, malrnl 

h 
simleri yaparak hayalını kaza. · göbeğinde Araplık iddiasın 

:rella ( Bugiln Nevyorkta yaşa_ Fakat, anladığıma göre em ter bir talebe olarak tanmdr. 
H A nıyor; bu resimleri daha canlı 

kalkışan bu gazeteyi çıkaraıı 
maktadır) babası çaJışırken o 1 B 1 . t TU ki ı biyeli, hem ketüm... atta ce- Tahsilini yapıp geldikteı 

\"e daha ziyade hayatı ifade e. 
sonra bir arkadaşiyle berabcı 

ar u ""arıs anuı r er 
da kapısının açık kalmış olma. mesktln her yerinde (İslAm mi saretsiz ... 

- Evet; aksini iddia etmiyo
rum. Fakat, kadınlardan öyle 
hir tavırla bahseder ki!..· Bir -
'rnc lakndısmdan anladım: Se -
rıi.- kendisi için çıldırmış zanne. 

diyor. 
- Ne diyorsun? 
- Evet, evet. Hatta biraz 

'<endisini zı:ıhmete koysa, seni 
kolayca elde edebilecekmiş. 

- Bu nasıl lakırdı? insan ne 
cabuk aldanıyor: iyi ki bunları 
bana söyledin. Ben de ona göre 
hareket edeyim. (Saat yediyi 
alar) Aman, saat yedi ... Gide

yim artık ... (Gitmeğe hazırla. 
mr.) 

Enise _ Canım neye acele 

ediyorsun? 
Neriman _ Gitmek lazım. 

Bu aksam lokantada yemek yi. 
yoruz.~ Geç kalırsam kocam 

"Ok kızacak. 
. S amimiyetle öpüşürler · 

Neriman süratle çıkar. 
On beş gün sonra M em. 
duhun evinde. Karanlık 
bir oda. Akak ve büyük 
bfr yatak . 

Memduh - Kalkıyor musun 

aüzelim? · 
~ Nerimnn - Evet, gitmek la -

zım. Ne ncı şey!. .. 
Memduh - (Hafifçe) Mem

nun musun? Başka bir şeye ih
tiyacın yok mu? 

- Neriman - Hayır, hayır ... 
Memduh _ Yarın Enisenin 

.. vinde hulnsacağız, değil mi) .• 
Ah, 9evo-ili Eni~eye bir ziyaret 
borcumdu r. 

- (Gülerek) Ne ziyareti? 
(Devamı 11 incide) 

bir makine atelyesi açtı. 18Gfl den bir tarzda g-östcrınelc çare. 
!erini cllişiinilp durnyordıı. Dü. da evlendi. Evlendikten sonra 

tngilt~reye gider<'k yerleşti. Fr ştindiiğii fikidel'i gizli ~izli tat. 
kat tngiıterP.de uzun müddet bik clmeğc haşladı. E"'inin bir 
kalamadı. Bir şirkPt hesabına odaRrnr atölye haline koydu. 
satıcılığa başladı. DUnyası do. Kupısmı kilitledi. Ev halkınııı 

sından istifade ederek iceriye dafiler cemiyeti) nin hirçok şı 

şöyle bir baktı. Odanın duvar- belerin! açmışlardır. 
lan bembeyazdı ve bu bembe. Varnada bir Hafız Eşre 

yaz duvarlardan birisi üzerinde Kırcaalide bir Mustafa J 
birtakım hayaller hareket edL sım, Razgradda bir Deli Hafı · 

yordu. Şuınnuda NUvvap medresesi ı 

1886 da or·· •en, Amerika çincle toplanmış dUzUneler. 
• . .. t d 1 hafızlar, yarım milyon TUrk 

h:ikuınetıne muracaa e ere< .. _ 
h 11 

., t 1 v gerılıge, cehalete ve TUrkiye) ' canlı aya er gos eren usu e 
· . düşmanlığa doğru sUrUkliyebi 

.iletin,, ihtıra beratını aldı. Bu k .,;. d 11 . d 1 

I 

. me ugruu a e erın en ge c 
beratın numarası 376·247 dır. blitUn aıcaklıklara müracaat c 
1$88 de ilk defa olar:lk Lonclra_ diyorlar. 

Miryam Hopkins yeni, tarihi filminde ••• 

fo hntk karşısında \e pençere. Biltun bu hafızların liderllğ 
!eri tamamen kaııalı bir salon- ni eden çok mUnafık bir hoc 
da ilk sincmannı gösterdi. daha vardır, ki, BaşmüftU Al 

Bu salonda hazır bulunan bir dullah hoca ile elele Tercr.e\ 
gazeteci bu ilk sinemaya dair TUrk mekteplerinde IA.tln harf 
intibalarını şöyle yazıyor: !erini okutan mUnevver mua• 

llmlerin başına musallat olmuc: 
''Atlı tramvaylar beyaz perde tur. 

üzerinde ylirilyor. Köpril tize- Eski mUftil IIUseyin HUsn· 
rinden geçen bir adamrn cıgara_ hoca nammdakl bu softa Mac: 
smdan çıkan dumanları göril.j rif nezaretinin tensibiyle Bul 

yorum .. , I garis.tandaki. Türk mekteplerin 
·r· b .. 1 ··çuk bı·ı· de dıni tedrısatm murakabe , . Bu tarı 1 ugun rn 

1 .1 k .• cmntlan teftişine memur edilmiştir. 
çoeuk ıı c 0 usa sın ' Fakat bu hak ve salAhiyetiı 
bahsedildiğini derhal anlar. Fa . Til k h fl · 1 hl k ı . . d -ıı yenı r ar erı a ey ne u 
l t b bl g linl'i.l sınem·ı e•,. rn • u, 1 

" • 
0 

• lanaıı ve bu harfleri okuta: 
dir. 

1 
muallim lerl birçok iftira ve ba 

çunkil hir manzaramn beyaz hanelerle Türk mekteplerlndeı 
ııen.le lizcrincle giiriinUşil ancalc uzaJ;:laştıran Hüseyin hoea, bU 
nı.rrm dakika dc,·aııı ediyor, Ylik Türk inkıH\.bma. zehirli dJ 

~onra salon aydınlatılıyor ve bu li:ıi uzatmaktan çekinm!yen blt 

l l kt al · ,, ·e ı'kı'ncı' bı'ı• hayasızdır. (İslA.m mUdafller avc ın ı - a m {llk) 
· t 1 1 d cemiyetini) kuranlardan birisi cam a u ıyor u. 

de budur. 
Fransada ilk fiinemayı Paris- Bu cemiyetin maksat ve ga. 

te llH t&riJahacı. operada ıöı· ycsi Bulga ristaa TUrJderlal U 
teren genP. Ogüstcn oldu. Amc. mrten sarıklı btr hale koyduk
rikaya gitti ve makinesini ora_~ tan sonra yeniliğe, terakkiye 
da tekemmUI ettirdi. (Lutfen sayfayı çeı•iriniz)ı 



1-VAKl'I' 3 EYi.OL 1938 

Manş tüneli 
N·içln bir lürltt 

açıla.mıyor 

SPazar939·--~-----:-::----:--'.:--:--:-":':'~-:=:-::-~----------------------...J 

11.30 Program. 12.36 Türk l2.30 Proıram. l2. 35 Tllrk mllzl. flf müzik • PJ.) ıt.30: Türk MQaltı ılk (bir n., ... • Jek.:yoau). 
mUzlğl: (Ankara Radyosu kU. fi (Pi.) 13.00: Memleket sa:ıt ayarı, Cffalk türk;ıleri, saz eaerfari). 20.15: ··- :k ( .. _-:il'· ·.utra _ Şef: 
uıe sazı ve karışık koro) 13: ajans ve meteoroloji haberleri. 13. Konuşma. 20.30: Memleket saat aya A~kın) 1 - Valth - S"hl""•' ... A 
Memleket saat ayan, ajanı ve 15 • U.00: Müzik (lıar1Jık program) n, ajanı ve meteoroloji haberleri. llzerf ("T~ • • 2 _ LeTIDI 
meteoroloji haberleri. 13.y5 MU 20.50: Türk Mf!::lll: Ankara Rıufyosu moreıdc. 3 _ Gerhard ,:!nldel'. 

19.00: Proınm. 19.05: Müıik (Sen. Kllmc """• H il) 21 30 K zik (Küçük orkestra, şef: Ne ..... Ye 181 ere · · : cı. na Şlkila <l!!raoyol unr ürll) fonik plaklar). 19.30: Türk l'tlüzlili: 

crlalpdAşBkın1 >t. Ulltl NDrlro. - Esme Fası' heyeti. 2C.15: Konutm•. 20.30: ~~~~:a~n~!iı'~~h~:~:!o P~~~~~~ M:· 
a a e ı o, ı 2- Doh. llemleket saat a)·arı, ajans ve mele. ılk: <Radyo orkestrası). Konser ta!.. 

nanyi Raspodi do Majör. 3 - oroloji haber!.?ri. 20.50: Türk Milzi. dimi • Halli Bedi Y6netbn. 1 _ 
Drlgo Arlökenln milyonlan Al: OkuyanlaT: l\lefiıaret Sailnok \foıart Fiıoronun dülllnll ooera" 
Balet eWtl No. 3. 4 - Frans Necmi Rira Abııkan, Çalanlar: Ve nın uverUlrO. 2. - Boieltlieu Le ea: 

cihe Daryal, Reşat Erer, Cevdet Ko life efe Ragdad operasının uvertürü 
zan. 1 - Tanburi Cemil - Hllseynı 3 - Borodin~ 3 ilncil Sentonl. 4 -

Lehar "Şen Dul., operetinden 
potpuri. 6 - Valter Noack Köy 
blkAyelerf. 8 - Drlgo Bemeral. 
da Balet ıUIU No. 2 14,16. U. 
80. MUılk (Melodiler). 

şarkı (Görmek ister ıözlerim) 2 -
Asım Bey _ Hicaz farkı (Her ıahm 
cllersuza devakir aranılmaz). 3 -
. .•••• Hicaz türkll. (Yürü dilbeı 

18.30 Program. 18.36 Müzlk yürü). 4 - Halk türkfüııü Cince ço 
(Paıar çayı. Pi.) 19.06: Çocuk yır biçilir mm 5 - Tanburi Cemil 
ıaatl. 19.35 TUrk MUıltf: (Fuıl - Kürdili hlcozkAr peşrevi 6 - Tan. 

\ocfaly Moroşek dansları. 23.00: Son 
Jans haber:eri, ziraat, esham ·:e 
~h,·llllt, krr · · • _ nukut hor~aı.· 

Ulat) 23.20: MO:zlk CCazband • Pi.) 
~3.55 - 2•.00: Yannki program. 

Çartaınba 6 • 9 • 939 
Buruiı ''Maıil denizi,. altın., Yalız, FralllJZlar blsyle dtl. heyeti) 2 0.ıo: Netell Pllklar ~~~rn~c:~:r; ~~~~~:~~1;11~6;}~~k~ 

dan bir tünel ... mak •ıı.r1 •Un. şllnmU•or. BJr. F-.. ·ıı gazeteıl R. 20.15: Müzik (Solistler) 20 12.30: Proıram. 12.36: TOrtı Mü 
-v wa • " • .....,. 3 kürdili hica:zkAr şnrkı tnir kPndl pi z1•1 Pi 13 oo M ı k t t 

dellk meselelerin mk sık tekrar bu m-ele..t mevzuu babıeder. O: Memleket ıaat ayarı, ajanı 0 
• • • : ' eme ·e ua •Ya 

.... ı• ve meteorolojik bab l rl 20 bi zalimi seYml~) 8 - l.eml - Kürdi rı, ajanı ve mrteoroloJi haberleri. 
edilenlerinden bJrlıJ olmuıtur. ken: ••tnglliı dostlarımızı bJU. ar e • fi hlcazkAr şarkı (Sazın llihi sinem 13.15 • u.oo: Maıik: CRlyasetlcurn 
Artık herkea bu meseleye inanı. rtz,. diyor. lnılllzler fikirlerini U: Türk MUllll: Oku,.alar dahi) 9 - Suphl Ziya _ Kllrd"li hl. hur BandC)au _ Şef: Ihsan Kilnçer) 
yor. O halde lrgeç mUtkUller ye. çok yavaf dellttlrirler. BüyUk ~emahat Oıdeneeı, Muıaffeı cazklr tarkı fRahçenlıde bir 11ft ı - Gurgeot Ma'"', 2 - Pıres "Fia 
ailenecek ve Manş tUnell açıla- harptenberi BUyUk Britanya. lkar,. Çalanlar: Vecihe DeryaJ olsam). ıo - V:ısil • Kürdili hicaz mella" Mazurkr. 3 - Keler • Bela 
cak.tır. Bu SUven kanalının a. nın harici siyasetini hatırlayı. Reşat Erer, Ruten Kam. 1 - U ',~r saı semaisi. Romantik uvertfr. 4 - teo Delibes 
cµlmaaı kadar kat'ldlr ve mu. nız. Yirmi sene hattl Münib dl Etref - llUızam peşrevi. 2 - 21.30: Konuşma CDoktorun !lnati). Coppelia baleııl seleksıyonu. 5 -
kadderdir. müzakerelerinden sonra bile, Jlalıpıut c_eJllettln Pata • Hüz 2U5: Neşeli plaklar. R. 21.50: l\lü. Gustpe Michltlı. Çardat No. ı. 

M • d 1 1 d bi tU 1 ıam tarkı (Kerem erle mesta zik konu~ması <Cevat Memduh). 19 00 p 19 0.. M anş en zi a tın a r ne Alman hüsnUnlyetlne inandılar. n kıl blr 
1 

ah . 
3 

_ 
8 

llhat · : roıram ... : ilıik (bir 
tÇılacatına inananların başında, Ancak, Almanya muahedeleri 8 n I• > e 22•05

= l\lüzik (Kütük Orke!'ltra • Şef: konseri~) 10.30: Türk Milıili cln~e 
eski Franaız nafla nazırı Yive resmen ııakzettikten ve Çekos. tin Pınar. HUızam farkı (Sevi Necip Aşkın): ı - Alois Pacherne311 uı faslı) 20.15: Konutma. 20.30 . 

1 
p yordum onu). 4 - Lemi • KUr Viy:ınnnın cazibesi, 2 - Hermann Memleket aaat anrı, ajanı Ye mete. 

L~troke gelir. Bu zat e revm a lovakyayı ilhak etUkten sonra. dili hl ..,, .., N 
1 

d Dostal Marş 3 - Salnt .• Saens Kah 
h ı caza r tarar ( aı an · oroloji haber:>rl. 20.50: Türk Müzl. 

rlste Sendenl civarında a şap dır kl nglllz parllmentosu mec- bUlbUJ) 6 _Arif Be•. KUrdllt r:ımanlar Marşı. 4 - Becthoven. Bir ,, ili: (:\lüşterek ,.e solo teganni) Oku 
bir binada bulunan "Franaa ile bur! askerlik kanununu lmıala- hl kl k (DU I dosta. 5 - Hanıı Schneider. Tirol 1 ,_1 i k T .... 6 M r Ça 
1 d d l ıtı d caz r tar ı .. r m tanı dallarının halk şarkı ve dansların. yan ar: • e e o- z, usta a 1 
nglltere arasın a en za e- dı. O halde Londranın Manı tU. na?) • _ Fal.., Be l"-'-l'" ıar. rA1anlar: Jh.şen Kam, Cevdet 

v a T .. - • dan potpuri. G - Mannfred. Dir ..,.. 
miryoları,. şirketinin batında u- neli lehinde karar verecell su. '" K h ı Kozan, ZOhtn Bardakollu. ı _ Bes prkı (Kuıuaatım ne k&earBıL arnaval ülyaııı - ntermezzo. 7 -
zun zaman çalışmıttır. Sonra nU de beklİ-,eblllrlL lhUmal bu Drfgo. Esmeralr':ı Haletinden alır tenlllr pefreYI. 2 - Blmen Şen . 
Mesaisini •'Jl'retıl arkadaşı DoL gUn ook uzak dellldlr... benden~ 1 -; Blmen ~en •

1 
Seg': vab, No. 3. 2~.00: So:ı aJanıı haber. Beıtenlglr ısı--· ı (Derdimi ummana 

riye bırakmıştır. INGlLtZ KRALIÇJDSl TUNmLm tarkı ( enı 1 ey gü gU şen leri, ziraat, esham ve tahvilAI, kam. döktllm). 3 - -·. EYie tllrkll (Atlı 
Mant denizinde bir tUnel aca- NlÇlN RAZI OLlılUŞ? lemde mey nuf eyleme)· 8 - Se biyo • nukut bvrsası (fiat). 23.20: dım bahçene ıl·dlna).' - Udi Fah. 

rak, Franıa ile tngtltereyl bir- Filhakika Mant tUnell fikri, dat Oıtprak. HUızam şarkı (Ct: Müzik (Cazbond • Pi.) 23,55 - 24.00: ri • Hicaz şarkı (Bahar olsa ~emen. 
!eştirmek fikri pek 7enl delil- Uıerlnde ısrar edilen olgunlat- fayı hlcrlnle gönlUm yıkılıın) Yarınki proıram. ıar olsa) 5 - Santur taksimi - Züh. 
dir. Napol7on Bonapart Fransa mıt bir fikirdir. 1862 tarihine 9 - Halk tUrkUıll • (BülbUl taş tü Bardakollu. G - Udi Ahmet - Se. 
le ittifak akdine taraftar olan dolru kraliçe Vlktorya bu tU- ta ne gezer) 10 - Halk türkü Salı 5 • 9 • 939 ı;ıAb şarkı CD:ıkıp ahvali perlpnınn 

ar eyle ıönül). 7 - Ethem Efendi . 
lnglUı Liberal Partisi Şarl Cey. nelln açılmuma raıı olmuıtu. ıtı. (Karam) 11.30 MUılk (RI. 12.30: Proırom. 12.35: Türk mil. Hüzzam farkı (E'ki çeşmin hasreti. 

Rubin~• · rnmıo hale s81'• 
Toreador Te Fndnllla. 1 -
Kö:>p. Yaz aktamı IOill. G - Jtf 
lfaı·ıı lhtişar•ı (Yalı) 7 - Jec 
'dı .. ş. 23.ılO: S, :- ajanı ba 
zira~t, eaiıam ""' .ahYllAt, ka 
nulcut borsu• <r:yat). 23.20: 
(Caıbancl • Pi.) 23.16: • 24.0I 
rınki proıram. 

Cuma 8 - 9 • 939 
12.30: Program. 12.35: Tilrk 

ılli <Pi.) ıs.Of\: Memleket uıl 
n, ajans •e m•teorolo'I ha 
·1.15. U.00: ~!Oılk (ka-ı\ık 
•ram • mo<! • . milıitı, P .) 

• ".C'": y. • '1'1. lt.06: Mildir 
hare m nzııı " . ı .. > ıc•.so : Ttlr' 
zili. (F .. ııt .,M "ti). 20.15: Kon 
'Spor servisi) 20.SO: "le leke& 

.. • ~ .. ..,.)C)l' htt1' 
• : Tn~·· -... ,,: (\' 

'lkuyan: ~a'·· Toka. 
·ıa• kı Der- .. .. :ef Tta"-f, 
'iilr, HamdJ •r lca)'. 1 - P~re'I· 

.. !Ahattln Pr• - Hicaz S'"kı 
k .lbim) 8 - Kemani Ha~-...11ı 

r·<'aı f8rkı (Hf<'rtn). ~ - llUll~"
aksiml • Hasan Gilr. 3 - S. Pt 

" 1ru şar:Cı dım sertti 
'lift). 8 - S. :'ınar • Karcıııar 
<Sana ıöntU ~rdim) (21. 
30: - Mahmut • arındaş Ye Saıll 
ver Ataman 'arafındın lıatk &.11 

rı). 21.30 - ~{,.,u,ına ( '"clP" 
'lnlcıhk). 21.•5: N*ftli r- ·tıır· 
nu;o: Mllılk (Opera aryalan). 
\lftzlk rRad)"" 4'rkestraııl: 1 -

ült (si minör'. 2 - 'Jrrlfoı 

tfansı. 3 - L"a:t ''Leı Preluddıt 
'onllr par('". · : Son • · .nı 
lert, ıiraal, eabam Tt tahYIJlt. 
bi)'o • nukut borsası ( fiat). 
MQaik (Cubaad - Pi.) 23.H _. 
faıı~kl proıram. 

.us ile, Duvr Ue Kale aruında Romancı Andr, Kq~~~~ ljt_1 ueUc~hur Bandoeu - Şef· zj,li: wkuy:- ı: Milıeyyen ::enar, Ca. le allprıo~> 8 _Refik ~er~JI;. M•r 
ıenlz altında bir geçit kazmak ledllCJerl do~ru ise "'t;tlyt'ı'k ' iirill.: tali Kuneer): l - Donıentc<: IRiılar; Vecltı~ D.•'?*'• Cevdet xo. hur tÜrkl1 (Tepcfcr trpe~rr)'l'_;_ 'fı'aL 
ikrlnl ıörlltmUtlerdi. O vakit çeri deniz tuttuğu ve k'ış mev. Marla Mtıltare (Mart) 2 - Val ~n, ~emal Nıyaaa !'ioyhun) ı - Ze. w .. Mhıi'Wtit Htt fliı iifdttr 
ikrl, fenni ve mUmklln bulan atmlnl de Nlste ,geçirmeği sev. dteufel Çiçekler (Vals) 3 - C kı /.~ıf - Moy.:ı ~arkı (Açıldı b:ıhçt'_ çırkıfdın) ıo - Refik Feraan. Ma. 
Franııı mUhendlll MaU7u, bu dlll için bu tasavvura taraftar M. Veber "Oberon,. U\"ertürU de 8~.ller). 2.-:- Faize • Nikriz ıarşı hur farkı (Klrplllne ıQrme çek) 

(Gönul ne .çın ateılere yansın). 21.30: Haftalık !-"••il kutuıu. 21.45 13.30: ProlnJn. 11.31: Tllrk 
·şın 137 aene sonra rene Fransa olmuıtur. t-Massenet Scenes Dramtlquesı ~-:-Halk tUrkilıil _ (_!UY~da dost de. Netell plAklar. R. :n.&O: Müzik (ile. il: (Baki 'H reni tarkllar). 
e mUtteflkl lngiıtere arasında Bu tarihten 1876 yılına ka- a) Prelu4e et Dlvertisaement lı ıö~QI) ' - Halk turkuıil: ~Şaha. lodller) 22.,. ... Mllılk CKl\zflk orlces. Mbentn Scnır. Çalanlar: 

:ntlzakere olunacağını hatırın. dar lnglllz ve Fransız hariciye b) Melodrame, c) Scene finale ne ıozler). 5 - Halk türkusu • (A tra Şer: Neci A kın) 1 _ Rudolf Ferun, Refik Fenan, Cndet 
Jan geçirmemlfU. nezaretleri bu mesele etrafında 22.20: MUzlk (Cazband - Pl.) Fııdimem ha)'di senle kaçı:lım> 6 - • P ' t - Hilaam 1Mf"YL 2 - Arif 

ı 23 00 S J b b 1 Halk tllrkllsQ. (Kır oflanın davarı) Mfttılader Ha Ji bana bJ' -~daha Hüzzam prlu ('!'ı.llt e7ler ..ı 
Bu pllıı her vakit ngllterede mütemadi müzakerelerde bu. !2.45 - . on il anı a ere. 13.oo: Memleket saat oyarı, aJans ,.e çal. 2 .- Fn:ıı Lebar ~iC Prens 

yl kal'fllanmıyordu. ÇUnkU tn- lundular. Nihayet iki hUkflmet rf ve yarınki program. meteoroloji hab~rlerl 23 15 24 00 . operelınden vrl . 3 - r.=oıart Re meh ıuyl Klt cc..ile). 1 -
pıtere bir adadır. ve tayyare arasında gerek bu tünelin açıl. =====================· =·==·==· · lhjür diverti:nc..nlodan Menuet dan Nafiı Hilııam prkı (Ganllllll 

sı. 4 - Er-ı rlch Kalman llollan. bir senden uzak atınl•rl 
:ısrından evvel do&muı insan- ması, gerekee bu tUnelln dal\ bahıedlUyordu. açıldıktan sonra senetlerinin dalı kadın operetinden potpuri & _ , _ Sadettin Ka)'llai • HOnaftl 
ar, adalar Uıerlnde oturan mlL lflettımeslnden dolacak bey· Liberali fırkanm meşhur tefi yUzde 9 klr getJrebtıeceii şlm- Pepi MIHler Lı Patom:1 J&rkısı llaerl. Leyllklann ıı_~U). 5 _ 
etlerin lstllA.ya utramıyacağı. nelmllel, mali ve lktısa. bu söılere bir cevap vermeden diden tahmin olunuyor. ne potpuri. 8 - Zlebrer Vlyanalı Hllnaıa tarh tAr aperk••>• 
:ıa kanidirler. Onun için lngillz- dl hattA. siyasi meseleler ctra- bir kibrit aldı, duvara sUrttU. Manı denllinde senenin 220 kOclk kız. 23.00: Son 1Ja.ns haberle $0krtl • fflaam f8rkı (Ad 
er, bir tünelle Avrupaya bat. fında tam bir anlaşma oldu. Bir ateş parladı ve Gladıton el. sllnU fırtına geçtlll için, denlı. rl, liraat, eshan Ye tabvıllt. kambl. >'•tll eamıan:. u.oo: 11eaııtM' 

..ı. Yo - nukut borı.ası (Fiyat) 23.20: MO. . 
anmaktan hoşlanmıyorlar. Tünel tlkrlnln katlleştleinl garasını yaktı. altından se:rahat Ucretl vapura ılk (Cazhınd _ PJ.) tS.&5 • 24.eo: aya. , aJan~ n meteoroloJ. 
Franaıa diplomatlarından bir zanneden birçok mail mUesse- Fakat bu sırada meydana çı- nazaran ;yüzdo 20 ucuı olacatııı. Yarınki program. 14.10: MOaık Mhlkli le&intl>· 

-;otu lse, 191' te böyle bir tü. seter işe giriştiler. Blrisl Parls. kan Mısır meaeleal 1k1 hUk~me. dau, a7nı ıamaııda PaJ'llle Lon. M'llik (Danı mGllli>· 15.00: • 
nel açılmıt bulumaydı cihan te, diğeri L:>ndrada onmak tt- tin aruını boıdu ve imparator. dra aruınclakl meaafe)'i beş ıa. Perteml:.e 7 • 9 • 93~ !llllıik <Su oda mllllll .. 
harbinin c:ok çok iki ıene de. zere tki şirket kuruldu. Fran11z luk mUclataa mecllll, Mauı de. atte &fmak da bu ıuretıe mum. uııcır "'' Atqb6cekleri). 
vam edebUecellnl, belki de hiç tırketl, 1875 de kanuni meraıl. nlılnde açılacak bir ttınell mem kUn oldutundan seyyahların bu 12.30: Protram. 12.3&: Tllrll ıall. 18.'""': Prosnm. 18.3i: Mllll• 
olmıyacatını iddia ederler. mi ikmal ederek teşekkül etti leket mtldafauı bakımından yeni 7olu tercJh edecekleri mu. 11ili: Oku1an: Necmi Raıa Ahıakan çtlk orkestrıı • Sel: Necip 

~a'reıaı Fot bu fikirdeydi. ve ite batladı. Fakat lnıillı olr. tehlikell ıördt1, Ve 67 seneden- hakkattır. r.:ıı:ır-•nr: ~ ... ' · :ozan, Ru,Jn Kam 1 - Brahma Macar Dansı No. t 
Fırkat 1882 denberl bu tünelin keti bugUne kadar krallık par· beri bu fikrini dellttlrmedl. TV'NJDLDEN KIMLJDR l - ishak - Ba,·aU Pe,reYI. 2 - Ali t - Spero Kocb.nann Ebedi 
:ıçılmuına muhalefet eden Drl. lAmentosunun bir türlll çıkmı. Duvr ile Kale aruında denli ZARAR BDBıCBıK 1 Efendi - Bayati tarkı <Daim seni d•t- 3 - Pranı X&nlr.cboffer 

ben ararım). S - Şeykl BeF. Uff8k Bntermeao. ' - Frtder!ck 
.;an1a lmparatorlutu müdafaa yan müsaadesini bekliyor. Her altında 80 metre IUlıf kutrunda Mak Donald'ın b&fVekll oldu. tarkı (EairiıOlflnlln ey :ri16 ına. mann se)'alıat prlulan <P 
necllıl bu flkltde dellldir. iki şirket ,ımdlye kadar, etUd, ceflm ve mUtecanlı bir tebetlr tu ııralarda tUnel tuanurJa. hım) ' - A:i Efendi Utpk prkı 11.10: TQrk ıClılll: <Fuıl 

Mademki tnılllzler bu tUne- keşif, plln, sondaj ve bina in. tabaka11 vardır. Gri renkte ıu rından kendlllne bah1edllince: (Sen ey servlrevan nıhııarı ıntdnl :&0.00: Memleket saat ayan. 
in nçılmuım 111 karşılamıyor- taatı için mllyonlar sarfetmlş. geçmes t&flar •• ltte 80 ktıomet. - Ben buna muhalifim. TU. 5 - Sallhattin Pınar • Bayati tarkı Ttlllall. 20.•0: AJanı •• •• 
ar, '" hal4e tUnel a"ılmıvacak lerdlr. re tmtldadında olan tUnel bu nel açılına Franııı ıUtlerl Lon. CDetlsln dell ganlOm) 8 - llallc ttlr. haberleri 21.00· Tlltk r. oalll 

" " kOsfl <Yatmur )·atar ordan burdan) • • 
temekt&r. , Cihan harbine kadar Sanıat kayalıklan delerek ıeçecekU. draya çok kıea samanda •ele. ıs.oo: Memleket •at aY11rı, aJaaı "'' eserleri). Çalanlar: F:ıblre 

araft&r olanlara 
:ıektea lbaretUr. 

şehrinde denizaltındaki ''tüb,. Bu 60 kilometrelik yolun yalnıı cek ve bu ıureUe cenubi lnıll· meteoroloji haberleri. ıs.ıs • u.oo: Rep~ Erer, 1\eflk Fensn. 1 -
dUtman et. ll kolaylıkla delmek için hazır. 39 kllometreal ıu altındadır. tere çiftlik eUUerlyle rekabet ~Oıik (karıtık prOfrlm). Feraan - $etaraban pttrrrl. t 

lanan tazyikli hava fabrikasını TUnel Kalı civarında Sansat. edecek. 19.00: Proırnm. ıt.05: Niblk (oda eematlrao 111 semılıl. S -

Demek olu7or, ki bu (tallm 
nUdafllert cemiyeti) Bulgarlı. 

anın tlm4lk1 idare rejimine 
münafl olarak Bulgar tebeuı 
halk aruında dağınıklık ve 
mtlnaferete yol açmaktadır. 

Binaenaleyh, reni kurulan 
Bulıar ldare rejimi prenalp ve 
umdelctrlyle aykırı hareketlerde 
bulunuyor demektir. 

Bu itibarla, dlfer kapatılan 
cemiyetler sl.bl, lılAm mUdafi. 
lerl ceml7etJnln de kapatılarak 
Ttırlller arasında huzur ve sU
k~nu tıJsls etmek lAzımdır. Ne. 
tice ltiöaıvıe de, böyle blr ha. 
rcket, 4oatluia yaratır çok 
"'ullı Mı icraat olacaktır. 

8ol1•: 
t ı. ırecmeacna DBLlORHAJ 

görmek mümkUn oldu. tan baılıyacak ve Duvr civarın.. Dedtllnl rivayet ederler. milzili • Pi.) 19.30: TOrk mllıllt taksimi ·Renk Fenan. 4 -
1880 - • 881 yılında Jnglllı da Şekıper Xllfde lnstllı top. Bu rivayet belki dolru delll. <Fasıl fferetl) ıo.15: Konllfllla czı. Jellh • Sirto. (tl. ı& • :• • '8) 

raat aaati). 2C.30: M mle'<el saat a. tellf tarklla•: Oku7..n: 
şirketi Abos Kllt civarında te. ratına çıkacaktır. Burada tu .. dtr. Fakat bu tünelden Mant yarı, aJans .... "''oroloJI haberleri. SalMk. ı _ '1u .. n K m • Hl 
beşlr tabakaları arasında 2 ki- haf blr teeadUfll kaydetmek il. denlıinde Jtltyen lngtllı semt. 20.50: Türk '.\fliılll: Okuyan: Radife ,.rkı <lrr rr · .ıadır, ıa....,.. 
lometre uz'Jnlutunda bir tecrU. ıımgellr. ellerinin zarar edecekleri mu. Neydik. Cahılar: Ru,en Kam, CeY. d ) 2 _ l,eylA banı1D _ JI 
be dehlizi açmıştı. 1918 yılında Bundan otuz eene evvel Ble. hakkaktır. TUnel nakl17atı kıı d.?t Ko"""' .... , '" Rardakotlu. 1 - ~~~ <Nerdealn nente acep). I 
bu dehliz pek mllkemmel kulla. rlyo ilk defa tayvare lle Mantı men elmendlforle yapıhnca bir VasiHıkl • Kürdili hleastıAr peşreYl k .... _._ (AJd.-

" • 2 - Sallbattin Pınar KOrdill bieu. Be7in arc._r f8ı-• .. 
ıiılabilir halde duruyordu. ıeçUll vakitte de bu 7olu takip zok gemi ve tayfa iplı )"alacak. '<Ar şarkı (Aşkınla ;anan l6nlilaı• natadımı) 4 - Kanaat Raif 

Şirket bu dehlizi açtığı vakit etmlttl. Deniz altında c;alıema. tır. Fakat bUtUn bunlar tUneUn ı "'i nle ,ıra !lun) 3 - Piyanist Yor. !Yie tarkı (Sebep .. .-da)'l ı 
içerisinde mutantan bir ziyafet birlblrlne muvazi olan 5 - 6 meL açılmuına mani olan 11lffeleler 111 • Kllrdlll hlcaıklr şarkı <Nete l~ ıare). 1 - Sadullab ale • 
vermeli ihmal etmemiş, bu zl. re nı11f kutrunda iki ttlb ile te. de#tldlr. Alll meeele parl&men. -:teren) 4 - Cevdet Kozan - Ud talı. f8rk• <Aelldı 1tnbebar bir 
yafete lngllterenin btttUn kibar mln edilecek ve bu iki mllvall to mahaflu.te olan muhalefet ~imi. 5 - t dl tbrahhn - Kllrdlli bj. 110. 1 - Ralf 117 • Aeemql 
kadınları hazır bulunmuştu. Zl. tUb her on bee metrede bir, bl. tir raık'r '8rkı <Sarı bir lfll ıibl). 1 - aemalıl. 1UO: Jtonut:aa (Dlf 

• ~likril Şenoıan • Bu~e'"lc f8J'kı ((i6. tlka hldi11Jeri), 2t.il: N .... 
yafette hazır bulunan meıbur rlblrlyle blrleteeektlr. tnstlt4r• lıtlk6metl eon aylar 'lnl hı-rartli ~"nmp). n ... Oku>•an: lar R 2' 00. Haftalık polll 
Lord Glııdstcna deniz altı.da TUplerl havalandırmak l1t lçerlılnde Avrupa ılya11tbll de. '\adi Hot"': 1 - Bol Ahenk Nuri <Ec;ebİ di0..:dt). tt.38: 111ıdl,~1. •• I 
böyle bir kanal açılmak lmld.n· bugtinun teknlline ıöre biç de liftlrmı,u. Şu halde -,akın bir Bey • """' .... ,., ()fallem bir nad ll1Qll lan) U to· 
sız oldutunda.n, tebetlr tabakL ıUc; bir lı, deltldlr. &Udt Kant tUnellne olan ana. vart'l ' - Refik P ..... n • Raıt f8rlıı ~rethabe ıe r"'ı 1° eaha..; 

~ (Af ,,.ıe ıu~um > S - SemMllin Zi anı r r • ı na • 
tarının ru\ebet.aiz kalmasına Jnglllz ve Fransız mUbenıUı. neYI dU~aalıktan vaııeçecell ,1 h 1 (C 0 1 bl ba• Ylll' bmblro nukut boraall 'a •. •a 11r şnr·ı .,u ı we r • ... • 
tmkla olma:lığından ve ratıp terinin hesaplarına göre tUnel r nl umanlar belki da yanılmı '.<•n) 4 bak Varan _ llahur şarkı 21.20: MOalk (Calband) •• PJ.) 
duvarların çalJ~k 71kılacalın. 1 

mUrarla. açılabilecekti. Tllnel defll41.-ftır. <Sıı .. lmilı ırm "'ın). ı - Xlkolakl • 2f.OO: Yan•kl proıram. 



a11n -

~. halimizi duyan 
.a lııze bir mütekait ol -

Yledi. Yurdunuzda her 
l oruna, şartlarını haiz 
ÇaYıın dedi. Yalnız biz 
arkadaşlarımızı temin 
~ Buna biraz sevin _ 
~ a arkası gelmedi. A _ 

e UYJnamış olacak, bır 

Dün ve Yarırı 
Tercüme külliyatı 

Satış yer': 
~AKIT KITAPEVI 

1-10 kitaplık bırıncı serı 

~ adı da ... Bundan bir 

1 b~a işittik ki Maarif 
1ııe Yurt tesis edecek -
v~ gazetelerden okuduk. 

e.tı a1eu bizim halimizi 

Numara 
1 Safo 
2 Aıle Çemberi 
3 Tıcaret. Banka. 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 
75 

Yormuş. Bizimle bu su-
tt,:_~. o~~.ra.k biie bir yer 
~ ~1 auşUnecekmiş. 

değil, müsterih olunuz 
t..ı. e~ geçecektir. 

: -~li yapan Sabahat 

~k 8Öylemeyin, diyor; 

1 
kak bugünler geçe

~! aına iş işten geçmiş 

it 
ıarnan bir fellketlmiz. 

b 
u. kadar büyütmeyin 

ı Devlet ve lhtilil 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 (şçi sınıfı ihtilili 6C 
g Ruhi hayatta IAşuur 6< 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyab D 7E 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruı:
ur. Hepsini alanlara % 2 
skonto yapılır. 236 kuru!': 
ıpşin alındıktan sonra ka 1:ı • 

ı lirası ayda birer lira öden 
ıek üzere dört taksite bağla-ı 
ıır. 

Paris şehrinin tahliyesi manzara 'arından: ÇocukJann 
otobasler içinde tehri terketmeleri; ve Lüvr müzesind~n 

çıkanlan bir heykel ••• 

Si - VAKiT 

• 

3 EYLUL 1939 
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ıo - VAKiT 3 EYLOL 1939 

Holanda' da haliharp 
vaziyeti iliin edildi 

Halifaksın nutku J Fransa müdafaa 
. Londra, 2 (A.A.) - Lord Ha- ıçin 47 milyon Fuar kupaS 
Iıfaks Lordlar Kamarasında be_ Ankaralılar fırtı 

frank ayırdı lileri yendi 
yanatta bulunarak demiştir lti

DUn Almanyaya yapılan ihtar 
mesajına henUz hiç bir cevap a- (Bq tarnfı 1 incide) tzmir, 2 (A.A.) Fuat 
ıınmadı. Fransız başvekili şimdiye ka_ maçlarına bugün A,nkarB 
- Bu tcahhür belki de, İtalyan dar hükumetin cebir ve şiddet mir muhtelitleri arasDld~ 

hUkümetinin muhasamatın tati- yerine bir sulh usulü koymak lan ve ikiye karşı beŞle 

Estonya' Ll.tvanya, Portek·ız, u ve İngiltere, Fransa, PoJon_ bahsinde yaptığı gayret_leri ~a- ıehine neticelenen ına.çlJil. 
ya, Almanya ve ltalya arasında tırlattıktan sonra. sözlerıne şöy- dı. Maçın birinci devre6 

• • derhal bir konferans akdi için le d:vam .etmiştir: .. kara t~ımı hafif bi: !ı:tJ 

BU 1gar1 Sta n U r U g Vay b 1 ta raf yaptığı tekliften lleri gelmekte- .. ~er bır uzlaştırmli t~ş~bbu- o~adıgı sırada tzınır Ut 

7 dir. su tekrarlanırsa, buna ıştırake hucumunda yaptıı go. ı.I 
İtalyanların bu gayretlerini hazınz. Fakat Fransa ve lngilte. vaziyete düştü. Faka~ b~ 

k 1 k 1 · ı a"' ett• ı er takdir etmekle beraber tngiliz re, Polonyanm tahribine seyirci ra Ankara beraberliği t ıf. a aoa arın 1 1 n ' hlikümeti Polonya istila edilir- kalamazlar. Bugün Hitler dik- t~ğinden devre~-. ı ~r& 
.. .. . . .. .. . . . ken :ve Danzig kuvvet ve şiddet- tatörlüğünün d~ny~!~. .~a~a~- ti. ~karalılar ıkıncı i: ... ~ 

Lahaye, 2 (A.A.) - Butunl 1 - Lıtvanya bıtaraf kala-!b~at m~durıyctıne davet edıl- ten tek taraflı bir hal suretine küm yolundakı yuruyuşunun ha guzel oynadılar._B ·r.~ 
Ho.llandada haliharp ilan edil - c~tir . . y 1 mışlerdır. .. .. . . iktiran etmiş bulunurken, bir yeni bir safhası karşısın~ayız: d:faa .hattı oyun . uze~ıffe 
miftir~Askeri makamlara a.lel - ~ - Lıtvanya bıtarafhgım 1 Gaze:e mudurlerıne Bulgans. konferansa iştirAk edemiyecek. Hitler!n ('hem.niyet verılmesı muessır o;du. tzmır ta ,reH
ade "'iamanlarda, sivil makam • ihlal edecek mahiyette her türlü tanın bıtaraf kalmak hususu~- tir. lazımgelen sözü değil, fakat ha. lanam~dı~ından bu de~~ .. 
lara ait olan bazı salahiyetler harekete kar~ı topraklarını mü. daki arzusuna uygun tam bır S 

1 
t b. . 1 k Danzigi~ rekatı;lır. Polonya 1921 den- na seyırcı kaldı ve _.A-~ 

verilmiştir Hic bir hususi tay. dafaa edecektir. bitaraflık dairesinde hareket et. er >es şe 
1
11 

o tart~· .. İngiliz beri müttefikimizdir. Taahhüt. bu devrede İzmirin bı1Je 
. ~ ki l . h kk d )j ·ı enternasyona s a usu k . ha dört sayı ile muka.11" 

yarenin HoJlanda topra arı ü. 3 - Bitaraflık kaideleri mu- me en a ın a ta mat verı - h .. k" metinin de imzaladrğı bir lerimiz yenileıtirilmif ve ta vı. . . sa)1 
· d ·· d · · . . · f u u dilm" · l ·ı f 4 maçı ıkıye karıiı beş zenn en uçmasına musaa e e. haıi.plerın hepsıne tatbık edıle- mış ır. .. muahede ile tesis edilmiştir. ye e ııtır. ngı tere ve ra~ zandılar 

diJmemektedir. cektir. 
1 

Stokholm, 2 (~.~.) -. Dun Serbest şehlr MHletler Cemi- sa, imzalarını tanm~~m.ayı du. · , 
h 1 2 (AA) K T U- 2 (AA) E 1 akşam radyoda bır lutabe uade. . . ı k ı şünen dev!etler degıld.tr. Esa. H 1 kalıt Ilı 

Stok 
0 

m, · · - a. . a m.: . ,. · · -.- . stonya den Başvekil, insanlığın maruz yetının himayesi atına onu sen mevzuubahis olan yalnız arp 0 b 
bine müıı:WPa tedbirlerini takvi· bıtaı:-fhgrnı ılan etmışbr. kaldığı müthiş felaketten doğan ~uştur. Polonya bu ıı_ıuahede Ftansanın şerefi değil, aynı za- • • • j ~ 
yeye karar verJJlİştir. Bazı ihti- Lizbon, 2 (A.A.) - Porte. t ....... f d d k d . ıle veı-Ilen haklar. Danzıgle Po_ d h ~ f l . . edılebtlır f11 " 

fl k da .... k k b eessurunu ı a e e ere emış- man a ayatı men aat erının J JC yat smı arı ya m çagıraca • iz hükumeti itaraflığını ilan t. k'. lonya arasında imzalanan mua· d .. d f dır ~~ t 
P I wl b. 'h . l . . ır ı. b• ,t l e mu a aası . I J ı e tır. ar amento ag e L ı tima etmıştır. "Hük. ... ti. J k t" h hedelerde teyit ve tes ı o un F ili . b'·t·· ( lJaştara ı · . .JJ 

f l d . . ume n mem e e ı arp k 1 n ransız m etıne ve u un . tYl"'l... ıı 
gelecek ha ta fevka a e ıçtıqıaa Montevideo, 2 (A.A.) -U. ten uzak bulundurmak husu- muştur .. Danzig m~ .amt· arınık milletlere bir sual soruyorum: bet yüz bin tonluk bit ~ ~ 
davet eClilecektir. b" A h b" k d k' l . b" .. l ve Rayıştagın haı eke ı anca . il l L haı1' ruguay ır vrupa ar ı çı tı. sun a ı gayret erme utun s. . ğ' b. 

1 
k Almany~nm Avusturyaya, Çe.. e ya ruz DCLfma -~·:..dı ti 

KaunaJ1, 2 (A.'A.) - Reisi. ğı takdirde bitaraf kalacağını i. viçreliJerin iştirak etmesi lazım. miizakere yolıy~e de .:e 1 e:e k koslovakyaya ve Polonyaya mecburiyetinde kalacR"'.~ ~ 
cumliur Srnetana dün akşam bir 1... tmi f d " enternasyonal bır vesı an m e d" - · ·ı · ta Avrupada kendi h ~ t 

beyanname neşretmiştir. Bu be. o a, A. . - azete ar amento cuma gunu fev. . k"l t kt d. smdan sonra, çiğnenmesınden zeran e ugraıan "'1''.'"ı 1(1 
anSefy ş L2r. ( A) G ırp. ]"" .. .. taraflı olarak yırtılmasında son ver ıgı ga.rantı enn tanın~a-ı . . d - . ·~ ~ c 

oba ··d·· 1 · d"' k k d'l · k I"'d l . . . merbaley'I teş L e me e ır. . . . . . bilL ____ harL!_ ilk yannamede şu noktalar t rüz mu ur erı una şam en 1 erı. a a e o arak ıçtımaa davet edı. . . . . v sonra Alsas Lorenımız ıçın ven- . ~ om .. j t~ 
ettirilmektedir: ne talimat verilmek üzere mat- lecektir. !ngılı~ hlikumetı, Alma~ ku len garantinin ne kıymeti var .. hiç hır yardun göt~~ l\J 

ı-etlerlnın Polonya· arazlsınden , biliyor. Onun için PoY f'k 

d d e r;ıkmamnları takdirinde hareke cı1rH?. b. F. k lb" d binde bitaraf kalnı~ 1 

1c ır . ransızm a ın e . e Vam e l l}or te geçmeğe mccbul· bulunmak· • k nd" · rk k harbiJI 
d Alman milletine ltar§ı kin yok- .e mı Ç aca at• r,1 

ta ır. tur. Fakat bütün Fransız milleti tinden kon.unut oluY fa Harp 
( Ba, . .;rajı 1 ıncide) edilmiştir. Varşova civarmd:m 

Tayyarelerin Varıovaya yak- avdet eden gazeteciler bombar
lasamadıkları zannedilmektedir. clıman esnasında ölen kadın ve 
~Askeri harekat dur- çocuk cesetlerinin fotoğrafını 

muş değildir çekmi§lerdir. 

Paris, 2 (A.A.) - Polonya· Bu hadise bundan evvel hah. 
sefareti, Polonya • Almanya cep si geçen trene tayyareler tara
hesinaeki askeri harekatın dur. fmdan yapı1an taarruza ve bir 
muş ·olduğuna dafr olan şayia. hastahanenin bombardımanına 
iarı tekzip etmektedirler. ilave edilecek olursa Alman tay-

~oTonya: sefareti, ilave edi- yarelerinin ne derece taarruz az
yo~uhare be, cephenin muh- miyle hareket ettikleri anlaşılır. 
telif noktalann'da. inkişaf etmek Bu taarruzlar tayyarelerin, Hit
te<iir •. ~ .tayyarelerinin Po- lerin söylediği gibi, yalnız aske. 
lonya: şehirlerine karşı yapmak- ri hedeflere hücum etmedikleri. 
ta olduktan taarruz şiddetini ar- ni de göstermektedir. 

tırmaktadır.. • •• Varşova, 2 (A.A.) - Po. 
Muhaıematm ılk gu- lonyada örfi idare ilan edilmiş. 

nünde vaziyet tir. Reisicumhur Moscicki Ma-
Warşova, 2 (A.A.) - Mu. reşal Smigly - Rydz'i Polonya 

llas,mabn birinci g.ününün ak- ordusu haşkumandanlığına ve 
§a.mmda vaziyet şöyle idi: Reisicumhurlukta inhilal vuku. 

Hudutlarm kaffesinde mulia· unda kendisine halef tayin et
rebeler devam etmektedir. Maa4 miştir. 
mafill J\lmanlarm fazla bir şey Varşova, 2 '(A.A.)' - Par
K'azan'Clıkları görülmemiştir. Gü- la'mento, fevkalade olarak içti. 
nün en büyük'. hadisesi, açık şe. rr'aa davet edilmiştir. 
hirlerin t:iomÖardıman edilmesi Varşova, 2 (A.A.)' - B. 
yebriçolC kişinin telef olmasına Beck, bu sabah Papanın vekili 
se'llebiyet verilmesi olmuştur. Monsenyör Cortesi'yi Fransa 
'J'.'ü~~-:_li .erkamharbiyenin ilk sefiri B. Noel'i, lngili~ sefiri B. 
teblıgt şudur ·: Sacoyu kabul .etmistir. 

Bu sabatl J\lman kıtaatı, ~ 

tayyarelerin beklenilmeyen bir Polonyanın askeri 
taarruzunu müteakıp, harp ilan 
etmeksizin Polonya arazisine leblig~ İ 
girmişlerdir. 

tngiliz hük\ımeti, Alman hU- 'f . . ha dı Fakat bir taran bU , . . vazı esmı yapmaya zır r. d o 
cumlarma devam etmiştir. DUn kümetinin kuvvetlerim geı·ı ~ek ç·· k" h F b')' k. lan madal•anın bir ., 

• .. un u er ransız ı ıyor ı ~ • ~-.Jtt: 
yapılan harekıtt esnasında 100 meğe hazır oldugunu oğrenmek b. t t hl'k d 1 F züne bakmak lbmJu>· 

. ıZ7i\ e ı e e o an ransamn il 
kadar Alman hücum arabası için icabcden zamanın tabd1dı d' . . . kt ltalya Almanya ., 1 

. . • . mevcu ıyetı ıçın çarpışaca ır. • .Lı r 
tahrıp olunmuştur. bahsinde Fransır; hukumetıyle H. k' F b. harbe girmemi• ıse ""' 

. ıç ımse, ransayı ır ser. . ~· 7. k 
Pomcranya Ye şarki Prusya temas hallndedtr. • . . güzeşte atmak için seferber c- hantumı degıttinne~!ldf· 

hudutlarında, mticadele hudut Eğer Alman hUkumetı kuv demez. Vazifemiz, cebir ve §İd- de ondan aynım, deF .. ı ~ 
mıntakaların~a devam etmekte- vellerini c;ekroeği kabul ed~rsc, det hareketlerine, ha18. ,müm4 ti Sovyet Ru~ya ile .. ~ ~\.\ 
dir. lngillz hU.kum~ti, n~h·~ü Al- kUnse sulh' yo]uy f;, eğet akJiee. ra~mda ad_e~.tecavaı ) ~u 

Gd. h . d d u . man kuvvetlerınin P&onı;a ,~ lim .. ""m'"ute'C.;v"'ızler'1'Wezainde ta. lesı aktedıldigı zaınai'.~ & 
ınya cep esın e e m ca . d •. iki I · d" eıı1 

dele devam etmektedir. Vester. dudunu geçmelerın en ev ve ;namiyle kıymetini kaybettiyse gazete en unyayı Y flı' Qe 
p!M to hAla muvaffakiyetle ken ,·aziy.ct ı;ibi teln.kki etmeğe hn- kuvvetle bir nihayet vermektir. 5~1~~k ~lya~:;'de 'e 
dislni müda[aa etmektedir. zırdn · . Bugün bunu emreden Fransa- ~1tuU • • u .t. vq 

·-· Yani, aralarındaki meselelenn dır. ııra!et daireın!1•., ~-# tu 
. Alman tebhgı halli için Polonya ve ~manya hil B. Daladycnin nutkundan fddin~ Musolı~ı rıJl1 lek 

Berlm, 2 A.A.) - Başku. kumetleri arasında müzakerelere sonra meclis mi111 müdafaa için koydugu te~bbua 'tİ l~r 
mandanlığrn tebliği: yol açacaktır. Yalnız şurası iyi- 4 i milyar frankhk bir kredi ka- rafından PolonyaıuO ~ de 

Kıtalarımızın ileri hareketi ce anlaşılmalıdır ki, elde edile~ bul etmiştir. kuvvetleri serbest k•.~ •itı 
bi•tün cephelerde yeni ve seri hal suretinin Folon.ya hayat~ Proie. ayan meclisi tarafın • dar vakrt kazanmak_!_ .. ~ hl 

· ff k ti t . tın. t" menfaatlerini muhafaza etme<jt dan dıı kabul olunmus ve par • nülmüt bir plan olaıı--j · 
muva a ıye er emın e ıs ır. 1 b" t• ·ı · "M d ki Alın "'• 

. .~ . ve enternasyona ır garan 1 1 e lamento, reisin lüzumlu hisset - a em • 11: 
Yukarı Sılezyada endustrı temin edilmesi 18.znndrr. ti·-· d t lan k .. lonya arasında harbitl. 

b d h k . gı zaman a op ma uzere narl havzasının cenu un a are et İngiltere hükumeti ne Danzıg · t' 'h . . na mani olamadık. ,,.-, 
d Pi .. · l · . · ıç ın~ama nı ayet vermıştn. · .~ 

e en grup, ess l ışga etmış ve makamlarmm hareketıne esas bununla kalsın. DıgeJ'. 
Brialaya yaklaşmakta bulun. ittihaz ettikleri sebepleri ne biz- n bir Avnma kongt 
muştur. Daha şimaldcki mmta- Y.at bu hareketi ne de.~lm~ hll: Kanadada nuşıalım" diye batla1~ 
kada bir Polonya istihkam hat .. kumetinin buna verd1gı netıceyı şebbüılerin neticesi de 
tı yarılmıştır. tanımamaktadır. sefer beri ık Münih hazırlamak o 

Endüstri havzasının şimalin- AVAM KAMARASINDAK! lngiliz Baıvekili ~ 
de kıtalanmız Vartha'ya yaklaş- MÜZAKERELER Ottava, 2 (A.A.) - Kabine, Münihten sonra 11111 

maktadır. Zırhlı kıtalarımız Ra- Londra 2 (A.A.) - Avam Ka ~ükum~te idcabıalnda ,~arlamdentho ·1 ı'ümidi kat'i bir ~t 
dosmk'a yürümektedir. Vielun marası s~at 18 de ikinci bir cel- han kmtusaa e k~a~ızıfn k~rl"da sine gelmedikçe hiç J1" tı\.\ 
. l dil . . K l . . . are e e geçme ıçın ev a a e ransa gitmek tarafUtı 
ışga e mıştır. empen ~o u ı- se akdetmış ve bu celsede ış na - sal8.hiyetler bahşeden "ha.rp ted- b. k d f I kı''' 
le hareket eden kıtalar Zıerada zırmın milli servi.; kanunu hak - . . . m ırço e a ar te.,.

1
.., ~ 

. . . bırlerı kanunu,. nu merıyet mev. f B d b ka ,....:. ~ si.=ratle ilerlemektedır. kmda yaptığı beyanat dmlenmış k.. k y k . t• ır. un an aı ır 
. . ah .. h' t ııne oymaga arar vermış tr. taarruzundan sonra . 

Pomeranya grupu Prahayı ttr. Bu ız atta gore, ızme e ya Hükfıınet derhal milis kıtaatı Çö il 'b · 1 T 1cabi" t\l 

Alman tayyareleri, Polonya 
arazisinde kain birçok noktala
ra taarruz etmişlerdir. Alman 
tayyareleri, Augustov, Novy, 
Davor, Ostrov, Maroviecki, 
T ctev, Kuck, Zau brov, Ra. 
dovski, Torun, Kutno mevkile. 
rini ve Krakov tünelini bombar
dıman etmislerdir. Alman tay. 
yareleri, a~ı zamanda Psodno, 
Trzehinia, Gdinya, Tomaazov 
ve Kattovice'i de bombardıman 
etmişlerdir. Adgrodno T rsin' de 
§ehri tahliye etmekte olan sivil 
ahali, bombardımana maruz 
:kalmıştır. Birçok ölü ve yara. 
1ı vardır. Podlaska, Biala'da ki

gecmiş ve Graudenzin garbında rar bütün İngilizler, 18 de~ 40 a ile ha.va ve deniz kuvvetlerini se-1 r~ 1' ~ ng\İencfiretl tct 
ce~ubi Vistüle varmıştır. Bu kadar. muhasamat içint ord u~un ferber etmiştir. Bu kanun, hüku- ı ~zmı·~· e vvl.ha kJ h~ 
suretle Graudenze hareket ed~n ehmrin~edir. .:e:~t~~ va anı aş ark. mete matbuata sansör koymak Ben 1 1 .untsur .. ftal.,. de Varşova, 2 (A.A.) - Başku. .. P .

1 
.. b ep bırden sılcuı ıutma a ınaca . r nf . ' u vazıye e rore rl ""' 

mandanlık genel kurmayının sarkı rusya grupu ı e ırtı a.t d -· , 1 i .. ıf ve mıl ı me aa.t namına her tür· L: l kal. bn k otuıı .. , 
h. h . d'I . . egıldlr. ht yaca gore, sın sı - lii t dbi 'ttlh üs d .. m o tze e e y tı\' 

liseler hasara uğramıştır. 
Varşova tahliye 

ediliyor 
Varşova, 2 (A.A.) - Var

srJvada kadmlarm ve cocukların 
~c·!·u i tahliyesi için t;dbirler a
hnrmehr. 

Diğrı cihetten sivillerde bu. 
iunan büti..:n silahlar müsadere 

iki numaralı tebliği: emen emen temın e 1 mı§tır. ıf _ 1 kt c r ı azı m ae. esınıjdı"' . t bb"'•teıı , ı 
. . . n çagrrı aca ır. · bahşetmektedir. Harp zuhuru .gı ye~ı ete . u i' it 

Hava harekAtı: 2 Eylülde Korıdorun şımalınde bulu - Avam Kamarası bilahara c:reç t kd" . d Fr İn ·ıte b·r netıce çıkabıJme• •. 
P 1 kı I . .ba • b a ırm e ansa ve gı reye h ld h ke . . t te •ırı dlişman hava kuvvetleri btitUn nan ' o onya ta arı ırtı ttan vakıt il<;üncü bir toplantı yap · · t'd 1 dd 1 ub· t • e er se ıtıma ... ıt J 

Polonya arazisi üzerinde faali- kesilmiştir. Alman kıte.ları Po. mış ve bu to-plan.tıda Çemberlayn ıp tıl at· mak . ~ erKve md ımm~ jci balll teminata bej)aJV'' t~k' 
. .. .. k d. ye ş ırme ıçın ana a sanayı. .... di 1 re tine devam etmiştir. Askeri zasnysz e yurume. te ır. Lord Halifaxm Lordlar Kamara- inin millileştirilmesi d~ünillmek gıru zanne yoruz. 

bakımdan ehemmiyeti olup ol- Ha:'a kuvvetle~~ P?lo.~yada tunda yaptığı beyanatın a.ynını tedir. Bundan başka Başvekil. ö- . ~ 
madığına. bakılmadan birçok askerı hedeflere suratlı hucum. t.ekrar eylemiştir. nümüzdeki perşembe günü parll- tecavüze maruz kata.ra ! 
yerler bombardıman edilmiştir. lar_yapmıştır. ~ava muharebe- Çemberlaynin beyanatından mentonun şimdiği buhran esna _ girmeğe mecbur k ~ 
Varşova Uzerine dün birçok ha_ len esna~ı~da. ?ır~ok. Pol~:mya sonra muhalefet lideri Green • sında en müe~ir surette İngil - t a k d i r d e Kanad 
,,.a hUcumları yapılmış ve civar tayyaresı mdırılmıştrı. Bırçok vood, Hitlerin cevabının bir da • ·tere ile teeriki mesaiyi tahtı ka - başında yer atma.sın& 
mahalleler bombardıman edil- a~.keri tay.Yare kararga~lan, ez. kika bile beklen.memesini ve der-!rara alacağını beyan etmiştir. B. karar verilmiştir . .Bu e#' 
miştir. Şimdiye kadar Alman cumlc Gdınya, Krakovı, Lodz, hal harekete g~ilmesini talep Mackenzie King, aşağıdaki teb - nadanın müdafaası fçiıt 
hava kuvvetlerinin faaliyeti bil· Radom, Demli, Brest, Tarnapol, etmiştir. Çemberlayn, gerek bullliği neşretmiştir: den biltUn tedbırler ıı.lıı 
hassa sivil halk arasında zayiat Lublin, Luck, Cotab, Varşova, cevabın varmasında gerek Fran - "Sulhll muhafaza etmek için Hükumet parlimentodS. I 
verdirmiştir. Posen bombardıman edilmiştir. sa· ile antant kalınması bahsrnda sarfedilmiş olan mesainin aka • riki mesai ve nıi1dafaS. I 
Düşman hava kuvvetlerinin Bundan başka mühim demiryol. mevcı-t teknik gilçlUklere işaretlmete uğramış olduğu tebeyyUn rurl olan tedbirlerin 

zayiatı: Dtin de dahil olduğu !arı da hücumlara maruz kal-ı'etm~ş ve bu derece ~~im ve .~~dletmiştir. Bu meeaiye rağmen Al- taleb ed~~ir. 
halde 31 Alman tayyaresi dü_ mıştır. , dt bır karar almak ıçın yarın og- manya ile Polonya arasında mu- Tebliğ şoyle deva.JU ,, 
şlirdilk. DUn de dahil oldug·u Danzig körfezindeki deniz, leye kadar beklenebileceğini söy. hasamat başlamJ§trr. Ve bu mu· ''Kanada milleti. b~' 
halde bizden 12 tayyare kaybol· kt·vvetle~i bu sabah HelA istih.

1 
liyerek o zamarıa kadar mühlet sahamat cihan sulhUnü tehdit 

1
ziyete sükılnet ve ernıI1~ 

muştur. ı{amlarmı ve Hela harn limcınt- talep etmiştir. !etmektedir. !hassa memleketin ''~1~ Düşman, Sllezyada ~Rrbi nı bombardıman etmistir. De-I Avam Kamarası, yarm ö~le ü- Kabine, 7 eylülde parlamen.to. hürriyetinin muhaf~Z3 
Karpatlaraltr mmtakası c-('phe niz tayyareleri birkar defa Gdin zeri toplanmak üzere dağılmış - nun toT)lanmasını karar altına ol ne medar olacak bır 
sinde Czcstochova'ya doğru hü_ ya limanının bombalamıştır. tır. lmı~ olduğu gibi İngilterenin bir karşı koyacaktır. 



Rl\Jl~V~Ot 
Bugün mühim bir 
nutuk söqliyecek 

Arnerika hükumetinin 

11 - VAKiT 3 EYLUL l1939 

".1:~:~!;~.:,:::;;:;,~i:!:::~,~~~;-,1 Tanen be r g muzafferiyetinin Bırincı durak 
fi~;~:::, Kut yıldönümü k.u!lanmadı oaatlnin ~~~~~~::ıw:~. 

Çalı fasulyesi 17 ( Baştaralı 9 ımcuda) muştur. . kika.sınm üstüne gelir &"elmez, 
Ayşekadın farnl:rcsi ıo madı. Hududa yaklaşmışlardı. Alman kuvvetlen Samsonof vagonlar yerinden oynadı; ma. 
~:;~u~~~ı~:rınızı !~ ıKöpekler bağm~ıyorlardı. Du. ~~~~~una karşı ka~dıkları b"! kasların üstünden atlaya atlaya 
Klr domatest 

3 
raklamışiardı. Bu bir lahza te. Juyuk mu~a!fakıyetle Şarkı şehrin kenarım dönmiye başla • 

Sırık domatesi 4.50 vakkufta kumandan Samson:>f ?rusyaya hakım oluveren Rus dı. Yeni alındıkları zaman va -
Dolmalık büber 3 ortadan kaybolmuştu. Karan- kuvvetleri~i püskür!müşlerdi. gonların fena oJmadıkları, ~erin-
SiHi bübcr 4 hkta kimseye görünmeden kay- General Hındenburg ıle Luden- de kalan mihraplarından belli ... 
Soğan 3.:>0 bolmaktan kolay hiç bir şey o. -:irof'un bu eseri hiç bir zaman Fakat ihmalden ve bakı:m.8ızlık _ 

• t · • . ı 1 k Sarmısak 10 lamazdı. unutulmadı. tan, kadifelerinin tüyleri dökül -
Vazı ye 1 1Zaj1 0 unaca ~~::~~ab:ı!tı <'. k:> 1 ~ Bunun üzerine altı zabit ve Hitler Almanyaeı da Rusla. rntı.ş; uyuz kediye dönmüş ... Baş-

Vaşington, 2 (A.A.) - Si- dan olduğu mütaleasında bu- P:ıllıC'an b::ış t.50 emirber Kipst§ik kumandanla- ra karşı !cazanılan 1:-. zaferin !arın değdiği yerde, yağdan ve 

Bunda 

!asi mahfillerde hasıl olan ka- lunmaktadrr. Amerikanın her- PallıC'an orıa ı r : aramağa koyuldular. Fakat ')üyüklüğünü takdir etti, ve a- kirden küçük küçük daireler var. 
l\~te göre bitaraflık kanunu- hangi bir ihtilafa sür"jklenip sü-I P:ıllıran ufak .. -.50 bir müddet sonra emirber orta- sırlardanberi nefret hissiyle Tren ilk istasyondan hareket et -
t\un tadili şansbn geniş mikyas. rüklenmiyeceği süretinde gaze. Bostan patlıcanı " 3 da yalnız kalmış, diğer azbitler mütehassis oldukları Ruslara tiği halde camlarını sllbilye, si • 
~~~oğalmıştır. Kanun tadil edil. teciler tarafından sorulan bir ~:~~; " ; hududa doğru yollanmı~lardı. kar~r kazanılan hu zaferin yıl. garalıklan döJaniye vakit bula • 
~ıgı takdirde Amerika demokra. ı sı~ale cevap veren B. Ruzvelt, Mardono:ı (Dc~ct) -.75 Sabahın ilk ışıklan yayılcrken lönümünü her sene Tanen- mamışlar. Ayak yolundaki ayna 
aılcre serbestçe malzeme sev- dt-.miştir ki: Dereolo ,, -.60 Kupstşik bir silah sesi duydu, bergde büyük merasimle kut. çatlamış; sabu::ılu su lekelerin -
kcdebilecektir. Ruzveltin "A- Yalnız, böyle olmasını temen ·Ha'"uc ,, 3 döndü, önünde biı silüet yük. lulandı. den benek benek olmuş.. İnsan 

f tncrikayı hatp haricinde tutma- ni etmekle kalmıyorum. Buna Pancar " 1 selmiş ti. Bu Samsonof idi. T anenherg zaferi bu sene de yilzUntl eeçemiyor; musluklar -
~a rnemur" bir komiteye riyaset muvaffak olacağrma da kailim. 8:~: g;~:ı~dek~h: Kilo 

1 ~ General mert emirberinin 27 Ağustos pazar günü muaz- dan sicim gibi kirli bir ıu akıyor. 
e

1
ttncsi ihtimali bulunduğu söy. Hükumet bu sahada elinden ge. üzüm Rczakı :: 

1 
9 koluna yaslandı: -zam bir merasim ile kutlulana- Bir kere elimi sabunlamış bulun 

cnınektedir. 1eni yapacaktır. Oıüm Balbal ,, ı t _ Haydi, dedi, sen git, ken- :ak ve Hitler bizzat Tanen. d~. ~usluğun e.ltma tutt.ukça 
Bitaraflık kanununun tadil Nihayet B. Ruzvelt, Alman- üzüm siyah ,. 10 dini kurtar. Teşekkür ederim, !:>erge giderek bir nutuk söyli· kop~üıh.1!1h~et d~e~1dı. kNe 

tclileceğini iddia etmel: zamanı. yadaki Amerika sefirinin dün üzüm yapıncak " ! ben yalnız başıma yola devam yecekti. Fakat hadisat buna ya.pı a 
1 

••• en 
1 

e 
81 

me • 
t tun gelmediği malum olmakla istifa etmiş ve bu istifasmm ka- ~:!: 1~~sya :: 19 ederim. mani oldu .. Siyaset icabı ezeli ten başka. çare yok. Garplıla§ -

beraber tadil lehinde bir ecre. bul edilmiş olduğunu bildirmiş· Elma Osmanpaşa ., H - Hayır ekselans sizi yalnız ~üşman iki gün içinde en yakın mb.akl fkena.h •• det;ı ama., garplılaşn -
" M f f' h · · b k k · · d t 1 · Al 1 · 

1 
me uner ... ,,an baıladığı muhakkaktır. Her ~ir. üsta i se ıre arıcıye ne- ıra ma ıstemıyorum. os o uverınce man ar yenı . . . w 

Yerde demokrasilere karşı gös. ~aretinde başka bir vazife veri. bi bir intiba mevc•·ttur. SalA.hl- - Faka.t ben sana gitmeni 1ost1armı rencide etmekten ~ır t.;::;;u!_araden~d~~a • 

4 t,rilen sempati ergeç Amerika· 'ecektir. B. Ruzvelt, B. Vilııo. yettar mahamde Amoı ika e!kA.· emrediyorum. ··orkarak T anenberg zaferi yıl. :m~' R nl rl ~ mu uruy -rı 'lUn yerine halihazırda baıka bi. rı umumfyeslnde 1917 ~enesin. Kupst§ik basit, saf bir ne- dönümünü kutlamaktan vaz. dmdaki umk •. elik. e n umfan!..~ ta -
,_rn siyaseti üzerinde müessir 0. d . h d d h G 1. lA t'I . uç vapuru, elJ.W at-
~taktır. Avrupaya tebar Ame .. ,.isinin tayini hususun~n erpıf l deki şevk ve eyecan an a a. ferdir. enera ıne se am vbeakre- ~eç ı er. hira.t için Tahaffuzhaneye gel • 
~kan askerleri gönderilmemesi ~dilmekte olup olmadıgı h~k:I az şevk ve heyecan o1du~: yal- rek dönüyor ve arkasına • 1 f d mişti.Körfezin önünde, sıra bek. ~tatında henüz sebat edilmek- lı;:mda bir gey söyJeyemiyecegım nız, B. Çemberlayn'in nu unun madan gidiyor. zmır uarın a ya. liyen bir ka.ç vapur daha vardı. 
te i~e de herkes Am'!rikanın bi. ')~yan etmİ§tir. basıl etmiş olduğ~ intlbaa ta- Elli adım ötede düşı:ııan ç~~- b 1 Hepsi de gUneş batmadan, istih-
laraf kalmakla beraber demok- Mü,arünileh, bundan sonra mamiyle mllvazt bır anlayış bu- herini aşamıyan zahıtlere ıltı- ancı pavyon ar kfunlan geçebilmek için sabtr8IZ 
taıilere büyük yardımlarda bu. B .. H~ll'ün büt~n Ame~~ka ge: lunduğu söylenmektedl~ . hak edi~or,. ~eneral Samsono. (Baş tarafı 6 lncıda) la.nıyorlardr. Posta vapuru oldu-
11.tnabileceğ" oktasında mütte· mılerıne Amerıkaya donmelen Vaşington, 2 (A.A.) Kabı.. fun vazıyetını anlatıyor .. Tam Pazarlıksız satış kanununun ğu için ötekileri brraktnn; Ru • 
filuı·r. 1 n hakkında talimat venni§ olduğu ne dUn bir içtima akdetmlş ve bu sırada alaca karanlık içinde manyanm üstüne gı"ttim. Gemi _ • yegane tatbik edildiği yer bura· 

Ruzvelt hükumeti bu yardı- :eklindeki haberi tekzip etmİ§ bu içtima 2 saat devam etmlş- uzaklara akseden bir silah sesı B . d ah k 1 .. _ nln süvarisi, bir kaç dakika geç 
· l k A "k tl ! ti d A zi SL enı e ş sen en ço a a . . . 1 l':lı t . . . k . muva ve netıce o ara merı an mat- r. C ma a vrupanın va ye- duyuluyor l dı k kalındı diye slnirlemnış!.. çinin 

f emın ıçın ongrenın • L h".k" ) b b D hl · f ka an ran en ço zamanımı a· 
akatini almağa karar vermiş- ;,uatmın u umet e mesai ir- tl mevzuu ahs olmuştur. a · 30 Ağustos ~abahr §Cl ak at- Is ' b ld d' b'- gayzını dökmek istiyor gibi: 
tir. liğinde bulunmasını istemiştir. Uye nazırr B. tckez, matbuat maktadır. Samsonof artık öl- . ~ pavyon urası 0 

u ıye 
1 

- Ah .• vous, les orientaux! .. 

R 'tin
. b .. , .. kt Amerika demokrasilere mUmesslllerinc beyanatta bu· lınm. . Dedı· . 

uzve unun ı: t nu u f Ev ! · de b' k ·· d · V . .., R" yaklaşıyor • luna.rak Almanya.ya Hellum ih- K A D ı N ger zmır ır aç gun a• _Ah. siz şarklılar .. 
~'.'18 ~şıngton, 2 .<A .. A.) -:- ~- VaşJngton, 2 (A.A.) - Havas racına müsaade etmekten imtl- • ha kalsaydım her güI?" gider bu- Demek istİyordu. Ne uyll9uk 
~~r~tıcumhur daıresı teblig edı- Ajansından: na eylediğin den dolayı katfycn (Başlara/ ı i .. iwide) ~.ınr. bir defa daha zıyaret ede· ve ne ft.tıl insa.nla.rsmız! •• 
R . . R l . SalAhlyettar mUşahltler B. mUteesslr olm:ı.dığmı söylemiş· - Gülecek bir şey soyleme. bılırdım. • Bu sefer de benim kUlahnn ye· 

~ eısıcumhur uzv: h~ P~: Çemberlayn'in nutkunun ve Be- tJr. dim. Öyle ya eğer Enise olma. Fuarın bu propaganda. ve ti- rlnden oynadı· ylizU'ne dik dik 
\Qr ·· ·· t 21 d soylıyecegı ' · · I · ' 
l\ 

gun.~ sa~. .. e . yaz Kitabın ne!!redllmestntn A.. Vaşongton, 2 {A.A.) - Riya_ saydı - şüphesiz eğe!" sen iste. caret ve sanata aıt pavıyon a .. bakarak: 
Utuk uc buyuk radyo ıstasyo- · .. · •-'''"""' ... Jwu ""'~b · d t_ _ k b' d "'l ~ • · . . ..µtı:.ırllia VE} ..\YfUP d~okrasl- setıcunıhur C:alreal müsteşarı B. mescydin - hiç bir §ey yapa- rm an oaş a ır e eg ence ye· _ Siz coğrafya bilir misiniz? rt ta;afkmdo.~ d~ke!reai4d~*'r i~rinln noktaf nazarı ruh tıI marıy, r :ıı~ısıeumhurun evvelki mazcbm, hiç ... Evet, o sana ev. ri mevcut, her paviyonu rahat Dedim. 

, u ~ut.u t~ şım 1• 1 en ışe ve btrine sıkı surette yaklaştırmış gece hiç uyumadığını ancak va.- velden haber vermeseydi, seni m.hat dolaşabilir, istediğiniz ka· YüzUme bön bön bakıyordu. 
Qer~ınlıklerı ~rtada~. k~ldır~c~k olduğu mUtaleasmda bulunnıak. zlyetteki yeni inkişaflara intlza.r sevdiğimi söylemeğe hiç bir za. dar kalabilirsiniz. Fakat burada Ne demek istediğimi kavnyamı-
!ek~lde. ~m~rıka hu~umetıı:ıı~ tadırlar. etmeksizin dairesine çekllmiş, man cesaret edemezdim. ltif3f rahat yürümek bile imkansız • yordu. 
lQıyetını gosterecektı~: Reısı- tngillz Başvek111ntn azimkA· yalnız ansızın bir hA.diso zuhu- et: Sen de Enisenin sözlerinden dır. - Açınız haritayı.. bakınız, 

furnhur ~c~l~keti~ dıger mem rane ve vakurane ttadeslle Hlt- ru ha1inde kendisini çağırma.la- sonra karar verdin değil mi? Omuz omuza birbirini itip Ruma.nya nerede? Rumanyanm 
~ketler. rıca~ının hırçok nutuk: ler:n nutkundakl şiddet arası~- rını hariciye erk~nına emretmiş _ {Şaşkın) Ciddi mi söylü. ~on hi.nlerce insanın kala- garpteki mevkiiyle Tütokiyenin 
d l'lnı dı~l~d~kte~ .~o~ra. kendı '.la mevcüt olan mUbayenet te- olduğunu beyan etmiştir. yorsun Allah aşkına!... balıgını ~enden seyretmek çok şarki vaziyeti arasında, siz, garp 
.evlet reısının sozunu dın!eme- bartiz ettirilmektedir. Polonya· Bitlerin Ruzvcltc _ Öyleyse daha gülünç ... zevklı hır şey oluyor. lı He ben, şarklı arasındaki mesa· 
b~• ihtiyac~. olduğurdan dolayı mu istilAsma tekaMUm eden ••rdlilf cevap (Kahkahalarla güler) Peki ama Dayanamadık. Biz de ~unla· fe kadar bile fark yoktur, Siı:e 

· nutku soylıyecektır. muzakereleri izah ve teşrih e. Vaşington, 2 (A.A.) - B. HIL sevgilim senden her bahsedişte rm arasına daldık. Bu eglen~e garplılık nereden geliyor? Ben 
Amerik~ Reisi.cumhuru don B. Çembcrlııyn, tnglltere- ter, B. Ruzveltfn sulh Iehfndekj öyle ale;hinde bulunurdu ki! ... yerinde üzerinde duracağım iki onu anlamıyorum ... 

dıyor ki... !.ıin mlitcma.!iyen izhar etmek· mesajına. vermiş olduğu cevap- - Kabil değil... şe:r var. Onu, kUçlik bir savsaklama ile 
~ Vaşington, ~ (~:A.) -. - ~ te olduğu sulh V'O mtısnlemet ta Almanya Ue Polonya arasın- - inanmıyor musun? Birisi 18 yaşında. 240 boyun· guruptan sonraya bırakmak, e • 
ı. l.lzvelt, matbuat mumess,llerı- arzusunu tarihin aelA inkAr e· da musllhane bir surette halle· _ lnanm:yorum. da Bilecikli bir gencin boyunun !imde olduğunu biliyordu. Büyük "~ b tt b 1 k A 

1 1 
l d ld v da d 1 h" nezaketsizliği şakaya boğarak: ~ ey:_ana. ~ u ~~a~a . ~rn • d~mlyeceğln! fsbat etmfştlr. B. domtyeceğl hiçbir nıeırn e mev- _ On beş gün evve ora a uzun o ugun n o ayı leş ı. ~ vazıyetının katı hır ıstıka- Çemberlayn'e göre, harpten me- cut olmadığınr bildirmiş ,.e bU· biıibirimize tesadüf etmiştik. ri diğer 220 kilo ağırlığında - Çok sinirlisin doktor .. dedi. 

~ .. l'!t. a.lacağı, önü.müzdeki gün· :;ul elan bir tek adam vardır: o tün mesullyetl Polon yaya tah· Ben gittikten sonra sana ne de. dür.yanın en şişman kadının bu Ben öyle demek istemedim. ıt d A k h h Zile bastı; bana bir çey ikram 
t • ıç·ın· e ~erı am.n attı a- Ja, B. Hitlerdir. Vaşlngtonda mil etmiştir. di~ lunuşu. tketını .tasrıh etmesıne yardım >azı mahatıı1e B. ÇemberJaynin B. Hitlerin cevabı mUŞarUol _ Mide rahatsızlığına müp- 240 uzunluğundaki adamın etmek istedi. ~ecek olan Amerikan efkarıu- /alnız yerm!ş olı:lnğu karar leyh n·amına. Alman maslahat- tı.'laA oldut7un" mu··raı.lik yaptı- yanına girince adeta utandım. Hayır, çledim .. Bir şey iste -ırı o ._ mem .. Sizden evvel gelmiş gemi· 

Urniyesinin akli selimine ta- ıalrkında değil, aynı zamanda gUzarı Hans Tbomson taratın- ğım her kadının ayaklarına ka- Bir adamın boyunun uzunlu- ler var. Onları da.ha fazla gecik. 
1)-ıanı.~yle it~m~t etmekte olduğu- 1ilnyayı tehlikeye sokan ihUIU· dan B. Hull'e tevdi edilmiştir.: pandığrnı zannettiğini söyledi. ğundan dolayı teşhir edilerek tirmek, şaıM'ıhğa ihanet olur ... 
tıı.ı ~yle~ı~tır. .. . r akk,nda mevcut olan şUpheler "Hilkılınetimi~ vermi.ş oldu _ (Şaşkın) Sahi mn Oyley. para kazanmağı bir türlü ak- Bu geıni süvarisini, 0 günden 
~uş"irunıleyh, e~karıu~umı- .Jrtadan kalkmıştır. ğu emirlere tevfıkan. sızın vası. sene için~ Ne maksatla~ Enise ~mı ermedi. Bir gari~e •. bir.a~- sonra hiç görmemiştim. Acaba 

~CJ\1:'1: ?o§ yere tel~şa ?uşm~- B. Çembcrlayu. Jngiliz mfL tanızla. Amerika Refsfc~mbur~- kmkan :: değildir. Kocasını sever. ıp şey seyt'eder _gıbı ~~ ın- bizim dostluğumuza istinat eden 
c -csı ıçın ~az~telerı.n. rıyasetı· ıetinin Alman mtlletlne dUŞman n.a ş·.ın~ bcya;.ı ede~im kı, kcnd 

1 
Sen en iyi ahbabısm; ben ken- sa~ seyretmek, m~n ıçın o Türk • Rumen muahedesi imza 

1.lınhur dmresı, harıcıye neza- olmadığını, yalnrz nazi rejimi sının 2o ve 26 Agustos ıarlhl disine hiç kur yapmadım. Hü. kaaar hoşlanacak hır hareket edilirken zihninin içinde 0 kana-
b'ti vesair n:zaretler gi~i ~em. iktidar mevkUnde kaldokça oul mee~jları FUhrer tara.tınd'::' li\sa anlıyamıyorum. olmasa gerek. . . . •at bllil ;ııı;ıyor mıydı? Bunu bil· 
alarca tevsık edılen hadıseler- hun teesaUs etmesine imkAn ta- 1Ayrıtıyle takdir edilmişth. FU • _ Anlaşılamıyacak bir şey Uzun boylu Bılecıklı genç mek ve 0 günU, ona hatırlatmak 

den başkasına ehemmiyet ver- savyur edilemiyeceğinl söyler- re-, Almanya ile her çareye baş yok. Kadın değil mi) Kocasını de her içeri giren ve kendisine isterdim: 
l'rı~tneleri li.izumunda ısrar et. ken, B. Ruzvelt başta olmak U· vurmaktan hali kalmamıştır. Eevsin, sadık olsun, bunun e- hayretle bakan insan: görünce - Ah .. Biz, şarklılar .. ne kin 

, ~ı~t~r. B. Ruzvelt, medeniyeti zere, bütün AmerJkalı1arla aynı ıı~uhrer: son dakik.ada. lngt!: hemıııiyeti yok. En dostu olan bir defa başını önüne eği~~r, tutmaz insanlarız!.. Namuskar 
~hdit eden buhran müvacehe. fikirde olduğunu söyleD)ek iste- tere bUkumetlnln tavassut tel kadın bile bir erkeğin hoşuna ekmek parasını kazc.nmak ıçın siyasetin cezasını daim'l çeker 
li~de herkesin hilhassıı gazete- miştir. lifini de kı:.bul et~iştlr .. Maa~a- gitti ıni, elinde olmadan onun taliin bu cilvesine küfür eder ve bir türlü uslanmayız. .. 
ltnn teşriki mesaide bulunmala- B. çemberla.yn. tamamiyle tlh, Pol~nya ~tikumetinin ıtti- rakibi kesilir. Hatta kendisinin gibi derin derin yere bakıyor. 1 Ağustos 939 
tını istemekte ve bu teşriki me .. Amerikan cfkA.n umunıiyesinln baı '3tmış oldugu hattı hareltct e.rı:u etmediği bir adamın bile Sorulan suallere kesik, kısa "Trende,, 
lainin efkarıumumiyenin terbi- dUşUndUğUn veı;hlle ba.ştamrş o- dolayısiyle bütUn bu gayretler ba~ka bir kadına ilanı aşk etti. cevaplar veriyordu. . Dr. Cemil SÜLEYMAN 
~esine hadim olacağını söyle. lan harbin gnyelertrıl tarif et- senıeresiz kalmıştır. . • ğini görmekten üzülür. Bahu. Şişman kadmm olduğu pavı- l========================-
ltıektedir. Mi.işahitler, B. Ruz. m1ştfr. ll!tıerin B. Ruzveltın mcsa sus bu kadın kendi ahbabı o. yona girdik. geniş bir koltuğa gisi var. Maymun, köpek, kurt, 
~eltin, B. Bullitt'in Varşova ile Bundan şu netice çrka.r: A· Jına vermiş olduğu cevabın şek- lursa ... Binaenaleyh bu, aşıkla- oturmuş. Elinde bir şerit met- keyik, haykuş, sırtlan bu ve du. 
~Örüştükten sonra kendisine merika demokrasisi ile Avrupa U htikQmet mahaf~llnde ve ef- rm maksadına varmalanna ma- re bacağını, boyunu, belini öl- ha bunlara benzer hayvanlar 
~iman • Leh hudut hadiseletİ demokrasllerl araeında vahdet kA.n u~uml~ede hıddet ve infl· n· ol ak icin her fenalığı i~le. çi!yor, içeri giren seyircilere küçük odalarda ha.pse~ilmiş .. 
;:<tkkmda malumat vermesi üze- ve iştlrA.k nrdrr. Bu da, son a.l tevht etmıştir. Bilhassa ~Uh. ~ckt~n cel~inmez. Enise böy~e gösteriyor. Biz de içeri girince ıGelen geçen bunları da hır defa 
tine "istila" tabirini kullanmış harptenberl hissedilmiş olan blr rerin Amerika Roisicumhuıuna h ;. t ··t ..... ı'• evvela bacağını ölçtü. Ve daha lgörrr.eden fuarı terketmeyor. 

l ı lh · receği yerde Alman are,.e (' ... :ı· ... I · l f 
() du~nu beyan etmektedirler. zarurettir. BugUn meden c a-ıcevap "e _Pek mantıki bir mütalea .. sonra yerinden ağır agır kalka- zmır enternasyona uarrnm 
Diğer taraftan B. Ruzvelt kon- nın maruz bulunduğu muhte· matsaha.tgUzarı vasıtaslyle A- O 1 ·se ziyaret •imdi daha bü. rak yanıma geldi. Şerit metre. en karakteristik yerlerini şöyle 
!) • • • ' • ı un biç rika hariciye nazırına cevap Y e 1 

Y • • b · b li d l d k h '" lA "k "rcyı ı '"tımaa davet etmeden ve mel tehlıke ne olursa o s i U ı . 1 b" t re değil mi~ yı hır de enım e me o a ı. ısaca u asa ettı ten sonra şu-
bitaraflık kanununu yeniden bir Amerikalı vazlyetin netlcesl vermiş. olduğu ehemm ye e,y.ı~ 1(T:ıı; atlı gülerek) Canı Fakat o şişman kalunu belime nu söyliyebiliriz: 
tozdcn geçirmeden evvel Av. ne olacağında katlyen mute· ka.ydedılmektedlr. Hi 

1 
. k l ki dolarken vücudumun ürperdiği- Fuarda ticari bir gayeden 

>.. • H ttA. Vaşing· Bundan başka B. t erın sı ı aca b ld 0 . d da vl ·ı.tpa vaziyetinin tavazzuh et- reddit değildır. a. . k . 
1 

_ . ·1 (0 üsürler ve ikisi birden ni hisseder gi i o um. nun zıya e propagan ve eg ene<' 
~esine ehemmiyetle iıaret et- ton~a mutat diplomast lhtlra.z. tekllfinı reddetme ı~ n 0;~z~y~ .. l ~ ı ) bacağr, benim belimden kalın yerlerine daha çok yer verilmi~ 
~iı.•ir B Ruzvelt Amerikanın tarı terkedilmiştlr. Ve herhangtl Un U.mlrt gayri kabıdl ~ı l~ elsoy eşzır er. il Enı'sel ı geliyordu. lzmiıliler hütiin Türklerden biı 
r, - • · • b" 1 · • beklemiş ot ugu sn·. - ava r ·· · l)~azrrda. fa.z1a bir şey söyle. resmi bir zat ile görüşUrken ırl ge mesmı · REŞAT ENİS Fuarda bir de hayvanlar ser- ay fazla bayram yapıyorlar. 
~!!mesinin menfaati iktizasm- müttefik ile konuşuluyormuş gl- lenm~ktcdlr . 



3 EYfÖl. i fi'jg ........................................ r_. ... _._. .............................. "1----------~ 
Ş k H t 1 "" Q 1 1 F 1 ş• 1 kf • k A f d ı Beyoğlu BAKEH mdfjazaları.., e er as a IQI an ara az a ışman 1 an ŞI aye e en ere: Başka hiçbir müessese, balıba-

Em. nı"yetle .. t h 1 zırda kız ve erkek mektep tale-

K k 1 . . t . '1 us a zar arı besine, genç bay ve bayanlııra 

k il b· ı ... . . n z u u en . k mahsus her boyda ve her zevke u ana 1 eceg ın ız --- pıyasaya çı tı . uygun kostümler, empermeablll-
ze pardesüler, paltolar ve sPor 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaliyclerden KANZUK Glüten ekmeği • KANZUK. Glüten MA . elbiseelri gibi zengin ve şık 111-
yilecek eşya koleksiyonunu tak· 

KARNASI • KANZUK GLUTEN ŞEHRiYESi • KANZUK GLUTEN GEVREGI (Biacottea) • KANZUK. GLUTEN dım edemez. Şartlar ve fiyatlar 

RJRINCI • KANZUK GLUTEN FlYONGOSU • KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. ~:~r:~er~~:K~;sa~:ik:~i:ıc~;~:i~ 
Kanzuk Glüten Müstahzarları, rdıniz. 

Fazla şişmanh[a istidadı olanlar için en mükemmel rejim mustahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şişmanhk yapmaz. Zayi 
Umumi depo: INGIL.IZ KANZU K ECZANESi • BeyoğUu, DSTANBUL içinde fakiiltc numarnm 158 oJıın 

Tıp Fakültesi hüviyet cüzdanım• 
ka~ hellim. Hükmü olmadığını ilıin 
ederim. 

Istanbul perakende sabt yeri : Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

IZMıR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 

Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde ---- ) 
• • • 

Kız 

Erkek Ut\ YRIYE LiSESi Yatılı Yatısız 
Ana, ilk, orta ve lise sınıflarına talebe kaydına buşlanmı~tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren başlar. Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi naklet. 
mek için mektebin hususi otobüs servisi vardır. lsteyer Jere tarifname gönderilir. Tel: 211:1:\11 

.. 

BUGON 
KUM&AllASINA 
PAl2AATAN 
KO.CDK EL 

VAKiT kitaqevi 
&ün ve yann tercüme 

külliyatı 

fto. 11·20 iJuncı sen Kı 

ıı Gorio baba 100 
12 Delilfiln pıllkolojiaı 50 
ıs Ulbahar ıcllen 7! 

H Eqeret dUğtlmU 6(. 

ıs RMln kWllyab m 7f 

15 S8mimi Saadet 5( 

1T lttitiatlk 30 
11 Çocuk düıDrtenler 6C 
19 ilim ve felsefe 3(\ 
20 Mevcudu kalmadı 

53< 

YAD.iN 
CEK DEFTERİNE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAK Ti~ 

T0RK(Y 
f s 

f>ANKASI 

9391403 

l slanbul Asliye ikinci Ticaret 
Alalıkenıesind en: 

Süleyman Sudi Tosun ve şüreka, 
Giresun nakli:r:ıt anharı larnrııııt:ın 

<lenizyolları id:ıresinin Ankara vapu. 
runun birinci screrllc V:ıkf ı kebir<lcn I 
namlarına yüklenen 1. il. markalı 9 
hal:ra deriyi göslerir 2603 N.lı 27 
Temmuz 1939 tarihli konşimento za
yı olduğu bildirildiğinden mahkeme
ce mezkur konşimento müıırlereca

lınm kırk beş gün zarfında mahke
meye ibrazı lüzumunun ve lhrın 
edilmediği halde bu müddetin hita
mında kon~imentonun iptaline karar 
\'erileceğinin üç defa resınt ,.e ga~Tı 
resmi gazetelerle ilômııa karar \'eril
miş olduğundan keyfiyet Ticaret ka· 
nununun 638 nci mıuldcsi mucibin 
ce ilan olunur. 28/8/939 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yartn tercüme 

külliyatı 

No. 41.SO 5 ci sen 
il Dô Profundh 
u Günün bukuJd ve tçtlmaJ 

meaelelert 

~ E.flltUD 
44 Gizli harpler 

+5 ı:>isrttelinin hayatı 

f6 Metafizik nedir? 

n Yeni adam 
t8 irsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felaefeai 75 
50 Estetik 2:1 

610 
Bu serinin fiab 610 kuruştur 

Hepsini alanlara yUzde 20 lııkon. 

to yapılu. Kalan 4.~ ırurşur. 

t .88 lruru,u peıin almaraJc mUte 
bat isi ayda birer Ura Menmeıı 

bere Dç taksite bağlanır. 

Zayi 
Sullanahmct şubesinden almış ol. 

duğum asker lcskeremi za)i ettim. 
ycni!iini çıkaracağımdan C!ikbinin 
hükmü yoktur. 

Si inci <zlııu !lılılıivc cuımşıı 

Jlcılil \' Cl/Si 
313 

(30062) 

!im ...... - ...... ~ 

Dr. Hafız Cema ı 
LOKMAN HEKiM 

Oahiliye mütehassısı. 

h tanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

.,-----·--·· Ankara caddesinde 

Kirahk kat 
"e odalar 

Ankara caddesının en nakın 
noktasında. Orhanbl'y hamn<ti 
ı<at ve ">da olarak kıralık ye:-leı 

.t\Uındakı ilôn bürr mıı 

'1• 0141. --------· 

Alanya hükumet tabibi 
Ihsan ILTER 

(30063) 

HIGH SCHOOL 
Mektebi 

ENGLISH 
Erkek 

Nitant•f • Telefon: 41078 
Kayıt muamelesi başlamıştır. Cumartesi ve pazardan 

maada her gün saat 1 O dan 12 ye kadar idareye müracaat 
olunabilir. 

Ankarapa as-izmır 
TELEFON : (3438) 

"' 

lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Pa~ te"1ftnae ow;ı Y<J)ftur. 

Banyolu, kaloriferli; müteaddit firıŞE.rli old:.<ğı.? gi. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı. 
raathaneyi havidir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : . 

-

I - Keşif ve şartnamesi mucibince lzmirde Çamaltı TUJ
lasını Çığlıya bağlıyan şosenin tamiratı işi kapalı zarf usuıile 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 5259.90 
liradır. 

III - Eksiltme 13-IX-939 çarşamba günü saat 14 de Ka
bataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden 119 
İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden 200 kuruş mukabilinde alL 
nabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektup
larını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazıll 
vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatinden bir sa
at evvel mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (6714) 

Yatı mekteplerine gelecek çocuklarınızın 
fatak, yorgan, battan;ye. çarşaf ve çamaşır~:ırrnı 

BURSA PAZARI 
HOSEYıN HOSNl:l 

Mağazalanndan araymız 

lı.tanbul, Sultanhamam caddesi 4, Tel: 
2os2a 
Bc3oğlu, 1stlklil cadde 1 376, Tel: 40001 

V A KD T KiTABEV i 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
11 - 30 Kieaph k üçünc ü serı 

Numara Kurut 29 Kapitalizm bu!ıranı 

21 Hilırümdar millet 50 30 Slambo 
22 Yeni ilmi zihni~ et 75 

Bu serinin fiab ~.30 lt:ır•ıtur 

Bepebıl alanlara yUzdP 20 lskon 
to yapitır. Kalan 4.24 ıruruşur 

1.2f kurutu peşin 'llınıu·llk mUtP 
bakUi ayda birer lir~ MrnmP~ 

lzere le taksite "8~1anrr. 

SAHtBI : ASIM US 1 23 Mevcudu kalmadı 
24 GtinUn lktısadl işlE:rt 

25 Cumhuriyet 
60 

Bu serinin rlatr 8 15 1nınıttıır. 

Hepstnı alanlara % 20 111tonto 
rapılrr. Kalan 4.92 kurutun t.9'? 
kuruşu peşin alınarak mUtebald· 

1 
Basıld·ğı yer_: V.Al'<TT Matbau... 1 

Umum Ne~riyatı idare eden: 

h:ıkkı t:ı.ı .b. us 
26 TNcUmt'nİD rolü 
27 De{,'işışler 

28 r ..aokon 

100 
75 
30 

'' ayda birer ltra ödenmek Uzere 
Uç taksite bağlanır. 


