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HALK GAZETESi 

Yanlarında Hariciye Vekili bulunan Milli Şef son vaziyet 

Hamza Okkan İdaresinde 

iNCi GAZINOSUND~ 
Kıymetli San'atkar 

Bayan MUALLA Kemani 
SADi ve Arkad~ları 

Macari~tanın 1 Kırmızı Ordu Büyük 1GERG1 M L İ K ;T T 1 
Akıbetı ve Taarruz Sonunda 

Orta Avrupanın • " Z f . Ald J •ıt F d 
Mukadderat. Nıhaı a erı 1 ngı ere ve ransa a 

Bugün Macaristan Nazi Milli Şef Maraşale Bir Mesai Göndererek 
tazyikine karşı bir istik· 
mücadelenin akıbeti Ma· 
caristan1n ve Orta Avru
panrn mukadderatını ta· 
yin edecektir. Yalnız bu 
meselede esefle kaydedi
lecek hadise, sulh cephe
sinin Macaristanı kazan
mak için hiç bir faaliyet 

.sarfetmemesidir. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

A lmanya bütün dünyanın 
gözünü Danzig üzerine 

çekmiş gibidir. Herkes bu 
küçük davanın dünyanın ba
şına bir harp getirip getirmi
yeceği ile meşguldür. 
Bütün dünyayı Danzig meselesi 

ile meşgul edebilmek te Alman pro
pagandasının bir muvaffakıyeti ese
ridir. Çünkü Almanyanın maksadı 
bütün gözleri ve alakaları Danzig 
üzerinde toplamak, ve bu fırsattan 
istüade ederek diğer bir noktada, ve 
mesela cenubu şarki A v::upasımla 
yeni hamleler hazırlama!ttır. 

Nitekim son zamanlarda mihver 
devletlerinin Balkanlarda siyasi faa.. 
liyetlcrini arttırdıklarını, ve bilhas. 
sa Macaristanla fazlaca meşgul ol
nııya başladıklarını görüyoruz. 

Alman erkanı harbiyesine atfedi
len iki plan vardır: Biri Danzig ve 
Koridor meselesini halletmek için 
evvela Polonyaya hücum etmek, on 
beş yirmi gün içinde Polonyayı te
mizledikten sonra Balkanlara inmek. 
Hatta bu maksatla Polonya hududu_ 
na 80 fırka asker yığdığını söylerl<.:r. 

İkinci bir plana göre Polonyaya 
karşı başlangıçta müdafaa vaziyeti 
alıp önce cenuba hücum etmek, Tu. 
na ve Balkan memleketlerıni istila 
ederek Boğazlara inmek, sonra Po-

•••• ~-- ..1 •• ,... ••• YA1ı. .. :1,, ıs:++ilı-r 

Edirne, 21 (Hususi surette giden arkadaşımızdan) - Fa
sılasız devam eden şiddetli muharebelerden sonra büyük Trak
ya mrınevraları, bu gece neticelendi. Son gün olması dolayısile 
bugünkü şiddetli muharebeleri takip edenler arasında davetli 
olarak ecnebi ataşemiliterler de bulunuyorlardı. Harekat tam 
bir intizam içinde geçti ve çok muvaffakiyetli oldu. 

Milli Şel Fransız 
ataşemiliterile konuşuyor -, 
Tayyçre 
iftşaahmız 

Arttırılacak 

Manevralara davet edilen Mısır 
askeri heyeti ile ecnebi ataşemilitcr
ler ve diğer davetliler bu sabah s:ıat 
5 de hususi trenle İstanbuldan bu
raya geldiler. Karaağaç istasyonunda 
merasimle karşılandıktan sonra E
dirncde misafir edildiler. Kısa bir is
tirahati müteakip manevra sahasına 
harekete h.azırlandılar. 

Heyetler yola çıkıyorlar 
Saat tam 8 de Genel Kurmay 

Başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak, 
Amiral Şükrü Okan, manevra ku
mandan vekili Erkanıharbiye İkin-" 
ci Reisi Orgeneral Asım Gündüz, 
kurmay heyetleri ve diğer generaller 
otomobillerle manevra sahasına ha
reket ettiler. Saat 8.30 da da Mısır 
askeri heyeti ile ecnebi ataşemilitcr
ler, manevra kumandanı Orgeneral 
Fahrettin Altayın refakatinde oto
mobillerle manevra sahasrna doğru 
yola çıktılar ve Lalapaşa nahiyesi 
istikametinde ilerlediler. 

Diin geceyi burada ge<;>iren Mil
li Şef de, refakatlerinde Ba~,ıekil, 
Milli Müdafaa Vekili, Nafia Ve
kili ve bu sabah Edirneye gelen 
Hariciye Vcki1i olduğu halde. · sa
at 9 da manevra sahasına hareket 
ettiler. 

Bu suretle on beş. yirmişer oto
mobillik üç kafile kısa fasılalarla ay
ni yollardan manevra sahasına doğ
ru yola çık.mı§ bulunuyorlardı. 

(Sonu Sa. 9, Sü. 1) 

Danz.ig Milletler Cemiyeti 
Mümessili Brokhart 

or 
Londra ve Paris 

Gazeteleri Va~igeti 
Vah.im Sagıgorlar 

lngiltere 

Edecek, 
~iyasetini 

Ciano da 

Daha Kati Olarak İzah 
Alelacele Romaya Döndü 

Lundra, 21 (Hususi) - Beynelmilel vaziyette gerginliğin 
artmnsı. ve yeni tehlikelerin baş göstermesi üzerine Başvekil 
Mister Chamberlain bugün yaz tatilinden geri döner dönmez 
Hariciye Nazırı Lord Halifaxla görüşmüş ve görüşme üç bu
çuk saat devam etmiştir. Yarınki kabine toplantısında hazır 

r 
Yaz tatilini Fransada geçiren Har-ı

••••••••••••••••••••••••-- biye Nazırı Hoarc Belic!ıa bu sabah =------------
M • 11"' ş f 1 Fransa Ba~:.kili .. Daladıer 'ne bir sa- ı M u· . H ,. 

bulunmak üzere bütün nazırlar Londraya dönüyorlar. 

1 1 e at kadar goruşmuş, daha sonra Lon-
. 1 draya gelmiştir. İrgiliz kabinesi ya- 1 

Ş h • • rın sabah toplanarak beynelmilel va-

e r• m. z e , ziyetin yeni inkişaflarile meşgul 0- ı HABER E 
lacak ve yeni tedbirler alacaktır. ln.

1 DO .. n d u· · ı er giliz kabinesinin toplantısın~an .bir
kaç saat ·Sonra Fransız kabınesı de 

toplanacak ve Fransız sefirleri tara
fından gönderilen raporları te~kik e
decektir. 

Gerek İngiliz kabinesinin, gerek 
Fransız kabinesinin hedefi, İngiltere 
ile Fransanın vaziyetleri hakkında 

1 hiçbir şüpheye yer bırakmamaktır. 
j Onun için bu içtimalarda mühiın ka
rarlar verilmesi beklenınektedir. 

••• 
• Sovyet Almanya 

Rusya Ademi 

Tecavüz Paktı 

(Sonu Sa. 4, Sü. 1) 

............................... 

1 AKA GÜNDÜZ 'ün ı 
ı . f 

Askeri Heyetimizin Bir 

Kısmı Avrupadan Döndü 
Londra ve Pariste temaslar yapan 

Orgeneral Kazım Orbayın riyasetin
deki askeri heyetimiz azasından bin
başı Avni ve yüzbaşı Enver dün . sa
bah şehrimize gelmişlerdir. Orgene
ralle heyetin diğer azası Pariste kal
mışlardır. Bunlar iki hafta kadar 
Fransada kalacaklardır. 

Almanya, Harbi 

Kazanamaz 
Yazan: lvan Lajos 

Dugi.in de sabahtan ak~ama 
kadar manevra sahasında hare
katı takip bu:rnran Reisicüm
hurumuz İsmet İnönü, saat 17 
ye doğru otomobillerle refakat
lerinde ayni zatlar olduğu hal
de manevra sahasından ayrıla
rak Babaeskiye gittiler ve ora
dan hususi trcnlerile saat 18.30 
da İstanbula hareket ettiler. 

S Mi1li Şefin İstanbula hareketle- f 
ı rini haber alan İstanbul Vali ve : 
ı Belediye Reisi Lutfi Kırdar İ- f 
: nönünii Çorluda karşıladı. Milli : 

Şef, İstanbula miitcveccihen : 
yollarına devam ettiler. ı 

Reisicümhur İnönü, saat 23.15

1
: 

de ve Floryada trenden inerek 
deniz köşküne gitmişlerdir. 

Fransa Cümhurreisi .M. Lebrun, 
perşembe günü toplanacak olan Na. 
zırlar Meclisine iştirak etmek üzere 
çarşambaya .Parise dönecektir. In
giliz muhalefet gazeteleri, İngiliz 
parlamentosunun da derhal içtimaa 
davet olunması icap ettiğini anlatı -
yorlar. Niyuz Kronikl ile Deyli He
rald bu fikirdedirler. Eski Hariciye 

Nazırı Mister Eden ile alakası malum 
olan Yorkshire Post, kabinenin ka

bine haricindeki rical ile de istişare 
etmesini ve ona göre karar verme. 
sini tavsiye etmektedir. 

Londra, 21 (Hususi) - Son d:ıki
kada Berlinden resmen haber veril
diğine göre, Almanya ile Sovyet Rus. 
ya bir ademi tecavüz paktı imzala-

mıya karar vermişlerdir. Almanya 
Hariciye nazırı, çarşambaya .l\losko
vaya gidecektir. 

Haber Moskovadan heniiz teyit e
dilmediğinden kaydı ihtiyatla teıfık
kı ediyoruz. 

JIID ~ 00 ~ [K{ı 
j Romanını Bekleyiniz. 1 
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Öğrendiğimize göre İngiltere. di
ğer müttefiklerine olduğu gibi Tür
kiyeye de hava, kara ve deniz kuv

(Sonu Sa. 6, Sü. 4) 

Macar Profesörüni.in bütün 
diinyada heyecan uyandiran ve 
Almanyanm tazyiki iizerjne Ma
caristanda satışı menedilen tm e. 
serin hulasasını veren ikinci ma
kaleyi altıncı sayfamızda okuyu
nuz. 

Milli Şefle hera ber dönen 

Basvekil ve Vekiller de ayni l 
trenle saat 23.50 de Sirkeciye 
muvasalat etmişlerdir. 

.............................. (Sonu Sa. 6, Sü. 5) 

Ancak. şimdiye kadar Sovyet Rus. 
yadan beşeriyetin bir nurnarah düş
manı olarak bahseden Alman gaze
teleri, yapılan ticaret anla~mnsı do
layısile Rusya hakkında gı:ıyct ha
raretli dostluk ifade eden yazılar 
yazıyorlar. 

(Sonu Sa. 6, Sü. 4) 
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PENCEREMDEN 

Mumya 
Y cacm : M. T rzrlttın TAN 

G eçen yıl tatlı ve sürekli bir rü
ya görmüş, Londrayla Parisi 

n daha biJ1ok tehirleri ziyaret et· 
miftim. Yurda dönüşte şişkin bir 
pata tapyordum ve bu ~antau 

meşhur müzelerin, kiitilphanelerin, 
reaim salonlaruwı katoloılan, çefit 
çefit resimler vardı. 

Diln oilumla karp karpya otura 
duk, o reıimleri ıözden ıeçirmeie 
koyulduk, bir aralık ellınize Britl§ 
Milzeum'dakl mumyalann fotopafi. 
leri ıeçtl. Altlanndaki kayıtlara 

ıöre onların hayal olmUJ haklkatlc
rilai kon11turken oilum sorda: 

- Frenkler bunlara Momle diyor. 
Jar. Ben ıeçende merak edip Lira· 
sa baktım. Kelimenin uapçadan 
&akçeye ıeçtltlni ıirdtlm. Aıh ne 
ola? 

GONON 

Kitaphaneden Blrham Kata aL 

dım, çocuta .... tartan okudum: Kütahyayı 
''Bustayl vnnlnde )'UIWleada 

lmair Fııtmn111 Patır .anii yapılan lriİfGf raminclen ilıi intaba.. 

Vekillerin Tetkikleri 
mumya, lmme mumye derler, maruf sel la stı 
daimdir!. Basılar indinde Farld.tli. 

Aaılda "mam.ütn,, vasfı terldbüllr. Dahiliye Vekili Et ve Ekmek lıini Tetkik Etti, 
Mtm-revlt demektir. Zira •1DD1• 

Arkadaıını 

Baltaladı 
o 

surette mum pbi bir nellledlr. Bası Zarar ve Ziyan Miktarı traat Vekili de Boluda Tetkikat yapıyor Bir Köylü Baltayla Diğer larea aslı m6m.lblndlr. Bu tekilde 

iki rivayet vardır. Biri laaclur ld ihln 150 Bin Lira Kadar lehrialsd• bulanmdta olan dan ıehre et nakliyatı, Belediye- Bir Köylünün Omuz 
mumya madenine 1akuı bir kiydilr. • DalıUIJe Veklll Faik Oztrak cWn nln bu hususta yapmakta olduiu 
Bu yakınlık haHbile ona 'izafe edil- Tahmin Ediliyor Belediyeye pderek ekmek ve et t.- hazırlıklar etrafnda da uzun aza- Baıından Kof unu Kırdı 
mlpir. Birisi dahi terkibi tavsifi el- Jeri üzerinde timdiye kadar ya- dıya izahat ve notlar almıştır. Dün Çatalcada bir vaka olmuı, bir 
heüle sulu mum demektir. Mumya Kütahya (TAN) - Saat 17,5 ta )illan tetkikleri 18zden geçirmiştir. Ziraat Vekilinin tetkikleri 

b el 15 d k'k .. "ddetli fır- köylü, diğer bir köylünün kolunu madeni olan maiarada su obJıağ. a'i"ayıp a 1 a suren şı Vekil, Belediyede b11 itlerle met- Doluda tetkikler yapan Ziraat 
la mumya abodıiı vakit rutubetli tına ile karışık yağmur ve doludan gul olan memurlan nezdine eel- Vekili Muhlis Erkmen, Balkevln- balta ile kesip koparmı§tır. 

zz . 8 • 939 

Yeni Belediye 
Sarayı 

Belediye imar müdürlüğii, Sultan. 
ahmette yapılacak olan beledıye sa
rayına ait planlar üzerinde çalışmı
ya başlamıştır. Belediye sarayının en 
modem bir bina olması istenildiği i
çin dünyada mevcut en büyük şehir
lerin belediyelerine ait binaların 
planları gözden geçirildikten sonra 
planı hazırlanactıktır. Bir çok müte. 
hassıslar en modern belediye binası
nın Stokholm belediye binası oldu
ğunda müttefik bulundukları için be. 
tediye imar müdürlüğü de bu şehir 
belediye binasına ait planlan getir
terek üzerinde tetkikata başlamıştır. 
Bu tetkikat lüzumu kadar kanaat 
vermezse başka buyük şehirler bele. 
diyelerine ait pllnlar da getirtilerek 
tetkik edilecektir. Belediye sarayına 
ait plJn ancak bu tetkiklerden sonra 
son 19klinl alacaktır. 

Yeni Utimlalı l.t>mi.yona 
Dört azadan mürekkep olmak üze

re tefkil olunan yeni 1stimlik komis
yonu bugünden itibaren faaliyete ge. 
çecektir. Komisyon ilk evvelA Emin· 
önü meydanının tevsiine ait son plAn
la yıktırılması lAzım olan emllke ait 
tatimllk muamelelerini tekemmül et
tiPecektir. Bundan sonra da Eminönü 
ile Unkapanı arasında yapılacak cad
delerin tarafeynindeki emlikl.n fi. 
yatlannı takdir edecektir. 

..ı-ıde " k halinde Çatalcanın Podime köyünden tb-ol4hliundan suya nllbet ota.la. sonra, saat ;,•UM saana . . bederek ekmek flatlannm hanp de, Bolunun, her 11nıf sanat erba· 
A-· b.,ı.m h hiç din rahim oğlu Mustafa Kozludere de- Bebek • İstinye yoluna ait inşaa. Mamya, behemehal ild anidir. Ma· Y~a.u&uri __ .., ve11:,~.-~earn ----..1; esua iatinat ettlrilenk tamim e- bile bir görilşmede bulunmuş ve nilen mahaldeki ormanlarda odun tm yürümedtıt.ı ... e dair vlki şikayet ..1--• ve ameli olar. MHent' nevi eski mıyen. ş -....... 3""'\U.l·.uuı ttı~~ dlJ.lıMnl, İstanbul halkına sıhhi ve dileklerini dinlemi•tir. Bu görüş· 6 "" 

Bebek - l•tinye yola 

uıı:ıraa t b b k t ..n n Bu s ..._. ,. kesmekle meşgul iken Sillvrinin Pı- üzerine Nafıa Vekaleti tarafından bu fu- ta•idarla-dan Feridun uma- am ır uçu saa aurmuı r. e. ucuz bir ekmek yedirmenin neye me esnasında ziraat ve orman iş• 
~ ... .... _ _. a• t bi h 11 k ..... heye narköyünden Osman oğlu Ali Orma- ; ... ••at hakkında tahkikata memur mnda -Lur eyledi. Şö"yle nakleder. mavı cue' r ay orau ve • mütevakkıf olduiunu, bu mevzu leri üzerinde biHıaua durulmu19 ~~ 

•&UJ be 1 t na gltmiı, ve Mustafayı onden odun edilen müfettiş vazifesini bitirerek, 
Jer ki l'eridun bir gfln ava çıkmıştı. cana se p 

0 muş ur. etrafında ettldlerde bulunmak il· tur. .kesmekten menetmek istemiştir. Bu bu husustaki raporunu alakadarlnta 
Aakerlenlen biri okla bir ahi.-.. Biru IOnr~ da, şehrimizin ıarbı sere toplanan komlsyonlann ha- Bundan sonra yanında Bolu me- yüzden iki köylü arasında kavga çık. vermiştiT. Müfettlı, Bebek - tstinye 
Fakat aeee hulGI etmiş olmakla aht- cenubt istikametindeki yokuştan deh arladıklan raporlarda neler talep busları olduğu halde Mudnrnuya mış, neticede Ali çok keskin olan bal- yolundaki inşaatın Vekaletin arzusu
,,. alamadı, giSzden kaybetti. Mefer şetli bir sel gelmiş, şehir içindeki sel ettiklerini, elektrikli modern ek· gelmiş ve bir miiddet kaldıktan tası ile Mustafanm koluna üç defa na tevfikan mümkün olan süratle i
hayvanın yarası alır deiilmiş. O se- kanallarını apnlf, Sultanbatlı derai mek fabrikalan J,.f8ll huausunda sonra Gi)'Dök'e Ptmlftlr. Ziraat vurarak I01 kolunu om~ hi~ lulenutJde oJıdutuln&- raporunda bil. 
'8ı.ıe .abaya aksar• 1D maiuaJa boyunea mert,~terl 'balmlpir. tekllflerde 'bulunan tırmala- it•' Vekili bmada bulund'liklan etına- daD keslp dü;ürmü§tür. di1'ml-t.fı,.....,... __ ....,_._ ... 
alfbeı. l'Hlıl- 7"'W'• W• Oetlrcllll lllku Ue ŞelWl1 Ya Hı- ~-"Mc•wdia lı.at__!8ri~~ ü .drat" ldl~ fa.(Ult_edaln.JM çoi-kin zayi eden Mustafayı hasta.. ıno6i&JNlll 
•mrfriaa '8~ ltef ld,ı~e •• W.. aıpawı--aopnmrmt Dnoıplun ŞeJdNeld et tevziatı ifl, mnltaha- .Ulek ve llltltaçlanm dinlemiştir. ha1Je19, ~ ı909l~ ltaltası 1· '1'ablm balı9f911nde lnp edilmekte 
•ıı.t•~---- W. ptlL .war bir koldan ltr~ meydanma, la beraber 7aka....,..... .._ MD Jdtll1k pztnonun mobilya 

:ı-....: hayvanın~ .:.-:•: dfler koJıdarı <la Pe\'meçn,n çar- YHI ntlmunelerl hazırlanarak dün vali 

::ya temas e semtle- M ... ve belediye relline pterilmiştir. Ga-
tlllni ıirll10r'IU· Nlşantqında, ~O bi~ lira sarflle, zinonun her salonu için ayn ayn mo-
• hll. Avcılar hem• Nişantaşı orta mektebi için yapılan bllyalar yaptınlacaktır. 
amın- ah1iyu tutup hilkiimdann 0 havalideki biitb a ~ Vlfnl, Belpat, w S.1Anik bey- Adliye Veklletl müsteşarı Selfm pavyon ikmal edilmlftir. Bu seneden 
.....;.. pti.rdller ve nıacerayı ita- tir. Evlerdeki eşya Ue ticaret malla- nelmllel fuarlarına resmen iştiraki- Nafiz, dün de öğleden evvel ve son. itibaren tedri1&t yeni pavyonda ya. 
.. eylediler. J'erida lllmlerini top. rmm gördüğü zarar ve diğor tahri- miz kaııarlaştırıtmıştır. Bu üç fuara ra müddeiumumiliğe giderek yeni pılacaktır. Yerinde lldnc1 bir pavycm 
Ja.tı, ol adamJarm takrlrini anlattı. bat miktarı 100 • 150 bin lira ara. gönderilecek nilmuneler ve eşya ta. teşkil edilecek münferit hikimli mah yapılacak olan elld mektep blnasuwı 
Kimse bu kuiy;rula ID1'Dll lülk l1Dda tahmin edilmettedir. İnsanca mamen hazırlanmış olduğundan iki kemelere alınacak masa, yazı maki· da dibıden ttıbaren 71kWılm111na 
edemedi. Onan lserlne bir horoza zayiat yoktur, İtfaiye te§ldlltı, polis gOiae kadd bu fuarlara seçilen komi- nesi ve saire malzeme ile meuul ol- baf]anmıpar. Hat boyunun alaçlandırıJması i-
aralmı lmchlar, aötflrilp • malan- ve Jandarma, afetin devamınca can. _.ımn refakatinde olarak sevkedlle- mU§tur. Müddeiumumilik levazım çin Devlet demlryollan idaresi Kıt~ 

Cankurtaranda Bir 
Plclanllk Yapalıyor 

_.. ıadaa lçWiler, J'U'Ullla da liperane çabşm~. Seller dindikten cekttr. Her fuar için muhtelif ntımu- dairesi dün yeni mahkemeler lçln 'lO Mlaakaltt Yeklllale lareUndekl fldanlılı pyrl kift Jör • 
........ vaw Jmik 1eıiM pNl, IDDra da beı.cu,e c!ad6 - b1na1*ı nelcden aa - DO andık kadar etya masa ısmarlaDUflır. Tetldkl•rl düliloden Jenl bir fidanlık yaptırım• 
,... kel'evvel ..ıalla oldu. Ferlthm temlzletmif, mecraları ~· pclerllecektlr. TllrJdJ8Dln ,amJer- Adliye VekAleti heyeU teftlpne lluha'bere ve Jılblk•llt V91ı:Dt Ali ya karar vermtptr. Bunan lçln de 
.. ppt ....._ elap emretti, el n dlll dmuneler mGltakll birer pav- reisi Sezal de mllstetar Selim Na.. Çetlnkaya mıntab Unwı nWlllDde Ahırkapı can kurtaran duralı ile Gtıı 
fapt ve tuUnf altma ahah \ Maarif Yekli yonda tefhlr edfteeektlr. İhraç etmek ftsle beraber tetkiklerde bul::1- blr mlddet çaJıpnı w Umanlar U- hane butabaDesl aramda ,!"1ecı":ı 
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da nimi ft kanmıl bir nlahiyet 
~ Ti 1d blJdm karan. 
m "7• Nsml bir tescile dayanan. 
Ntkl'bda meputyet, çiftin lftlrak. 
Urlnln - ne bqlar. Şu halde bu 
nanı l8teı ı>apu yapsın, ister ı. 
mlDi y~ nlklh mefiııdur. An. 
cat kanun nazarında 'bu mepulye. 
tbı hlt blr hWmıO. yoktur ve akid, 
.-n bnum,eat dahilinde tamam 
obnut •etildlr· Akdin tamam ol. 
matı i91n 'bqOn oldulu gibi dün 
de nmneb telclll icap edeldL 

• 
S - Liseler ne ...._ afl)aeaa, 

ını..-.-~ ::.raıı...-.ıı blitllaU1an .. vakit , ...... 
eıılrT. 

c ~- :~JeJ:d~ tedrisat 21 ey. 
~ ~· 1kma1 lmttban 
1maın l,bil ~enüz 'belU değlldlr 
'Maq:taflh 1 W7• '1 ql(ilde bq. 
byaetlı söylenmekted1r. hntlban 
8Gnt1 Vekalet tarafmclan flAn edt.. 

•~'-~•- ~--- bulunmak ~ 1 buçuk ~. Bundan IODra 
-~· .DiM&& Jedl bıiçOk milyon nGfuala Lon.. 
dır. • dra pbr1 pllr. 

S = Ef1anlataD hakJmada ... 
limat verir mlllnb?. 

c - mıan1atan Ayan ve MeD. 
uaıı mecJtllerl olan, krallıkla ida
re edilen ,mepuıt bir h~ettlr. 
Şimdild hükümdan Mehmet Zahir 
Bandır. Mesabal sathlyesl 731,500 
ldJonıetre murabbudlr. 8 JDil1oD 
nüfulu. vardır. Hazerl ordum ytız 
bhıc:Ur. Sem yıparda Btpntstancla 
bir hayli yenlllk ,rpılmq, ordu 
kuvvetlendtrtlm, urt 91Wı]arla 

telUh " techlz edilmlf, yen! mek. 
tepler açilmqtır. Ahallsi müaJii
mandır. 

• 
8 - D11t,1aaın ntt.a ttl1tatlle 

en blaW* teJııt aeneldlr!. 
C - Nevyork ~. ıtftfulti 

' 

• 
S - Galata kuleli ne saıun 1a. 

pddıT. 

C - tudn ~flnei anıda lmpe.. 
rator Zen.on taralm4an askeri mak.. 
utla yapıldı (1352) de Cenevtzıe. 
ıdı1 eline pçtl ft Oalata lstthk,Am
lan içine alındı. 1448 da biraz 
ytiıkMltildl, Omnanhlar devrinde 
liman ile tersane dasında muha
bereye tav881Ut ec1iyoi'du. (179'1) 
de yandı, hemen tamir olundu. 
(1824) de bir daha yandı, tekrar 
tamir edlld.L Ba.pnda mahrut! bir 
çatı vaıdı. .(1871) de bu çatı uqtu. 
Yerine ~ Said yapıldı. Ce. 
nevizlller devrinde Hıristol kulesi 
adım tapyordu, tepesinde baç1ı bir 
Ceneve bayralı vardı. 
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Yazan: Ömer Rıza DOCRU L Sofyadaki 
Siyasi 

Hırsızlık 

Tokyo Muzakereleri Talebemiz 
Almanyadan 

Dönüyor 

Sempati· 
AntiDati! 

Hummalı siyasi Caaliyetler, gii. 
nün en bariz ,·asfıdır. Yaz. ta

tillerini yarım bırakan İngiliz 
ve Fransız deı..let adamları top. 
lanıp son inkişaflar karşısında 

ahnacak tedbirleri düşünüyor ve k<l
rarlaştırıyorlar. Mihverciler, cephele. 
rini kuvvetlendirmek, Macaristanı 

kandırarak Lehistanı çember içine 
almak için uğraşıyorlar. Bütün gös-

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

Tat il Degil. Talik . 

Bavul ve Çantayı 
Edildiği Bildiriliyor 

d 
' 

Tokyo, 21 (A.A.) - İngiliz - Ja. 
terişler, iki tarafın büyük bir mace. Taks"ı en Acırmıc ar 

1 3' 3' pon görüşmeleri hakkında, hükumçt 
raya girİ§ınek iizere son hazır ıkla. , 
rı yaptıklarını hissettiriyor. Yani Sofya, 21 (Hususi) - Siyasi evrak matbuat bürosu, aşağırlaki tebliği 

Ç k l k bulunan Çantasının çalınması u" zeri- nesretmektedir: ''eziyet, geçen sene, e os ova ya • 
k . · t' t ne kendı'nı· o"ldüren Ruınen kıır- Tnkvo müzakereleri. İngilterenin buhranı günlerinde ı '\'azıye ın ıp- • . 

kısıdır. O zaman da Almanlar, harbi yesi Yüzbaşı Paolitsu'nun cenazesi talebi üzerine açılmıştır. Japonya, bu 
göze aldıklarını göstererek dünyayı hastahaneden kaldırılarak Romen ki. müzakereleri, Tiençin ,işinin esasın-

daki meseleler hakkında İngiliz hütelaşa düşürmüşler, harp ı;tibi büyük, lisesinde dini merasimi yapılmıştır. 
tehlikeli ve tahripkar bir maceraya Cenaze merasimine önlerinde as- kumetinin anlayış zihniyetini n_azarı 

dikkate alarak kabul etmiştir. lngil
girişmek istemiyen de,·letler, Al- keri bando olduğu halde bir Bulgar 

terenin müzakere etmek teklifi, Lon. 
ınanlarm dileklerini yerine getiren taburu ile büyük Erkanı Harbiye re. 
Münib anlaşmasını yapmışlardı. Mii· isi Petkof ile diğer sivil ve askeri dranın Çinde, Japonyanın askeri, e

konomik ve siyasi ihtiyaçlarını na-

zaretine yakın mahfillerde söylendi
ğine göre, müzakereler Japonyanın 

arzusile inkıtaa uğramış olduğundan 
Japon hükumeti arzu ettiği takdirde 
müzakerelere 24 temmuz formülü. 
nün çerçevesi içinde devam edilebi
lecektir. Japonya müzakereler esna
sında Çin parası ve Tienc:indcki Çin. 
lilcrin mevduatı mefclelerinin de tet
kik edilmesini arzu ettiği takdirde 
bu hususta alakadar devl2t1crin fik. 
riııi alması ve onlan da müzakerele
re iştirak etmiye davet etmesi lazım-

nih anlaşması, A vrupanın büliin Bulgar ricali ve Romen elçiliği erka. 
. . . . w zarı dikkatte tuttuğunu göstermekte dır. . r 

dertlerine, ferah ferah derman bul- t ak t t R b agına nı ış ır e mış ır. omen ayr idi. Buna göre, ekonomik mese1ele- Vahameti gizlemek beyhudedir 
manın başlangıcı olacaktı. sarılan tabut Romanyaya götürüle-, rin de müzakereye konmasına mani 

Fakat mihverciler Münihi, askeri h 1 Paris, 21 (A.A.) - Jour, Echo de 
rek ailesi makberesine defnedilecek. hiçbir hal mevcut değildir. Bu a - muhabiri 

satvetlerinin bir zaferi saydılnr ve tir. de, İngilterenin hattı hareketinde bi- Paris gazetesinin Londra 
bu zaferi tecavüz siyasetine mesnet d 

ı Verilen haberlere göre çalınan ev. ribirini tutmıyan tezatlar var ır. 
yaparak Çekoslovakyayı yuttu ar. Japonyanın dokuz devlet muahede-

yazıyor: 

"Tokyo müzakerelerinin akamete 

uğraması ne gibi bir netice verecek? 

Japonya Hongkong'u abloka etmek 

tehdidini yerine getirecek mi? Bu 

takdirde İngiltere ne yapacak? Bü. 

tün bu sualler kabinenin sah günü 

yapacağı içtimada dikkatle tetkik e
dilecektir .• 

Arnavutluğu istila ettiler ve kendi- rak çantası ile büyük bavul etrafın- sine karşı daha çok evvclclen almış 
ıerin'ı alakadar eden her meseleyi da bir taraftan Bulgar zabıtası digw er ı· l E olduğu hattı hareket ma ttınCLur. -
silah tehdidiyle halletmek istedikle- taraftan buraya gelen Romen detek. ğer İngiliz hükumeti, üçüncü dev-

rini gösterdiler. tifleri faaliyete koyulmuşlardır. Bu letlerin müdahalesini mucip olmak 
Avrupayı tehdit. Tehlike budur. niyetinde ise, Japonya hükumeti, bu-iki taraflı araştırma neticesinde bu. 

Ve Avrupaya düşen vazife ya sulh na karşı. ancak, böyle bir teşebbüsü 
güne kadar hiç bir ip ucu elde edile- , 

Yolu ile, ya harp yolu ile bu silahı kfltiyen kabul edemiyeceğini kayıba 
memiştir. Vakıa bir kaç kişi suçlu o-

körletmektir. Çünkü bu silah körleş- iktifa eder. 
tehdide devam larak tevkü edilmiş ise de bilahare Tatil değil tôlik imiş Uzak Şarktaki vakayiin vahame

tini giz1emek beyhudedir, Bu vaka
ların Avrupa buhranına inzimam et
mesi şüphesiz bir tesadüf eseri de
ğildir. Esasen geçen hafta Londraya 
gelen diplomatik raporlarda Alman
İtalyan _ Japon siyasetinde tam bir 
teşriki mesai ve insicam görüldüğü 
kaydedilmekte idi. 

medikçe, Avrupayı 
ed-8cek ve Avrupa milletleri daimi 
gerginlik, daimi endişe içinde yaşı. 
yacak, her gün yeni bir tehlike ile 

karşılaşacaktır. 
Çekoslovakya hadiseleri esnasında 

Almanyanın, askeri satvetine güve· 

neri"k, herkesi harpten yıldırmak is

temesi. bütün Avrupayı tepeden 
ği için, bugünkü vaziyet geçen sene

ki vaziyetten son derece farklıdır ve 

bu yüzden Almanyanın her tehdi. 

di kuvvetle karşılanabilmektedir. 

Fakat kuvvete karşı, kuvvetin kuJ-

}anılacağını bilenlerin, azgınlıktan 

çekinmeleri gerekleştiği halde, Al

manyanın hala kuvvet gösterişleri. 

ne kıymet vermesinin sebebi, Alman 

halkmın bu hakikate vakıf olınama-

bunların hepsi serbest bırakılmıştır. 
Tokyo, 21 (A.A.) - Hükumet na. 

Artık hırsızlığın usta bir yabancı ta. mına söz söylemiye salahiyettar zat, 
rafından yapıldığına kanaat getirmiş bugün gazetecilerle yaptığı görüşme
tir. de, İngiliz - Japon görüşmelerinin 

Buradaki Romen elçisi, polis mü- tatil değil, fakat talik edilmiş oldu

düdüğüne müracaat ederek Kurye 

nin sağlığında meçhul bazı kimseler 

tarafından daima takip edildiğini be-

Dnes gazetesi. bu hadise münase. 

betile ,Yazdığı bir makalede Romen 

elçiliğinin gayri resmi bir otomobil 

angaje etmesini ve Kuryenin istasyo. 

na kadar bir şahsın nezareti altında 

gitmemesini tedbirsizliğe atfetmek. 

tedir. Diğer taraftan Bükreş gazete. 

leri çalınan çantada mühim evrak 

bulunmadığını, Kuryenin izzctinef-

ğu üzerinde bilhassa ısr.:ır etmiştir. 
Görüsmeler iki tarallı olmalıdır 

Tok;o, 21 ( A.A.) - Tokyo tebliğ
ı,.,. .. 1·nin Pn Tnii lim noktası, Japon hü-
KU ClllU l -l.-.ı.'Y u . ..... - - -1:' 

sının tatil edildiğini söylemekten bü
yük bir dikkatle tevakki eylemesi ve 
görüşmelere yeniden başlamak için 
açık kapı bırakmasıdır. 

Japon hükumeti, aşağıdaki esaslı 

Başvekil imparatora 
,. 

Tokyo, 21 (A.A.) - Basvekil, Ri
ranuma, bugün imparator tarafından 
kabul edilmiş ve imparatora dah'li 
ve harici vaziyet hakkında izahat 
vermiştir. 

şartı koymaktadır: 

Görüşmelerin iki taraflı kalması Japrmya - 'Amerika münasebah 
lazımdır. Tokyo, 21 (A.A.) - Aşahi gazetesi 

Tokyo, bu işin doğurduğu ekono - büyük başlıkla neşrettiği bir yazıda 
mik meseleleri dokuz devlet muahe- Japonyanın Amerikaya karşı şid-

sini kurtarmak için kendisini öldür-
sı, sulh cephesinin aciz ve meskenet düğünü yazmaktadırlar. d · · · 1 1 d' ~ d detli bir sivasct takip etmiye karar 

esını ımza amıs o an ıger ev- • 
· 1 verdiğini ihtar eylemektedir. 

içinde bocaladığını sanması, bfüün B d kl !etlerin de iştirak edeceği bir müza. B t .. H b. N u gazetelerin yaz ı arına göre. . . . . 4- 1 u gaze eye gore ar ıye ezare-
Alman propagandasının, Alman mil- K kereye mevzu teşkil ettırınek ıs.eme- t' . A 'k d . . b b t b. urye, Bclgrat Rumen sefirine götü- . ının mcrı a aıresı u ap a ır 
ıetine hakikatı' tanıtmamak irin ugw. mektedir. Maamafıh Japonyanın tut- ı 1• d h 1 t 

:ı r gw · b ak şahsı· eş 1 . . . p an a azır amış ır. ece ı u evr ı ve ya annı tuguv hattı hareket, Ingıltereyı ayrı 
raşması ve bir dereceye kadar mu. 
vaffak olmasıdır. ihtiva eden çanta ve bavullan bir olarak diğer alakadar devletlerle gö-

Bu yiizden Almanyada hala hii- taksiye yerleştirmiş, istasyona git. rüşmekten ve nihayet müzakerele Askeri Moskova 
küm süren kanaat, Almanyanın ,,lü. 
nih'te ve Münih'i takip eden sırah.r

da olduğu gibi, biiyük bir harbe gir

meden Alman dileklerinin tahakkuk 

edeceğidir. 

Tehlikeyi büyüten en büyük n. 
mil de hu zihniyettir. 

miş, fakat otel hesabını tamamile ö. 
demediği ve trene de henüz vakit ol. 
duğu cihetle otele dönerek hesabı 

temizlerken Kuryeye şahsen tama. 
mile benziyen birisi taksiye girerek 
bu çantaları alıp gitmiştir. Taksi şo
förü tevkif edilmiştir. 

rin son safhasına bu devletlerin ınü- j 
messil olarak çıkmasından mcneylc- Görüşmeleri 
mektcdir. 1 Moskova, 21 (A.A.) - Üç günlük 

L d .. '.... l b' f . on ranın mutoJaası 1 ır asıladan sonra Ingiliz - Fransız • 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz - Ja-ı Sovyet askeri müzakereleri bu sa

pon münasebetlerine dair dün neşre- bah Spiridovevka 3arayında yeniden 
dilen tebliğ hakkında Hariciye ne- ba~lamıştır. 

T atebelerimize Kaba 

ve Soğuk Muameleler 

Yapılıyor 
Sanayi tahsili için Almanyaya 

gönderilen ve orada müessese ve fab
rikalarda çalışmakta olan talebele
rimiz, fabrika ve müesseselerin ken
dilerini artık kabul etmemiye başla
ması üzerine daha ziyade Almanyll
da kalmanın bir fayda venniyeccğini 
görerek dün memleketimize dönmüş
lerdir. Mekteplerde okuyan diğer ta
lebemizin de Almanyada çok soğuk 
ve kaba muamelelere maruz kal
makta oldukları ve tahsilleri.ne ve 
stajlarına devama imkan kalmadığ1, 
mütemadiyen zorlukla karşılaştık
farı \-;in yurdn dönmeğe hazırlandık
ları anlaşılmıştır. 

Talebenin evvelee Almanyadan sa
tın aldıkları radyoları dahi buraya 
getirmelerine izin verilmemiştir. 

Dün gelen gençlerin söyledikleri
ne göre Almanyada buhranlı bir 
hava esmekte ve bir harp arifesinde 
bulunulduğu herkes tarafından açık
ça söylenmektedir. Bütün Almanya 
ve hatta Macaristan halkı büyük bir 
telaş ve heyecan içinde gün say
maktadırlar. 

* Semplon ekspresi ile konvansiyo-
nel trenleri dün sabah şehrimize i
kişer saat teahhurla gelmişlerdir. Bu 
teahhurun, Merkezi Avrupadaki as
keri sevkiyatla alakadar olduğu an
laşılmıştır. 

Irk Düşmanbijının 

Dramlarından 
Fransız gazeteleri yazıyor: 
"Harpten evvel İngilterede yerleş

miş olan Beinemann ismindeki Mu
sevi fabrikatörü harbin nihayetinde 
Almanyaya geçmiş ve ticaretle işti
gale başlamıştı. 

Almanyada ırkçılık mese1esi cı. 
kınca çoluk çocuğunu İngiltereye gdn 
dermiş olan ihtiyar Musevi işlerini 
tesviye etmiş ve Almanyayı ebediyen 
terketmek üzere müsaade almak için 
cabalamıya başlamıştır. 

Aylarca devam eden teşebbüsler
den sonra nihayet geçende Almanya
yı terketmek müsaadesi verilmiş. 

İhtiyar Musevi çoluk çocuğuna ka. 
vuşacağı tayyareye bindiği vakit, Al
manyayı terk edebilmek sevincinin 
verdiği derin heyecana kalbi taham. 
mül edemiyerek tayyarede son nefe
sini vermiştir. 

Çünkü, bugün bütün Avrupa, bu 

siyasete karşı silahlanmış ve her ye

ni tecavüze karşı mukavemete karar 

vermiştir. 

.HAD i SELE R iN . ·· fQ·YUZ ü 
Almanyanın, Münih tecrübesinin 

tekerrüründen henüz ümidi kesnıe

mesi, tehlikeyi büyüten amiller a. 

rasındadır. 

Sulh cephesine düşen ilk ve en 
kati vazüe, bu nokta üzerinde hiı; 

bir şiiphe bırakmamaktır. 

Gerçi sulh cephesi, kati kararını 
bildirmiş ve son derece sarih bix 

cephe almıştır. Fakat bunun da Al
manyayı iknaa kafi gelmediği görü

lüyor. Onun için, sulh cephesinin 
vaziyetini bir kere daha tasrihe lü-

zum görmesi muhtemeldir. Çünk•i 
tehlikenin daha fazla bü;yüınesinc 

karşı gelecek en mühim amil, sallı 
cephesinin '\'aziyetinde en ciizi te-

reddüde yer bırakmamaktır. Yoksa, 

Alman~·a, sulh cephesinde en ehem
ıniyetsiz gediği, kendi. siyaseti ,,e 
propagandası lehinde istismara dc
'·nın edecektir. 

Tclılikcnin bi.iviimesine karsı ya
pılacak şey, sulh cephesinin biitün 

kuvvetini tekasüf ettirmek ve bu 
kuvvetin hiç bir tecaı;üz har<"ketini 
affctmi~·eceğini en kati surette bir 
kere daha aıi"jstermektir. 

• Macaristan hiikiimeti, Almanyaya mihverle h~rabt't 
olduğu hakkında kati teminat ''ermiştir. Bunun tizc
rine Ahmm erkanıharbiyesi Macar erkanıharbiy~!siyle 
temasa g<:lerek, bir harp '·ukuunda miişterek hareket 
için yapılacak işleri görüşmii§lerdir. Verilen maluma
ta göre, Almanya l\facaristana, Romanya ordularının 
Polon:fatun yardımına yetişmesine mani olmak ,-azi. 

fesini üzerine almasını istemi§tir. Çünkü Romanya ü. 
zerine, yiizde yUz muvaffak olacağına emin olmadıkça 
~·apılac:ak bir taarruz petrol kuyularını tehlikeye dü
şürebilir. Alman erkanıharbiyesinin kanaatine göre, 
Alman ordusu ayni zamanda Slo,·akya ve Polonyadan 

Roman~·aya ayni zamanda hücum etmek ''e Sovyet 
tan·arclerinin Romanya petrollerini imha etmesine 
me~1dan ,·ermemek mecburiyetindedir. Bu da ancak 
PolonYamn cenup kısmının işgalinden sonra ıniimkün 
ölahilir. 

• 
Polonya hükumeti Yukan Silezyadaki Alman az-
lıkları arasında muazzam bir casus şebekesi ya
kalamıştır. Bu şebeke iki Alman teşkilatı halinde 
çalışmakta idi. Başında Polonyadaki Almanların 
Führer'i sayılan Wiesner bulunmakta idi. Bu şe
bekeye mensup 64 kişi ve reisleri tevkif edilmiş
tir. Bunların elinde Polonyanın askeri sırlarını 

Alman Erkanı Harbiyesine bildirmek üzere kul
landıkları bir şifre bulunmuştur. 

• 

• 

Almanya BratislaYada kumandanlık karargahı tesi1; et
miştir. SJcn,akyanın Polonyaya doğru uzanan kıstm
larmda Alman askerleri kaynaşmnktadır. Slo,·::ıkya. 
daki ask<'ri hazırlıklar Polonyayı şiddetle meşgul et
ıuckıedir. 

• 
Hitleı'in Tanenberg veya 2 EylUlde Nuremberg'te 
söyliyeceği nutka büyük ehemmiyet verilmekte
dir. Hitlerin bu tarihte efkarı umumiyeyi tatmin 
için ya Danz.igin ilhakını, bunu yapamazsa Ma
caristanın mihvere iltihakını haber vermek iste
diği tahmin edilmektedir. Eğer o vakte kadar 

Danz.igi ilhaka muvaffak olamadığı takdirde, ki 
buna cesaret etmesine az. ihtimal veriliyor. Nut
kunda, "Demokrasilerin bütün tahriklerine rağ
men Almanyanın harbe sürüklenmediğini ve sü
rüklenmiyeceğini, fakat davalarından da vazgeç
miyeceğini,, söyliyerek zahiri kurtarmıya çalış

ması muhtemeldir. 

* 
İn~ilt~re ''e Fransada hadiseler büyük bir sükfın ile 

takip edilmektedir. Demokrasiler, son sözlerini söyle

diklerine kanidirler. Biitiin tedbirlerini ona ı,:-öre al

makiadır1ar. Onun için son günlerin heyecanlı h.1ber. 

leri Paris ve Londrada hiç bir tesir yapmamaktadır. 

=------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------

Yaza~: B. FELEK 

Bir hayli yıl~ır dilimize yerles· 
miş olan bu iki kelimeyi size 

nasıl tercüme edeyim bilmem ki! 
Birincisine kan sıcaklığı, ötekine 

de soğukluk diyebiliriz ama, doğru. 
sunu isterseniz, birincisi meramımı. 
zı ifade edebilse bile soğukluk, anti
patiyi kafi derecede anlatamaz. Zi
ra "Ne antipatik adam!,, dedi~imiz 
mahlUk, çok defa soğuktan ziyade 
menfur ve iğrenç olabilir. NE"yse bu 
ufak tercüme sohbetinden sonra, sa
dede dönüyorum. 

İnsanları, hatta hayvanları sempa
tik, antipatik olarak ikiye ayırabili. 
riz. Bu taksimin ölçüsü, terazisi yok. 
tur. Bu iki kelime hiç bir zaman 
giizellik, çirkinlik de ifade etınezlu. 
Ne soğuk güzeller ve ne !;İrkin se
vimliler vardır; değil mi? 

Bu taksim, mahiyetini ifade ede
mediğimiz bir duygunun ifadesinden 
ibarettir. Bir adamın burnu küçük, 
ağzı büyük, gözleri siizi.ik olursa, 
antipatik olur diye de bir !'-aide ko
namaz. Lakin: 

- Şu adam ne sıcak kaıılı şey! 

Reyinde, yiiz kişide doksanı ittifak 
edebilirler. 

Hayatta sempatik olmanın büyük 
fa~·dalan vardır. l\lüsavi vasıf ve 
hasletlere malik iki namzetten sem. 
patik olanı daima tercih olunur. 

Bir davada sempatik avukat, sem. 
patik maznun, hakimin suizannııu 

azaltır. 

Bir alış ,·erişte, bir müzakerede 
sempatik adam, antipatik olandan 
daha fazla muvaffak olur. Sempatik 
hocadan talebe daha ziyade istifade 
eder. 

Bunun böyle olduğunu kabul e
dince, bir işimizj görmek için, halk
la temas etmek için, hirine dert an· 
latmak veya birinin derdini dinle. 
mek için, dele.ııe, memur, muraJıhas, 
vekil hulasa muvaffak olmasında, 
kolay muvaffak olmasında menfaa. 
timiz olan birini seçerken, ouun da· 
ha ziyade sempatik olmasına dikkat 
etmeJiyiz. 

Ne uzağa gidiyoruz canım! Yirmi 
kuruşluk basma alırken, kendi zev
kimize göre, güzel olmasına ~ahş
mıyor muyuz? 

Gerçi, bir takım meslekler Yardır· 

ki, insanı ister btcmez antipatik e. 

der. Dünyanın en sc\:İınli adamını 

cellat yaparsanız, onda sempati kal. 

maz. Bir hapishane gardiyanı ne Jı a

dar sempatik olursa olsım, ~indancı
dır. 

Evinizin eşyasmı satmıya gelmiş 

bir icra memurunun sempatik ol

ması kabil değildir. Hatta buna dair 

bir de fıkra okumu~tum. Vaktiyle 

bir mahallede, bir icra memuru öl-
• 

miiş. Cenazesini kaldırmak i~in ma. 

halleliden para topluyorlarmış. 

O mahallede oturan meşhur Fran

sız ~.Jharriri (Aleksandr Duma) ya 

da gitmiş, icra memurunn gömebil

mek için beş frank vernıesini iste

mişler: 

- Alın size on frank! Bir, yerine 

iki tane gömünüz! Demi~. 

Buna diyeceğimiz yok ama, sana. 
ti sempati toplamak olan bir takım 
memuriyetler ve işler var ki, hun. 
lara adam seçerken, mutlaka seçile
ni çağırıp, bir kere görmek ve kar
şısındakine \•erdiği sempati mikta 
rını tetkik etmek çok liizmnludur: 

- Hep sempatikleri kullanırsak. 
antipatikler işsiz mi kalacak? 

Onu demek istemiyorum. Dikkat 
edin! Halkla temas edecek, bir işi 
müzakereyle meşgul olacak, hir ye .• 
rin kararını lehine çevirecek ve bir 
;veri temsil edecek olanları böylele. 
rinden seçmeliyiz. Diyorum. 

En küçük bir memuriyl't ı<:ın 
namzet ararken, hoyuna hosuna, 
~-aşına dişine. sıhhaHne ve hu~ una 
bakıyoruz ya! Henüz maddi ölcüsii 
bulunamadı diye sempati mesel~sini 
ihmal etmiyelim! Çiinkii blitiin dün· 
~·a bu gibi yerlere gönderdiği adam
larda ilk evvel bu hasleti arıyor. 

Zaten şair: 
"Siyreti sürette mümkündiir temaşa 

eylemek." 
Dememiş midir? 



' 
Macaristanın 
Akıbeti ve 

Orta Avrupanın 
Mukadderatı 

Bap 1 incıde 
Jonyaya külli kuvvetlerle yüklen
mek. Bunun için de Slovakya; Ro
mcıaya, Macar ve Yugo.slavya hudut
larma 50 fırka motörize kuvvet tab. 
fit ettiğini söylerler. 

H er ild pllnda da Balkanlara 
inmek için yol üzennde bu

lunan devletleri çiğneyip geçmek ve 
yahut bunları mihverin içine alıp be
raber yürumek zarureti vardır. Bu 
zanıret saikasiledir ki, mıhve dev
letleri, Çekoslovakyanm işgalinden. 
beri Macaristanı ve Balkan devletle. 
rlnl elde etmiye çalışmış, fakat mu
vaffak olamamı§lardır. BıliklS Ro
manya, Türkiye ve Yunanistan sulh 
cephesine iltihak etm·ı, Yugoslavya 
ve Bulgaristan, bütun tazyikle.re rağ
men bitaraflıklarını muhafaza ede. 
eeklerlni tekrar etmiflerdir. Macaris. 
tan bile, en tehlikeli vaziyette bulun
mama rajmen, mihvere iltihak et
memiştir. 

Fakat karar ve hareket günü yak
lqmıf olduğu için mihver devletleri 
Macaristan üzerindeki tazyiklerini 
arttırmışlardır. 

Macaristan Hariciye Nazın C:ıaky 
80D günlerde nazl ricalile sıkı temas
larda bulunmuş, geçen hafta Alman 
Hariclye Nazırı Fon Ribbentrop'la 
eorjipnüş ve on gun kadar Alman 
Dahiliye Nazırına misafir olmuştur. 
SalsbwTda IUbbentrop'la Kont C.ia. 
no aruında vuku bulan müllkattan 
80Dl'a da Macar Hariciye Nazırı Ro
mayı ziyaret etmiştir. 

Ayni amanda Macaristan içinde 
de 1on haftalar endltell geçmiftir. 
AJmanlaruı Macar budud\lndaki tah
pdab arttırdıkları, lıfacariatana Anı
lUIU teklif ettikleri rivayetleri çık. 

~Deneme için 
Düdükler 
Çoğaltıldı 

Yeni Hava Hücumuna 

Hazır Bulununuz 
Havadan korunma komisyonu, 

TAN 

Manisada ikinci 
Uzüm Bagramı 

Dün Kut/ulandı 
Mareıal Voroıilof, ı;uara Gelemediğinden 

Dolayı Belediye Reisine Teessürlerini Bildirdi 

SPO R: 
----

Gençlik 
Klüpleri 

Kurulacak 
İzmir, 21 (A. A ) - Burada bulun. 

makta olan beden terbiyesi genel di. 
rektorü General Cemil Taner, Ana.. 

dün vali muavini Muzaffer Akalının Manisa, 21 (Tan Muhabirinden) - de İzmir valisi Ethem, dlf ticaret re- dolu ajansının bir muhabinne şu be. 
riyasetinde toplanarak bugünlerde Manisa bugün ikinci üzüm bayramı- is vekili Cemal Ziya, hususi kalen1 yanatta bulunmuştur: 

2Z - 8 - 939 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodlf üzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalp Uzunlatu 
1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P 81.70 m. 9456 Kcıı 20 Kw. 

Sah, 22. 8. 1939 

12 30 Program. 12 35 Tilrk m z i: Ye
ni bestekArl rın yenJ eserlerinden mü
rekkep proıram. 13 Memleket sa t ayan, 
ajana ve meteoroloji h berleri. 13.15 - 14 
Milz k (Karı ık progr m - Pi.) 

yapılacak olan ikinci hava hucuınu nı da kutluladı ve Ticaret Vekili de müdürü Fazıl ile birlikte üzüm bay- İzmire, Belediye reisinin fuar için 
denemeleri dolayısile ittihazı lazım Bayramda bulundu. Şehır bayram ramını açmak uzere otomobille Ma- yaptığı davet üzerine geldim. Fuar 
gelen tedbirler etrafında konuşmuş.. miınasebetile bqtanbqa donatılmıt- nisaya, gitmiştir. vesilesile İzmirde yapılacak giıreş 
tur. Komisyon, birınci deneme hucu- b. Bütün koylerden bahçıvan ve koy- Vekil Manisadan avdetinde Fran ve futbol miısabakalannı da bu ara. 
muna karşı pasif korunma tatbika. lü kadın ve erkekler milli kıyafetle- sız sefiri Masiglinin İzmir Palasta da goreceğim. Fakat asıl bu vesileden 
tında gorulen kusurların ikinci de- rlle Manisaya geldiler. Uzum hayra- şerefine verdiği Aksam ziyafetinde istifade ederek İzmire gelmemden 
nemede tekerrur etmemesi için yeni- mı merasimine 14 30 da başlandı. bulunmuı ve müteakiben Fuara gi- maksat, İzmir viliyet istişare heye. 
den bazı tedbirler almış ır. Bu cum. Vali, Mani.sa mebuslan ile diğer da- derek geç vakte kadar orada kalmıt- tile birlikte İzmir gençliğinin beden 

rınkl program. leden olarak vilayet hududuna yak- vetliler, yüzlerce bağcı ve köylüler, tır. Bugiın Fuan elli bin MO kisi rz terbiyesi mukellefiyetinl ne şekil ve -==-=====--=----=-=--==--=-
laşan mefruz düşman tayyarelerinin ellerinde bayraklarla alay halinde miştir. Halk bilhassa Milli Şefin fn- ne tertipte yapması uygun olacagı E 
hareketıni haber verecek muhtelif şehirde dolaştılar, Cumhuriyet mey- kılAp meydanında Kültür pa,•vonu hakkında miıdavelei efkar etmek ay. MAHKEMELERD : 

19 Progr m. 19.05 MQzik (Od mazı i
Pl.) 19 30 Tilrk mfü: · F ıl heyeti. 20 15 
Konu ma. 20.30 Memleket s t ayan, a
jans ve meteorol h berle . 20 50 TQrk 
Milzlli (Ankara RadYoBU küme ses ve saz 
heyetı) 21.30 Konuşma. 21 45 Neşeli pi k
lar - R 21.50 Müzik (B r oper nın tak
dimi - H llJ Bedi Y netken) 23 Son a
jans h beri rl, zir t, esh m ve tahvil t, 
k mb yo - nukut bo sı (Fiyat). 23 20 
Müzik (Cazb nd - Pi.) 23.55 - 24 Ya-

vilAyet vasıtalannın takviye edilme. danına giderek Atatürk heykeline ü- önüne konulmu, olan heykelini sevgi ni zamanda beden terbiyesi kanunu 
sine, ,ehrin, Adalar, Boğaz.çi gibi zümden yapılmıı bir çelenk koydu- ile seyretmektedir. ve beden terbiyesi nizamnamesi hak_ 
uzak semtlerinin de, verilecek "A· tar. Ebedi Şefin hatırasına hürmeten Mı __ , ~ il /, el.--I kında heyeti tenvir etmektir. İstişare 
larm,, işaretini vaktinde duyabilme- bir dakika sükut edildi. Alay bura- ar~ oroı 0 un t •,-Ulı heyeti ile müzakereden sonra halke. 
leri için yangın kul~lerindekı canavar dan Halkevi b~esine döndü. Mareşal Voloşilof:'\ Sovyet BUyük vinde umumi bir musahabe ile ka. 

dudüklerinin çoğaltılmasına,"Alarm, Ticaret Vekili saat 18 de Manisaya Elçisi Terentlyef'e ~derdiği bir tel- nun ve nizamname hakkındıt İzmir Sultanahmet sulh birinei ceza mah 
işaretinin kuleler ve fabrikalardaki geldi, Manisa valisi Faik ve kuman- grafta, İzmir beynelmilel fuannın a- efkarı umumiyesini de tenvir edece- kemesi Ahırkapı lastik fabrikasından 
canavar dudukleri tarafından iıç da. dan tarafından Sabuncubell dağında çtlmuı münasebetile gönder\Jmls & ğlm. 400 çift ökçe lastiği çalan saka Salih 
kika devam etmek iızere, muhtelif karşılandı. Manisa bağcılannın üzüm lan davetiye doJayısile Belediye Re- Biliyorsunuz ki beden terbiyesi ile Yemenli Mustafa ve ameleden 
tonlarla şehre ilin edilmesine karar aergisinin açılma merasiminde bu- fsimlz Behçet Uza samimi teşekkür- genel direktörluğü spor kurumunun diğer Mustafa ile bu listikleri satın 
vermistir. Alarm işareti uzer ne sı~- lundu. Vali bir nutuk ile sergiyi aç- lerini bildirmekte ve bazı sebepler .istihalesi degildir. Vazifesi de yalnız alan on iıç kunduracının dun duruş
naklara iltica etmif bulunan halkın tı. Gece bajcılara yuz kiplik bir zf- dolayıslle güzel İzmirl bu defa ziya- spor müsabak~ları tertip etmek ve malarını yaptı. 
yanlıı hareketine mahal kalmamak yafet verildi. Ticaret Vekili 20.30 da ret edemediğinden büyük teessür klup ihtiliflannı halletmek değildir. Hepsinin derece derece suçlan sa. 
için alarmın bittığl, bu defa, motosik. Manisadan aynldı. Cezmi Erçin Ma- duymakta olduğunu da ilAve eyle- Bu işler de vazifesinin bir kısmını bit olduğu için saka Salih yedi ay 

Lastik Hırs1Zlan 
Mahkum Oldular 

letli poli ler marifetlle ve civardaki nisaya gelmesinden istifade ederek mektedir. teşkil eder. Nizamname mucibince hapis, Yemenli Mustafa 10 gün ha-
dudükler çal narak ilAn edilmi~ ecek- iktısadi tetkiklerde bulundu. Vekil, y lll'alılarJan bin.inin sıla/U kanuna uygun gençlik klüpleri teşkil 1 pis, 10,5 lira para cezasına diğer suç. 

tir. Manisa borsa ve ticaret odası heyet- • • IJilt«i etmek ve mevcut klüpleri de gençlik lular da üç lira para cezasına mah-
Pasif korunma teşkilatı tamamile lerile tacirlerinin Halkevinde yaptık- uuıyeti te e klüplerine intibak ettirmektir. Bu kum oldular. Yalnız suçlulardan İ§ÇJ 

Emniyet mudurliığunıln emrine terk lan bir toplantıya riyuet etti. Uzüın Fuarın açılma ınerasbni yapıldıjJ işe evveli lmıınıen bqbyacağız. Mustafa beraet karan almıştır, 
edlldlil lçbı ikinci denemede aların ıııahsulünun bu ııeneki vaziyeti, dl- sırada biri bekçi olınıılıc iiıere dört B!r Polsin 
işareti, bu müdürlük tarafından ve- ter mahsuller ve rekolteler hakkında kişi yaralanmıştı. Bunlardan bekçi- Bı•ra Bol 
rilecek bir emirle ilan olunacaktır. Vekile izahat verildi. Cezmi Erçin, nin sıhhi vaziyeti dun daha tehlikeli B ti 1 t •ıcli 

Vilayetın ve askeri makamatın bu Manisa tilccarlannı da dinledi ve bir hal alnut olup dJterleri iyileşme- --o- erae 5 8ftl 1 

denemedeki rolu lklncı derecede ka- kôndlleriııe lhım gelen l"Ylerin ya- ile yüz tutınllflarchr. Fakat Bayiler Karı Az Eminönü polis merk~zi müretteba-lacaktır. pılacojlııı vııadederek lzınıre dondu. tından Bedri ile Cevdet geçenlerde wııMt. u .. .-ekil Teleky müstacelen Bu- İlk deneme hücumunda vilAyet E M tak 1 d b Mehm t 

- ~" t F So••v t e1· ı~~- ,. 111 a11•a Go""ru""p Satmıyor armıc Babıili caddesin e mat aacı e 
A.--e dönerek ngilız sefirile ı<>- hududundaki vasıtalar ve ıe-ı.nat, rcuua oe .,.,e • ır ~nnan ,. 

.......... , ..... ,, ~ Y i Y .. Aliden matbaasını geceleri de açma. 
riifmlye mecbur olınllflur. laJ'yarelerin lıarekot ettijinl, aların ziyolell.n • • • • agıa•r iki günden~ri sehrin muhtotlf •• ·-~-.~· _ ............. , u u-•· 

BulAsa Macarı.tan üzerinde AJ. i•Aretinden 26 dakika evvel haber İzmir, 21 (TAN Muhabirinden) -- laiiılua L ,w• V...1..- B' mBhkemeye verilmişlerdi. t k t 
.. ...tk l :r- ftii\lf:,· 4'1 <TANf - Manisa ve ha- bira bulunamamııtır. ıranın ucuz- mahk - ve talya muf\eı"e -•· e- veroıİ§lerdir ki. bu da uvaru -- o • • • hf Dun Asliye dördiuıcü ceza .,. 

ra - .. yalıı lb •bte - "" nuniyet gorülınüştur. Yapılan takvl.. Cemıl 1!rçhı, hafif bir rahataıdık ge- vallaiııe dıin de epey .. :JOlmur dift- la~ olmasına ratmen sa yer- ıııeslnde bu davaya devam edildi. 
ilk Tııaa deYletlnl kazaıuıııya çalı;- ye ile lkln<i hiıcumun alarmdan çok çirmiş, bu oebeple mukarrer olan Ilı- miiftür. Blllıaua Sarulıaıı ınıntaka- !erinde bira bulunamaması satıcılann Müddeiumumi iddiasını si>ylecli. Bed. 

-tadtrlar. da1uı evvel lıaber ııhnabileceği ümit racalçılar lçtlınaına rlyuet edeme- lllllla yallnurun bailara uran fazla blftl7I faalaya Ntaıak ııııretl!e lh:ı- rinln suçu sabit olmadığı için hak· * eılllınektedlr. mlf, lup1aatı :ranna bınJahıııtbr. ........._ lılr ~ - hamledllm ı- kında berııet karan verilmesini ve Macaristan CDaan ~ Bal•ii nılf...,,_. ..... Vekil ~ dolrU ljllı:"l!d ..u:- •ı111a• lleltl He•b ttr. l'abt çalgılı gazinolarda bele- Cevdetin ceza kanununun 227 inci ııonra toprakbıruıdaıı lıl< - -..ı - - ,.ııı... 7""'-- ma an..ı- .. diyenin koyddğu tarife lızerinden ıııaddeslııe gi>re tecziye ediluıesl ıs-
mmt kaybeden memleketlerden bl.. de buluıııııuf olan 1ıuı eeııebl mtıp- ltm. ~ w Pıırliyl ıdyoret et- Kur • ..ırılamaclı bira sattldıjl için buralarda lstenll- tendi. Muhakeme suçluların mudafa.. 
ridir Kaybettiği toprakları yeniden bitler ilk defa olmasına rağmen pa- ıniftlr. Öğleyin Sovyet büyük elçisi 1 i 21 (TAN) Ç lt t ı ciiği kadar bira bulunmakta idi. alarmı hazırlamaları için başka bir h ..... u·tlan içine almak arzusundad. ır. sı'f ko~nma tatbikatınm ga. ye. t gu.· zel araf.ından Fuar gazinosun.da şeref.ine zm r, - ama ı uz a-

.1.1\A 1 b 1 t k ve sı karşısında karaya oturmuş olan Müskirat inhisan müdürlüğünden gune bırakıldı. Onun ı. ,.in aynı' davayı güttüğü rnud. cereyan ettigıni vilayete bıldırmış .er verılen ve me us ar, zmır as ~rı l h .. k rta ven· len malu" mata go· re, biranın bu. K tlll ~ · • d b 1 d ğ fe Alman Salzburg p ebi enuz u - Bir Karcleı a •detçe Almanyaya muteveccih idi. dir. Bu muşahitlerden ikisi şehrımız- sivil erkanının a u .un u. u zıya - lı 1 lunmayı•ının iki sebebi vardır. Biri, 
... "'~'-"'-

1

-tinden ,..ki'-'•, hat- deki Amerı'ka konsolosıle Amerikan te iştirak eden Cezmı Erçın saat 15 rılamadı. Tahlisine ça §1 ıyor. .. Mahkum Oldu ~ '-CUU" - r ~ depolardan inhisarın nakliye vasıta-
tl mıtl1ıombıterıı poktı imla etınlftl. ataf01Dlliteridlr. k lltııı larlle her yere istenildiği kadar bira Kozan (TAN) - F.sld Kabaııkal 

J'Uat Çekwlovakyamn lfııalinden Bu zevat, alarm lpratl verildiği lıtaabul Llma• Salıll Sıhlılye Merlınl E 1 • gonderilmeslne yetıplememesl, bir ki>yünde. kız kardefİ Ferdaneyi bir aoııra A1ııııınyanııı Vmuy m...ıtede- vakit ookakta bulundulılan için her K-lıyan•claa : de p,..lnden bir kuruş kir edecek yumrukta oldıirmekten suçlu Sali· 
llndokl lıabız1ıldan tamir için dejil, kes gibi sıjlııağa lltlea etınlıılerdir. 1 _ Merkezimiz fare ltllfı iıılerlnde lnıllanılınak llzere nüm..-I olan esnafın bir kuruş kin kAll gor. hattln öztürkıin mulıakeaıesi bit • kendtalııe çlzıllti hayat ııalıuını lfla1 Konııolos, dun vall muavini Muza!. merkezimizde mevcut 150 torba, 200 lejjeıı, 200 saç mangal ahnacaktır . erek inhisar deposundan bira al- mlflir. 

için bir istll& plAnı tatbik etınekto fer Alıalını ziyaret ederek, ilk olma- Tahmin bedeli (892) Ura (50) kuruftur. :"matta olmalarıdır. tııııı..r idaresi Salihattln, kardq katili oldujlı 1-oklıılmta kanaat getirince vaziyet sına rajJDen, alamı lpretlnl mutea- 2 - Bu IJe alt prtııaaıe merkezimiz levomnıııdan param: ahnır. her ı.tıyene her istediği kadar bira çin idama mahk~m edilmiş, fakat ya. 
dellttl· Bu hayat aaJıasuıa kend si de lap muhtelU ekiplerin kendilerine 3 _ Eksiltme 29 • 8 • 1839 Salı ırüııü ual 14 de Galat..ıa Kara.. lh 

1 
şır.m küçük olması, yumruk atına.. 

dahildi. Nitekim Çekoelovakyadan düten vazifeleri bQyiik bir ciddiyetle Mustafapa- sokağmda mez.ldtt merkez ekllltme komisyonunda yapıla- venniye Amade oldutunu ve t yacı sında öldurmek kastı bulunmaması, aoııra MacariataDda naz! tazyiki, na.. ifa ettikleri.., halkın da yine ayni ~ karplıyacak miktardan daha fazla Ferdanenln dalak lıastalıjlnm da 11-
-a pronagaııdalı ve nazi nüfuzu artmı ciddiyet ve vekar ile sığınaklara gir- caltır. biranın depolarda mevcut bulundu- ıu··me müessir bulunması sebeplerile .a r-- 4 _ Eksiltme açık olacaktır. ektedir 
ya bafladı. ' dllderi yolundaki müphadelerinl bil- 5 _Bu il" alt muvakkat teminat bedeli 88 lira 94 kuruşlur. ğunu temin etm ' cezası 14 ay hapıe indirilmiştir. Alııwıya bir yeri işgal etmek lale- d rmişler ve takdırlerini ifade etıni,_ 6 _ Eksiltmeye gireceklerin l839 yılı ticaret - veslkalannı ga... Adliyeci• Kôffpllk y e 

dili zaman evvell orasını içinden lerdir. tennelerl prttır. (8192) Malatyada Mibaılrllk imtihanı fet.beder. Bunun için takip ettiği me- -----c:ı~---

toı ta malUmdur. O memleket 1 in- lmnlrcle llra yok L..lu K-L . .I Carffan B I d Milddelumumtlik İstanbul adliye. 
--

1

·'-

1

---· ganı. .. Slyasaı 1t.._11er o... mım " Cephane u un u sı'ndeki munhaııer için kltipJit ve deki Alman ~uu or Izmır' 21 (TAN) - Burada bira • .,,. İm 
t erir mubıuıirlik imtihanları açmıştır. • eler, propaıandaya kuvve vk ıa- kalmamıftır. Halk bira aramakta, Slyaıal l llgller Okulu Dlrektörlüğl•den : Malatya, 21 (Tan Muhabirin- tihanlar buaün ağıt ceza mahkemesi 

zetelerl elde eder, ekonomi muna- nereye ı. ..... •urnl'!IUI yok cevabı almak· v •• la yanında y"pılnıakla · lik i 
sebetlerl arttırır ve devlet adamla.. -WY ~- Kavıt 25 aır.. • .+....+ .. başlar 23 eylülde biter ve yalnız pazartesi per. den)- _., rak"' ka salonunda yapılacaktır. Katip m-

tadır ,, • • ... -- olan infaat esnasında top zı- tihamna gireceklerin en az orta mek-nnı elde etmJye çalıpr. ·-··----------- -mbe günleri mesai saatlerinde yapılır. bo ba d d kik da --c-...ı_. __ da da böyle yaptı. Ev- :r- 1 Bi1..cı Ok tu İstanbul. hrken 150 tane m mey ana tepten mezun olmaları ve a a 
.-. .u.w141JJ ik · Mur·· acaat olunacak yer Ankarada Siyasa ... & er u h l t d.. bilm wll l8IÜf bir nazi tefkllAb vücude kllAtını dahğıtaltıdı.ve Alman tazy ıne ile çıJmıııtır. Te ilkeli bir vaz ye e ~ş- yazı maldneslle ~3 kelime yaza e-

getlrdl, Almanlan organize etti. Hu- karp cep e da yüksek Olretmen okulu direktörlüklerldir. Müracaat bir istida ve memek için, kazılıp nihayet verıl- l•ri şarttır . Mllbaşirllk imtihanına 
Jr6mete Yahudiler aleyhinde bir ka- bu lstldaya ballı apjıdaki evrakla yapıbr. mfftlr. Yapılan tetkikatta bu bom- girenlerin orta mektep mezunu olma. 
mm çıkarttı. Yahudilerden boplan .) imdi Macar kabinesi içinde L 1 - Ll8e mezuniyet ve olgunluk dlplomaıarı nüfus cüzdanı ası11an balann Umumi Harpten kalmış ve lan lhundır. Kendilerine adli teb-

-.ıyetlen de Alınanların yerleş.. lıl eseyan vardır: Biri ~ 2 - 1 tane t. & x 8 boyunda !otolraf ııaJıanın da eskiden cephanelik oldu.. llgatın nasıl yapılaca~ h_akkında·= -..a-ı •-•- etti Bu suretle nazller ve Teleky tuaftarı olanlardır ki iltt anlaşılmtftır. Ayrıca bir miktar! aller ııorulacaktır. Kltıplik ~ mu -~- ı.cuıua vere iltihaka mu1laliftirler. Dijeri de 3 •- k&Awdı i ln ür t edenleruı sayısı 
dnlet dalrelnine ve polise girmiye - ~ la6& • başl tafsilAt cephane de bulunmuştur. ,1r1ik Ç m acaa Harıcıye Nazın Csaky'nın taraftar İmtihanlar 25 • 9 • 939 pazartesi günü saat B.30 da ar saled ·· elllyi apnıştır nıuvaffak oJıdular. Bazı Macar gaze. r ki t (

3872
> <

6117
) Besini'den yirmi saat me e lltt yuz · 

hild o duğıi zümredir ki, bunlar es op. müracaat yerlerinden alınabilir. ..JedUmi..+ir Ah telerlni elde ederek da e propa· raklan alabilmek için icap ederse bir zift tabakası k .. r ..... . : Öllm 
--.:ıı-- 'L. t verdiler an ler .n;-ıe seksen iyı • 
__,,. ';.':":.~-- ta. ~'erini mıhvere girmlye mütemayıldirler. Y .. ilko··y Tohum lıla• lıtaıyonu Safl•al111a ve n numune , ,,w.... bak it Mektebimizin eski müdüd.erınden 

Bu hulua ~ va npervaıı t b ü netice vermiştir. Eğer ta a musa l sanatlara buyuk h zmet.-nv ..ıı---'-ta tecilmıedl u ..... dev- şte bugun Macaristan u m ca- K 1 dan• · ık cohir sokakları olup guze ·ı 
_ _,,,.,_ · -..- dele içindedir" bu mucadeleniıı •- Satına - • ya••• • Talııııin Ma_...t ve - ç ana, ~ bk t eden General HaW ve.. 
let reisi Horty, ve hük<Unet rei.li Te- kıbeti Macaristanın, orta Aviupanın Nevi Mlktan L-.aeli b asfalt yapılacaktır. Şehrimizde tuc- teri se . atir y rm cenazesi Beyler-
leky tehlikeyi sezdiler ve Alman tu- - temina k fat etmış · a Yn .. :-e kra...., cephe aldılar. Bu sırada mukadderatını tayin edecektir. Çun- Lira K. Lira K. carlar tirketinin inşasına adrar ver- beyindeki evinden saat 11 de kaldı-

llUU - r ku mihvere iltihak Macarlstanın is- diji elli iki tane mağazanın un me- Beylerbeyi camiinde Profesor Lajos, dunden itibaren ıa. nlacak, namazı 
..temizde bir hul•u•m """9 bat- tlklillne nllıqet -ktir. ~ halinde aman 150 • 170 ton 111'1 ııo 31 rutın1e leıııelleri atı1ınıttır. kılıııdıktan soııra motörle Ruınellhl· 
ladıtmuz mef}ıur neriDi nep-ettl. Bu Yalnız bu meselede esefle kayde. Yefilkoy tohum ulah istasyonuna aid Mecidiye çiftlllin~• balunan sara nakledilecek ve oradukl aile 

Alman membalarına latlnaden dilecek hidise sulh cephesinin Ma- yeni lel18 mahsulünden tahminen 150 ill 170 ton kadar döküm balln- 1 ... 1rc1e l ir Askeri mezarlığına defnolunacaktır. :.nı....... harbi u--aım cariatanı taunıııak lçbı hiçbir faa- deki saman açık eksiltme ile ııatılacaktır. _ _ MU.. K•rıılacak ls"'-t ediwordu. Bu eser bütün me- Uyet sarfetmemesldir. Macaristan bu 'llll'L.-ııtme 28 AA>••tos 939 tarihine tesadüf eden pazartesi gunu saat 
·ua " 1 ... n..1.a' acfeleslnde tek baınnra bı. DIUl&I •- ub "'--i İzmir, 21 (TAN) - İzmirde bir tara dağıbldı. Butün Macar ev. &9~ muc ,,-- (15) de Beyollu tstiklil caddesi 349 sayılı binada llseler m ueQ'llllll;. 

=bundan birer tane edlndı ve Ma- rakıhmt bir vazıyettedtr. Halbuki mw .. de toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. Şartnamesi Yepl- askeri muze kurulması muvafık go-harb. 'L.--- 11---_._.. __ ın mihvere girmemesi, "6"& Tal lerln rülmü-+ür. Buraya İstanbul askeri ---ı.-. da Almanyanın ı ~ ~ .. '911 'L.6.._a ... •-h .. - ulah istasyonunda her gün görülebilir. ip .. muay- ... 
s.&" .... an 1 dl B .a. ı--- lçln buyük bir kayıp ola· .. z- .., _.. • miiwinden bazı ... rı.r de •etirile-~acağı kanaati kuvvet en u l ~z• . -" m.ın ve 1aatte muvakkat teminatlarlle birlikte komisyona muracaa .. 
_. bükflmetin siyaseti uzerinde bi- cak. ve belki de harp plim üzerinde ~ •- (

6
l?1) cektir. 

it muessir oldu. Hük6met nazi tef- tesir Yaoacaktır. 

Nişan - Sabık valilerden B. Fu
ad'm kızı Fahire ile G. Antep tuc
carlanndan Mehmed Apardım'ın nl
fBD toplantısı dün tl'sküdardaki ev• 
!erinde yapılmı§tır. 
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Manevra Sona Erdi 
(Bap 1 incide) 

Bu esnada kırmızı kuvvetlerle ma
vi kuvvetler arasında çarpışmalar 
devam ediyordu. Edirneye doğru i· 
lerlemek teşebbüsünde bulunduk
tan sonra kırmızı kuvvetler tarafın
dan geri piıskiırtiılen mavi ordu ge
rilemiş bir vaziyette Lilapaşa civa
nndaki geniş araziye yayılarak mü• 
dafaaya çekilmiş buna mukabil kır
mızı ordu ayni istikamette ilerliye
rek son ve kati neticeyi elde etmek 
maksadile büyük bir taarruza hazır
lanmıştı. Bu esnada saat sekiz, do
kuz sulannda idi. 

Son vaziyete ait rapor Mareple okunuyor •• 

Manevra sahaaında llerliyen oto
mobiller, kırmızı kuvvetlerin işgali 
altındaki araziden geçiyorlardı. Da
ha henüz mavi kuvvetlere rastlan· ~ ... -~_,.-. •• • • • • • • • • • • • • • • •• - - , başlandı. Kırmızılar bütün kuvvet· 
mıyordu. : M • '/A ş ı lerile mavilere karp hücuma geçti-

Etrafta korkunç gürültüler olu· : lı l e lR ler, tanklar, zırhlı otomobiller, mo-
7or, top, mitralyoz sesleri birbirini il • törlü kıtalar, piyadenin bu mukabil 
takip ediyor, fakat ara sıra alçaktan lF.l 6SQ) l , taarruz hareketine tştb:ak ediyor, a-
uçan tayyarelerden bafka etrafta hiç • lnl 
bir reY görülmüyordu. Otomobiller latanbul, Zl (A. A.) = Altı • Aır toplar fasılasız atışlarla bu ve 
ana JOldan ayrılıp araziye girince bu- , • sttadenherl Trakyadaki büyük , kati taarruz harekltmı takviye edi-
nun sebebi anlapldı. Şoseden geçer· manevralarda hulunan Milli Şef yorlardı. 
kea uzaklarda bodur ağaç gibi görü· İnönü, manevralann neticelen. Çok geçmeden mavilerin süratle 

d meai münasehetile Genel Kur- geriledikleri müşahede edildi. Mef-
nen çalılıklar uzayıp kısalmıya, a- ruz ..ııü--•ft, kaçıyordu. İlk hedef o-

l çlzmi b lad 1 h çalılık may Başkanı Marşal Fevzi Çak. \A ya-

~r;r e~ur :;..ç :!Jdt' <:kıt e~ü~ , : mala apiJdaki mesajı pnder. • larak Edirneyi ele geçirmek isteyen 
•tef açan birer bataryadan başka bir : mlflerdir. • bir mavi ,ımaı ordusunun altı güJi-

Artık .. Doiante- • Meneı.- denberi Edime • Kırklareli hattına teY dejildi. tamamen narp sa- .. - ar 
huma glrmif bulunuluyor, sık sık Sırtlan ' karp yaptığı taarruz tamamen aka-
llerleme hareketi gösteren kırmızı 21/8/939 : mete uğratılmıştı. Mavi ordu süratle 
Luvvetlere me .... •p erlere rastlan•· S M 1 F . Çakmak geri çekilmekte devam ediyordu. Bu 
.. ._.. : ayın areşa evzı esnada kırmızı ile müttefik olarak 
,ordu. İlerledikçe top, mitralyöz, Genel Kurmay Başkanı 

• harbe giren san kuvvetlerin garp 
tayyare gürültülerine yaklaşan oto- • Altı ıtındenheril dev~ ~~~ ordusu Edirneyi geçerek Tunca gar-
moblllerin camlan zangır zangır tit- h&yilk manevra an araıı;ı ..-.- • . ba .. 1 .. 

b 1 • • bında mavıye kal'fl taarruza ~-
riyordu. Bu esnada hava hayli u ut- rinde ve kıtaat içinde yakından dı. Böylece maviler pek feci vazi-
lamnıt, hafif hafif yağmur yajmıya takip ettim. Onlu manevranm yete düşmüflerdl. Müdafaa ile bera-
bqlamıftı. Çok geçmeden yağmur tahlatmdan hulun., :ırorJukla· : ber bütün gayretlerile ricat ediyor-
fiddetlni arttırdL O anda, harp mey- nn hiç azaltılmamış olan şart- • tardı. Büyük taarruz başhyalı henüz 
danındald bütün dejipldik bundan • lan içinde kumandanlar, uygun iki saat olmamıştı ki maviler artlk 
ibaretti. 'Top aesleri, tayyare uçuşla· ve iuhetll tedbirleri ile ve kıta- kaçacak yer de bulamadılar, kırmızı 
n devam ediyordu. Birkaç yüz met- ' 1ar anlayııh ind'bath ve yorul- k et1 lan ••rarak ha 

· rd birer k d luk '• .., ve san uvv er on ....,. • 
re ile en arpn a ar uzun • mu faaliyetleri ile temayfb e~ , • reketsiz bir ıı.1e getlnnlflerdl. 
tald ot yığınlarının kır yoluna doğru mitlerdir. Talim ve ter'bl7enln .: i KırklareUle Edirne umumi hattm-
seke seke ilerlemeleri nazan dikkati • ea feyidl lleftl Ye mtUUna u.. da bir .... ilı~ tanP.nd8 
celbetti. Yalda11bnca, bunlann aız- bili mı•lehm MCldk ...,.. , ı~ ..._ 'buıfln)dl llareli:tlt ıro.-
lenmif kırmm kuvvetlere meıısup olarak lfft maanı .. •'itdid • ~ • .MAA 11 
erler oldukları _....\dı. 'l'ayyarelere bir muvaffakıyetle hitam hul- , nunda maf u.a:l.dm-1 A,.... ._... .;;; 1 ı: -... • ..... ~rn· . 1"'A.IDuıa re-f' o u ar. 
lundukları iatikame!w yürüyÜ§ yapı- ·• Ytlbek Mvk ve idarenizin hu -şam uıerı .l'.laırne uzerınae u-
7orlardı. ' mesut netleeal ~....._. ve milm- • çan kırmJ.?ı kuvvetlere mensup tay-

111ar--'an• ıJ.:..ıen· yareler Edirn,.lilere nihat zaferi ,.., .,_ •-r tu vuife hiuinden ve kıyme-
Marepl' ve maiyeti, biraz sonra tin.ten dola11 Cflmhuriyet onlu- • müjdeliyorlardL 

kırmızı kuvvetlerin iflall altındaki ' s-u hararetle tebrik ederim. : • 
tepelerden blrlnin etellnde otomo- Millethnls emniyet " ltilL • 24 alustosta Edıime Halkevinde 
blll rlnd indiler u.--.. evvell Manevra kumandanı Orgene-

e en . ....,. .. ,_ı, kırmızı sınm meanedl olan hfl;rtlk ordu- • 1 Fah ttln Alta M 1 
kuvvetlerin vaziyeti bakJrında ku- •- lnımandanlanna, subay ve • ~:Wi ~ak ı::.af:~:: :::k 
mandanlann mütalealanm dinledi, • erlerine itimat ve iftihar duy- , T .. ~ la enkidi 
sonra tekrar otomobillere binilerek plan ile aanılmn hir surette , ılar-ak,,atırmanevra nnm t ya-
Ulapap istikametinde hareket edil- haihdır p c . 
di. • Reisldtmhur '• Neticeler 

' Buran mavi kuvvetlerin lgali 
altında bulunuyordu- Lalapafa nahi
yesinde ricat hazırhklanna benzer 
hareketler göze çarpıyor ve yol uza. 
dıkça puauya yatmlf mavi erlett 
rutlanı7ordu. 

Marefal, 1Ut 10.30 da mavilerin 
l§gall altında bulunan bir tepede o
tomobilden indi n burada da mavi 
ordunun vaziJetf hak.landa kuman
danlann mütalealannı dinledi. Az 
saman sonra gayet alçaktan uçan bir 
tayyareden ketif raporu atıldı ve 
rapor muhteviyatı derhal Mareple 
arzedilcU. Bu raporda kırmızı kuv
vetlerin yayılcbklan sahadan ve ile
ri hareketlerinden bahseclili7ordu. 

Daoetliler lftCllNOJ'G .,,,._,,.a 

lamet lnöntl : Bu manevralar ve neticeleri çelik 

• • ••• • • • • • • • • • • • • • • ~ Türk ordusunun eşsiz harp kabiliye
tini bir kere daha ortaya koymakla 

MaretaI Çakmak da Milli Şefe mü- beraber Mebmetcijiıı en büyuk silihı 
Wri oldu. olan çelik inian ve azmine ciımhuri. 

Saat 12 ye dolru Relsicümhur, ma- yet devrinde dünyanın en modern 
nevra sahasında tetkiklerine devam harp vuıta ve teknijinln de katıl
etmek üzere bu tepeden aynldılar. maaile ne yaman bir kuvvet olduğu. 
Marefal Çakmak ve kurmay heyet- nu göatermlı ve bugün manevra sa
leri de ayn bir Sstikametten Lllapa- hasında hazır bulunan devletler mü
faYa hareket ettiler. Bu sırada Mısır messlllerine askerlerimizin modem 
heyeti ile ecnebi a'tatemiliterler de harp ıllih teknljiııe olan ünsiyetlnl 
LI' f.>afll ilti:kanıetinde ilerliyor- de kabul ve takdir ettirerek güçlü 
lardı. ve yijtt Türk ordusunun bir kere da. 

Saat 12.15 de Marepl ve kurmay ha alkıflaıunasını mucip olmuştur. 
. Alınan tedbirler sayesUıd.4! bütün 

heyetlerile ecnebi davetlıler Ulapa- manevra müddetince orduda hiç bir 
fa nahiyesinde Koruluk denilen bulapk hastalık görülnıemiftlr. Her 
mevkle muvasalat ettiler. Burada gün muntazaman verilen ldnin ıa

Bu em.da ecnebi davetlilerin oto- bir kır sofrası kunılrnU§tu. Misafir· yeslnde malarya vakası hiç bir au-
mobilleri, Marefal Fevzi Çalnn•ltn lerinıiz ölle yemejinl burada yedi- retle tesbit edilmemlftir. 
ilk uiradılı "kırmızıların igali al- ler. __ Askerin sıhhati tam ve yolunda 
tındaki tepeye ge1mlf bulunuyordu. BiJyülı ttıarrru btqlıyor ve her müfkülü yenecek kudrette. 
Davetlilerimiz dürbünlerle harekAtı Bu kır ziyafeti çok sam.imi bir dir. Bir iki kaza vıkasmdan başka 
takip ederken kendilerine verilen f. bava içerisinde bir buçuk saat sürdü. bastalık IOrülmemit ve umum hu
sahatı büyük bir alüa ile dinlediler. Yemdden aonra misafirler otomo- tahk nllbetl normalden apjı haddi 

Davetlilerimiz buradan otomobil- billerle tekrar manevra abasına geçmemiftir. 
lerle diler bir tepeye giderek tetki· hareket ettiler. Bu esnada Reisicüm- Manevra kıtaatı yemeklerini de 
kata devam ettiler. Bu esnada saat hurumuz ve ıftaiyetlerlle Marepl de muntaz.aman alml§lardır. Yabıız su 
11.30 a yakla§mııtı. manevra sahannda bir tepede hare- noktasından görülen müfki'ılit ta a-

Reisicümhurumuz ve maiyetleri kAtı takip ediyorlardı. Buyük taar- razözlerle temin ve bertaraf edil. 
ecnebi davetlilerin bulunduju tepe- ruza ölleden aonra 1Ut tam 14 de miftlr. 
1e geldiler ve manevra kumandanı 

Orgeneral Fahrettbı Altay ile ecnebi ,•••••••••••••••••••••••-~ 
davetliler tarafından karplandılar. TAlltRATJ etTAM BULAN " 
Mısır ukeri heyetlle ata19militerler 
birer birer MUU Şefe takdim edildi. Harbiyede B E L Y O 
lnönO, misafirlerin ayrı ayrı ellerini 
artarak her birile kısa bir hasbibal- I 
den aonra Fransız atatemiliterhıin ' 
nıOfahedesinl dinlediler. 

Bahçesi 

Relsicilınhurumuz, bir müddet 
IOnra davetlilere veda ederek oto-
11>.obillerle oradan aynldılar ve diler 
bir tepeye gittiler. Mllll Şef bu te-
Pede on bet da1rfka kadar kaldılar ve 
dftrbünlerle harekatı takip ederken 
"erilen bahatı cUnledller. Bu sırada 

(Alaturka kısmında) 
tzzBT Bü~ IUI uldedllerek tlb üpnula• ltihna açdü. 
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Misis Wallace birdenbire: 
"- Yüzbap Klotz seninle evlen. 

mele: istiyor mu?,, diye sordu. 
"-Şimdiye kadar o yolda iste. 

ğini gösterir bir harekette bulun
madı.,, 

"- Belki fimdiden sonra bu
lunur.,, 

"- Bu söylediğiniz şeyin pek saç 
ma olduğunun siz de farkındasınız. 
dır, zannederim. Şimdiye kadar 
bu adamın bir Alman ajanı ofdu. 
junu söylediniz. Ejer bir İngiliz 
kızile evlenirse onun hem memle
ketinin gözünde, hem de hakikat 
halde kaç paralık kıymeti kalır?,, 

.._Yanılıyorsun. Bir İngilii kı
zlle evlenirse, daha iyi hizmet e
debilir.,, 

Favel gözleri yılışık yılıpk sil
zülen, buruşuk suratlı kadına uzun 
uzun baktı. önünde oturan bu ko. 
ca kannın bir çeyrek uırdanberi, 
ajanlık etmlf olduğunu yüzbaşı 
Shore kendisine söylemişti. Her 
halde kadın boşuna lil söylemi • 
yordur, diye düşündü. Fakat ihtl· 
yara akıl erdirmek güçtü: 

.. _ A canım her neyse! Ben o
nunla evlenmem. Hele öteki pli
na bakalım. O pllıı nedlr?,, 
"- Pllıı size sonra anlatılacak.,, 
.. _Şimdi bilmek istiyorum.,, 
Misis Vallace gözlerini, dizle. 

rinin üzerinde bükülü duran, bir 
deri bir kemik ellerine dikti. Biraz 
durduktan sonra: 

.. _ Bu lp açmak salihiyeti ba-
na terkedildl. Sırrın ne b4,anm 
sana ·~ mO!laslp ~ o 
ka~ ~&nn teblla "8-
dl --bil~ al
~ delfldfm. Fakat amdemk1 
bilmek istiyorsun, sana umumi ma-
hiyette bir şey söy!iyebili:-im. A
janlara verilen talimatlarda ve e. 
mirlerde, ekseriya bu emirlerin se
bepleri söylenmez. Mesellt Alman 
ajanı Lody, İskoçyaya gidip İngi
liz filosu hakkında haberler gön
dermesi emredilmlftl. Halbuki o 
ölüme gönderiliyordu. Şimdi hiç 
olmazsa dünyamn bu tarafında 
sulh var. Seni ölüme göndermlyo. 
ruz. Sana ricamız yalnız bizim Av. 
rupi.lı müttefikimizin memleketi
ne gitmektir. Gidecejln yer hOf ve 
güzel bir tehirdir. Mant denizini 
geçer geçmez kendini arkadqlar 
arasında bulacaksın, binaenaleyh 
hiç korkmamanız !Azım gelir.,, 

Fani sert bir sesi•: 
"- Size korktuğumu söyleme

dim. Gidecelim yerde korkulacak 
bir şeyin mevcut olup olmadığını 
da sormadım., dedL 

·~~De~~""' 

Ba U,,.,,. mi •önnelı ümilini luqbetmİftİtn 

çekti. Tavana püfledi. Gözlerini yi.. 
ne lhtiyann sulu gözlerine döndür. 
dü. "Ne biçim tuzak?,, diye sor
du. 
"- t,ıe onun oruını size sonra 

aöyliyecelbn. Şimdilik gidin de, 
gelip bana Klotz'wı Parise seyahat 
tekUfinlze ne yolda cevap vercll
jlnl bildirin.,, 
"- Uzun IÖZÜn kısası, önümüz

deki pazar günü Klotzla beraber 
Parise uçacaiız. Auteuil'deld bil. 
yük at yanımı seyredeceiiz. Pa. 
zartesl 1abableyln geri döneceğiz, 
öyle mi?,, 
"- Ne aman geri danenenlz 

cllda oman ebeaamlJ'etl ~ • 
tL.;... ........ çok e1aemmtyetl 

valiımL 0Da a'1re ele ftidar Ada
mm burada yapacak bir süril i§i 
vardır.,, 

"- Olur da kendL"le Pariste i~ 
bulur.,, 

Misis Vallace'm kurnaz edası, 
genç kızın gözlerinden kaçmadı. 
Favel'in gözleri dar31dı: 
"- Bana, asıl nenin pefinde ol

dujunuzu neden dobra dobra söy
lemiyorsunuz?,. diye sordu. 
"-İcap eden~ 7apmadan 

sana sonrasını bildiremem.,. 
"-Pek iyi yapabilecellm ka -

dar yapanm . ., 
Misis Wallace: 
"- Aferin sana tosun kızım,, 

dedi. Hemen elini uzatarak zili çal. 
dı. "Benim gibi sohbeti hoı olrnı
yan bir koca kannın yanında seni 
alıkoymak günah olur. Aman ba
na yamı telefon et kızım,, diye i
llve etti. 

Favel apartmanına döndüğü 
zaman Aat altı idi, Hili, 

Klotzdan bır haber geldijt yoktu. 

Onun bu sükntuna akıl erdiremL 
yordu. Bir aJqam evvel aralarında 
bir ihtilaf belirmiftl, fakat kavga 
etmemlflerdl. Bilikia Klotzun İn. 
gilizlere brp beslemekte olduğa 
kinden onu vugeçirmiye çalışmak· 
ta 1oza bol bol meydan vereceli 
baldnnda, yan alay yan sahi bir 
anlayıfla aynhnıflardL 

Şu Paris 1e1ahati için aklını kur· 
çalamıya kalkıfb. Kunduralannı 

çıkartıp bir köteye fırlattı. Ateşin 
karpsındald geniı koltuğa bir kedi 
gibi kıvrıldı. Paris seyaiıatini ak· 
hnda •la sola devfirip dururken 
bu lf 1Mklruula aiftah olarak vardı. 
la brar fll7dU:. PariH gitmek te'k
llftnln Klo~dan plmesl lhımdı. 
K endisi t eklifi Klotzun ağzından 

getirınek üzere manev:a etmeli i
di. Sonra acaba hangi otele insem 

ki, diye dÜfÜDdü. Koltuktan kal
kıp •tefe bir kütük daha attı. Hay
di koy ki Rupall bulvarındaki o 
koca Lutetia oteline indiler. Hiç 
olmazsa otelin o kadar kocama -
nmda, ayni gemide Myabat eden 
iki seyyaha benzerl~rdL Niklhh 
veya niklhaız kan kocaya değil. 

Blrlbirlerint ancak salona inince 
görürlerdi. Evet. Otelin en muva. 
fıkı ifte buydu. Bir taraftan da he
riften ayrı yapmak kaygusile he
rifi tahkir etmlf olmak vardı. Dol· 
rusunu söylemek JAzımsa, herifin 
ona karp muameles nde, koruyu.. 
cu ve sakmıcı tertibatın bu kadar 
sıkı fılusına Paf vurmasını, mazur 
gösterecek bir yılıfıklıkta bulun
maml§tı. 

(Devamı var) "- Korkuyorsunuz demedim, 
korkmamanız lizım gelir dedim, 
Fakat bunu demekle maksadım hiç 

1 bir tehlikenin mevcut olmadığını ,•••••••••••••••:•••••••••llllıııı 
iddia etmek dejtldir. Bittabi Klotz 
gibi bir alflamı takip eden bir ajan 
tablatile az çok ehllke içinde de
mektir. Parise gitmekle bu teblL 
ke azalmıı olmaz. Bqka 7erde oL 
dulu kadar orada da devam eder. 
Ne var ki, bir insanı Pariste öl -
dürtmek başka yerde öldürtmek
ten çok daha kolaydır. Meuli 
Klotz onu takip etmekte olduju
nuzu bilse, lizl öldürtmesi pek 
muhtemeldir. 

Favel, candan bir kahkaha ıab.. 
vererek odayı çınlattL 

"-Sizden evvel yüzbap Shore. 
Klotz'un ne tehlikeli bir insan ol. 
dutuna lözleriml açmıya çalıpmf
tı. Fakat adamın, mesell dün, ya
pa yapa yaptılı bana bir çiçek bu
keti takdim etmek oldu.,, 

.. _ Belli ki kapana kıstılı za
man yanında bulunmadmız.,, 

"- Hayır bulunmadım.,, 
Misis Wallace genç kızın sergü. 

U§t ve tehllkey{ ıöze abııak dama
nna dokundukça, meramına daha 
kolay ermekte oldutunu gördü. Pa-
vel: 

"- Sizden lstedlllmlz ltlotz'u 
bir kapana dolru sevketmektir,, 
dedi. 

Favel çantamdaki ılgara pake
tinden bir lipra alıp 7aktı. içine 

G R 1 P NEZLE NEVRALJi 

BA ş. D 
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Soğuk Algınlıkları ve 
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Kayseride gösterilecek yerde bir garaj inşası kapalı zarfla eksiltme. 
ye konulmuştur. Keşif bedeli 59,290 lira 45 kuruş ilk teminaiı 4212 lira 
53 kuruştur. İhalesi 25 - 8 - 939 cuma günii saat 16 da Kayseride Ko
mutanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
bu işe ait şartname keşif ve projeleri Kayseri, Adana askeri ve Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri satın alma Komisyonunda 300 kuruş mulıa
bilinde alınabilir. İsteklilerin bu işe girebilmesi için mahalli nafia mii
dürlüklerinden böyle büyük ölçüde inşaat yaptığına dair vesika ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı 
havi tekli'l mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine vermiş olacaklardır. (243) (6011) 

* * Adanada gösterilecek yerde iki garaj inşası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 64,884 lira 66 kuruş, ilk teminatı 4494 lira 24 
kuruştur. İhalesi 25 • 8 - 939 cuma günü saat 11 de Kayseride Kor sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin bu işe ait şartnam~, 
keşif ve projesi Kayseri, Adana askeri ve Ankara, İstanbul levazım 5-
mirlikleri satınalma komisyonlarından 325 kuruş mukabilinde alınabi
lir. İstekl~lerin bu işe girebilmesi için mahalli nafia müdürlüklerinden 
böyle büyük ölçüde yaptırdığına dair vesika ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi teklif mek
tuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar komisyon reis-
liğine makbuz mukabili vermiş bulunacaklardır. (242) (6012) 

* * 270,000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 32,400 lira olup muvakkat teminatı 2430 liradır. Ek
siltme 23 - 8 - 939 çarşamba günü saat 14.30 dadır. Eksi1tmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar 1eminat ve 
teklif mektuplarını Yozgatta askeri satınalma komisyonuna vermelc-
rL ."241,, "6013,, 

x * İzmitte komutanlıkça gösterilecek yerde 49.000 lira bedelli bir adet 
pavyon inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 28 - 8 • 
939 günü saat 16 da Eskişehirde levazım amirl;ği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Teminat akçası 3675 liradır. Şartname, keşifname 

projesi her gün sabah saat ondan on ikiye kadar ve dörtten on yediye 
kadar Eskişehir levazım amirliği satınalma komisyoı:ıunda ve kolordu 
inşaat şubesinde görülebilir. lstekHler Ticaret Odasında kayıtlı oldukla
rını ve bu işi yapabileceklerine dair ihaled.en bir hafta evvel ellerindeki 
vesikaları vilayet nafiasına vize etmeleri mecburidir. Bu vesikalar diğ-er 
vilayet nafia K. heyetinden alınabilir. Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ve şartnanıesinde yazılı ve 
Eskişehir levazım amirliği satınalma komisyonuna müracaat ederek 
tezkiye vesikalarile tem.inat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
s aat evveline kadar komisyona ve-miş bulunacaklard!r. (234) (6020) 

* ~ 
128 ton pirinç kapalı zarfla ve birlik anbar1arına teslim şartile ek. 

siltmesi · yapılarak mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve nümunesi ko
rr.Jsyondadır . .Muhammen bedeli 35,840 lira ilk teminatı 2688 liradrr. 
İhalesi 29 • 8 - 939 salı günü saat 16 da isteklilerin b!illi J?Ün ve saatten 
bir saat evveline kadar kanunun tarifatı aairesinde teklif ve teminat 
mektuplarını Lülebur.ı?az da Ti.im Satınalma komisvonuna vermiş ola-
cakkdı.. (253\ (6181)) 

Cinsi Miktarı 

kilo 
* * Tahmin fiatı 

K r . Sa. 
İlk teminat 

L ira Ku. 
S aati 

Arpa veya yulaf 783.000 4 2349 15 de 
Sade yağı 16,380 97 50 1228 16 da 

Dörtyoldaki birliklerin ihtıyacı olan yukarda yazılı erzaklar 6-9-939 
çarşamba günü kapalı zarfla alınacaktır. Şartnameler Dörtyolda Alay 
levazım müdürlüğünde her gi.in görülebilir. İsteklilerin teklif mektup
larını 2490 sayılı kanundaki vesaikle beraber yukarda yazılı ihale saat
lerinden bir saat evvel Dörtyolda askeri satın alma komisyonuna ver-
miş olmaları. "276,, "6374,, 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 743 kuruş olan 20.000 çift çizme 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 4 - 9 • 939 pazartesi günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 8680 liradır. Evsaf ve şartnamesi 743 kuruş 
mukabilinde Ankarada M. M. V. satın alına komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 - eli maddelerinde göste
rilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

"270 .. "6318 .. 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiatı 470 kuruş olan 200.000 çift kundura 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ı - 9 • 939 cumartesi günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 41,350 liradır. Evsaf ve şartnamesi 47 lira 
mukabilinde Ankarada ~ıı:. M. v. Sa. Al. Ko. dan alİnır. Eksiltmeye gi
recekle;in 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde gösterilen vesaik
le teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko.na vermeleri (271) (6317) 

* * Mer;:ifon garnizonu için 280.000 kilo yulaf kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 18.200 lira, ilk teminatı 1360 liradır. Eksilt
mesi 7.9-939 perşembe günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
say11ı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde yazılı belgclerile bir1ikte ihale 
gün ve saatinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını 
Merzifonda askeri satın alma komisyonuna vermeleri. (285) (6365) 

* * Merzifon garnizonu için 385.000 kilo arpa kapalı zarf usulile satın alı-
nacaktır. Tahmin bedeli 16.362 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1227 lira 
20 kuruştur. Eksiltmesi 6 - 9 - 939 çarşamba günü saat 15 dedir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 • cü maddelerinde istenilen 
belgelerle birlikte ihale gi.in \'C saatinden en geç bir saat evveline ktı
dar teminat ve teklü mektuplarını Merzifonda askeri sahn alma ko-
misyonuna vermeleri. (284) (6366) 

* * S:ımsun garnizonunda bulunan birliklerin ihtiyac1 olan 100.000 kilo 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tutan 19.000 lira ilk temi
natı 1425 liradır. İhalesi 2-9-939 cumartesi günü saat 10 da tüm bin3. 
sındak 1 komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin vesika ve teminatlarilc 
bir1~kte> müracaatları ve zarflarını ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar Samsunda tüm satınalma komisyonuna vermeleri. (283) (6367) 

* * Divnrbakır merkez birlikleri kin 260.000 kilo sığır veya keçi eti ka-
palı zarfla eksiltmeye konu1muştur. Eksiltmesi 5-9.939 salı günü saat 
9 da Diyarbakır levazım amirliği satnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Sığır etinin tahmin bedeli 52.000 lira ilk teminatı 3.900 lira keçi etinin 
t:ıhmin bedeli 65.000 lira ilk teminatı 4875 liradır. Sartnamesi her E?Ün 

TA l'f 

S UAD I YE PLAJINDA 
Otelimizde ü.tirahatte bulunan Bayan Safiye, Kemençeci Aleko, 

Piyanist Yorgu kardeşlerin bulunduğu bir saz heyeti ile 22 A.ğustl)s 
salı günü akşamı ve 26 Ağustos cumartesi günü akşamı iki konser 

\mm vereceklerdir. Muhterem Anadolu sahili halkına büyük fır.::at. .ti 

knmisyonda görülebilir. Taliplerin teminatlarile teklif mektuplarını ek
siltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar kanunun 32 nci mad-
desme uygun olarak komisyona teslim etmeleri. "282,, "6368,, 

·* * 650.000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
4-9-939 pazartesi günü saat 10 da Diyarbakırda levazım amirliği satın. 
almo komisyonunda yapılacaktır. Arpanın muhammen bedeli 26.000 li
ra olup ilk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lür. Taliplerin teklif mektuplarını kanunun 32 ci maddesine uygun ola
rak eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar Divarbakırda 
komisyona vermeleri. "281,. "6369,, 

* * Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 1.150.000 kilo buğday kırdırılması 
lşi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 5-9-939 salı günü 
saat l 1 de Diyarbakırda levazım amirlHH satınalma komisvonunda yapı
lacaktır. Muhammen tutarı 20.700 lira ilk teminatı 1552 lira 50 kurus
tur. Şartnamesi hergün komisyonda görülür- İsteklilerin teklif mektup· 
hrını kanunun 32 ci maddesine uygun olar.ak eksiltme saatinden niha-
yet ?ir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (280) (6370) 

* * Çanakkale müstahkem mevki birliklerinin ihtiyacı kin lüzumu o. 
lan ~ motopomp acık eksiltme usulile satın alınacaktır. İhalesi 9 • 9 • 
939 Cıımnrtesi günü saat 11 de Çanakkalede Mst. Mev. Satınalma Ko. 
misv~nunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale kanununun 2, 3 cü madde
lerindeki vesaik ve 326 lira 25 kuruş muvakkat teminat akçalarile yu. 
karıda yazılı gün ve saatte Çanakkalede Komisyona müracı:ıatlan 

(305) (6525) 

* * Sivas garnizonu için 300.000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeve ko-
nulmuştur. Muhammen bedeli J 3500 lira ıilk teminatı 1012 lira elli ku. 
ru~tur. J 2 • Eyh'.il • 939 salı günü saat 15 de tümen binasında yapılaoeak. 

tır. Şartnamesi her gün Ko. da Görülebilir. İstekliler kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla ilk teminat makbuzlarını ve tek. 
1if mektuplarını havi olan zarfı ihale gününden bir saat evvPl Sıvasta 
Ko. na vermiş bulunacaklardır. ~311) (6532) 

* * '75 bin kilo et ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
~fohammen bedeli 18000 ve ilk teminatı 1350 liradır. Keçi eti muham. 
meni 18750 ilk teminatı 1407 liradır. Koyun etinin muhammeni 22500 
ve ilk teminatı 1688 liradır. Münakasası 11 _ EylUl • 939 pazartesi gii
~u ~aat l 1 de G. Antepte yapılacaktır. Şartnameler Ko. da görülebilir. 
Istekliler münakasa saatinden hir saat evvel icap eden vesikalarla ka
nunun tarif ettiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını G. An. 
tepte As. Satın alma Ko. na vermeleri 

370 bin kilo kuru ot kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mu. 
hammen bedeli 16650 lira ve ilk teminatı 1245 liradır. Münakasası 13 _ 
Eyl(ıl - !>39 Çarşamba günü saat 11 dedir. İstekliler münakasa saatin. 
den bir saat evvel icap eden vesikalarile kanuna tevfikan hazırlıyacak. 
farı mektuplarını Gazi Antepte As. Satınalma Ko. na vermiş olacak-
lardır. Ş:u-tnamesi her gün Ko. da görülebilir. (314) (6535 

Edremit ve Ayvalık gDrnizonu için 550 ton yulaf eksiltmeye ko. 
nulmuştur. muhammen bedeli 24750 lira ilk teminatı 1856 lira 25 kurus. 
tur. F.ksiltme kapalı ;:arf usulile 11 • 9 • 939 pazartesi günü saat 16 da 
Edr~mit Tüm Satınalma Ko. binasında yapılacaktır. Teklif mektupla
rı saat 15 de Ko. na teslim edi1miş olacaktır. Şartnameyi görmek isti. 
yenler her gün Ko. na müracaatları. 

Edremit ve Ayvalık garnizonu için 75000 kilo sığır eti eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 16975 lira ilk teminatı 1325 lira 62.5 
kuruştur. Eksiltme kapalı zarf usulile 8 • 9 • 939 cuma günü saat 16 da 
Edremit Tüm Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartnameyi görmek isti. 
yenler her gün Ko. na müracaat etsinler teklif mektupları saat 15 de 
Ko. na teslim edilmiş olacaktır. (309) (6528) 

* * Diyarıbakır Askeri Mevki hastanesile fırınlannm ihtiyacı için 
1.610,000 kilo kuru odun kapalı zarfla satın alınacaktır. Eksiltmesi 
7.9.939 perşembe günü saat 11 de Diyarıbakırda Kor Levazım amirliği 
Sfltınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,125 lira ilk 
teminatı 1509 lira 37 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Taliplerin kanunun 
32 inci maddesine uygun olarak teklif mektuplarını e~siltme saatinden 
nihayet bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (304) (6524) 

* * Gedikli okur pavyon1armın elektrik tesisatına ceryan vermek üze. 
re iki dizel motörü monle edilmek suretile kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 19,300 lira, ilk teminatı 1447 lira 50 kuruş

tu:. Eksiltmesi 8.9.939 Cuma günü saat 16 da Kayseri Askeri satınal. 
ma komisyonunda yapılacaktır. ~artnamesi İstanbul Ankara Levazım 
amirlikleri satınalma ve Kayseride Askeri Satınalma komisyonlarından 
50 kuruş bedeli mukabilinde alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
d;ıir ticaret odasından alacakları vesikalarla birlikte teklif mektuplarını 
en geç ihale saatinden bir saat evveline Konyada komisyona vermeleri. 

(306) (6526) 

* * Manisanın 90 bin kilo sığır etine teklif edilen fiyat pahalı görüldü-
ğünden 8 _ Eylf.ıl • 939 Cuma günü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 
Hepsinin tutarı 20700 lira, ilk teminatı 1552 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
par;;ısız olarak Ko. dan verilir. İsteklilerin teminat makbuz ve mek
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarile 
Manisa 'l'üm Satınalma Ko. na vermeleri. (308) (6529) 

* * Çorluda bir adet 11 tipi garaj eksiltmesi 7. 9. 939 Perşembe günü sa. 
at 16,30 d:ı kapalı zarf usulile yapılacaktır. İlk pey parası 4208 lira 58 
kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Çorluda Kor sa. 
tınalma Kona. müracaala 2 lira 95 kuruş mukabilinde alabilirler. İstek. 
1iler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve 
ı:aPtten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorluda Kor Satmalma ko
mü:yonuna vermiş bulunmaları. 

Çorluda bir adet 13 tipi garaj eksiltmesi 6. 9.939 çarsamba günü sa. 
at 16 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. İlk pey parası 3783 lira 25 ku. 
ruştur. Şarnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda Kor 
Satınalma Ko. na müracaatla 2 lira 53 kuruş mukabilinde alabilirler. 
İstekliler kanunun 2, 3 maddelerindeki belgelerle birlikte b elli gün ve 
saatten bir saat evvel teklif mektuplarım Çor1uda Kor Satınalma Ko. 
misyonuna vermiş bulunmaları (307) ~6527) 

* * Sivas Garnizonu için 360,000 kilo Yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 21,600 lira ve ilk teminatı 1620 lira. 
dır. İhalesi 11-9-939 Pazartesi günü saat 15 de Sivasta Tümen Satına!. 
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İki bin ton kadar buğday kırdırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
29 - 8 - 939 salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği 
satınalma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli on beş bin beş 
yüz altmış sekiz lira iki kuruş ilk teminatı bin yüz altmış yedi lira 
altmış kuruştur. Sartnamesi Ko. da görüliir. İsteklilerin kanuni vesikala. 
rile bC'raber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri (127) (6149) 

* * Adet 

498.000 Sarı Torok 
30.250 Takım madeni kapak ve köprüsü 
=-~ 

Yukarıda yazılı iki kalem malzemenin p~r.arlıkla eksiltm,..si 23 18/ 
939 Çarşaml-a günü saat 14.30 da Tophanede Levazım amirliği satmal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 267 lira 82 kuruştur. 
Şartname ve nilmıınesı kornisyorıda görülür. İsteklilerin kanı•ni ve>si. 
kalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (132) (6232) 

* * Adet 

24000 Ağız çenberi 
196000 Macunlu toruk 

96000 Köşebent 

Yukarıda yaztlı üç kalem ma1zemenin pazarlıkla eksi1tmec:;i 23/ 8/ 
939 Çarşamba günü sa.:ıt H de Tophanede amirlik satınalma k0misyo. 
nunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 962 lira 10 kuruştur. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda görü~üı. İsteklilerin kat'.i teminatlarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. (131) (6233) 

* * 20 adet yangın söndürme makinesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
23 - 8 - 939 ~arşumba günü saat 15 de Tophanede İst, Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kati tcminatlarile beraber belli saatte komisyona gelme. 
leri. "138,, "6271,, 

* * 861.300 sekiz yi.iz altmış bir bin üç yüz kilo saman alınacaktır. Kapalı 
znrfla eksiltmesi 4-9.939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede İstanbul 
lev:ızım amirliği satınalma Ko.da yap11acaktır. Tahmin bedeli on yedi 
bin iki yüz yirmi altı lira ilk teminatı bin iki yüz doksan bir lira dok
san beş kurustur. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesi
b 1arile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.-
na vermeleri: "136,, "6269,, 

* * 95 ton saman alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23 • 8 • 939 çarşamba 
günü saat 14.45 de tophanede amirlik satınalma Ko. da yapılacaktır. İs
teklilerin ka9 tcminatlarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri (150) 

(6458) 

* * 10,000 çıft Tire çorap eksiltmesine talip çıkmadığından tekrar açık 
eksiltmesi 28 - 8 • 939 pazartesi giinü saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
lewızım amirliği satınalma komisyonunda yap1lacaktı• · Tl\hmin bedeli 

fü~~o\\<fa '}[olule'6ifir: 1Stekİiler1n kanuni vesikalarile beraber belli sa. 
aite komisyona gelmeleri (152) (6484) 

* * Bir milyon iki yüz beş bin sekiz yüz yirmi kilo kuru otun pazarlık. 
la eksiltmesine talip çıkmadığından 25 • 8 • 939 Cuma günü saat 15.30 
da Tophanede Levazım amrliği satınalma komisyonunda tekrar pazar
lığı yapıiacaktır. Tahmin bedeli otuz yedi bin üç yüz seksen lira kırk iki 
kuruş ilk teminatı iki bin sekiz yüz üç lira elli üç kuruştur. İşbu kuru 
otun heyeti uınumiyesi bir müteahhide ihale edileceğj gibi Anadolu ci. 
heti ayrı ve Rumeli ciheti ayrı müteahhide ihale edilebilir. Şartnamesi 
Ko. da görülür isteklilerin kanuni vesikalarile beraber be1li saatte Ko. 
na gelmeleri. (153) (6485) 

ma komisyonunda şartnamesi her gün komisyonda görüebilir. İstekliler 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla ilk teminat makbuzları 
nı havi olan zarfı ihale saatınden bir saat evvel Sivasta Tümen Satına}. 
ma komisyonuna vermeleri. (312) (6531) 

* * 300 beygirlik dizel motoru grubu kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 17200 lira ilk teminatı 1290 liradır. Kapalı zarfla ek. 
siltm~si !J. l 0.939 Pazartesi günü saat 15 de vekalet satınalma Ko. da 
yapı~acaktır. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka. 
nunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve tek-
lif mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. Satınalma Ko. na vermeleri. (313) (6536) 

* * ilk 
Mevkii Cinsi Tahmin Ciatı Tutarı teminatı İhale tarih, saati 

Kilo Ku. Lira Lira Ku. 

İzmit Sığıreti 104000 25 26000 1950 00 7/9/ 939 s. 15 
Hst. " 6000 25 1500 112 50 

,, " 
Adapazar " 90000 25 22500 1687 50 " .. 
Bolu " 90000 25 22500 1687 50 " " 
Tuzla ,, 

23000 25 5750 431 25 
,, ,, 

Gebze ,, 
24000 25 6500 487 50 " 

., 
Merkez Sadeyağı 19500 96 18720 1405 00 12/ 9 / 939 lf 
Ada pazar " 15600 96 14975 1123 20 

,, 
" 

Bolu ,, 
15600 96 14975 1123 20 " .. 

Tuzla ,, 
6500 96 6240 468 00 

,, ,, 
Gebze ,, 

7800 96 7488 560 60 
,, 

" 
Yukarıda miktarı yazılı Sığır eti ve Sadeyağı kapalı zarfla ayrı :.ıy. 

n alınacaktır. Eksiltmeleri İzmitte Tümen Satınalma Ko. da hizalarında 
yazılı tarih ve saatlerde yapılacaktır. Şartnamesi her gün İstanbul, An. 
kara. Eskişehir Lv. amirlikleri ve İzmitte Tümen Satınalma Ko. da 
görülebilir. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edi. 
lebilir. Ve teminatları da nyr1 ayrı alınabilir. İsteklilerin belli gün ve 
ı:aatinden evvel ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı zarflarını fzmitte 
Tümen Satınalma komisyonuna vermeleri (315) 6534) 

* * Eskişehirde Askeri bir binanın elde mevcut planlar mucibince 
genişletilecektir. Keşif bedeli 74.426 lira 41 kuruş ilk teminatı 4987 
liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11.9-939 Pazartesi günü saat 15 de An. 
karada M. M. V. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname . pro. 
je ve resimleri 375 kuruşa Ankarada komisvonda alınabilir. Eksiltmeve 
girec-eklcı bir hafta evvel havn müsteşarlığı 6 - cı şubesine müracaatlA 
vesika almaları lazımdır. İsteklilerin kanunun 2, 3 _ cü maddelerinde 
yazıh vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını muayven ı;a. 

atten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri (303) (6546) 

(Devamı 11 inci sayfanın 1 inci sütununun altındadır) 
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Hastalığı Olanlarla Fazla Seker 

~:' A G A R A N ., 

Emmyetle 

kullanabileceğiniz 

1 

Sismanlıktan 
1 ' 

A z 
Şikayet Edenlere: 

K GLUTEN 
Müstahzarları 

piyasaya t;ıktı. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : KANZUK GLÜTEN EKMEGİ - KANZUK 

GLÜTEN GEVREGİ (Biscottes} - KANZUK GLÜTEN MAKARNASI KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESİ - KANZUK 

GLÜTEN PiRINCi - KANZUK GLÜTEN FiYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini İsteyiniz. 

Kanzuk Glüten Müstahzarları. 
l 

Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine 

Uygun ve Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

KAM.ZUK GLOTEN MOSTAHZARLARI 
Fazla Şişmanlığa istidadı Olanlar için En Mükemmel Reiim Müstahzarlarıdır. 

Vücudu Besler Fakat Şişmanhk Yapmaz. 
Umumi Depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi • Beyoğlu, ISTANBUL 

• • ' , • •• • • ·~ ,J. ot.o"'.. ...:r,• ~··· : , ""'#'..;;. ~ :j '."' "" ~ IZMiR. Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. ~ .. 
• 

SACLARA 

saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 1 
(Açık Eksiltme ilanı> 

Çatalca Kazası Malmüdürlüğünden: 

•ı----------.,ı lP . . . • ~ 

Güzel TURKIYE Cümhuriyeti · 1 - 5 eylıll 939 tarihine rnüsadif salı günü saat 14 de Çatalca Mal-
müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda (1364) lira (68) kuruş keşif 
bedelli Büyükçekmece hükfunet konağı tamiratı açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak mal
müdürlüğü dairesinde parasız verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat (113) yüz on üç liradır. 
4 - İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerin.den almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul Nafıa mü
dürlüğünden yazılmış ehliyet ve ticaret odası vesikasile e:elmeleri ilan 
olunur. 

FLiT 

~\ 5rlll..l§l2. 
JinPHIPrı 

FLiT 

daima 

İLE 
01.DÜllUNUZ 

ÖLOüRUR ' • 
," ...... 

Um~ml deposu · ı. ıc,..eptıt, 

~--~·-u 1111.nbut, Gııııa, Vor•oda Han 1 

Olmak 
• 
için 

Her şeyden evvel sıh. 

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bh· cil
de malik olmak lazımdır. 

KREM 

PERTEV 
Sizin de ciJdini.zi giize1. 

leştirir, guddelerini besli
yerek canlandırır. 

10 senelik bir tecrübe mahsulii olan KREM PERTEV tertip ve 1 
yapılış tarzındaki incelik dolayısıyle, tenin fazla yağlanma
sına mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır . .............................................. 

. 
İstanbul Defterdarlığından : 

7 - 9 • 939 Tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Istanbul 
defterdarlığındaki Milli emlak müdürlüğünde müteşekkil eksiltme ko
misyonu odasında 58750 lira 26 kuruş elli sekiz bin yedi yüz elli lira 
yirmi altı kuruş keşif bedelli Mercan maliye şubesi inşaatı kapalı zarf 
usulile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart
nameleri proje keşif hülasasile buna müteferriğ diğer evrak 293 kuruş 
bedel mukabilinde verilir. 

Muvakkat teminat dört bin yüz seksen sekiz liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az kırk bin liralık bu işe ben

~er iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
Istanbul vilayetinden eksiltme tarihinden itibaren sekiz gün· evvel alın~ 
mış ehliyet ve 939 senesine ait Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 7 • 9 - 939 Perşembe günü saat 14 de kadar Defterdarlık Mil_ 
11 Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlrğına vermeleri ve 
saat 15 de zarflar açılırken hazır bulunmaları (6223) 

# Nişantaşında: Eski Feyziye : : ·~ .... -~ .,,_ ' .. . . Beyoğlunda Baker mağaıalarında 
Başka hiçbir müessese, hali ha

zırda kız ve erkek mekteb taleb€
sine, genç bay ve bayanlara 
mahsus her boyda ve her zevke 
uygun kostümler, empermeabili
ze pardesüler, paltolar ve spor 
elbiseleri gibi zengin ve şık gi. 
yilecek eşya koleksiyonunu tak
dim edemez. Şartlar ve fiatlar 
her yerden müsait ve ucuzdur. 
Daima BAKER etiketini tercih 

yatllı 1 1$1K LiSESİ yat.sız 

1 Memleketimizin en eski hususi 

' için hergiin mektebe müracaat 

(Baş tarafı 1 O uncu sayfadadır.) 
Erzakın cinsi l\Iiktan Muhammen tutarı 

Kilo Lira 
İlk teminatı 

Lira Ku. 

Kız 

Erkel< 

İhale gün, saati 

Yulaf ve Arpa : 325,000 15,600 1462 50 28/8/939 10 
Yulaf Konya için 942,000 45,216 4239 " 11 

ediniz. 
___ , .... __________________ _ 

ZIRAA T BA KASI 

Ana Vatana kavusan 
1 

i HATAY da açtığ 

·~ 

şubeSivfe 

ISKENDER N. 
KIRIKHAN 

jl aianslarmrn her tüdü zirai ve ticari 
1 muamelelerle diğer banka hizmetlerİ!'lİ 

1 ifa etmek üzere faaliyete başladıklarmı 
l değerli müşterilerine ilan eder. 

IJ ~ . ' .• -·~ 1' ~ ~ 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme 
Orman Fakültesi Mübavaat Komisyonu 

Baıkanhğından: 
Adet Cinsi l\luhammen tutarı 

1 Odunda tazyik, inhinna cer, mukavemetlerini 
ölçmeğe mahsus makine. 

1 Sertlik tecrübesi Pres makinesi. 
1 Rakkaslı Çarpma makinesi. 

İstenilen evsaflarma göre) Yekun ....... . 
Muvakkat teminatı : 694 Liradır. 
İhale : 25/8/1939 Cuma günü saat : 15 de. 

7625 Li. 
675 
950 

,, 
.. 

9250 Li. 

1 - Büyükdere Bahceköyde bulunan Orman Fakültesi Enstitüleri 
için yukarıda müfredatları yazılı {3) kalem cihaz (KAPALI ZARF) 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme İstanbul Vilayeti Beyoğlu İstiklal caddesi Liseler Mu
hasebeciliği dairesinde yukarıda yazılı gün ve saatte toplanucak olan 
Fakülte Mübayaat Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun tari
fatı dahilinde ilk teminat tutan olan 1694) liranın mezkur Muhasipliğe 
yatırıldğına dair makbuzla yeni sene Ticaret Odası kayd vesikasını ve 
bu kanunda yazılı evsafı haiz olduklarına dair diğer evrakı mi1<:hitPlerı
le birlikte kapal teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermiş bulunmaları elzemdir. 

Sadeyağı 27,400 30,140 2825 69 25 " 14 
Sığır ve Keci eti Karaman 100,000 25.000 2343 28 " 15 
Sığır veya Keçi eti : ıçın 100,000 20,,000 1875 " 14 
Yukarıda cinsleri yazılı erzaklar Konyada Levazım amirliği sahnalma komisyonu tarafından pazarlıkla 

satın alınacaktır. İsteklilerin kanuni vesikaları ve tenıinatlarile belli gün ve saatlerde Konyada komisyon:ı 

, DHars.talaHrınOı aRksHamaOkRadUar NSlrlke-l 4 - Şartnameyi görmek ve istenilen cihazların evsaf ve mahivet1e-

I 
tini ve diğer hususatını öğrenmek 'isteyenler tatil günleri hariç Büyiik-
dere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesine müracaatları. (6041) 

ci V~ana Ot~I yanındaki ~uaven~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hanesinde tedavi eder. Telefon: 24131 

1 Sahibi ve Neşriyat Müdürü Ham Ltitfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Jnüracaatları. "300,, "6483,, NeSl'ivat T. L. S. Bao;;Tldıih ver TAN Matbanı5J 
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-v s-ergisinde GENERAL ELECTRIC pavyonunda 
.. ......., - '~ 

ve 100 binlerce seyirciyi: meraklandıran. 

ve hayrette bırakan 

1~40 Radyolarma ilave olunan ve Radyo 
tekni.ğinin en son icadı ve harikası bulunan 

(RUTUBET ODASI) Dır 

BİRLESf 1-< AMERİJ<ANIN MAMULATIDIR SATIŞ DEPOSU 

Ecnebi Memleketlere Talebe Gönderiliyor. 
Maden Tetkill ve Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 

1 - Mdenclikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsilde bu-
lunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe seçilecektir. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olması lazımdır: 
a - Türk olmak 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıh. 

bati tam olmak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır." 
c - Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış 

bulunmak , .. 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 deri yukan olmamak 
3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Nazari hesap 
b - Cebir 
c - Hendese 
d - Müsellesat 
e - Fizik 
f -Kimya 
g - Jeoloji 
i - Ecnebi bir dil · 
4 - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, kazananların 
ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsaba
kadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tesbit edilecek ve alakadar
lar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsabakaya iştirak et
miş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin bir mis
li kadar Devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu hususta mükel
lefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun 
için de mutber kefil göstereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve mühlet 
~unlardır: 

a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi; 4 Eylul 1939 
b - Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylıll 1939. 
c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 EylUl 1939 
7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mek-

tep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların tasdikli birer 
suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini: son müracaat tarihine ka
dar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri 
ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş ol~n günde öğleden evvel 
Bay Hasan Apartımanındaki. Enstitü Merkezinde bulunmaları ilan 
cılunur. 

0 3604., "5994 .. 

Beyoğlu istiklal Caddesi No. 28 Tel. 43849 

GENERAL ELEC TRIC MAGAZASJ 
·-·----------------===---=--

~------~-----------------·-----------------, 

~ı 1 1 1 
~--------------------·---------------------' 

BİOGENINE: Terkibinde bulunan demir, kinin, 

Kinkina gibi müştehi hülasaların qayet itin alı 

Gelen bir müstahzardır. 

arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 

bir Surette birleştirilmesinden husule 

BİOGENİNE: Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza nşıladıklan sıtma parazitlerini öldürür. Sıtma Parazit
leri, kanımızda hesap kaidelerinin haricinde kalan büyük ve şayam hayret bir derecede çoğalırlar. Bu korkun~ üreme ne
ticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan mahv ve harap olur ve Sıtma meydana gelir. 

BİOGENİNE: Kanı temizleyüp çoğaltır. Kırmızı kürecikleri arttırır. Adele ve sinirleri kuvvetlendirir. Iştihayı açar, Der
mansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürmek suretile şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek tesirli bir ilaçtır. 
Tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temın eder. ,_ 

Sıhhat Vekaletinin Resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

Nazarı Dikkatine : ilk 
teminat 

Muhammen 
bedeli 

-

* 

Avrupada büyük rağbet kazanan ve 
· subaylara çok yarayan 3 renkli 

DA 
Askı 

1 o 
fenerleri gelmittir. 

14,48 193,00 Kasımpaşada Bahariye caddesinde 3,15 metre 
yüzlü 19,30 metre murabbaı Belediye malı ar
sanın satışı. 

' 
Her yerde DAIMON pillerini ve ampullerini de ısrarla 

iateyiniz. DAlMON markasına dikkat ediniz. 

~----------------------------"' 

4,13 

Senelik 
kira 

55,00 Koca Mustafa paşada Sünbül efendi sokağında 
Belediye malı yol artığının ki~aya verilmesi. 

Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 

işler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 24 • 8 _ 939 Perşem

be günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt 

ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat 

, makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encü. 

mende bulunmaları. (6074) 


