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Sayısı her yerde ı 00 par 

Ç®IK kcalb>Dnesn nstn1Fca ~ttn 
Yeni kabineyi milli kahraman Sirovni kurdu 

Yarmki ilavemiz: -Dr. Cemil Süleyman, Hakkı Sü. 
ha, Sadri Ertemin muhtelif mevzu. 

!ara temas eden kıymetli yazılann. 
dan başka yerli güzel bir hikaye. 

sinema, gülüşlerdeki esran anlatan 
ve bütün kadınlan alakadar edecek 

fantezi bir yazı, sağlık bahisleri, ka 

dın ve modaya ait resimlerle çıkı.. 

yor. 

diyor 

------~------ -
' 

ki • • 

Egerde Çek ••kerlert Lir resmi daireyi l>ekliyor ve silahlı Sü<!et gençleri - -
Macaristan ve Lehistan 
Dün sef ırleri vasıtasi9le Çekos
lovakgaya birer nota verdiler 

Anman ekaDODyetDerDne vapaDauı 
muameıenın aynornı ıstecç11Ueır 
Varşova, Peştede nümayişler devam ediyor 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Macarts
tanın Prağ sefiri, bugün B. Kroftaya 
bir nota vererek Macar ekalliyetl 
hakkında Südet Almanlara yapılan 

muamelenin aynının yapılmasını is· 
temlştlr. 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Dün ak
şam blltiln Macarlstanda bundan yir· 
ml sene evvel Çekoslovakyaya ilhak 
edilen Macar topraklarının iadesi f. 

çln büyük tezahürat yapılmıştır. 
Budapeştedeki tezahürlere lkl yUz 

bin kişiden fazla iştirak etmiş ve Pis. 
kopos Zadravetz bir nutuk söyliyerek 
halkın şiddetli ve sürekli alkışları a
rasında bu toprakların iadesini iste
miştir. 

Gençlik cemiyetleri murahhası da 
söylediği bir nutukta, Macar gençli-

Merhum general Kazım lnancm mezanna konulan çelenkler 
K- ede merhumu ı • • 

UlJduracaqız. Dü 

ölü var 

Izmir Su, Tramvay ve Elektrik 
şirketlerini gatın alacağız. 

İzmir, 22 (Hususi) - Nafia Vekili 
Ali Çetinkaya refakatinde Vekalet 
şoseler reisi Ali Talip, sular umum 
müdürü Salahattin, idari müşavir Rilç 
han Akıncı, Devlet Demiryolları idare
si yollar reisi Ertuğrul Kemal, hare.. 
~ Feril husus! kaleni 
mUdilrU ttbeyt bulunduğu halde bu· 
gUn saat 16,20 de İzmire gelmi~. AL 
sancak istasyonunda merasimle kar. 
şılanmıştır. 

Vekil gazetecilere beyanatta bulu
narak demiştir ki: 

İzmirde su şirketi ile tramvay ve e.. 
lektrik şirketinin hükumetçe satın a.. 
lmması meseleleri birlikte halloluna
caktır. Müzakerelere başlanması üze. 
rinde aramızda mutabakat hasıl ol. 
muştur. Müsait ilk fırsatta kendile
rini müzakereye davet eyliyeceğim ve 
her halde müzakere neticesinde anla.. 
şacağız. İzmiri bu ecnebi arn.kala.rııı. 
dan tamamen kurtarmııJ olacağımızı 
zannederim. İzmir etrafındaki sula
ma işlerini esaslıca. tetkik edeceğim. 
Aziziye tünelini ve bu sene ihale ettL 
ğimiz tünele müntehi yeni güzergahı 
görmüş olacağız. İzmir vilayetinde 
başlanacak turistik asfalt yollar me. 
selesi i.izerinde vilayetle temas ederek 
bu yolların inı;:asına başlanması için 
birlikte karar alacağız. 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya 

:-----------.. ·------------· -
Bir hatamızı düzeltelim 

Preveze zaferinin 
d6rt yUzUncO 
yıldUnUmO 

27 Eylüle değil 29 Birinci 
Teşrine 1'38tlayor 

İkinci sayfada okuyunuz -·-····--··---------..-· 
Preveze zaferinin dört 

Yüzüncü yıldönümü 
27 Ev.ıü~e değil 29 Bir·nciteşr~ne 
ra it.ayor, Hatamızı düze.te~im 

Vazan: Ut'§JrahDm Hakkı Konyalı 
(Y azıst ikinci 8tlytfatla) 

lbltvnnof'un nutku 

Ş:mdiye kadar dört 
devJet feda edildl 

Beşincisi sırasını 
bekliyor 



2- KURUN 24 EYLOL 1938 

Memur ev eri 
\'.azan: Sudrl Ertem 

Kanunlar memurların mesuliyetini 

reveze zaferinin dört 
yüzüncü yddönü-nü 

, 
tayin eder. Kanunlar. memurun sıfat· 
tarını bUtUn teferruutile kaydeder. Me
murun cezalanması ve terfi şartları 

mall.mdur. Barem, onun hayatı etra· 
fmda bir çit gibi çevrelenmiştir. BU· 
tUn bunlara rağmen memur vatandaş, 
şehirlerde muvakkaten tüneyen sey
yah J,uşlardan farklı değildir. 

27 Eylüle değil 29 Bir:nciteşr~ne ra -stlayor, 
Hatamızı düzeltelim 

Her şehir onun hayatında sabahla
rile, akşamlarile, gecelerile mütema· 
diyen değişen bir tünektir. E\·den e· 
ve taşınmak değil, insana alıştığı el· 
bisesini değiştirmek ne l:adar güçtür. 
Şehirden şehire göç eden memur her 
zaman k:ı.fasında yeni tüneğe yerleş
menin hayalini bir ıstırap gibi muha
faza eder. 

An.karadaki memur, yalnız nerede 
tüneyeceğini düşünmekle kalmaz. Bir 
ça.tı arasında ve yahut topraktan bir 
metre aşağıda bir izbede mi yaşıya· 
cağı ehemmiyetli değildir. Maaşının 
yarısından ne kadar fazlasını kiraya 
vereceğini dilştlnilr. 

Asfalt, küçük memuru önüne kat -
lill§. onu gerilere asfaltın gözükmedi. 
ği semtlere sürüyor. Ev sahibi §Öyle 
konuşuyor: 

-Yol şereflendi, Asfalt caddeye dö· 
§endi, kiraya 15 lira zammettik.,, 

Bu söz, küçUk memurun hicret mar· 
§ıdır. 

• • • 
Başvekil, memurlar için 400 den 

fazla ev yapılacağını vaadetti. 
Bu vaadde kilçilk memur vatandqm 

derdini anlayan, vatandaşın ruhunu 
tahlil eden olgun bir sezi§ gö7.e çarp
maktadır. 

Ardiye Ucretlerl 
Ankara,, 22 (Telefonla) - GUmrlik 

Veklleti muayenesi ifa ve muamelesi 
ipka edildiği halde kaldırılmıyan e5ya.
dan 100 kiloda 3 kuru~ ardiye ücreti a. 
lmmasmı bir tamimle alAkadarlara bil 
dirmlştir. 

. Ankara radyosu 
mildUrlUğU 

Ankara, 22 (Telefonla) - Yeni lnl
nılan Ankara radyo stüdyosu direk

töril Hayrettin istifa et)lıiş, yerine 
RiyaseticUmhur orkestrası eski şefi 
Yeli tayin edilmiştir. 

Patrlya vapurunda 
bir kaza 

lmıir, 22 (Hususi) - Bu sabah li
ma.nmııza gelen Fransız Patriya trans 
atlantiğinde ikinci süvari Bretan 

birınci mevkiden ikinciye geçerken on 
metreden ambara dil.~üş. ağır suret
te yaralanarak hastaneye kaldırıl. 
Jnl§tır. 

Hayvan sergisi 
Belediye reis muavini Bay Rauf 

Kem rburgaza giderek hayvan 

ı''.~lel'lrısini açmı§tır. Tcşrinievvelin bi. 
de de Sılivride bir sergi açılacaktır. 

Büyük Türk denizcisi Barbarosun 
Preveze zaferinin dört yüzüncü dönü:n 
yılını tesit edeceğiz. 27 eylUl 1938 ta. 
rihini tes'it günü clarak alıyoruz. Yani 
bu ayın yirmi yedisinde bu zafer tam 
dört yiiz ya§ını bitiriyor. Ben bu he. 
sapta bir yanlışlık bulunduğunu zan. 
nettiğim için bir mütehassıs heyete 
tetkik ettirilmesini istiyorum. 

Türk bayrağını Akdenizde rakipsiz 
bir hakim yapan Ulu denizcimize kar. 
şı duyduğumuz incizabı ve minnet 
hislerimizi her vakit izhar edebiliriz. 
thtifalin bir ay evvel bir ay Eonra ya. 
pılmasında hiçbir fark yoktur. Fakat 
"27 eylül 1938., in tam 400 üncü yıl. 
dönümüne rastladığını riyazi bir ka. 
tiyetle ifade etmeğe çalışırken yarınki 
tarihsilerin tekzibine uğramayı da 
hesaba katmak lizrmdır. 

Uzak ve yakın tarihçilerimiz Pre. 
vcze savaş ve zaferinin tarihini 
tayinde ihtillifa düşmüşlerdir: Prevezc 
harbinde bizzat bulunan Kanuninin 
sadrazamlarından Lütfi Paşa tarihinde 
( 1) 945 yılı hadiselerini sayarken Pre. 
veze savaıı ve zaferinin ay ve günle. 
rini tayin etmiyor •. Yalnız: 

''- .. Bu bendeleri padişahr alem. 
penah donanmasile ardlarma dütüp 
varup kondukları yerde tutugup anlar. 
la hayli zaman sava§ olundu., der. 

Lütfi Pa~nm yazılarında Barbarosu 
kıskanan bir eda vardır. (2) İşte har. 
be bizzat i§tirak eden Lütfi Pap bi. 
ze gün ve ay vererek zafer tarihini 
tesbit etmiyor. 

Ali ''KUNH - UL • AHBAR., ında 
Preveze harbine gidecek olan Türk 
donanmaaıru 946 yılr saferinin dördün. 
cü günü İstanbulüa.n çıkarıyor, Fa. 
kat Preveze zaferinin hangi ayda ka. 
zanıldığını zikretmiyor. Yalnız donan. 
mayı "Mahı mezburun,, ikinci çar. 
şamba günü Prevczc boğazından soku. 
yor. Pcl"§embc günü düşmanı takip et. 
tiriyor ve cuma günü .seher vaktilo 
ba§layan s:ıvaşı da Türkler lehine ka. 
zandırıyor. (3) 

PEÇEVI, 945 senesi saferinin de.. 
kuzuncu günU donanmayı İstanbuldan 
~ıkanyor, Preveze zaferini kazan.dırı. 
yor. Ay ve gün tasrih etmıycr. 

''Esfarı Bahriyei Osmaniye,, sahibi 
(sahife 414 ve 406) Preveze savaı ta. 
rihini bir yerde. 1538 eylülü, bir yerde 
de 945 cemaziyelevvelinin ğurresi o. 
larak kabul ediyor. Bu da zafer günü. 
nü göstermiyor. 

Süleyman NUTKl merhum, "Muha. 
rcbatı Bahriyei Osmaniye,. sinde (sa. 
hife 16) ''945 cemaziyelevvelisinin 
ğurrcsinde 1538 eylülünün yirmi be. 
§inci çarşamba giinU düşman donan. 
ması Preveze pişgahına gelip dört mil 
kadar bait olan SANTE MA VRO li. 
manı önüne Iengerendaı: olmuştu.,, di. 
yor ve cemaziyelevvelinin dördüncil 

1 Devey - Hines davası 1 
-41©-

Maznun Davis sahnede 
Jon Ktiri'nin llincs aleyhindeki 

kuvvetli ve kati ifadeleri üzerine avu. 
ka.t Striker'in b'r mukabelede bulun.. 
ması beklenirdi. Fak'lt böyle olnıo.dı. 
Hines'in avukatı hareketsiz kaldı. 

Mahkeme reisi Pekora diğer bir şahi· 
di çağırdı. O vakit mahkeme salonun. 
da bir mırıltı ve bir fısıltıdır gitti. 
Zira g len şahit ı;imdiye kadar ifa. 

d 'erenlerin en mUhıml idi: O, Hi. 
nes'in eski avukatı ve kızıl saçlı ki.L 
ilk, Hope Darc'nin asıkı Davts idi. Da. 
ia De}ıadet için ayağa kalktığı za,,. 

man berkesin gözü bila ihtiyar ötede 
alonun nihayetinde dinleyici kalaba. 

lığı içindC' garip şapkası ile duran 
Hope Dare'ye çevrilmişti. 

Bugün Davis fevkalfıde güzel. koyu 
gri renkte bir elbise giymişti. Mavi 
bir gömlek Uzerine deniz mavisi bir 
kravat ta!:mıştı. MUkemmel surette 
tırn.ş olmuş, ve itina ile vücudüne te~ 
ril taze bir hal venni§li. Reisin işa
reti Uz/\rlnc salcin. mlitebessim ,.c per. 
vnsız yerinden fırlayıp kalktı. Bu ha. 
li ile Davis'in kendine ne derecelerde 
güvendiii görUlüyordu. 

Şahitler arasrnda Davls'in en mü
him bir mevki alınası birinci derecede 
vaktile Hines ile beraber gangsterler 

Yazan: Olb>ıra!fııam Hakka IKonyaDı 

Barbaros Hayrettin 

ve eylülün yirmi sekizinci gününü de 
kati zafer günü olarak gösteriyor. 

Hamrr.er ise (cild 5, sahife 221) 
de savaş baılangıcını 25 eylül = ce. 
maziyelevvel olarak kabul ediyor ve 
dcnanmayı üç gün sonra körfezden 
çıkıırarak 28 eylülde kat zafere ula~. 

tırryor. 

lşte bazı tarihçilerin Prevezc ısa.va. 

şı hakkında tesbit ettikleri tarihler 
bunlardır. 

Ve hiç biriıi de güvenilecek mahi. 
yette değildir. Preveze savaıırun ta.. 
rihini bize <!eniz muharriri ıair MU
RADI eöyliyccektir. Mtiradi Prevezc 
savaıına TURAK reisin BAŞTARDA. 
sile jıtirak ettniı ve harbi en ince 
teferruatile t.akip ederek bir yirminci 
asır gazetecisi gibi not almıgtır. Not. 
lannı Topkapı sarayında Revan köş. 

kil kiltüphanesinde 1291 numarada ka. 
yıtlı "Fethinamei Hayrettin Paşa,. ad.. 

Jı eserinde destan halin.de yazmış. 

tır. Bu eşsiz pırlanta eser, tarihin dört 
buçuk asırdanberi karanlık kalan 
birçok noktalarına projektör tutuyor. 
Şimdiye kadar Piri Reisin kaleme al
dığını sandığımız "Bahriy~. Bahirna. 

me., yi kendisinin yazdığını bize öğ. 
rettiği gibi Preveze savaşını da bütün 
teferruatile bize anlatıyor. Şu mısra 

larını okuyalım: 

fmdl yine sö:c fahrir edelim. 
.Vtylcdiler dahi takrir eylt!dim. 
nu yana kim ol 16/n bcdhfsn1. 
'l'ani Andlra Dorya, dahi Catıdırnl (4). 
Plrcveuui gelip run oörduler. 
\'akli aır idi kim anda irdiler. 
"Yevmi Erbca" - rarşamba - idi larnyb ol. 
Klclılnr ağır gelip anda duhul. 
"Gurrcl Ahır Cüma.:" idi kim ol. 
Saldı lenocr: buldu liman ten yol. 
/lem doku: yü: kır.k beş ldl tarihi. 
Geldi yaşa ü:rc anlar eu r.lıi. 
lrdller limana yani ol :aman. 
Dahi dltı1en neuledilc bddc:an (5). 

Demek ki savaşa 945 senesi Cüma. 
zel Uhrasının ğurresindc çarşamba 

kralı Duç Sulç'un avukatı olduğu için 
bunların sırlarını bilmesinden ileri 
geliyordu. Sonra Devey, küçük Hope 
Darc va.sıtasile Davis'i davasına ka... 
zanmış, cezadan affetmek ve affı ile 
Hincs aleyhinde bütün bildiklerini 
mahkemede söylemek \'aadini kendi. 
sinden almıs olduğu söyleniyordu. 
Davis'in hapisaneden geceleri çıkarak 
Hopc Dare'nin apartımanma gitme. 
si dedikodusu Amerika ve A\TUpa 
gazetelerine geçen bu ihtimale kuvvet 
\'eriyordu. Onun için Davis'in şahit. 
lcr mevkiinde görülmesi etrafında U· 

mwnt bir dik.kat uyandırdı. 
Davis öyle bir adamdı ki, avukaL 

lık hayatının en bUyUk kısmını bu ci
nayet mahkemesi önilnde bir çok ka. 
tllleri, bir ~ok gangsterleri müdafaa 
ederek geçirmişti. Bu mesleki alı§ka.n 
lı~ dolayısilc maznun olarak ifade 
verme~c ge1irkcn kendisinde en kU. 
çüY. b;r heyecan görülmüyordu. Güya 
hususi bir avukat tutmağa vakti ha. 
1i müsait değilmiş gibi, kendi kendi-

günü başlanmıştır. Gurreyi arapça ka. 
mus şöyle izah eder: 

''Gurretüşsehr ayın lcyleiistihlali 
yani ipti.da gecesine ve gününe it1ak 
olunur.,, 
Şu halde aavaşın ilk günü 1 Cüma. 

zelubraya rastlam.:ıktadır. Savaşın 

ba§langıcının çarşamba oluşunda Ali 
ile Süleyman NUfKI da ittifak ediyor. 
lar. Fakat ayinda isabet gösteremi. 
yorlar. , 

Yalnız Ali çarşamba gününün ~yın 
ikisine rastladığını söylüyor. MURA. 
Dl ise dil man donanmasının Preveze 
önüne :ıyın gurresinde çarşamba gU. 
nü geldiğini söylüyor. Savaşa ayın i. 
kisin.de başlanıyor ve beşinci günı.i 

Türk donanması kati zafere eriyor. 
Şu halde Preveze kati zaferi 5 cüma. 
zcluhra 945 dir. 

Bu tarih ise 29 teşrinievvel 1938 
cumartesi gününe rastlamaktadır. Bu. 
gün ise cümhurlyetimizin on beşinci 
yıldönümüdür. 

DShi denizcimizin şu hullısuna ve 
öldükten sonra da devam eden gü. 
zel taliine bakınız ki, Prevezede ka. 
zandığı büyük zaferini cUmburiyet 
bayramrmızla beraber tes'it edeceğiz. 

Cümhuriyctimizin her yıldönümü Pre. 
veze zaferinin bir yaş daha kazan. 
dı~ını bize hatırlatacaktır. 
Yapılacak ihtifal gününün derhal 

tashih edilmesini teklif ediyorum. 
t'brahim Hakkı Konyalı 

(1) Tevarlhl Al Osman. Sayfa ,,es. 
(2) Perevl Preve:e harbiııl tasvir eder. 

l:en Lôlfi paşanın bu savaşta bulunduğu
nu söylüyor. (Cfll 1. Sayfa 219). 

(3) Topkapı sarauı Revan kö#w kütüp. 
hrıneııi. Numara 1117. l'aprak 410. AUnlrı 
bu savaşı 9 ~6 serlevhasr allrn'ria :lkretme
.~ini bir kopya hatası olarak almak M:ım
dır. 

(t,) Candiral. I::ski farllılcrlmi:de rene
rnlln galatı olarak kııllanmıflır. "Bahri· 
ye" de de bu kelimeyi ayni şekilde J:ıılla
nılmış oörürü:. 

(5) Yaprak 253. 

iki kar deş 
dlrldlrl yandı 

Balıkesir, (Hususi) - Yağcılar na. 
hiyesinin Taşkesiği köyünde bir gün 
önce bir yangın olmu§, iki kişi feci 
şekilde ya.1mıştır. 

Taşkesiği köyünden Tahir oğlu 

Mustafa ile kardeşi Bekir, havaların 

soğuk olması dolayısilc ·pazartesi gc. 
ccti odadaki ccağı çam ağaçlarile dol. 
·durarak ateşlemişlerdir. 

Bundan son~-a uykuya yatan iki kar. 
deş ocağı söndiirmiyerek ateşli bir 
halde bırakmışlardır. Fakat gece ya. 
rıs:, kuru ve yağlı çam ağaslarırun 

ale\•i b:rdcnbire her tarafı kaplamıf

tır. 

Derin uykuda bulun..ın iki kartleş, 
yangın evi tamamen sardıktan ıonra 
uyan::ıışlarsa da kendilerini kurtara. 
mıyarak yanmı§lardır. 

ni müdafaa etmeğe karar vermişti. O. 
nun Hincs'in avukatlarından. ne Stri. 
ker'den, ne de Şallek'ten asla korku
su yoktu. Bu çapkın adamda öyle bir 

zeka, öyle bir maharet vardı ki da. 
ha avukatlık mesleğine girdiği ilk 
günden itibaren Nevyork barosun. 
da kendisini herkese saydırmıştı. 

Davis ortaya çıkınca başmUddeiu
mumi Dcvey wbessüm etti. Mahke. 
me ı cisi Pokora iki ellerini biribirinc 
çatarak çenesinin altına dayadı. Stri. 
!cer d:rscklerini önündeki mas.asına 
koyarak dikkatle dinliyecek bir va

ziyet aldı. Flincs eski samimi dostu. 
nu soğuk bir bakışla süzdü; avukat 

Şallek önünde bulunan bir dosya
yı ihmal!dir bir tavırla knrışlırıyor-
du. Bütün dinleyiciler yeni ve eki 
dUnya efkarı umumiycsini çok yakın 

dan me~gul eden bu fevkalade siya. 
si ve cinai davanın en mühim safha. 
sını seyretmek için tamamen göz ku. 
lak kesilmişti. Zira şimdi mahkeme 

Bahkesire de bıl
dırcın yağdı 

H4t.lisc hakkında bir 
avcının fikri 

Balıkesir (Hususi) - Pazar ıecesı 
saat 22 sıralarında şehrin prk ve şi. 

mıl semtlerine görülmemi~ bir şekil

de sürü halinde yüzlerce bıldırcın in. 
m'.§tir. 

BütUn o civarlar halkını hayretedü. 
şüren bıldırcınlar, Hakltıçavu§, Hami. 
diye ve J ı.nirlcr mahallelerile Hayvan 
pazarı ve Çayderesi sahasını doldur. 
muşlar, gecenin karanlığında kaçamı • 
yacak vaziyette olan kuşları kahveler. 
den, evlerden koşuşan halk kapışa ka 
pı~ toplamışlardır. Hatta bir kısım 

halk, toplamakla başaçıkamıyarak bıl. 
dırcınları kışalaya kışalaya kapıların. 

dan evlerine s~kmuşlardır. 
Velhasıl bu bıldırcın yağmurile bir 

çok kimseler nefis bir et yemeği ziya. 
f etine konmuşlardır. 

Av hayvan lan içinde eti en makbul 
olan bu ku§ların geceleyin şehre ne 
sebeple inmiş olabilecekleri hak1:ında 
fikrini sorduğum bir avcı, dedi ki: 

- Büyük bir aüril halinde gecele. 
yin §ehre inen bu kuşların, havaların 
anl olarak aoğuması üzerine hicrete 
kalkışmış olmalan ve yorularak inme. 
ğe mecbur kalmalan dü§ünülebileceği 
gibi, alçak mesafelerden uçup geçer. 
lcen şehrin elektrik ziyalarından göz
lerinin kamaıarak indikleri de hatıra 

gelebilir. 
Muhakk.a.k olan biqey varsa, hadi. 

aenin vukuu herhalde pek enderdir.,, 

Türk - İtalyan Ticaret 
Anlaşması Ne Safhada 

Türk - ltaıyan ticaret anlaşmatu 
müzakereleri devam etmektedir. DUn 
de Tophane köşkünde her iki heyet
ten aynlrnış tali komiteler hazırla

nan esaslar üzerinde etütlerde bu. 
lurunufilardır. 

Öğrenildiğine göre mü.za.kereler çok 
samimi b!r ha.va içerisinde cereyan 
etmış. her iki hükumetin dilek ve ih. 
tiyaçlarr göz önünde tutularak her iki 
tarafı memnun edecek formUller aran 
maktadır • 

Fındık Piyasası 
Fmd.ık piyasası bu hafta. yeniden 

hararetlenmiştlr. Komitede kilo~;u 81 
kuruştan 5040 kilo, Değirmendercden 
kilosu 33 kuruştan 50#0 badem f m
dığı satılmış, kilosu 76 kuruştan Ak.. 
ça.1-:oca malı fmdıklarından 4000, kilo. 
su 79 kuruştan 2160 kilo, ve kilosu 71 
ku.ruşta.n da 5040 kilo sıra tombul iç 
fındık muamele görmüştür. Ç-ekoslo
vakyara bu haf ta 5000 kilo fındık sa.. 
tılmıştır. 

tstanbulda stok kalmamıştır. 

Tarihi eserler 
broşürü 

Belediye turizm 5Ubesi Taksimden 
Bcyazıta kadar olan caddenin etrafın.. 
daki tn.riht eserleri gösteren bir broşür 
hazl?'lanmı§tır. Bunda tramvay arabala 
rının renkleri, nerelere işledikleri de 
gösterilecektir. Bu broşürler yabancı li 
sanlarda bastmlıp seyyahlara dağıtıla 
caktır. 

huzurunda ifade verecek olan maznun 
mesleğinden tardedilmi§, gangsterler. 

le clbirliği etmiş, (1) numaralı halk 
dilşmanı Duç Sulç'un bütün sırlarına 
en yakın mahrem olmuş bir adamdı. 
İzdihamdan iğııe atacak bir yeri bu. 

lunmıyan, bununla beraber havadaki 
sıcaklıkla bir ilerecede sıkıntılı bir 
hale gelmiş bulunan mahkeme salo
nunda jüri azaları, avukatlar, bakim.. 
lcr, şahitler. dinleyiciler, polisler hep 
bu garip nvukatm, Davis'in itirafla. 
rını, onun Tammany Hali reisi Hines 

ile Duç Sulç hakkında nakledeceği 
maceraları bekliyorlardı. Artık aza-
meti insan hayaline sığmıya.n bu da.. 
vanın en kat'i dakikaları gelmiş bu. 

lunuyordu. Bununlo. beraber mahke

me'Salonunun havasında derin bir~ 
tırap ta hi!SOlunuyordu. Herkes Da.. 
vis'in mahkeme önünde vereceği ifa
de ile kendi hayatm1 da tehlikeye ko. 
yacağını dilşUnUyordu. 

"Arku.sı yarın) 
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SPOR Tehlike Rlpensia takımı 
gelmiyor 

Komşu Romanyanın 938 ~cnesi fut. 
bol birincisi Ripensia takımının, üç 
maç yapmak üzere ıehrimizc geleceği. 
ni yazmııtık. 

Yazan: Sidney Horler - 32_: ('..evfren: H . Münir 

Nakleden : ~anama Sedes 
- 13 

Sabahları ynya yUrürlerdl. Kral 
geceleri gelir. yemeği karıslyle bera· 
ber yerdi. Bnsıt bir hayat sürerdi. 

Halbuki bu sarayda sürdüğü haya
tın binblr dedikodulu bir e!sanesJ 
\'ardı. Filvaki sarayın ıslahı tein 
cok para sar!etmiştl, fakat dedikleri 
gibi sefahat Alemleri yapılmıyordu. 

Ancak husust tiyatrosunda Kraliçe 
ile arkadaşları kUcUk piyesler oynu
'·orlardı. "' . ,.. 

?.fari Antuanet krallce olduğunu 

unuta unuta başkalarına da unuttur
mağa başladı. Dedikodulara yavaş, 
yavaş inanmağa başladılar. Artık 

Krallcenin namusundan şilphe edi
yorlardı. 

Bir gece, kralın kardeşleri v& 

Şartr dukası ile Marll ormanında gU
neşln doğmasını seyretmeğe gitmesi 
ortaya dallı budaklı yalanlar attı. 

"Tuli'l" diye bir de şarkı ağızdan 
ağıza dolaşmağa başladı. 
Artık her söz kraliçenin iffetine bir 

leke sUrüyordu. 

l6 DCJ J,ııJ 

şı çok clSmcrtti. Daha doğ'rusu 11 ke
sesinden onlara develer kurban edi
yordu. ~ıeseıtı. Lamba! prensesine se
nede 150.000 frank maaşla sarayda 
bir iş verdl. 

Herkesin en c;ok kıskandığı Artua 
kontu idi. Kraliçenin yanından hiç 
ayrılmıyordu. Sokakta beraber, balo
da beraber, avda beraber, odasında 
beraberdi. 

Bu klüple yapılan muhabeı:atm son 
!!afhası bir anlaşamamazlığa müncer 
olduğundan Ripens;a takımının getirM 
tilmesinden vazgeçilmittir. 

MalOm olduğu Uzere Romen takımrM 
nın Güneş, Fenerbahçe ve Galatasaray. 
la birer maç yapması i&teniytrdu. Ri... 
pensia ise burada ancak iki maç ya. 
pabileceğini bildirmiş, halbuki iki maç 
hasılatı masrafı kcrumayacağı için bu 
§art kabul edilmemiştir. 

Süleymaniye Klübünün 
Yaptığı Saha 

Şehrimizin en cs'ki spor klüplerin • 
den biri olan Süleymaniye önümüzde. 
ki pazar günü, kendi azalarının gayre .. 
ti sayesinde meydana getirdiği apor 
sahasının açılış merasimini yapacak • 
tır. 

Şehremininde yapılan bu sahada, 
programla tesbit edilen bir merashn 
yapılacak, müteakiben de klübün mll
tekait futbolcularından teşekkül ede • 
cck bir takımla gazetelerin spor mu. 
harrirlerinden kurulmu~ futbol ekibi 
arasında bir ınaç yapılacaktır. 

Bir hayli eğlenceli geçeceği tahmin 
edilen bu oyun.dan sonra klübün birin. 
ci takımı ile Galatasaray arasında da 

bir futbol müsabakası yapılacaktır. 

Bir gece LUne dilşesl ne operaya 
giderken arabası kırıldı. Buna mana 
verdiler. Bir gün Versay taraçasında 
bir balo gecesi. kraliçeyi tanımayan 

bir erkek yanına sokuldu, çapkın bir 
iki söz söyledi. Mana verdiler. Artık 
her şey~ mana veriyorlar, pireyi deve 
yapıyorlardı. 

Artık ne yapsa tenkide uğrayor
du; uzun müddet çok para sarf etme
sini, lüzumundan fazla elmas alma
sını ceklştlrdiler. Bunda pek de hak
sız değillerdi. Annesi. bile israfını 

duymuş, bir mektup yazıp darılmış
tı. 

Bazı geceler opera balosunda kra
llce sabahın altısına kadar dansedl-

yordu. ( Kısa haberler ) 
- Kaymblraderl! diyenler vardı. -------------

Bayan Polinyak ı,;;ok gUzel bir ka
dındı, elmas takmnz, sade giyinirdi. 
O blra.z kraliçenin üstünde naflz ol
du, Mnrl Antuanet de sade giylnme
ğe başladı. Dilz, beyaz bir elbise ile 
bir ııortresinl yaptırdı. Bu reslm 
1783 de Luvr salonunda teşhir edil
di. 

Gene tenkit etiller. 
Kraliçe lilks sanayllnl ltlAsa mı sU

rUklemek istiyordu? Bir kraliçeye 
gecelik kadar sade bir elbise giymek 
yaraşır mıydı? Ayıp şeydi doğrusu. 

Hem Llon şehrinin ipeklileri, kadHe
lerl Delı,;;lkaya gidiyordu ... 

Anha minha tenkitler öyle alıp 

yürüdil ki, tabloyu salondan kaldır
dılar. 

Kralice olmak kolay değlldlr. Lük
se k~carlarsa rezalet diye tenkide uğ
rarlar, basit glyinirlerse ticaret lt
lAs ediyor diye haykırırlar. 

Yollarda, meydanlarda, salonlar
da, barakalarda, her yerde, herkes 
Marl Antuanete iftira. ediyordu. 

Marl Antuanet de dostlarına. kar-J 

Jzmir •• guzme 

Vardı nma, kraliçenin yanında ko-
casından fazla kayınblraderint gBrü
yorlardı. 

16 ncı Lul erkenden yatmasını sev
diği için karısiyle pek ender çıkıyor
du. Artua kontu ise her zaman kra
liçe ile beraber gidiyordu. 

Dedikoduya bundan daha iyi \"esi
le olur mu? 

Mari Antuanctln kızamığa yaka
lanması dalın geniş bir dedikodu mev 
zuu oldu. 

Doktorlar 16 ncı Lulyl karısından 
ayrrdılnr. Karısı da ısrar etti. Kral 
artık karısının odasına girmiyordu. 

Kızamık uzun sUrer. Kırk gün kra
liçenin canı sıkılacaktı. 

Dostları Esterhazt, Kuanyl, Gln. 
Bezanval: 

- Dizim korkumuz yok, biz krali
çenin yanına gireriz! dediler. 

Krallc;o bunu kabul etti. 16 ncı Lui 
de razı oldu. O gUndon sonra dört er
kek, her gün, sabahtan akşama ka
dar kraliçenin başucundan ayrılma
dılar ... 

Kral ise hastalık bulaşmasın endi
şesiyle karısının odasına nyak atmı
yordu. Karısına mektup yazıyor ve 
balkonda görüyordu. 

Halk ağzına geleni veriştiriyordu. 
Herkes blribirine soruyordu: 

(.-trJ.:nsı var) 

biı incilikleri 

Yüzme müsabakalıı.rmd' birincilik ka·".utan aporcubr 

lmıir. (Hususi) - lzmir mıntaka.
sı yüzme birincilikleri, Karşıyakada
ki yüzme havuzunda yapılmış. Türki. 
ye birinciliklerine iştirak edecek mü
sabıklar seçilmiştir. Müsabakaların 

neticeleri şunlardır: 
100 metre serbest: 1,24, 1/5 Ce. 

mal birinci, Cezmi ikinci, Mehmet 
üçUncU. 

100 metre sırt üstü: 1.32, 1/5 Me~ 
met blriııcl Tuııut ik1ncl 

200 metr~ serbest: 3.2,5 Muzaffer 
birinci •. Ali ikinci, Süleyman üçüncü. 

400 metre serbest: 6.40 Cemal bi· 
rinci. Muzaffer ikinci, 

1500 metre: 17 ,27 Kenan birinci • 
' X 200: Kenan, Ali, Süleyman ve 

Cemal takımı, 14,51. 4 /5 ile birinci. 
Türk bayrak: Turgut, Mehmet, Cez 

mi takımı 7,17 ile birinci. 

Müsabakalara yalnız Yamanlar kliL 
bU vUzUcilleri ~ 

• Romnnyadnn 50 ba!} montafon lnd!I ge. 
tirmek üzere gümrük ve inhisarlar vek.d
lctlndcn istenen müsaade verilmiştir. 

• Gümrllkler umum müdürü B. Mahmut 
Nedim Gündiizalp İzmir gemilerinde letki
katta bulunmak üzere lzmire hareket et-
mişlir. 

R DVO 
Yabancı radyolardan 

seçilmiş parçalar 
Opera ve ıenf oni konserleri: 

8.40 Duclapeşte: "Ayda". 
9.- Dükreş: "Der Ferischüu". 
9.30 Brüksel 2: ltaJynn musikisinden 

ve bugünkil musikiden parcalar. 
9.30 Paris PTT: Mcnclelssolın. 
9.30 

10. 
12. 

Strnsburg, J.eipziğ: "Fnust". 
Prağ: Jnnatek festivali. 
Radio Paris: Fransız musikisinden. 

Oda musikisi, konserler: 
6. Radio Paris: Triyo, şarkılar. 
6.5 fsıokholrn: Triyo (Arenski)1 

7.10 Varşovn: Tnnnyef triyosu. 
8. Haml.ıurg: ŞuberL 

Pi11es ve Konferanslar: 
9.10 Bcrlin: "Remeo ile Julict". 
9.15 Deromüsttcr: l\linna von Ilnrnhelm. 
9.30 Rndio Pnris: "Le Clıandelier". 

(A. de Mussel) . 

Hafif mııslkl: 
. 5.- Kolonya; 6 Brüksel 1; 6 Paris PTT; 

7 Derlln; 7.10 Budnpe,ıe; 7.20 Prağ; 8.30 
Yarşon; 9 Brüksel 1: "Üç vals" (Tlrnuss): 
9.15 Frıınkfurt; 9.30 Berlin; 11 Turino; ıı. 
30 Almnn istasyonları; 12.10 Budapeşte 
(Çigan orkestrası). 

Kabare ve varyeleler: 
3.10 llih•ersum 1; 9.30 Eyfel; 10 J.on-

dra ( ncc.): 10.20 Sottens. 
Dans musikisi: 

7.- Brlıksel 2. Varşova; 11.10 Brüksel 
2; 11 Nnpoli; 11.30 J.ondra (Rec.); 11.40 
Sollens; 12 J.ondra (Naş.); 12.15 Roma ve 
Turino grupları. 

la-e5-ubiİ ! 7"-n-
Dünkü hava 

JTnvn, yurdun Karndcniz kı~·ılnrı ile kıs
men de DoJ:ıu Anadolu böl:;elerinde bulut
lu \ "C mı vzil yağışlı, Akdeniz kıyılariyle 
ERcnin cenup kısmında az bulutlu, diltcr 
höl~clcrindc kısmen bulullu geçmiş, rüz
gl\rlıır umumiyetle şimall istikametten or
ta kuvvette esmiştir • 

htanhulda hava bulullu geçmiş, rüzft~r 
cenubu gnrbidcn saniyede 2-4 metre hı z la 
esmiştir. Sani 14 de ha\·a tazyiki 760.4 mi· 
limcıre idi. Sühunet en yük5ek güneşte 
50.2, göregcde 22.4 ve en düşük 11.1 santl
gr:ıt kaydedilmiştir. 

15 yıl evvel bugün 

'lılıidafaaui lılilllye Vtkdlttl llarblue Ne
::arctl bina~ının Darül/ıinun ilflha::ına esas 
ilibari11le nw\:a/ııl:at etmesi ü:crine Maarif 
\'el;ô/eti bütçesine talısisat koumırştıır. Bıı 

talısisat ile bina Dar,ülf ünun haline getiri· 
Peedcllr 

- Hayır, bu parayı kimin gönder
diğini bilmiyoruz. Fakat "Sabah Se
si" aUtunlarında, kendisine teşekkür 
etmeğl bir borc btlirim. Ayni uman
da bu parayı mahalline sarfedeceği· 
nuzc de kendisini gene gazeteniz va
sıtasiyle temin etmenizi rica ederim. 
Hastahanemize son zamanlarda ya
pılan maddt yardımlara rağmen, ha.
lA ihtiyaç içindeydik. Onun için, b6y-, 
le sıkı bir zamanda bu parayı bize 
Allah gBnderdl." 

Gazetemizin muhabiri, bundan 
sonra şu şayanı dikkat malömatı el
de etmiştir. Kendisi "X,. rumzu al
tında gizleyen esrarengiz hayırper

ver, yalnız Sen Krlstofer hastahane
sine yardım etmekle kalmamıştır. 
Ayni zamanda. ,Londranın Tratalgar, 
Sen Peter ve Gllls hastahanelerine 
de ayni mikyasta muavenetlerde bu
lunmuştur. Ayni sabah, bu Uç has
tahaneye de, 6000 sterlinlik zarflar 
EelIQlşUr. 

Bir günde 20.000 lira vereblldiğtne 
bakılırsa, "X., her halde pek zengin 
blrldlr. Fakat bu parayı alan hasta
hane memurlannın yüzündeki şükran 
ifadesini bir görecek olsa, cidden 
hizmetinin manevt mükUatını almış 
olurdu. 

Glll hastahaneslntn sekreterinin 
de söylediğine göre, bu para Ue, o 
hastahanede insaniyete yapılacak 

hizmet pek büyük olacaktır. X kim 
olursa olsun, nerde olursa olsun, o
na kalplerinin en derin köşesinden 
şükranlar yağdırıyorlar. 

Gariptir kl, bütiln Londranın iki 
büyUk esrarı oluyor. Dlrl "X,. in 
kim olduğu, ötekisi "Tehlike" ntn 
kim olduğu .... Acaba bu ikisi arasın
da bir mUnasebet var mı? 

Eline gcclrdlğl ad(ımların kesesi
ne merhametsizce kıyan adam - ki 
hUviyeti bugüne kadar bize meçhul 
kalmıştır - bu olmasın? Bu, insanı 
meşgul edecek bir me eledir. Fakat 
belki de asla halledilmlyeeek!" 

Korntveyt, Cimi Dinin havadisini 
tamamen okuyup masanın üzerine 
koyduktan sonra bir gBğils geçirdi. 

Cimi sordu: 
- Ne oldu, ne var? Beğenmedin 

mi? 
- Bir şey yok. Fakat sana bir şey 

r.öyleyeylm mi? Sen bir meleksin? 
-Ne? 
- Evet. Bir melek olduğun tı,;;tn 

gUnUn birinde semavata çağırılacnk· 
E:ın? O zaman ben bu güzel havadis
leri nerden bulacağım diye düşünüyo· 
rum. Bunun cevabını verebilir mi
sin? 

Korntveyt bundan sonra heyeca
nını saklamak için çayından bir yu· 
dum daha içti ve, birinci sayfalık 
bir havadis getireceğini sBylerken. 
buna kısmen muvaffak olamadığını 
itirafa gelen bir diğer muhbire cıkıŞ
mağa başladı • 

xıv 
Her halde bir gazetecinin kızı ol

duğundan Mert, her gUn gazeteleri o
kurdu. Romandan boşlanmayordu. 
Eı;e°r, gUzol bir "Tercnmeibal" kitabı 
elde edemezse, muhakkak surette 
gündelik gazeteleri okurdu. 

GözU gazete okumağa pek alışmış
tı. HattA ustalaşmıştı. Zira, hangi 
havadisin iyi ve enteresan olduğunu 
derhal serlevhasrndan sezerdi. 

Bu arada, bittabi, o gilnkü "Sabah 
Sesi" gazetesinin en heyecanlı hlkd
yesl olan "Hastahane teberrüU" h!
dlsesinl de gBrmeden geçmemişti. 

Cimi Dinin makalesi, Merlyl çok 
aUıkadar etmişti. 

Babası içeri girdiği zaman Meri: 
- Baba, dedi. !\'evyork gazetele· 

rinden birinde boş yer var mı? 
- Neden gözüm? 
Merl "Sabah Sesi" gazetesini ba

basına uzatarak: 
- Burada, bir adam '\'ar ki, dedi. 

Tam gazeteci, tşte bu kadar .. 
Stefan Drandel başını sallcyarak: 
- Haklısın, dedi. Fakat zor olan 

bir mesele varsa, o da bu lnglllz muh 
birlerinin Londradan ayrılmak iste
mediğidir. Nevyorktan hiç hoşlan
mayorlar. 

Otel hizmetçllertnden biri vaklaş· 
tr. Elinde bir tepsi vardı. 

- Mls Drandel, sizin fctn bir mek
tup var. 

- Müsaade eder misin baba. 
Meri bu slSzll söyledikten ıonra 

mektubu aldı. 
Babası, kızını merakla seyrediyor

du. Genç kız, mektubun ilk kelime· 
lerini okurken yüzUniln ifadesi de
ğişti. O kadar ki babası: 

- Ne V2.r kızım. Mektup kimden! 
diye sormağa mecbur oldu. 

- Bilmiyorum baba. Sen kendin 
de oku! Dana bir hayli garip görUn· 
dil. 

Stefan Brandel mektubu eline al· 
dr. Kalın bir kdğıt üzerine yazılmıe
tı. tmza yoktu. Fakat Uzertndekl söz
ler, insanı hayrete dUşUrUyordu. 

Yazı şöyleydi: 
"Flip Granstona sorun, dl1n gece 

nerdcydi?" 
BUtUn yazı bundan ibaretti. Maki· 

ne ne yazılmıştı. 
Stefnn Brandel sordu: 
- Bu mektubu kimin gönderdtğlnl 

tahmin edebilirsin? 
- Hayır ... Eğer tahmin edebllBeJ'• 

dlm, söylerdim. 
- Elbette söylerdin. Pardon! .. 4 

Şimdi sana bir şey anlatmak iste. 
rlm kızım ... Eğer bu ihtarı almasay
dım, eskisi gibi sUkötumu muhafaza 
etmekte devam edecektim. Fakat 
artık baklayı a~ızdan c;ıkarmanın 

zamanı geldi. Maalesef çocu~um. bu 
Granston denen delikanlı beni inkl• 
sa.ra dUşUrUyor • 

-Neden baba! 
- Ben geçen gece onun apartım8"' 

nına gitmiştim. Kendisini bir kadınla 
beraber gördüm. Öyle bir kadın ki, 
bana da hoş görUnmedl. Hani şu sos· 
yete kadınlarından biri. Yüzüne bak• 
san, insana "cehennem ol" der glbl 
bir hali var. Onunla Granstonu pek 
leli dışlı bir vaziyette gördüm. 

- Adı Ledl tren Dey miydi 7. 
- Evet. Ona benzer ber şey~ 
Meri zoraki bir gilldU: 
- Fakat o, Granstonun eski bir u

kadnşıdır. Geçen gece bana onu. 
"Am basa.dör" barında tanıştırmıştı. 

(Arkası ııar) 

Kayseride 
Seylap felaketine uğrayan

lara yardım ediliyor 
Kayseri, (Hususi) - Kayserinin 

Muncusun nahiyesi civarına bir hafta 
önce yağ-an dolu ile kanıık kuvvetli 
yağmurlardan husule gelen &eylap ne. 
ticesinde kırk dokuz: tane çift hayva.. 
nı ve bir hayli koyun, boğulup te. 
lef olduğu gibi birhayli ağaçla mahsu.. 
lau da seller alıp götürmüştür. 

Nüfusça bir zayiat yoktur. Hasara.. 
tın tcsbitine devam edilmektedir. 

Bundan önce Bünyan Pınarbıaıı ka. 
zalanna yağmur yağmı§tr. Seylaptan 
müteesdr olan çiftçilere tohumluk yarı 
dım yapılması hususunda Ziraat Ve • 
kaleti tarafından Ziraat Bankası U. 
mum müdürlüğüne müracaat olunmuJ
tur. Bu yardımların yapılması busu. 
sunda mahalli bank ajanhklanna da 
gerekli emirler verilmiıtir. 

K.ayserideki Sümer Bank bez fabrt. 
kasının üç yaşını ikmal etmiı bulun.. 
ması dolayısile parlak bir tören yapıl. 
ıt.ış, fabrikanın açıhşmdanberi vazife 
gören ve çok iyi çalışan amelelere nak. 
di mükafat ile rair hediyeler vali Ad.. 
li Bayman elile tevzi edilmiştir. 

Ayni zamanda diğer amelelere de 
piyankolu hediyeler verilmiş, fabrika.. 
nın bütün amelclerinc bir kır ziyafeti 
çekilerek geç vakte kadar oyunlarla 
vakit geçirilmiştir. 

Sabıkalı Sadettin Yakalandı 
Hırsızlıktan !hapse ve emniyeti u. 

umumiye nezareti altında bulunmağa 

mahkCim edilen meşhur sabıkalı Sade~ 
tin, hapis müddetini doldurarak salı

vcrilmiı, fakat emniyeti umumiye ne. 
zaretinden kaçmııtır. 

Nihayet, yakalanarak dör.dilncll aslL. 
ye ceza mahkemesine verilen Sadet ti'n, 
yeniden 23 gün hapse ve 2 aene em. 
niyeti umumiye nezareti altında bu 
1undurulmağa mah'kO.m edilmiıtlr 
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Denızc. ve aşa< 
~azan : Niyazı Ahmet 

Hayatları uzun deniz seferlerinde 
ıeçen insanlarla konuşurken söz, sık 
sık kadına ve aşka intikal eder. 

- Ah ... diye dert yanarlar; bu ucu 
bucağı olmayan deniz bizi oyalıyor, 
avutuyor, kendisine alıştırıycr. Fakat 
kadını, aşkı unutturmuyor. Karaya a. 
yak bastığımız an, içimiz ürperiyor, 
bir kadının arkasından sürüklenmek ar. 
%USU içimizi yakıyor . ., 

Denizciler, herhalde en çok a~'ka 
ausamıı insanlardır. Çoğu kadını bir 
ıiir gi'bi, bir musiki nağmesi gibi sev. 
mek ister. 

Denizci için sevginin ne derin bir 
ihtiyaç olduğuna Osmanlı tarihinde çok 
cUzel bir misal var. 

Fatih, Midilliyi zaptettiği vakit o. 
raya muhafızlar bırakmak mecburiye
tinde kalmıştı. Bu muhafızların orada 
evlenmek mecburiyetinde kalacaklannr 
da düşünen Padifllı, bir güçlükle kar. 
ııiaımış: Müslüman dininde kadın bul
mak güçtü. Fakat bu güçlüğil yenmek 
lazımdı. Tek çare din bağlarını sö. 
küp atmaktı. Fatih Mehmet, Türk mu. 
hafızların Rum kızları ile evlenebile. 
ceklerini ilan etti. Bu emri tarih §U 

manzume ile de kaydeder: 
övle emretti ki bunda kim kala 
K~ngi kafir duhtcrin sevse ala 
Evvela adetçe ıkıhunlar taleb 
Öyle vermezlerse bulup bir sebeb 
Gücile versünler alup ol ere 
Yani ol duhteri dileyen .er vere 

Bu manzume gayet açıkça anlatıyor, 
ki Türk levendi Rum kızını severek a... 
Iabilecek, fakat evvela usulü ile iste. 
yecek, vermezlerse bir sebep bulunup 
evlendirilecek. 

Fatih, denizcinin aşkım dört yilz 
Mne evvel takdir etmi9---ye"afkm cttn 
bağları ile de kayıt altına alınmayaca.. 
ğmı ilan etmi§ti. 

Ege Lik Maçlan 
lzmir, (Hususi) - Geçen hafta fi.. 

nal maçında berabere kalan İzmir 
Doğanspor ve Aydm takımlan, Ege 
liki şampiyonluğu için pazar günU tek 
rar karşılaşmışlardır· Bu maçı Doğan 
21por 3-2 kazaJUllJŞ ve Ege Iiki ~am
piyonu olmuştur. Aydınlılar güzel, fa 
kat sert oynamışlardır. 

Yavuz Galip 
lzm.ir, (Hususi) - Limanımızda 

bulunan donanmanın Yavuz gemisi ta 
kımı, pazar günü Ka.r§ıyaka. Yaman
lar spor takmıiyle bir maç yapmıştır. 
Müsabaka. zevkli geçmiş, Yavuzlular 
3-2 galip gelmişlerdir. 

Bütün buntan, ertik okullarının pro. 
gramlanna koysunlar. Talebelerine 
öğretsinler. Mektebi bitirenlere mu· 
ayyen bir bilgiye şahadet edecek dip. 
lomalar versinler. 

Fakat bunların gençliğe umumi bil. 
giler verdiklerini iddiaya kalkı~rak 
memle1ı:et çocuklarını kıpkızıl cehalete 
mahkum etrnelerine göz yumulmasını 
iıtemiyorurn. Bana tehlikeli görünen 
nokta i§te budur. 

"Vestmut,, a gelince, biliyorsunuz, 
ki burada bazı pek istisnai ve çok sey
rek vakıalar §öyle bir tarafa bırakıla.. 
cak cJursa, tedris derecesi adamakıllı 
ylikscktir. 

Ben, le.endi payıma, talebenin fngi
U.ı mekteplerindeki arkadaşları kadar 
batta onlardan daha fazla ilme sahip 
olmalannr bütiln samimiyetimle isti
yorum. Bizzat siz de, bana talebeniz 
Amerikan gençlerinin çalışkanlık ve 
fransızcayı iyi bitişleri baknnından si. 
zi ıaşırttıklarını söylemiştiniz. 

Bu ır.esut neticeyi, reis Spenserin 
yumuşak, fakat iğilmez mücadelesine, 
sarsılmaz metanetine borçluyuz. 

Onun reis bulunduğu zaman zarfın. 
da, eski talebeden bazdan. fakülteye 
zengin teberrularla yardım etmek iste
diler. Fakat bu yardım tekliflerinin 
arkasında kabul edilemez şartlar var. 
dı. 

Spenser, bUtiln bunları reddetti. Yal.. 

- - -
1 

- - - -

Odun yerine maden kömürü 
Fiyat yükselmesinde ne gibi sebepler var? 

KömUr ve cdun kömürü üzerinde 
fstanbulun odun ihtiyacından ve umu. 
miyetle maden kömürüne geçmek 
siyasetinden bahsettikten sonra bir 
netice çıkarmak istemiştik. Netice §U. 

' dur: 
Odundan kömüre geçerken bir in -

tikal bellidir; hatta İstanbulda bile .•• 
Ankarada bile ..• Bu intikal devrinde 
de maden kömürü hissesine düşen 

fedakarlık büyüktür. Bir müddet, ken. 
dini öteki kömür yerine geçirmek 
için, hiç birşey kazanmamayı göze 
a~malıdır; yani nasıl köylüye balta. 
bk ayrılırsa §İmdi de maden kömürü 
ocaklanndan öyle, devletçe hiçbir re. 
sim alınmaksızın, ve madencilere büyük 
bir kazanç payı verilmeksizin, bu ih. 
tiyacın emrine kömür gösterilmelidir, 
taş kömür yakılması teşvik edilmelidir, 
her keseye elverişli hale getirilmeli. 
dir. 

Maden kömürü yakacak vasıtaların 
da pek ucuza ve taksitle tedariki tc. 
min edilmelidir. 

'Bu bir taraftan oladursun, bu olun. 
caya kadar veya oldukça ..• Bunun ya. 
nında da odun ve kömürü, artık maden 
kömürüne geçtik faraziyesile başı 
boş bırakmamak, odunun, ağaç kömü. 
rünün fiyatım, gelirimizle uymayacak 
bir hadde çıkmaktan geri durduracak 
tedbirler almak gerek ... 

Maden kömürü ve bunu yakacak 
vasıtalar için böyle bir ucuzluk, ko. 
laybk bulunmamışsa bile cdunun ve a. 
ğaç kömürünün istihsalini güçleşti. 
ren birşey de yapılmamıştır. O halde 
odunda, kömürde bu yıl yenibaştan 

görülen fiyat yiı1cselişi, odun ve ağaç 
kömürü yerine ma.clen kömürünü tut. 
turmak için alınmış tedbirlerden ileri 
gelmiş değildir. 

Pek iyi, daha kıı girmeden bir çe. 
ki odunun 380 kuruşa çıkrnasmdak 

sebep ncdirt 
PAHALILIGIN SEBEPLERi 

Şimdiki pahalılığın asıl sebebi değiJ 
sebepleri, yaptığımız · bu son tetkikk. 
re töre şunlardır: 

1 - Orman kanunu, marttan eylüle 
ka.clarki aylarda ormandan ağaç keş. 

meyi yasak etmiştir. Halbuki her yıl, 
mayıs, haziran aylannda, ormanlardar: 
kışlık odun hazırlanırdı. 

Bu sebep odunun plyasaya mutat 
vakitte inmesine mani olmuştur. Piya. 
saya odun gelişindeki bu gecikme de 
fiyatı yükselten amillerden biri clmuş. 
tur. 

2 - Bu yıl odun ve kömürlerde nak. 
tiye ücretleri yüksektir. İnşaat mev. 
simi yüzünden sandallar, odun kayık. 
lan, kum, çimento, tuğla gibi inşaat 
malzemesi taşımaktadır. Bu gibi mal. 
zcmenin nakliye ücreti, oduna nis. 

betle daha fazladır. Bu sebep eskisi 
gibi nakliye vasıtası bulmaya imkan 
vermiyor. 

Acaba mayısta, haziranda crman. 
dan odun kesilseydi, bu nakil vasıtası 
buhranı olmayacak mıydı? Sonra va. 
srta bolluğu olsa bile yılın bazı ayların
da boş kalmaya mahkilm olmak ihti
mali yüzünden fiyatlar yine yüksek 
mi kalacak? Şimdilik anlaşılmayan bu. 
rasıdır. 

Bu iki sebebin haricinde UçüncU bir 
sebep daha katalım: O da ihtikardır. 
Daha evvelki hafta bir çeki odun 350 
kuruştu. İki hafta içinde, 30 kuru~ 
artmasındaki sebep bundan başka ne 
olabilir? 

Ortada çok şükUr yeni bir orman 
yahut İstanbulda - Allah esirgesin -

Futbol Kraliçesi 

Resmini gördiiğünUz 23 yaşındaki 
İngiliz kızı bu senenin fut bol krali
çesi olarak ilan edilmiştir. 

yeni bir keresteciler yangını olmadı 

ki ihtikardan başka bu oduncular, kö. 
mürcülerin bir ay evvelki fiyatları yilk. 
seltmesinde sebep dilşüniilebilsin; 

Zaman geçtikçe nakil vasıtalarına 
gelen bclluk ve ucuzluk belki fiyat. 
lan düşürmeye hizmet etmiı olabilir. 
di. Aksi için akla yakın başka bir se
bep olamaz. 

O halde, bu odun, kömür ihtikarı. 
nın yüzgöstermesine karşı §imdiden 
tedbirler almak lazımdır. 

Kanun yollan müsaittir: 
1 - Odun, kömür kaça mal oluyor? 

Bunun en az ve en çoğunu belediye 
hesap v~ ilan etmelidir. 

2 - Kendisi erkenden fiyatta itidal 
nbımı olarak bu ihtikara karşı ko. 

yacak bir stok edinmelidir. H. A. 
--o-

Türkofiste Bu Sabah 
Yapılacak Toplantı 

Beynelmilel ticaret odası reisi M. 
Watsonun başkanlığındaki ticaret ve 

iktısat heyeti, bu sabah saat 15 te Türk 
ofis İstanbul direktörlüğüne gelerek 

orada bir toplantı yapacaktır. 

Toplantıda M. Watson Nevyork 
dünya sergisi hakkında malumat vere. 

cek ve gönderilecek nümuneler hak. 

kında bazı tavsiyelerde bulunacak. 
tır. 

Ticaret ve iktısat heyetine, dün Tilr
kiye Mısır komitesi tarafından Top. 
kapı sarayı ve diğer müzeler gezdirit. 

miş, akşarn Türkiye milli komitesi rei. 
si Bay Mitat Nemli tarafından bir zi
yafet verilmiştir. 

Misafirlere, bugün öğleden acnra 
Deniz Bank tarafından h~usi motör. 
lerle Boğaziçi gezdirilecektir. 

Akpm .da, Tokatlıyan otelinde Tür. 
klye Milli komitesi adına ziyafet veri-
lecek, bütün iktısadi daire imirleri 
ziyafette bulunacaktır. 

-0--

Gümrük Kursu 
Her yıl gümrük ve inhisarlar vekA. 

leti tarafından Ankarada açılmakta o. 

lan gümrük kursunun bu yıl da açıl

ması kararlaştmlmıştır. 

Kursa bu yıl muhtelif gümrUklerden 

olmak üzere 26 memur alınacaktır. Bu 

memurlardan altısı, Niyazi Erglineş, 

Vehbi Demirer, Fahri Yılmaz, Sürey. 

ya Şen, Niyazi Eren, izzet Tutaş oL 
mak üzere 1stanbuldan diğerleri de dL 

ğer i:Ümrüklerden çağmlacalctır. 
Kursa alınacak talebe adedi her se. 

ne fazlalaştmlmaktadır. J 

Düşü":celeİ-i OkulJa+ ·Makine 
Yazan: Aodre Woruva 
nız "Tröst,, Un, nizamlara uygun ıs. 
rarlan karşısınd.a bir ticaret kısmı a~. 
mağa mecbur olmuştu. Ama, bu, hem 
kendi gayesine göre pek iyi bir mek
teptir, hem de verdiği diplomaların 
üniversite ile hiçbir alakası yoktur. 

Size, hiç, ''Ketlefiş,, in gülünç hi. 
kaycsini, anlatan oldu mu? •. Anlatma. 
dılar mı? •• öyle ise ben, kısaca anlata. 
yım. Zaten gevezelik edecek vaktimiz 
de var... Hem bunun timsal olacak 
bir hususiyeti de göze çarpar. 

Bu "Ketlcfiş,, , kurnaz, haris, aer. 
ıeri ve maceraperest bir adanı.dı. Bir 
giin, Niyagara çağlayanının yakınla. 

rında, o zamana kadar cinsi meçhul 
bir kuş yakalamış. Kendi dediğine ba. 
kılırsa, bu kuş, insan sesini taklit eden 
papaganlardan bambaşka bir tarzda 
kendine mahsus, crijinal bir dil ko
nuıuyormuş. 

Bu .. Ketlefiş,, kuşu, ilk yakalandığı 
zaman, eğer herifin dediğine bakı. 

lırsa, birbirinden ayrı, birbirine ben. 
zcmiyen on yedi ses, on yedi not çı. 
karıyordu. Kurnaz serseri, hemen pa. 

çalan sıvayarak bu sesleri tasnif etmiş 
ve bir IUgat kitabı meydana getirmiş. 
Sonra da fevkalade havadis arayan 
gazete muhbirlerine hadiseyi haber ve. 
r k kuşdili öğretmeğe hazır olduğu. 
nu bitdirmi§. 

Hikaye, buraya kadar "Aristofan· 
kari,, bir işten ibarettir. Fakat bu sr. 
it da V estmut hamilerinden ''Caius 
Mitchell,, adlı bir milyarder, bu ila. 
nımsı makaleleri okuyup "Ketlcfiş,, i 
yanına çağırdı. 

Ne konuştukları, o zirzop tabiatçinin, 
bu seksenlik müskirat fa:brikatörünü 
nasıl kafese kcyduğu açıkça anlaşıl. 

madı. Fakat herkesin bildiği hakikat 
şu, ki bu mülakatın daha ertesi günü, 
milyarder M.işel, bizim reis doktor 
Spenscre bir mektup yazarak yüz bin 
dolar teberrü etti. Bu para ile üniver. 
sitede bir k"ş ·m "D'o:nitho • ph:>ne. 
tic;ue,, kürsüsü tcs·sini istedi. Bu 
kürsünün ilk profesörü de şu palav
racı Ketlefiş olacaktı. 

Size anlattığım bu hikaye, biraz 
;'Jilbcr,. ve "Süllivan,, m operetlerini 

Çeviren: H. S. U • 
andırıyor, değil mi? •• Fakat ne üstüne 
isterseniz, yemin ederim, ki. bu, uydur. 
ma bir masal değil, olmuş, hakıKi bir 
vakadır ..• 

Oniversite reisi, sizin de tahmin e. 
ceğiniz gibi, bu teklifi haiz olduğu 

haklara dayanarak, reddetti. Fakat 
bunu yaparken, bir yandan da, bu ka. 
dar mühim ve nüfuzlu bir adamı in. 
citmenin, sakarca bir iş dduğunu ile. 
ri süren, hoşnutsuzluk gösteren 
"tröst,, azalarile de aynca mücadele. 
ye mecbur oldu ..• 

Bereket versin, ihtiyar Spenser a
yak diredi de bizi bu maskara vaziye. 
te düşmekten kurtardı. Fakat milyar. 
der Mişel, daha az müşkülpesent baş_ 
ka bir ilim müessesesi buldu. işte bu 
sayede de şu .. K~tlefiı., denilen ser. 
seri, bugiln. Amerikanın bilmem han_ 
gi -şehrinde bir ''kuşdili,. laboratuvL 
nnın başına geçmiş ve kürsü sahibi 
bir profesör olmuştur. Nitekim geçen 
gün, çok ağrr başlı bir gazetenin bi· 
rinci sahifesinde §öyle bir makale ba§. 
hiı okudıım .. 

Egede yağmur 
60 Lln çuval DzDm 

ısı andı 
lzmir, (Hususi) - Son giln1erde B. 

ge mmtakasma yağan sürekli Yat. 
murlar, bilhassa üzüm ve incirlerl 
mühim zararlara uğratmıftir. yaııı._ 
Manisa ve havalisinde 60 bin çuval 
üzüm sergide ıslanmıştu'. Zarv ,O. 
de 40 nisbetindedir. Henüz lceetlme. 
miş Uzümler de, yağmuru takip ecla 
soğuklardan çatıam11, balım kaybet. 
miştir. Bu vaziyette kurutulma. Do 
lite itibarile düşUk olacaktır. 

İncirlerdeki hasar yüzde 30 dar. 
Sergideki ve ağaçlardaki ln.cirlerdes 
mühim miktarda mlamDJI m•hwnJ 
vardır. Yağmur, tütün ve pamuklar 
için de zararlı olmUftur. 

Üzümlerin ısJanmasma ve rekolt&, 
nin fenalaşmasına rağmen pt.yuldl_,. 
hareket yoktur. Fiyatlarda tenıftl 
beklenirken, bilakis sukut NeJun• 
tır. Umumiyetle bütün numaralar L 
zerinde on paralık tenezzlll vardır. 
Bu vaziyet, alıCila.rm nazlı hareketle 
rinden ileri gelmektedir. 

Alô.ka.dar makamat, )'aimunm 
mmtakamızdaki r.ararlarmı tesbit .. 
derek Iktrsat Vekiletlne blldlrmteUr, 

Alman Asanitika 
Mütehassıslan lzminle 

İzmir, (Husust) - Alman ldn 
atika mütehassısla.rmdan B. B. Rlpr 
Hart, Frank Bremmer ve Vanka 
§ehrimize gelmişlerdir. Alman mu.e.t 
müdürlerinden B. Kari da kendilerine 
ref a.kat etmektedir. Burada tetkikler. 
de bulunacaklardır. 

Toprak Ofis· Şubeıi Açıhyoı 
İzmir, (Husust) - "Toprak oflli" 

şehrimizde de bir şube açacaktır. Şu.. 
be teşkilatını kurmak bere Toprak 
ofisi umum mUdUr muavhılertııdea 

B.B. Şakir ve Ha.mit ile oflain hmlr 
şubesi müdürlüğüne tayin edilen Ce. 
vat, buğday müşaviri Akif, orıa er
kfuımdan Necdet ve Mehmetten mU.. 
rekkep bir heyet eehrimUJe gelm_lttir. 

Polonyalılar Pamuk 
Alacaklar 

lzmir, (Hususi) - Polonya atqe. 
komersiyalim.iz, TUrki)'e - Polonya 
ticaretinin inkişafı için taclrlerlmir.le 
göıiişmek üzere §elırimJa gelmiftir. 
Polonyalılar, memlekethntmen bllhu. 
sa. pamuk almak istemekt.edlrler. Bir 
çok firmalar. bu işi yapan mtte11eee. 
lerle temasa. gelmek arzwnmdadırlar. 

Polonya, incirlerimlz için de bir 
mahreç olacaktır. Vareova atateko
mersiyalimiz; Yunan lnclrlerbie ya. 
pıldığı gibi, Türk incirlerine de temi. 
ıatıı gümrük tarüesi tatbikini temla 
etmi§tir. Kalite itibarile daha ne& Gııı 
la.n incirlerimiz, Polonya piJlllllJll.. 
da Yunan incirlerinin yeriDi alabile. 
cektir. 

"Kıetlefi§in kuıu, OD .dclua&UDCU llir 
not daha çıkardı!,, 

Artık dayanamıyarak HibJin iki. 
nü kestim: 

- lnanılır ıey değil bul 
Dedim. 
Hikey: 
- Ama, ne çare 1d bu bir 

azizim Dümulen, dedL m. btltla 
bunları anlatmaktan 1119hldnn dm, 
hiçbir devlet kontroluaa tlbl a1maJD 
bu üniversitede reia intiba'bama aeclea 
bir ölüm, dirim "'hayat memat.. IDell. 
lesi olduğunu gösterme'ktir-

Hele tükür, ki bb bu darUUlnlla 
muhitinde Amerikamn btlytlk bir mB. 
rebbi tipi sayılan bir ata sahibi& Ba 
adam, ıizin de benim bdar 1Ji .-. 
dığınız, en eski profetarillldls "1'Dlp.. 
tir. 

Yüksek değerde bir dJUIJed. ti. 
zin meıhur "Hanri PuvankaN,. aisla 
övdüğil bir filozof, talebe ve pror .. 
sörlerin hepbirden taparcMma MVdl., 
ği bir idareci olan "Pilip" bülbtea. 
Spensere haleflik edecek biricik a. 
damdır. Ancak onun ldare.ı aJtmdm, 
''Vestmut,, ilniverlltell. tehlt1reli ,... 
tere ıürUklenmeden ,..ayablllr. 

- Bu hususta encfite1e lilahaJ ,... 
dedim ... Çünkü Veatmuta selcllm pJe. 
li profesör Filip baklanda herbila .,.. 
ni fikirde olduğunu ı&'4b Bltla 
fakülte OJI& ha 
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Çek kabinesi istifa elti 
Çekoslovakya 
Bukalemunu 

ınanç 
Evvelki glln vefat eden İzmir me. 

busu general KAzmı lnancm cenazesi 
dUn bUyUk merasimle kaldınlmı§tir. 
Merhum son gUnlerde Cerrahpaşa 

hastanesinde teda vl edilmekte idi. 

Lonclra, 22 (A.A.) - Çemberlayn 
t 10,48 de hareket etmiştir. 

Heston, 22 (A.A.) - B. Çcmberla.. 
)'il, tayyareye binmeden evvel §U be. 
yanatta bulunmuştur: 

Çekoslovak meselesinin muslihane 
bir surette halli, Alman ve İngiliz mil. 
Jetleri arasında busulil arzu edilen 
anlatmanın esaslı bir şarndır. Bu an. 
Jqma ise Avrupa sulhunun Janm 
prtıdır. 

Benim istihdaf ettiğim şey, bu Av
rupa sulhudur ve yaptığım seyahatin 
bu sulha götürecek olan yolu açacağın. 
dan Umitvanm. 

ÇEMBERLAYNA REFAKAT 
EDEN ER 

Londra, 22 (A.A.) - B. Çemberla. 
111e seyahatinde B. Vityam Strang, 
B. Horas Vilson, hariciye nezareti 
Jıukuk mil~viri B. Vilyam Malken ve 
'kltibi B. Hümfrays Davis refakat et
mektedir. 

Alman maslahatgUzarı B. Kord ile 
batkltip Baron Fon Sclzan kendisini 
Hestonda uğurlamı§lardır. 

Binba§ı Robenson, binbaşı Kingin 
mevk ve idare etmekte oldukları tay. 
Jare uat 10,47 de Kolonyaya müte. 
wcciheıı havalanmııtrr. 

Berlin 22 (A.A.) - Çemberlayn, 
uat 12,30 da Kolonyada karaya in. 
mittir. 

Kendisi, tayyareden indiği esnada 
bllhaısa B. Fon Ribbentrop ile B. 
Heııdenon tarafından kaf§tlanmıştır. 

HttLER KARŞILADI 

Oodesberg, 22 (A.A.) - İngiliz 
'bqvekili ve arkadaşları yanlarında 

protokol şefi B. Fon Dömberg olc!\ı. 

111 halde saat 16 da Dressen oteli~ 

ıelmitlerdir. 
B. Hitler, İngiliz misafirini otelin 

methalinde karıılamıt ve birinci kat.. 
ta bulunan konferans salonuna gö. 
drmUıtUr. Bir hafta ev•el Obersalz. 
bergde yapılan görUımelere bu salon. 
da tekrar başlanmıgnr. 

CEMBERLAYN NELER TEKLiF 
EDECEK! 

Loııdra. 22 (A.A.) - Times ga?L 
fesinin sallbiyettar bir membadan 
ıejrendiğine göre, Çemberlayn Bitle. 
n ezcümle eunları teklif edecektir: 

l - Çekoelovakyanm yeni hudut
Jarmm tayini ve ahali mübadelesinin 
tanzimi işlerile uğraşmak üzere bey. 
nelmlle bir komisyon te§kll ediline.. ... 

2 - Sillh altına çağırıla.n askerl&o 
riD derhal terhisi, 

3 - Bu ieler halledilinceye kadar 
geçecek mUddet zarfında Bitler ve 
allkadar partiler tarafından sulh ve 
asayişin idamesi lehinde müşterek bir 
IJeyanname neşredilmesi, 

, _Yeni Çek devletinin tamamiye.. 
ti hakkında bazı teminat verilmesi, 

BOTON AVRUPA M'ULAKATI 
BEKLiYOR 

Londra, 22 (A.A.) - Press Asso.. 
DlatJon yazıyor: BütUn Avrupa ~ 
deal>erg mUl~katını azamı bir dikkat 
le ve allka ile bekliyor. Filhakika, 
mevzuu bahaolan §eY yalnız Çekoa. 
lovakya buhranının halli değil, ayni 
samanda A vrupanm Uzerine c:;ökmek. 
te bulunan diğer bütün buhran ve 
meseleleri de tasfiye eylemektir. Her 
flyden evvel IUlhUn temini Jiznn. 
dır. Fakat daha ılmdiden SUdet me. 
Belesf, yenJ bir takım mllekillat orta.. 
P çıkarmıttır. Polonya ve Macarfs.. 
tan da Fransız - İngiliz pllnmm 
Çekoelovakyadaki Polonyalı ve Macar 
ekalliyetlere de tatbikini resmen iste.. 
mi§lerdir. 
Godeıberg, 22 (A.A.) - Çember

Jayn, ve yakın mesai arkadaılan öğle 
yemeiini bqvekilin hususi yemek aa. 
lonunda yemiılerdir. 

lLK MULAKAT 

Godeıberg, 22 (A.A.) - B. Çember. 
Jayn ile B. Hitler araaın.daki ilk mil
Jl'kat İngiliz baıvekilinin muvasalatmı 
müteakip vulwbulmuıtur. 
Tercümanlık ve protokolun yazılma. 

11 ~ yalma hariciye nez:.retinden 
sefaret mUıtepn dolrtcr Şmit ile tn.. 
cllterenin Berlindeki bUyük elçiliği 
elueterJerinden Bay Kirt Patrik ha. 

zır buhınmutlardır. 
Saat 18,30 a dofnı B. Mitler ve Çem.' 

berJaya otelln semin katındaki kon-1 
er1m lllonuna ıelere'k 11SrUtmelerine 

hariciye nazırı B. Fon Ribbentropun 
huzurile devam etmi§lerdir. 

Görüşmeler henüz devam etmekte
dir. 

Gcdesberg, 22 (A.A.) - B. Çem.. 
bcrlayn ve Hitler araımdaki görU1me. 
lere bugUn ıaat 19,15 te nihayet 
verilmi§tir ve yarın tekrar batlayacak. 

tır. 

B. Çemberlayn yanında protokol 
şefi Baron Dörnberg olduğu halde 
Pctesberge dönmU§tilr. 

LORD HAL1F AKSIN SÖZLER! 
Londra, 22 (A.A.) - Lord Ha.li· 

faks gazetelere yaptığı beyanatta, B. 
Çemberlayni cesaretli hattı hareketin 
de.:ı dol'lyı tebrik etmiş fak at ayni za 
manda Başvt:kil vakalar hakkında 
memleketini haberdar etmeden önce 
her tilrlil vakitsiz neticeler istimza
cmdan sakınılmasını matbuattan rica. 
eylemiştir. 

Gödesberg, 22 (A.A.) - Umumi· 
yetle Alman mahfilleri, HiUcr - Çem.. 
berlayn görUşmclerinin yarın akşam 
nihayet bulacağı mUtaleasmdadırlar. 

Königsvinter, 22 (A.A.) - lngiliz 
Baevekili B. Çemberlayn bu akşam sa.. 
at 19,37 de Gödesberg mülakatından 
dönmüştür. Jngiliz büyük elçisi Sir 
Ncvil Henderson ile maiyetindeki di
ğer 11ahsiyetler de ayni zamanda Pe. 
tersberg'e dönmUşlerdır. Otelin önUn
de uzun zamandanberi bekliyen halle 
lngiliz Bavekilini gerek giderken, ge
rek dönütUnde hararetli bir surette al 
kışlamıştır. 

Otelin holünde gazeteciler İngiliz 
Ba§vekilini hararetli alkışlarla karşı. 
lamışlardrr. 

Gödesberg, 22 (A·A.) - B. Hitler 
İngiliz Bavvekilinden DreYen oteli
nin holünde ayrılmış ve B- Ribbentrop 
kendisini otomobile kadar teşyi etmiş 
tir. Otomobilde İngiliz ve Alınan bay 
raklan çekilmi!) bulunuyord1L 
ÇEMBERLA YN SÜKÜN TAVSİYE 

EDİYOR 
Gödesberg, 22 (A.A.) -B. Çember

layn beyanatta bulunarak demiştir ki: 
•'Blltün alakadar tarafların, Çekos.. 

Iovakyadaki vaziyet müzakerelerin 
ilerlemesini boz~cak bir mahiyet al
mıyacak vec;hile hareket etmeleri çok 
1Uzumludur.,, 

Başvekil , nizamın muhafazası ve 
hadiseler tevlit edecek mahiyette ha.. 
reketten içtinap edilmesini tavsiye et 
mietir. 
SUDETLER MINTAKALARINDA 

ASA Y!Şt ELLERiNE 
A~DILAR 

Bertin, 22 (A.A.) - Alman iıtih. 
barat bUrosu, E&erden almıt olduğu 
aşağıdaki haberi ne§retmcktedir: 

Çarşaml>a - per§embe gecesi ve bu. 
gün sabahleyin Südet Almanları, Çek 
lisanile mütekellim halkın sakin olduk. 
lan arazi hududuna kadar olan yer
lerde intltam ve asayiı hidematmı el
lerine almıglardır. SUdet . Almanlar, 
henilz Çek teşkilatı ile mesai birliği. 
ne devam etmektedirler. 

Südet arazisındeki nete ve aevindo 
tavsifi gayri kabildir. Evlerin cephele.. 
rinde gamalı haçlı bayraklar dalgalan.. 
maktadır. 

reisi B. Zenkel, bu sabah eelıir dahl.. 
Undc hoparH5rler vasrtasile radyo ile 
neşredilen bir nutkunda Hodza kabi
nesinin istila etmiş olduğunu bildir. 
mf§tir. 

BütUn fırkalarm. dahil olacağı ve 
ordu milmeuillerlnin de bulunacağı 
yeni bir millt temerküz kabinesinin 
teşekkül etmek Uzere olduğu rivayet 
cdilmektedır. 

Resmt mahaf ilde kabinenin istif ası 
na dair ola.n haberlerin henUz resmi 
olmadığı beyan edilmektedir. 

Prag, 22 (A.A.) - Kabinenin isti. 
fası katiyet kespetmi§tir. 

Prag, 22 (A • .A.) - B. Beneş. ka
binenin istifasını kabul etmiştir. Ye
ni kabine, buglln öğleden sonra teş. 
kil edilecektir. 

Prag, 22 (A.A·) - B. Beneş'in sağ 
eli olan Prag belediye reisi B. Zen
kel'in yeni kabineyi teşkile memur 

edilmesi muhtemeldir, Zannolundu.. 
ğuna göre millt kahraman general 
Sirovy, kabineye girecektir. 
YENİ ÇEK KABİ?l.TESl KURULDU 
Prağ', 22 (A.A.) - Yeni kabine a

şağıdaki şekUde teşekkül etmiştir: 

Ba.,\·ek.il ve harbiye: Slro""Jll 
Maliye: Kalfuss. 
Hariciye: Krofta. 
Dahillye: Oern.L 
Sıhhat: Mendi. 

Uç devlet bakanı: Eski kabinede 
propş.ganda bakanı olan Vavrecka, 
Prat belediye reisi Zenkl ve Bucovs
kl. 

Diler n&Zll'lar: 
MUnakallt: Kamenlckl, Maarif: 

Subert, Nafia: Genel Kurmay reis 
muavini General Usarek, P. T. T.: 
Dumovskl, Ticaret: bansek, Ziraat: 
Relcb, tçUmat muavenet: Horak, Ad· 
Uye: Fjinor, Temyiz mahkemesi rei
si: Brno. 
PRAGDAKİ NOYAYlŞLERDE 

HALK ACLIYOR . 
Prag. 22 (A.A.) - Saat 1 de Prag 

caddesinde nilmayifler tekrar bqla. 
mıttır. Fakat dilnldl nilmayifleri ya.. 
pan1ar kUçtlk burjuvalarla memurin 
ve müstahdeminken bu sabahki nil. 
mayiılert ameleler yapmıglar ve yir. 
mfter kltillk sıralar teekil ederek 
şehrin merkezine doğru gitmi§ler, 
milli aziz olan Sen Venseslas'm A.bl
deai önünden bllyUk blr intizam için. 
de geçmlflerdir. 

Ntımayieçilerin önl1nde millt Uç 
renkli bayraklar ve ''huduUarmım 
muhafaza edelim" ibaresi bulunan bir 
levha geliyordu. Halk at1kiUı içinde 
caddeyi işgal etmlftir. Milli mart ça... 
lmdığı zaman herkee Af elinin Uç 
parmafm.ı kaldırarak cUmhuriyete 
sadakat yemini etmlgtlr. 

Yaya kaldırmılarmda kadınlar hUn
gUr hilngllr ağlamakta ve halkı ye. 
rinde tutmağa uğrqan bazı polis me 
murlan da sakitane gözyaşları dök
mekte idi· 

(03t tarafı 1. tncide) 
Hitlcr bu suale açık surette cevap 

vermedi. Snalc bir sual ile mukabc· 
lede bulunda: 

- Ekselansınızın Avrupa sulhunn 
korumak için Alman1aya kadar sel· 
mek zahmetini ihtiyar etmiş olmanı· 
za samioıiyetlo teşekkür ederim. Bu 
insanlık namına blr fcdakArlıktır. 

illmanyanın istediği do bu işin sulh 
yolu ile bnllcdJJmJş olduğunu gör
mokllr. l<""akııt bunun lçlıı formiil bu
Jnııabllfr ınl? Bunu Çekoslovakya ile 
l""ransııya sormak daha doğru olur. 

Eğer bu :l~ bö7le bir torm\ll varsa 
bunu iptida Fransa l"e Ç.ekosJo,•akra 
bildirmelidir. Ondan sonra Alman· 
ya kendi fikrin! söyJiyeblllr. Ancak 
bugUnden bizim için teklif edllel>lle
cek şc7 Sü<let Almn.nlıı.rını plebisite 
sevketmcktlr." 

Dedl. 
Bitlerin bu suali lizcrlnedlr ki Çcm

berlayn kat'l konuşmayı ikinci bir 
mWAkata bırakarak Londrara dön· 
dil. tptıda kendi kabinesi ne konuş
ttı, sonra Fran~ız Başvekili llfı bir an· 
ıa.,ma fonnöltl kararla.,urdı Te bu 
tormtllil kabul ettirmek için Çekoe
lova ky a üzerine İngiliz· Fransız dlp
Jomaslsl tazyiklerde bulon<lu. Nlha· 

yet Çekoslovakyanm mu,·afakatl de 
almdı. Bundan sonra İngiliz Başve
kili elinde Fransa. ile Ç.ekoslovakya
nm kabnl ettiği bir uzlaşma tormtllü 
olduğu halde Alınan1a1a gitti. Bu· 
gtln de HitJerln yanında bulunu1or. 

Fakat bu srrada Slldetler meseJMt
nin manzarası yeniden deifştl: Zlra 
Çemberlayn Bitler lle Udnd defa 
konuşmağa gittiği sırada Macarlar 

lle LehlUer de ayağa kalktılar. Al· 
man1arm Slldetler hakkındaki talep
lerini onlar da Çekoslovakrada bu· 
lunan kendl ırkda.CJlan hakkında tek· 

rar ettiler. Çekoslovakya ttzerlndc 
azlıklıır davası atan evvelce bir iken 
şimdi U~leştl. Acaba Macarlar ile 
Lehlllerln Ayaklanması Almanların 

ıe.,vikl ile mi oluyor. J'Oksa ltal1an• 
Jarın mı? ... snnU zihinlere geldi. 

Halbnkl Slldetler llç buçuk mllyon· 
lok nUfustnr. Çekoslovakyada bulu· 
nan Leh azhklan ile Macar azlıklan 
'la toplanacak olursa rckflnu be.' mU
rona tıkar . . Bu beş mllronluk klltle 
afl'lldığl tr~cllrde Çekoslovakyanm 
''Devlet" ' !c hthiyetlnl muhafaza. 
7a lmkAn kalmaz? 

İşte Çekoslovakya meselesinin bn 
son safhası ile Hltlcrln ilk mtilAkatta 
Çember1ayna açık bir cevap Terme· 
mest gözöntlne getlrlllrse Akdenlzdo 
tngt11z hRrp fllolarmm neden dolayı 
üslerinde toplandığı kendlllğlnden 

anlaşılmış olur. HUIAsa harp tehlike
si henüz getmlş değildir. Belki dll· 
ne nJsbetle daha ziyade bttyilmilt sa

yılablllr. Bir Avrupa harbinin önilne 
getmek için bllttln Avnıpa meselele
rini topyektn halletmek JAzmıael· 
mckUdir. 

ASDIU8 

DUn aabah vali ve belediye reisi 
Muhittin Vstündaf, İstanbul kuman
danı general Halis Bıyıktay, Emniyet 
mUdiiril Salih Kılıç, bazı saylavlar ve 
generaller, merhumun bir çok dostla. 
rı hastaneye gitmişlerdir. Saat on bir. 
de tabut top arabası ilzerille konmuş, 
B&§Vekil Celal Bayar, Kamutay baş.. 
kanlığı, Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel sekreteri Şükrü Kaya, Sabiha 
Gökçen adma gönderilen çelenklerle 
diğer çelenkler önde olarak alay te. 
BekkUI etmiştir. 

Bir kıta uker alay sancağı ile bir 
kıta polis müfrezesi de törende bu
lunmuş, cenaze alayı Fatih camline 
gitmiş, orada namaz kılmdıktan son. 
ra tabut cenaze arabasına naklolu. 
narak Edirnekapıdakl Şehitliğe götü
rülerek defnedilmiştir. 

Merhum, 1881 de Diyarbakırda doğ. 
mU§, Harbiyeden erkanıharp mbiti 
çıkarak orduda uzun müddet hizmet 
etiniş, ve muhtelif kumandanlıklarda 
temayüz etmişti. Tekaüt olduktan son 
ra bir müddet Samsun valiliği de ya. 
pan mP..rhum general, İzmlrden l!aylav 
seçilmigti. Merhum ilk matbuat umum 
müdürlilğU vazifesini de yapmıştu. 

Kendisine Tanndan rahmet diler ve 
ailesine derin taziyelerimizi sunarız. 

Macaristan ve 
Lehistan 

(Oat tanlı Birincide) 
ğlnln emir alır almaz harekete geç
meğe hazır bulunduğunun bütün dün 
yaca bilinmesi lA.zımgeldlğinl kay
detmiştir. 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Naip Hor· 
thy, Almanya seyahatinden bu sabah 
avdet etmiştir. 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Tuna<1a 
işleyen "O. M. 21" Çekoslovak vapu
ru, dUn öğleden s~nra tayfası tara
fından Macar sahillerine gAtlrllerek 
Macar makama tına teslim edilmiş ve 
tayfa da Macar topraklarına tnmt~ 
tir. 

VARŞOVANIN ISTEGt 
Vaqova, 22 (A.A.) - Pat aj1n11 

tebliğ ediyor: Polonyarun Pra,e orta 
elçisi Çekoılovak hariciye nezaretine 
bir nota vererek, bükiimetinin Alman 
ckalliyctlerine yapılacak muamelenin 
aynen Polonya ekalliyetlerine yapıla
catı ilml.dini izhar etmiftir. 

Notada, vuiyetteki değiıiklik do • 
layısile Çekoslovakyadaki Polonya e. 
kalliyetlerine dair 1925 te aktedilmit 
olan Polonya .. Çek mukavelesinin 
artık tatbik edilemiyeceği ve binaen. 
aleıyh Polonyanın mezkfır mukaveleyi 
feıbettili de bildirilmektedir. 

VARŞOVADAKt NUMAY1Ş 
Varıova, 22 (A.A.) - Buradaki Çe. 

kos1ova.k elçiliği önllnde halk nUma.. 
yiflerde bulunmuı ve Polonyalılarla 
Ciezsyn Silczyasının Po1onyaya :thakı. 
ru iıtcmiştir. 

Birkaç ıUndenberi polis mlifreze1e. 
yalım. Biz hareketimizi vazl7ete u7· rinin muhafazaıı altında bulunan el. 
durduk. Şimdi bu vaziyetin tnklşa- çiliğe hiçbir taarruz olmanuıtır. 
fını takip ediyorum, zira blltlln vazı- Ayni zamanda halk, Macar elçiliği 
yetler lcln plA.nım mevcuttur. Her- önUndc de muhabbet tenhüratmda bu. 
kesle anlatmayı lsUyoruı ve buna bl- lunmuıtur. 

linde hareket etm1•lerdir. naen bUtUn komşularla ve Fransa ve ---------------
::ı sın." 

Çek jandarma ve polisleri artık Prag, 22 (A.A.) -Çekoslovak rad lngiltere ile tam bir uzlaşma temini- Bolı;ıarlstan Genera l 

SUdetler, kurtulmalarına telraddllm 
eden son saatlerde nümune teşkil e. 
debilecclr bir ıükQn ve intizam dahi. 

Nümayişçiler, sef arethanelerle rl
yaseticllmhur eatoeunun bulunduğu 
mahalle olan sağ sahile doğru ilerle. 
miller ve ••yaşasın ordu, hudutıanmı
zı muha.!aza edelim, vatanmıızı mtlda. 
faa edelim" diye bağmnıılar ve çok 
manıf bir manzumenin 111 parçaamı 
okumu§lardır: ''F.ğer bent terkedecek 
olursan ben mahvolmıyacağım, beni 
terkedecek olursan sen mahvolacak. 

hemen hemen hiç meydana çıkmamalr. nl istiyoruz. Mllletlı:alzfn soğuktan. F 
yosu Bohem.ya mmtakalan:ımı bUyftk 18DkOyD l BDJdl 

tadırlar. 1111.x.r ve fikir muvazenesi mllsellem-bir kısmındaki Sokol eeflerinl tegki- • 
Bertin, 22 (A.A.} - J{lman iıtib. 18.t mildüriyetinln emirlerini almak ~ dir. Bu millet mücadele llzım oldu- Sofya, 22 (A.A.) - Bulgaristan g&o 

barat bUroıu Slldet topraklannda, SU- zere muhtelif mahallerde toplanmağa ğunu blliyor. Politikamız sağlam- neral Frankonun hU~etinl resmen 
det Almanlarının asayif servisini ele davet etmek{edirler. dır ve bunu vaziyete uyduracağız. tannnı§tır. 
aldıklan hakkında verdiği haberi tas.. BENESİN BEYANATI ~ 1 k Bir tebllğte deniliyor ki; Düşmanlarımız dal!>ı mamızı ollu-
hih etmektedir. lki hUklimet arasında aktedilen an. Prağ, 22 (A.A.) - B. Benes, bu yorlar. Kuvvetimizi israf etmiyoruz. 

İstihbarat bllrosu, SUdetlerle mes. la•ma, iki memleketin k~'Mlıhklı ola. akşam radyoda sl}yledlğl bir nutuk- ÇUnkU ona tbtiyacımız olacaktır. Ara- " -li 

kOn bUtUn mıntakadan fimdilik yalnız ta deml•tlr kl .• 1 1 k A rak diplomatik heyet ...... f"lerlne malı-., mızda blrleşm ş o ara vrupa bub- ~· 
Eger mıntakaımda SUdetlerin asayişi "Bu tarihi anda hissiyata kapılmı- ranmdan terefimizle ı;ıkacafız." sus haklardan istifade eden umumi 
temin ettiklerini tasrih etmektedir. ajanlar tayin edeceklerini derpiş ey. 

ŞiDDETLİ BlR ÇARPIŞMA OLDU !!!im------ }emektedir. 
Baerenstein,22(A.A.)-D.N.B. I E -ı- k•• •• I . • I t . ıı-----------

ajanm bildiriyor; reg ı omur erı ış.e mesı 
111

=-·H--A .... Y_A ___ T ... M ..... ,
1 
..... B .... -U .. -!. ='. 

Veipert ahalisi bura halklle mUtesa- Genel Dlrekt UrlOJWOodeo: 
nit olarak sevinç tezahüratı tertip et.. ~ 

:;.:=.:'.'!! çoa 1 ~! ~un~b~~ ve~!ilre~il~l~k~.?!tah. 1 ıı1 1 H. !~!I"!h. us 
Sildet jlmnastleri mUteamzlann Uz.e lllleri yapmak ilrıere bir kimyager alınacaktır. Taliplerin muhtasar ter. • • 
rine atılmııı•lardır. lkt taraftan ölü ve 1 1 cUmel halleriyle ve talep ettikleri Ucret zikredilmek l!Uretiyle ZonguL l'f . F~ı SO kuruı 
yaralı vardır. l dakta l§letmemlD! yazı ile mUracaat etmeleri. Ten:a yen: Ankara cadd. VAKiT 

ÇEK KAB!Nmt tsTIFA E'r1'I Yarda, VAKiT KitaP.,,: 
Prag, 22 (A.A) - Png belediye 1 • -" WW• - ......... -...._.._ .. _" 

I 



Knmıltni: Ereğli icra Dalreşin.den: 

Lltvlnof'un nutku AÇIK ARTIRMA 1LAN'l 
Orhanlar mahallesinden Küçük ~lehmet 

oğlu Mehmet karısı Eminenin Süleym:ınl:ır 
mahnllesindcn 13abn Ahmet oğlu '.\lehıncl· 
ten müdevver kıırısı Zehra zimmetinde İ· 
potckle temin edilmiş alacağı olan meblA
Aın temini islirası zımmında ipotekli YC 

mahcuz olup satılması mukarrer Süley
manlar mahallesinde kain sağ tnrarı Alibe}' 
sol tarafı G:ıgul oğlu Ligor haneleri arka
sı Ananiye ol'.(Ju Yardan ve önü yol ile m:ıh
dul lıir bap kargi r hanenin zemin katı be
ton lılr oda Lir mutfak ''C b ir sarnıc Ye 
birinci kalla iki oda ''e bir mutfak ve bir 
hela ve tıir sofa ve bir balkon ve ikinci kut
ta keınlik iki oda ve bir camek~n oda ve 
bir hcln ve natamam bir balkon ve üst 
kııtın üç oda 'l"c bir hela ye bir sofa \'e nA
t:ıınam bir balkon Ye 3200 lira kıymeti mu
h:ımmeneli bir bap kürgir hane Ot'lk artır· 
ın:ı lle ıniiznycıleye çıkarılmıştır. Mulıam
nıen kıymetinin :ı;üzde yetmiş beşi nisbe
tinde bir talip zuhurunda 10 teşrinievvel 
93!! tarihine ıesadüC eden pazartesi gilnO 
s:ıat 12 de ihalesi icra kılınacaktır. SU· 
rülen pey bu bedeli bulmadığı takdirde en 
son ıırlıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
ilk artırmayı takip eden 15 gün sonra ~·a
ni 25 lc~riniev,·el 938 t:ı.rihlne tesadüf eden 
sah günü s:ı:ıt 12 ıle Hınlei katiyesi icra kt· 
hnncaktır. 

Şimdiye kadar dört 
devlet feda edildi 

Beşincisi sırasını 
bekliyor 

Moskova, 22 (A.A.) - DUn. Cenev. 
rede milletler cemiyeti asamblesinde Sov 

yet Hariciye Komiseri Litvinof tara
fmdan söylenen nutkun metni şudur: 

Milletler Cemiyeti, tasvir edilemez 
f ecayi ile dolu dünya harbinin bir 
aksülameliclir. Mtlletler Cemiyetinin 
gayesi, mezkur harbi son harp kıl. 
mak bütün milletleri tecavüze karşı 
korumak ve askeri ittifaklar sistemi 
yerine teca vUze uğrıyacakla.ra kcl
lektif yardımda bulunrr.aktı. Fakat 
Milletler Cemiyeti bu sahada hiç bir 
şey yapmamıştır. 

İlu devlet, Habeşistan ve Avustur
ya, kendılerine karşı yapılan şiddet 
hareketi neticesinde mlistakiJ mevcu. 
diyetlerini kaybetti. Üçüncil bir dev
let. Çin, son yedi sene içinde üçüncU 
defadır ki ecnebi taarruz ve istilası. 
na. maruz bulunuyor. Dördüncü dev. 
let, İspanya, iki mütecavizin onun da
hili i§lerine silahlı mildahalesi netL 
cesinde Uç senedenberi kan içinde yü
züyor. 

Milletler Cemiyeti bu devletlere 
karşı olan taahhtitlerini yerine getir
memiştir. 

Şimdi de bir beşinci devlet. ~kos. 
lovakya. komşu bir devletin kendi da. 
hili i~Ierine mildahalesini hissediyor 
ve al~nen ilan edilen bir teca vü.zlln 
tehdidi altında bulunuyor. 

Birinci taarruza kadar, Milletler 

Fakat Çekoslovak hükUınetinin Südet 
Almanlarile yaptığı müzakereleri bu 
hilkCiınetin dahili bir iş addederek mez. 
kur müzakerelere her tilrlU mudahale. 
den içtinap etti. Aramızda mevcut 
pakt mucibince Çekoslovakyaya karşı 

giri9imiş olduğumuz taahhütlerden kur. 
tutabilmek için Çekoslovak hükt'.lmeti _ 
ne memleketin zararına olarak Alınan. 
Jara tavizde bulunmasını tavsiye et. 
medik. 
- Çekoslovak hüki'.lmeti de son giln _ 
lere kadar bizden pakt mucibince gi ~ 

ritmi§ olduğumuz taahhUtleri tutup 
tutmayacağımızı bizden s:>rmadr. 

ÇUnkü bundan füphe etmiyordu ve 
etmesi için de bir sebep yoktu. 

Geçenlerde Fransa hükumeti Çekos. 
lovakyaya karşı bir taarruz vukuunda 
vaziyetimizin ne olacağını bize sordu. 

ğu vakit kendisine hükumetim namı. 
na katiyen sarih bir cevap ver
dim. 

"Pakt mucibince taahhütlerimizi ye. 
tine getirmek ve elimizdeki yollarla 
ve Fransa ile birlikte Çekoslovakyaya 
yardım etmek fikrindeyiz. Askeri 
makamatımız, zamanın icap ettirdiği 
tedbirler huıusunda Fransız ve Çekos. 
lovak ask:ri makamatırun müme&sille. 
rile derhal müzakereye girişmeğe ama. 
dedir. 

Müzaycıle bcdell peşindir. Müıa~redeya 
iştirak etmek is!iycnlcrin muhammen kıy
metinin yüzde yetmiş beş nisbetinde pey 
:ıl,çcsi veya muteber bir banka mektubu ile 
miiracaat eylemeleri ipotek sahihi olacak
lılar ile diğer nlacnklılorın gayri menkul 
üzcrlncle holı:ları ve}·a hususiyle faiz ve 
mn<ıraf:ı dair olıın icldialarını evrakı mü5-
bitc ile 20 gün içinı!e icra dairesine, ak!!i 
takdirde h:ıkları tapu siciliyle mukayyet 
olmadıkça salış bedelinin paylaşmasında 
hariç knJacaklardır. Sıırln:\o"Tle 10 Eylül 938 
tarihinden itibaren herkese açıktır. Vergi 
ve belediye tenvirat \'C tanzifat ve saire 
rusunıu satış bedelinden düşülecektir. Del· 
laıiye ''e soir masrafı miişteriye aittir. Da· 
ha fa7.la mnllımat almak istiyenler 9311/ 70 
numaralı dosya ile K. D. Ereğlisi icra dnt
reslne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

lzmlr lhracal~ılarının 
şlkft.yetı 

Bununla beraber bu tedbirlere mil. lzrnir, 22 (Hususi) _ İhracatçılar 
racaat etmeden evvel müsell3..h bir sabahleyin türkofiste toplanarak ih-
harbe mani olacak r~relcre ba•vurmak Ü 

:r- " racat mahsullerinin harp sigortası C-
lazımdxr ve bunun için de müşterek retinin yüzde beşten alınması yü. 
bir teşebbUa hazırlamak üzere btiyUk zünden vnpurlara tahmil~t yapama.-
Avrupa devlctlerı· ve aıı:.kadar devlet. 

CL dıklarmı şikayet ettiler. Türkofis mil.-
ter arasında hemen bir konferans ak. racaatlarmı Vekllete bildirdi. 
tedclim.,, _ ---------------

Ancak bundan üç gün evveldir ki, 
Çekcıslovakya hilkOmeti ilk det'a ola. 
rak Sovyet hükumetinden, Fransa hü. 
kilmeti taahhiltlerine sadık kaiarak 
Çckoslovakyaya derhal fili yardzmda 
bulunduğu taktirde, Sovyetler BirliğL 
nin de pakt mucibince böyle bir yar. 
dımda bulunup bulunmxyacağınr sor. 
muştur. Sovyet hükfimcti bu ıuale 

kati ve müsbet bir cevap vermiştir. 
Sovyet hükumeti. hiç şaşmaksızın 

MiJletler Cemiyeti ve hemen hemen 
bUtUn dünya milletleri tarafından tas. 
dik edilen Briand - Kellog paktı pren. 
aiplerini takip etmiştir. 

• 
tleride de bu paktlardan ayrılmıya. 

ca'ktır. Çünkü bugilnkü §artlar içinde 
hakiki aulhu ve hakiki enternasyonal 
adaleti ba!ka vasıtalarla temine imkan 
olmadığına kanidir. 

Sovyetler Birliği, diğer devletleri de 
bu yola avdet etmeğe davet eder. 

7 - KU'RUN - - 24 EYLUI..: 193& 

inhisarlar U~ Müdü~l.ügünden: 
. . 

Cinsi Miktarı 

Yazhk jelatin 200 kilo 
Kışlı jelatin 200 kilo 

Muhammen becıeı 

beheri tutarı 
L. K.S. L. K. 
-.78.54 314.16 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 
23.57 

li:ksıltmenin 

şekli saati 

Açık eksiltme 11 

40 lık çivi 2000 kilo -.15.0:l 301.- 22.57 Pazarlık 11.30 
I - Şartnameleri ve nümunesi mucibince satın alınacak 400 kilo jelatin 

açık eksiltmeye ve 2000 kilo çivi 2-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yeniden ve pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril. 
miştir. 

IlI - Eksiltme 26-9-938 tarihine rasthyan pazartesi günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta. levazım ve mUbayaat ~ubesindeki alım komisyo· 
nunda. yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabile· 
ceği gibi jel~tin nümuneleri de göriilebilir. 

V - !eteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz.de 7,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona. gelmeleri ilan olwıur, 

(6247) 

ı _ Çeşitleri şartnamesine eWi lls tede yazılı ve kllğıt il.zerine bastbnıı ya· 
zı ve borf nümunelerine uygwı olmak şartile satın alınacağı ve 11-S--938 
tarihinde ihale edileceği ilin edilen 350 kilo harfin muhammen bedeli de· 
ğiştirlldiğlnden yeniden açık eksiltme ye konmuştur. 

II - Yeni tesbit edilen muhammen bedeli beher kilosu 250 kuruş hesabile 
875 Ura ve muvakkat teminatı 65.63 liradır. 

rn - Eksiltme 5-10-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 te 
Kaba taşta levazım ve mü baya.at şubesindeki alnn komisyonunda yapılacak 
tır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen 311bed.en alınabilir, 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatte yüzde 7,5 güven• 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona. gelmeleri illn olunur. 
(6642Jj 

:.D~vlet Dem1ry0Uarı ·ve .. Limonları · iş/pt .71e 
· Umllm idaresi ilanları : 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda. yazılı porselen ve 
züccacl yem.ek takrmlan 1-11-938 salı gUnü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Anka.rada idare binasmda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında. yazılı muvakkat teıninat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon 

reisliğine vermeleri lhn:ndır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara.da malzeme dairesinden Haydarpa.şad& 

tesellüm ve .sevk şefliğinden dağıtılaoaktır. (6497) 

Porselen yemek taknnlan 
ZUcact yemek takımları 

Muhammen bedel 
Lira K. 
10000 
us o o o 

Muvakkat teminat 
Lira. K. 

750 
1125 

Ankara istasyonunda. birinci, ihinci peron ile umumi hell etrafı gazino bah
çesi ve idarei umumiye bahçesi önUnde ki piyade kaldmmlarmm asf altla.nm.a. 
işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli 13000 lira dır. 
2 - İstekliler şartname vesair evrakı D. D. yollarmm Ankara ve Sirkeci 

veznelerinden 65 kuruş mukabilinde al:ı bilirler. 
3 - Eksiltme 3-1()-1)38 tarihinde pazartesi gUnü saat 11 de Ankara.da 

D. D. yollan yol dairesinde merkez bl ıfaci komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlikte ~ 

Cemiyetine hiç kimse bu cemiyetin e.. 
sas vazifelerini yapamıyacağı. bina. 
en:ı.Ieyh teşkilatını değiştirmek lftzım 
geldiği ve sulhü korumak yolundaki 
vazifesinin ondan geri almmasr icap 
edeceği yolunda bir iddiada bulun. 
mamı~tı, Keza 3imdiye kadar da hiç 
bir kimse Milletler Cemiyetinin bir 
kaç devletin aza bulunması dolayısi
le ı veya bu ahvnlde miltecavizlere 
kar~ı sanksiyonlar tatbikinden vazgeç 
miş olduğumı isbat edemedi ve hala 
da edemez. Hatta bugünkü şekilde bi. 
le Milletler Cemiyeti, herhangi bir te. 
cavUze kollektif bir hareketle mani ol
mak veya 0 taarruza bir nihayet ver. 
dlrmek için kafi derecede kuvvetli. 
dir. Milletler Cemiyeti mekanizması
nın pakt mucibince harekete getiril. 
mesi için mezkfı; hareketlerin mecbu. 
rt olduğunu teyit etmek k8.fidir. Bu
nun için de ancak aza devletlerin hils 
nü niyetleri lazımdır. 

• 1
• •••••••••••••• ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gUn saat 10 a kadar komisyon reisliğinet 

-----ımmcım ___ ımı • te\•di etmiş olmaları lazımdır. 

Tecavüz nakilleri olarak şimdi yal. 
nız bir devlet değil fakat aralarında 
ittifak eden hatta oldukça kudretli 
bir kaç devlet müdahalede bulunmak
tadır. 

Son Uç sene içinde, mütecaviz dev
letler çok ileri gitmişler ve hatta teca. 
vüz prensibini mildafaa adına bir de 
blok te3kil etmi~lerdir. Bu elim va. 
ziyetin mesuliyeti Milletler Cemiyeti
ni mütecavizlere karşr mukavemetten 
alikoyan devletlere terettüp eder. Jiu 
mütecavfa devletler, tecavüzleri neti
cesinde elde ettikleri .muvaffalnyetin 
tanınması, enternasyonal anlaşmala. 
rm biribiri ardından ihlaline karşı 
ittihaz edilen müsamahakar hattı ha
reket sayesinde kuvvetlenmişlerdir. 
Bu ayni müsamahakar hattı hareket, 
tecavüz propagandalarına karşı da gös 
terilmiştir. Mütecaviz devletlerin 
kuvvetlenmeleri sebeplerinden biri 
de, onlara karşı takip olunan taviz 
siyaseti ve onlarla perde arkasından 
yapılan görüşmeler ve pazarlıklardır. 

Sanksiyonlara muarız olanların bL 
ze teklif ettikleri fenaya karşı gel. 
memek ve mütecavizlere hoş görün
mek siyaS('li ancak tecavüz kuvvetle 
rinin ileride daha ziyade genişleme. 
sini \"e kudretlenmesini intaç edecek
tir. Maatteessüf şimdiye k1\dar teca. 
vüze karşı bu siyaset kullanıldı. Ne. 
tice olarak t::ı üç harp dcğurdu ve bir 
dördüncüeiine de bizi süıiiklemek teh
likesini gösterdi. Dört nüHet şimdiye 
kadar fed:ı edildi. Beşincisi sırasmT 
bekliyor. 

Scwyetler Birliği Çekeslovüyaya 

T . C . z RAA T B AN K AS I 
Kuruluş tarihi: 1888 

ı5ernıayesf: 100.000.000 TUrk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 2G2 

Ztrai ,.e tka.ri .b-.,r nevi banka muameleleri 

Para birıktirenlere28,800ııra ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ilıbar·sız Tas:ırruf hesaplarında 

cıı az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllet'ek kur'a. tıe aşağıdaki 
pl~r n ~lire ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adf't 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 

" 4 .. 250 
" 1.000 .. 

40 " 10 o .. 4.000 .. 
100 •• 50 .. 5.000 .. 
120 " 40 .. 4.800 

" 1 t>O 20 .. 3.200 

HU< KAT: H<'snııla.rın<laki paralar hir sene içinde 50 liradan aşa
gı dü~nılrc-nl<'l'r. tkrn.ıuiye çıktığı takdirde rı~ 20 fazlosi)"le vcrilc
r('lttlr. 

Kur"alar senede 4 defa. 1 Eylül, l BlrinclkAnun. l Mart ve ı Ha
.ıı ra n tarihlerinde cekilecektlr. 

1 A - 2490 sayılı kanunun abkfunına. uygun 975 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
E - Nafıa Vekft.letinden musaddak ehliyet vesik~ı. 
Ehliyet vesikası muamelesi için isteklilerin hemen tahriren Nafia Veklle.ı 

tine müracaat etmeleri. (6443) 

S V. J. P. A . Satı nalma komisyonundan: 
Kilo Muhammen bedeli Muvakt; teminat 

Lira .K. Lira K. 
z5n.ooo 37500 281~ 50 

60.000 21000 1575 

6,500 6175 464 

400.000 ~3000 180(} 

250.000 10000 750 
200.000 7000 525 

700.000 7000 525 

Cin!i 

Un 
Et 
Sadeyağ 

Arpa 
Kuru ot 
Saman 
Odun 

İhale günU .saatj 

25..9-938 cuma 9 
,. ,, 10 
•• .. 11 

,, 
,, 
., 

,, 14 

" 15 
.. 16 
.. 17 

Yukarda cins ve miktarları ile muhammen bedel ve muvakkat temırıatla. 
rı yazılı yedi kalem erzak ve yem Seyyar jandarma alayının bir yrlhk ihtiya· 
cm:ı. karşılık olarak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Kanuni şartları haiz bulunmaları. 
2 - İhale gününden evvel muvakkat teminat paralarını Pertek mnliyesi· 

ne yatırarak vezne makbuzlarını zarflarına koymaları. 
3 - Şartnameleri komisyondan her zaman alabilecekleri, 
4 - Muayyen gUn ve saatte '"Mameki,. kışlasında alay satmalma komi& 

yonuna müracaatları ilan olunur. (3519) (6127) 

Jstanbul iinlvrse itesl Rek törlUğünden: 
1 Univcraitede Hukuk Fakültesinde Devletler Hukuku, deniz ve kara ticareti, 
i'~tısat fakültesin.de işletme iktıs:tdı, edebiyat fakülteı;inde Arap, Fara füolojiıi 
ve ilk zamanlar tarihi doçentlikleri açiktır. Talimatnameı:ıi mucibince 17 ilkteşrin 
! ı 938 perşembe günü saat ıo da imtihanları yapılacağından isteklilerin şimdiden 
1ektörlüğe baş vurmaları. "6573,, 

Bandırma MalmUdftrlUJl°Undeo: 
Manyas gölü civarındaki tuzlama binası dahil olmak üzere gölün (otu 

üç bin) lira bedeli muhammenli balık av resmi ve avlamak hakkı haziran 938 
tarihinden itibaren üç sene müddetle açık arttırma suretile müuyedeye to.ı 
nulmuştur. 

29-9-93 perşembe günü saat 15 te ihale.si yapılacaktır. Muvakkat temi. 
natı bedeli muhammfninin ytıme 7 bu çuğudur. Talip olanlarm Bandırma ma.• 
. • • i3lJ.n.nlu.n.ur. 63851~~~~~~ 
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İç ve ~ basur memelerinde, basur memelerinin her tUrlU lltihaplarmda, 
cerahatlenmi& fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

Yüksek Ziraat Enistitüsü 
Rektörlüğünden 

Bu yıl An.kara Yüksek Ziraat Enstitüsü zira.at, veteriner, fakültesine kız 
ve erkek, orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı paralı yatılı ve ya· 
tısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uy

mak gerektir. 
1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanım vererek ba· 

kaloryasım yapmış veya lise olgunluk diplomasını almıe bulunmak lazundır. 
2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar 

lisenin fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve fen fakültesinde muvaffak 
olmuşlarsa orada okudukları sömestrlerden ikisi kabul edilerek veterinm
ziraat ve orman fakültesinin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak vetefr 
ner fakültesine girenlerin bu fakül ten in birinci ve ikinci sömestresinde oku· 
nan anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve ziraat fakültesine girenle
rin ziraat stajım yapmaları gerektir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yukarı ola· 
maz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam te&ekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve sağlamlık 
muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini 
gösterm.iyenluin enstitüden ilişiği k~silir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek tnlebe Ankarada orman çütliğinde staj 
görmeğe mecburdur. Bu staj nihayetin de talebe imtihana tabi tutulacaktır. 
Stajdan sonra talebenin enstitüde naııari derslere devam edebilmesi içiı.ı 
yapılacak bu ameliyat imtihanında muvaffak olması şarttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir ve yatacak yer parasız o· 
!arak çiftlikte sağlanır. ''Stajyer talebenin yemesi ve içme.si de enstitüde 
ea.ğlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira. verilmez . ., 

7 - Parasız yaWı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne 811.• 

reUe olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veyıı 

ceza.en çıkarılanlardan hükllınetçe yapılan masraflan ödiyecekleri hakkındR 
verilecek nilmuneye göre ooterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda yazılı rapordan başka. lise ve ol· 
gunluk diplomasım veya tasdikli suretlerini, nüfus kağıdım, polis veya 
uraylardan alacaklan uzgidim ve a.şı kağıdını, orta mektep ve liselerde gör
müş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri ili§tirilerek el ya.zılarile 
yazacaklan pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Anka· 
rada yüksek ziraat eMtitüsü rektörlUğUne bat vururlar. 

Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildir· 
meli ve çütçi veya arazi veya orman veya hayvan yetiştirme veya zirai sa· 
natlarla a.ınkalı bir aile çocuğu bulunup bulunmadığını da bildirmelidir. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede ya· 
zılı kağrtlarm ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasmdan pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar \•eya çiftçi çocu
ğu veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile alakalı yer ve tesisat 

&bibi veya sahibinin çocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan pek 
iyi ve iyi dereceliler kabul olunur. Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve 
ba§ vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirat staj ve tahsil müddetince okutulan yabancı dil, almanca ve in· 
gilizcedir. Fakülteden mezun olan talebeye ziraat mUhe.ndisi, veteriner. hekim, 
orman mühendisi unvanlan verilir. 

Talebe meslek imtihanına. girmer.den evvel yukarda yazılan yabancı diller
den imtihan edilir. Bu imtiha.nda iyi ierecede muvaffak olmak şarttır. 

1, 2, 3, üncülükle mezun olan talebeye mük8.faten Avrupada bir tetkik se· 
yahati yaptırılır. 

12 - Ziraat fakültesine 40, veteriner fakültesine 40, ve orman fakültesi~ 
ne 40 aza.mı talebe alınacaktır. 

13 - Cevap iatiyenler aynca pul göndermelidirler. 
14 - 133.§ vurma r.a.mam "22 ağustos 938 ten eylUlün 30 uncu günil ak· 

p.mma kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar kabul edilmez. (3247) (5677) 
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NURKALEM 
i' ~ 

Kurıun ıc.Iem Fabrikasında her 
nevi kalem imal edilmektedir. 

Müım.ıil ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatlan ecnd>i kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 Mektepli 
1205 Altı derece sertlikte 
Not 

En iyi cins 
Dağdelen 15 derece ıertlikte 
1O11 Marangoz kalemi 
99 Taıçı kalemi 

l\opya kalemleri: 
299 Uluı 

701 - A Yumu§ak: 
701 - B Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cinı 
71 - A. B. C. Uç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Beı renkli 
'702-A. B. Mavi. kırmızı 
27 - A. B. C. D. E. Beı renkli 

iyi cinı 

Pasteller 
1315 6 Renkli 
1325 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi cinı 

24 Renkli iyi cinı 
901 Kırmızı • Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cin' 

" 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf Uç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 • 232 Kırmızı ve Mavi tebe~ir 
Çeıitlerimizi her kırtasiyeciden 

iıtiyebilirıiniz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
latanbul, Sirkeci 

~hürdar zade Han No. t. 2. 

lstanbul Komutanlığı 
SJtır.Jlma Komisyonu ilanları 

Kız, E r k ek, Geceı, Günsel 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt muamelesine başlanmıştır iste
yenlere fzabname gllnderllfr. (Çarşıka

Tfyatro caddesi, Telef on (20019) 

Sümerbank Genel 
Direktörlüğünden: 

MUhendls, kimyager ve Sanat okulu 
mezunu alınacak 

Sivas Çimento fabrikası ihtiyacı için mütehassıs olarak yetiştirilmek U2.. 
re bir Kimyager, bir makina mühendisi, bir elektrik mühendisi ve Uç eana.tlar 
okulu veya. duvarcı usta mektebi me'LU nu alınacaktır. 

Taliplerin tahsillerini bitirdikten son ra en a.şağı iki Uç sene meslekleri dahi
linde çalışarak tecrübe görmüş olmalan ve askerliklerini yapmı& bulunma.lan 
llzmıdır. 

!steklllerln tahsil ve hizmet vesaiki mu.saddak mıretlen1e 15-lo-938 tarl 
hine kadar Personel servisine tahriren mUracaatlan. (3905) (6754). 

Bakırk6y MalmDdUrlUğUnden: 
Bakırköy Osmaniye mahallesinde k~in müflis Kurt Çimento Türk Anonim 

1 

Şirketinin külliyetli miktardaki vergi borcundan dolayı tahsilat komisyonu 
ka.rarile haciz altına almıp 20-9-938 gününde satı§ı ilan olunan Kilinger ve 
çimento ta.şile İngiliz Antrasit maden kömUrünün müzayedesi 1-10-938 cu.. 
ma.rtesi günU saat 12 ye talik olunduğu ilan olunur. (6735) 

• • 
. lslanbul Belediyesi . ;lliiııları 
Hepsine 10 lira bedel tahmin edilen Osküdarda Nuhkuyusu sokağında es

ki belediye kulilbesi enkazı sa.tılmak ü .zere açık arttırmaya konulmll§tur. 
Şartnamesi Levazım müdürlilğUnde görülebilir. istekliler 75 kuruşluk ilk te. 
minat makbuz veya mektubile beraber 30-9-938 cuma günU saat 14 buçuk.. 
ta Dainıt Enctimende bulunmalıdırlar. (B) (6474) 

Keşif bedeli 1661 lira. 60 kuru§ olan Selamiçeşme - Maltepe asfalt yolu.. 
nun tamiri pazarlığa. konulmuştur. Keşif evrakile §artnamesi Levazım mildür. 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka eı:ıaz 
1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia mijdürlüğünden alacakları: 
fen ehliyet ve 938 yılma ait Ticaret odası vesikalarile 184 lira 62 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya. mektublle beraber 28-9-938 çarşamba günü saat 
14: buçukta. Daimt Encümende bu Iunmalıdırlar. (t) (6683) 

........... 
Şehir Tiyatrosu tara.fmdan ne~edi lecek ola.u ve hepsine 900 lira bedel 

tahmin olunan 28000 tane Türk Tiyatrosu Mecmuasmm tab ve ihzarı açık ek. 
. • . siltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım. Müdürlüğünde görülebilir. İsteklL 

Selımıye kı§lasmm deniz cephesın.. Jer 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak. 
de Haydarpaşa hastanesinin işgal et- . buz veya mcktubile beraber 3-10-938 Pazartesi günü saat 14 buçukta dalınt 
tiği kısmın tamiri için lüzumu olan encümende bulunmalıdırlar. (6521) (B.) 
komisyondaki cetvelde cins ve mik.. 

ASKERl FABRİKALAR UMUM MODORLOCU 
İstanbul Satmalma Komisyonu 11.:lnlarr 

11 00 'i:on gDoserın aı ınacak 

darı yazılı 7 çeşit yapı malzemesi sa.. 
tın alınacağından pazarlığı 26-Ey· 
lUl-938 pazartesi günü saat 14 te ya.. 
pılacaktır.1steklilerin belli gün ve sa. 
atte Fındıklıda komutanlık satın al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (6713) 

Tahmin.edilen bedeli (100.000) lira olan 100 ton Gliserin asker! fabrikalar -•••••••••••111 umum müdürlüğü merkez satm alma. komisyonunca. 14-11-938 pazartesi 
MEMUR ve MÜSTAHDEM günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (5) lira mu.kabilinde 

ARAl\TIOR komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) lirayı havi tek 
Bir muhasip, bir daktilo, bir depo lif mektuplarını mezkiir günde saat 14. de kadar komisyona vermeleri ve ken

memuru, bir telefoncu ve bUro gar- dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik.le mezkiı.r 
sonuna ihtiyaç vardır. 1.stiyenlerin gün ve saatte komisyona mtiracaatıarı. (2739) 
muhtasar tercilmei halleri, tahsil de· 
receleri ve bir adet fotoğraflarile 

1 
İstanbul 743 posta kutusuna milra- ı 
caatıan • .................. _ Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonu ilanları . 
KADI KOY 

Cskiidar Hukuk Hlıkimliltlnden: 1 - Tahmin edilen bedeli 2242 lira olan 20.000 kilo süt 24 eylfll 938 
üsküdnrda Toptaşında Camcı hanında tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11,30 da açık eksiltme suretile alınmak 

sakin Adile tarafından ayni hanede sakin üzere münakasaya konulmu~tur. 
kocuı Esat oğlu Salih aleyhine acılan ih- 2 _ Muvakkat teminatı 168 lira 15 kuruş olup eartnamesi her gün ko-
tar da\'asının ye\'mi muhakemesinde müd- l 
daleyh Salih mahkemeye gelmediğinden misyondan parasız olarak a ınacaktır. 
hakkıaıda gıyap kararı ittihaz edilerek tah- 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilindeki vesikalan h!mil 
kiknt 16.11-938 çarşamba gilnü saat 14 de olarak belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına mü. 
tayin ve bu baptaki gıyap kararı da mah- racaatları. (6212) 
keme di\'anhanesine talik edilmiş olduğun- • • • 

dan müddalcyh Salibin yevmi mczkürda ı T h · edilen bedeli 8760 l" olan 87600 kilo ekmek 24 eylOl 938 tari. 
mahkemeye gelmediği takdirde gıyabında - a mın . .. . ıra 
tahkikııt icra ve icap eden karar ittihaz o- hine rastlıyan curnartesı gunü saat 12,30 da kapalı zarfla alınmak üzere münakasa· 
lunacağı müddnleyhin ikametgAhının mec- ya konulmu~tur. 
bul olmasına mebni i!An olunur. (2629) 2 _Muvakkat teminatı 657 lira olup şartnamesi hergün komisyondan parasu 

Beyoğlu Dördüncü Sulh llukuk Ildkimli-
6indcn: 

Deyoitlu Tarlııbnşı caddesinde Altınbalc
kal soka~ında 9 numarada oturan Dimitri 
kızı !\(nryanli tarafından Beyoğlunda Tarw 
labaşı caddesi Allınbakkal sokağında 9 
numarada oturan kocası Andon Kapsam~ 
beli aleyhine acılıın sulh teşcbbüsil dava
sında muhakeme günü da\'acı gelip dıı,·a 

edilene gönderilen da\'eliyede verilen ınü
başirin meşrubatın halen iknmetgAhının 

meçhul olduğu anlaşılmakla ilAnen tehli
ğat icrasına karar verilmiş oldu~unrlan 

muhakeme günü olan 18-10-938 tarihine 
müsadif salı günü saat 11 de dııva"cdilen 
Andon Kapsambelinin DcyoAlu dördüncü 
sulh hukuk mnlıkcmcsindc hazır lıulunmnsı 

olarak alınabilir. 
3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahfünde tanzim edecekleri kapa· 

lı teklH mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon 
başkanlığına vermeleri. <6211), 

• • • 
M.M.V. Deniz Merkez Salınalma Komisyonu Reislilinden: 
1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbi ecza ve malzeme 

6· 10-938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de vekfilet binasındaki 
komisyonumuzda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - llk teminatı 375 liradır. Şartnamesi parasız olarak hergün komisyOD"' 
dan alınır ve görülür. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin o gün belli saatten bir saat evveline 
kadar kanuni belge ve tekliflerini havi kapat zarflamı makbuz mukabilinde 
komisyon baskanlığma vermeleri. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

'(762) (6545)~ 
tchll~at m~~mına knim olmak Gzcre il~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
olunur (V. P. 2627) Sahibi: ASIM US Ne§riyat MUdilrii Refik A. Sevenıil 


