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36 Sayfa 5 Kuruş 
Bu nüshada Vala Nurettinin 
gayet güzel yazılan; kadınlar 

için güzel modeller 

.anzigin Alr11anyaya ilhakı 
ıır gün meselesi halini aldı 
Örsler; Danzigte 4lman askerlerinin bulun-
uğunu dünkii nutkile bütün düngaga bildirdi 
arbe karşı 
lngiltere 

Almanya ve Italya Hariciye Nazırları ............... -... -.... ·-·· .... -.. 

Milli Şef 
}' 
~ -~ıın: A SIM US 

~ti. ıu)h cephc~i için
aı.n {a. .ve ltaly'l il ptıı

~ ngiltere Japo ya ile 
· ecek nıi? Tiyer.çin ha. 

Hitlerin reisliğinde toplanıyôrlar Trakya manevralarında 
bulunmak üzere 

Bugün şehrimize geliyor 

"aa den ıonra ik: memle. 
Iİ il\~ tehlike:i bir ıekil 
~· münasebetler bir 

'Grtü ~ir aibi olduğu halde 
t' t~ bir anlaşma saf. 

1 
ltetruyor. Hatta Tok. 
~n ~~ı haberler Ja. 
>'eın ln~ıl!z aleyhtarlığı. 
N.tet~at ile canlandı. 
et •• rıyor. Onun için bu 
~c:.ba açık bir husu. 
itle ~ girecek midir?,, 

'
11 hatıra geliyor. 

~-.narası bu defa yaz 
·. (" __ Verir iken İngiliz 

0 ~berlayn, hülri\. 
etııı ~ huaust l:i siya.setini 

~e lüzum gördü. Bazı 
~ sorulan suallere 

().; .. cevap verdi: 
.\ \Uniizdeki aylar zar. 
r Yrupada dah~ vahim 
t:'~kuagelebilir; bu 
u;;aıltereyi bir harbe 
. : ~un için bütün 

'" ~ı.zı Avrupada top. 
Cc:buruz. lngilterenin 

dt bolduğu gibi Uzak 
~ev azı taahhütlere gir. 

\iı b zuu bahsolabilir. Fa. 
Unu arzu etmiyoruz. 

( f)eıl(lmı r. 111rıtln ı 

Umumi kanaat; vaziyetin gittikçe kötüleştiği 
Paris, ı O (A.A.) - Excelsior biliyorum. Eğer harekete ceç- se, o zaman harekete geçeceğiz. 

gsızctesi, B. 1"örster'in dUn sa. mek haklarımızı is'at ettirecek Ben, şahııen bir anlaşmazlık Çl· 

bah Danzig tan:fre meydanın· ~·egA.ne çare olarak tecelli eder· kacağına inanmıyorum. Sulha 
ca birkaç gazete<;yye ve bu ara-
dn kendi muhabiri Andre Guer· 
lıer"e verdiği beyanatı neşret

mektedlr. 
B. Förster, demiştir ki: 
FUJ.ruimle yaptığım göruş. 

m clerin neticesini size bildire
cek de ğillm. Sürprizi, yarın ak· 
şama, Lancenmarckt'da ıöyll

yer:eğlm nutka saklayınız. Al
maoyaya iltlhakımı2'tn en çabuk 
bir :.:urette vuka gelmesi, bugUn 
her zamandan daha ziyade el
zemdir. BWrlt&~ cll••P lat.emiyo
ruz. Fakat Fransa Te Jnrtıtere
n!n. Polonyaya. yaptıkları mü· 

zaheretlc, harbin çıkmasına ça
lışmalarını kabul edemeyiz. 

Bu arada, Excelsior'un husu
si muhabiri, B. Försterden "ne 
zaman?" diye sormuş, B. Förs
tcr de şöyle devam etmiştir: 

Yakında, çok yakında. Yalnız 
bir şeyin ehemmiyeti vardır;, 

Alman malı olan Danzig, anava. 
tana iltihak etmelidir. Yarın 

söyliycceğim nutukta, talepleri
mizin haklt olduğunu bUtuıı 

dtinyaya isbat edeceğim. Bizim 
bu hitabımızın reddedileceğini 

,. 
Merhum Ubeydullah Efendinin 

neşredilmemiş yazılan 
t .. 

"\; . 
t _)ini lı:aph on beş, yJrml yap· 

raklık bir defter. Üstüne buraya ya
zısının folografisini koyduğumuz 

bir etiket yapıştırılmış: (Mehmet 
Ubeydullah imıası . .bir mukaddime, 

lhte 7aa~ır.) 
Delteri Ubeydullah Efendinin el 

yazısı bir melin doldunıyor. Billa
hi arap harflerle yazılmıştır. On 
beş sayfa kadarı mürcl.:kepli, son
raları kur~un kalemi ... 

~fiinihte, fakat ne vnlnt yazılmış? 
Bir tarih yok; fakat tıırilu~ ıleHilel 

edecek satırlar buluyoruz. Jşıe bir 
ibare: 

"İçinden henüz cıktıJımız/ha:rır, hAIA ~ıkamadıfımız, daha 
doğrusu insanların akılları başlarına yAr olmadıkça hiç çıkamıya
cajımız harb-i cihan~ümul benim daYamın en bfiyük delilidir." 

Defll!rin sonlarında Şerit "J:lüseyin Paşanın hareketiyle biiyük 
harpte uğradıfımız hayal sukutunun kıriııılıl.:ları görülüyor. Emir 
Fayı;alın nutuklarından tercümeler yapmı,. 

l~irdeki yahudiler 
~elldilerini Köstenceye götü· 
Cek kaptana hücum ettiler

1 

Rıı ilıarelt-r bize ılerterin yalnız ya7.ıldığı tarihi !anılmış olmak
la kalmıyor, Ubeydullah Efendinin itinde bunaldığı yei~ 11ünle
rinde, hangi iimit ile lıeslendijini hatırlatıyor. Burada defteri ilham 
eden hislerle, halıralarla karşılaşıyoruz. (Mukaddime) nin (netice)· 
sini anlamakla güçlük çekmiyoruz. 

~lııkaddeıı sancağın sarılıp kılıfına konulduğu ve asil ve ezeli 
sarYelİy)c kaybedİlmİ, bir harJıİn İSlİkbaJimizi karanJıklarıı gümdfi. 
ğii Jıuhr:ın günlerinde İslama bağlanmış bir mü'min yanıklığı ile • çırpınıyor; (düştiiğiimiiz yerdt-n kalkacaAız) diişiincesiyle kendi di-
lini anlıyanlara son bir Hrn7. veya Hk bir lcnYir lrşebblisiindedlr. 

(Ben, diyor; akıl ,.e hikmet nazarında yani ilmen hak olıırak sa
hil olarak şeyi hak, hatıl oldıığıı sabit olacak şeyi batıl ol:ırak kabul 
etmeyi din aıldecler \"e ancak o zaman hakkiyle müslilman olduğuma 
kail olıırum.) (YaZtsı 6 ıncıda) 

ahiliye Vekili lstanbul 
~ .. Pl~nını tetkik etti 
'ıl.l.kllnıet, şehrin imarına 

Q"1.i gardım vaadedigor 

Uberdullah Erendi din birlilinden fikir hlrlill aniıyan bir mO
calıit idi Ye fikir birliğini yaymak suretiyle ull islam hirli#ini kuv· 
Ycllenı..lirıneı.: isliyorılu. Onca asıl medeniyet ile asıl din müteradif 
idi. nöyle ııııl:ırnıyanları müslüman sayınayorclu. 

İli.: bakışla bir köy camii kürsüsünde bir sorta vaiz sesi Yeren sa
tırlar üzerinde ılurdıığumuz zaman onun dilt'ğince (haL:J.:iylc müs. 
!üman) olarak nelt-r ıliişündüğünü aıılıyalıiliyonız. 

Akifin (Medl'niyet denilen tek dişi kalmış cana,·ar) mısraı bizim 
i~likl:tl ıııarşımı7.da olmakla beraber, krJimelcrin sadece yiizündc do
laşanlar Yrra hiiylc mısraların geri fikirlere kuvnt YererrAinı..len en
dişeye kapılanlar, im yiizılen şairi a7. lıırpalarııanıışlarclır. niz Clıey
dııllah Efenıliııin hu yazm içinden huna benzer iradrleri, onun na
sıl "..\. nupalı hir kafa" sı oldujumı bildiiiıniz ve miid:ıf:ın elliği de 
zııll"n ondan ha5Jrn lıir şey olmadıjlına inandığımız için olduğu gibi 
bırakıyorm:. • 

(Bir ınııkaddirnc) lıelki birfıasbilıal, bir krndi kendiyle konuş
madır. O rnkıı bu satırların neşri bir gün 'Vlıeydullalıın h:ıyalıııı :ra
nıcak lrlehhii crhalıma hizmet olıır. 

Yıılıııl, (llir ıııııkııdıliıııe), Ye Dt'~rrrfilmrk iizrrc lıaıırl ıııınıış hir 
ri~:ıleııiıı haşıtlır \ ' C krııdi~iııe hitap elliAi :ileıııi kendi ııı:ıh:ıdına rıı 
çabuk getirecek lılr ~·ul, hir dil ihtiyar etmek talıiiılir. llunu da hir 
(l:ırih) ol:ırak okuruz. 

X:ıkil ııslın:ı sııdıklır. 

Y:ılııız :ır:ııl :ı sır~·<'n iıvel Ye lı:ıılisll"rin nr drıııt-k olılıı)iıınıı ııııl :ı 
nıııkla kolal lık \'rrnıek i~·in Ömer Jhza Duğrııl'un Kur'an lerc iiıııcsin· 
ıleıı ııollar İIH\'e rllik. 

llrr lı11ldr lıir.i ıııii ~ liirn:ııı \ ' C iıı s~n olıırak J.orıııııak i\lrnıı lııı 
.hdınlı Fıml TiirJ,;ii öliııııiiııiirı fııı ikirıri 3 ılıli:ıniimii ııiiıııiı;tl,., hıı 
yazılar .k!!nılisıııi ha~ ırla annıR~a fınat Yt'rl!ceJ..fir dne sedniyorıız r \ c mukaddimenin ıııukaddımesinden sonra" okuyucularımıza defte-

merkezindedir 
inanıyorum. Fakat bunun Jçln 
demokrasiler de hUsnU niyet 
güstcrmelldirler. 

"..BUHRANI MUCİZE 
HALLEDEBİLİR!,. 

Vaşington, 10 (A.A.) - Po· 
lonyanın Amerika Birlel)lk Dev
letleri nezdindeld bUyUk elçisi 

Potoeekl, hari~iye nezaretinde 
nazır mua,·Jnl Sumer Vellesi zi. 
yaretten çıktıktan sonra, ga· 
zetecllere şu beyanatta bulun. 
muştur: -· 

Danzfg meselesinin A.vrupll>' 
da I?eydana çıkardığı bugUn -

Reisicumhur İsmet lnönU 
ve Bayan lnönU refakatlc
rinde'Harlclyc Vekili ŞUkrU 
Sarncoğlu olduğu h alde dUu 
akşam saat !!1.(0 da lıusust 
trenle '.Ankaradan hareket 
buyurmuşlar ve istasyonda 
Başveıfil Dr. R efik Saydam, 
Genel Kurmay Başkam Mn· 
reşal Fevzi Çakmak, Ankn
rada bulunan '' ektllcrle, me
buslar, YCkAletler ileri ge
Ienlerl, Ankara. Yali vekili, 
merkez kumandanı ve emni
yet direktörü tarafından 

uğurlanmışlardır. 

Kalabalık bir halk kUtlc· 
ısi)ılllll Şefimizi heyecanla 
lkışlamıştır. 
BugUn 1stanbulu şeref. 

lendfrecek olan lsmet lnö- ' nUnUn manevraları takip 1 
etmek üzere Trakya.ya git- 1 

..::!~!::~ .. ?.~.~~-~-~-~~.ı:?.:~::._ .. ı 
Casus Bulgarlar hakkmda 

lzmir mahkemesinin 
kararı temyizce nakzedildi 

1zm.ir, (Hususi) - Bundan iki 
ay evvel casusluktan mabkUm 
olan Bulgar casusları hakkında. 
ki karan temyiz mahkemesi•l:>oz 
muştur. 

Nakze sebep olarak, casusların 
suçları sabit olduğuna. göre ce. 
zalarımn daha ağır olması icap 
etiği gösterilmektedir. ,.. 

Büyük Trakya· manev· 
ramızın programı 

Manevra Kumandanı Orgeneral 
Fahrettin Altay gazetemize 

beyanatta bulundu 

l ;! rin iclnl sunma)a ba~lıyoruz. 

:~ııc ı·ck·. -· 1 ~ Yazıyı üçüncü sayfamızda okuyunuz • . .. .. 
l>ı~tcıkQ tlı F~il.; Ô;:tra7;, tJaliLut/i Kıraarla beraber lstaııbu -

1 
~ \. ., Jt 1Manc11m kumanaanı orgeneral Fa1ırcttin Altay ve aiğer h..,mıan. 

el JJlanını tetkik odcı:kcn (Yazı151 ikinci sa.hifemiuiedir · ,,..,,..,..,,..,..,,.,,..,,..,..,,.. __ rvv'\A.l'\A.l~"""'-~ıAl'<JV\~AA,..,,.,fV!,,..-~ dnnlar programı tetkik ediyorlar (Yamı üçüncü sahifCde) 
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işaretler 1 

Alman siyaseti 
ve harbin mesu

liyeti korkusu 
D EYLİ Ekspres gazetesi 

Almanyada kuman-
danlar arasında ihtilaflar bu
lunduğunu, bu anla§mamazlık 
mevzuunun Almanyanuı sü. 
ratle bir zafere kavuıup kavuş. 
mayacağı te§ki) ettiğini yaz
maktadır. Filhakika Almanya. 
da günün en mühim meselele
rinden birini bu askeri spekü
lasyon teşkil etse gerektir. 

Mihver devletleı; bu kadar 
silihland1ktan, bilhassa mihve
rin mesul şahsiyetleri zaman 
zaman ani zaferlerden, kısa sü
recek harplerden bahsettikten 
sonra zaferin ne suretle elde 
edileceğini dü~ünmek gayet 
tabii görülmelidir. 

Askeri, siyasi, iktısadi, çoğ
rafi sebepler Almanya ve ltal. 
ya için bir harp mukarrer ise 
bu harbin süratle nihayetlen. 
mesi ıartiyle bir muvaff akiyet 
ihtimalini kaydetmektedir. 

Almanya büyük harpte bu. 
nun tecrübesini yapb. ilk ham. 
lede tuk ve garp cephelerinde 
muvaffakiyet kazandı. Nerede 
ise h·.1 bin ani bir surette niha. 
yet hula cağını düt ünen1er bile 
ol :!u. Fakat vaziyet daima bu 
ü:n:Ji ve neıeli halini muhafa. 
~3 etmedi. Taarruzlar durdu, 
harp bir mukavemet muhare
besi halini aldı. Ve nihayet a. 
çık denizleri, büyük erzak de. 
polarını, büyük ihtiyat kuvvet. 
lerini elinde bulunduran taraf 
Almanyayı yıprand~ak sure. 
tiyle nihai zaferi elde etti. 

Almanyanm ve ltalyanm 
ham mıı.ddedeki, gıda stoklan, 
ihtiyat kuvvetleri, kartı tarafın 
ham maddeleri, gıda stoklan, 
ihtiyat kuvvetleri ile mukayese 
edilemiyecek bir halde<Iir. --n-u. 
nun icin harbin derhal bir mu. 
kave~et ve yıprandırma harbi 
haline konulacağında hiç §ÜP
he yoklur. 

Mihverin davası bu muka. 
vemeti süratle yıkmak, harap 
etmek ve kolayca zafer kazan. 
maktır. 

Vaziyet 914 te de aynı idi. 
Yalnız bir farkla. 914 te AI. 
manya galip bir harbin kahra. 
manı sıfatiyle elli sene hazır. 
lanmıştı ve kendisine yardmı 
edebilecek müttefiklere ma. 
likti. ıBu:r:in ne galiptir, ne de 
kendisine yarclım edecek müt. 
tefiklcrc maliktir. 

Fakat denecek ki, Avustur. 
yanın iıgali, Südetlerin ilhakı, 
Çekoslovalcyanm zapb, birer 

Gelecek çarşamba 
biralar ucuzhyor 
Bira fiyatlanncioki tenzilat 

t 6 Ağustos sabah:ndan itiba. 
ren tatbike başlanacaktır. 

Her taraf ta bir şi e bira 1 6 
kuruşa satılacaktır. Bira satan. 
!ar 1 5 Ağustos ak§amı ellerin
de bulunan eski fiyattaki bira. 
lann miktarını beyanname ile 
inhisarlar idaresine bildirecek
lerdir. ldare de aradaki farkı 
bayilere ödeyecektir. 

Yalnız bir cihet şimdiden 
her tarafta bir tereddüt uyan
dırmaktadır. Bir şişe bira yarı 
yarıya ucuzlarken &caba bira. 
haneler, gazinolar ve diğer ev. 
lence yerlerinde sat1lan biralar
da da tenzilat yapılacak mıdır,. 
Yoksa bu yerler '8hipleri yine 
istedikleri fiyatlarda bira sat. 
makta devam edec~kler midir? 

Belediye iktısat müdürlü. 
ğünde henüz bir hareket olma. 
ması her taraf ta bn tenzilattan 
istifade edememek korkusu 
vardır. 

Az vakit kalmış o1masına 
rağmen belediye iktısat müdür
lüğünün bu yolda derhal ted
birler alması beklenmektedir. 

lngiltereye yeniden 
'Ismarlanacak vapurlar 
Denizyolları için lngiltereye 

yaptırılacak 11 büyük vapur
dan başka yine lngiltert;ye iki 
veya üç tane de lstanbul l[ma
nında işlemek üzere Akay tipi 
vapur inşa ettirilmesi kararlaş
mıştır. 

Bu vapurlar Almanyaya 
yaptırılan Ülev ve Sunat bü. 
yüklüğünde o1acak ve gelecek 
yaza kadar limanımıza gelecek. 
lerdir. Adalar hattında itlctil. 
rneleri tasavvur edilmektedir. 

-0-

Almanyaya sahlan 
Türk yapağılan 

Dün yapağı piyasası çok ha. 
raretli geçmiştir. 
Yalnız Alma.nyaya 53 kuru§ . 

tan 150 bin kilo satılmıştır. Rus 
ya da yapağı taleplerinde bulun 
mağa başlamı§tır. 

-<>-
Bir Alman fabrikatörü 

ihracatçılarımızla 
konuşuyor 

Yakın Şarkta tetkikler yap. 
makta olan bir Alman fabrika -
törü, dün şehrimiw gelmi.stir. 
Piyasa üzerinde tetkikler yap_ 
makta ve bilhassa Almanya ile 
temas eden ıhracatçılarımızla 

tanışmaktadır. 

ani zafer değil midir? Bu itle. bir safhaya geldiğini anladık
rin vukuu c,,naamda kuman. tan sonra latalnnnı harekete 
danlar nasıl bir haleti ruhiye geçiriyor. Ve böylece kansız 
içinde id!ler? Bu haleti ruhiye zaferler kazanıyordu. 
yarın da aynı tekilde tezahür- Hitlerin sürprizleri böylece 
ler gösterebilir. birer, birer tahakkuk etti. 

Bu noktada hesabn katılma. Alman siyasi makamlariyle 
sı icabeden esaslan unutma. ordu mekanizması arasındaki 
mak lamnda: ihtilaf ve birletme böylece lbu 

1 - Şimdiye kadar yapılan şartlar içinde vukua geliyordu. 
hareketler, hakikatte bir askeri Bugün artık blöf devri niha. 
faaliyet değildir. Birer siyasi yete mniş bulunuyor. 
ci.:retten ibarettir. Blöf devrini ~er aynı haleti 

11 - Her siyasi cürete ta. ruhiye devam edecek olursa 
kaddüm eden günlerde kuman. harp devrinin takip etmesini 
da heyeti ile Hitler arumda ih. zaruri gönnelidir. Bu devirde 
tiliif noktalan zuhur ebnittir. de ordu ile siyaset makamları 
Kumanda heyeti hesaba, Hit1er arasında harbin süratle bitirilip 
sadece siy,llsİ faaliyete iatinat bitirilmiyeceği bir ihtilaf mev
elmitlir. zuu halini alacaktır. Yani me-

lli - HitJer kumanda heyet. sele daha vazih tekli ile müta. 
leri.r.i daima airprizlerle karp. lea edilecek olursa muharebe. 
lanu9br. Çünkü ordu mekaniz. nin zaruri kıJclığı reel prtlar 
maaı ciddi, kati ve vazih he- Alman siyasi makamlarmm 
saplara göre hareketini tanzim emelleri önüne cicldi bir engel 
etmeği m~ vazife telikk! gibi çıkmaktadtr. Çünkü harbi 
ederken Hitler sadece kendi is- bizzat yapacaklar yüzdeyüz 
tilıbarat ku+91€tine süvenerek muhakkak olan bir mağlubiye. 
Awap~ devletlerinin harekete te vasıta olmak istememekte. 
geçip g~klerini öğreni. dirler. 
yor, hare1iete geçilemiyecek SADRI ERTEM 

Ortamektep öğretmenlerinin 
ders saatleri değişiyor 

Mecburi saatler artacak 
Orta tedrisat öğretmenleri

nin ders saatleri üzerinde Maa. 
rif Vekilliği tetkikler yapmak
tadır. Orta okullarda öğretme-
nin haftada okutm;:k mecburi
yetinde olduğu derst saati mik. 
tarı 18, lisede de 15 saattir. 
Bu saatten fazla olarak okut
tuğu derslere ayrı iicrct almak. 
tadır. 

Öğretmen Ücretli olan ders 
saatinden başka ücretle ancak 
ortalarda 6, liselerde 8 saat 
ders alabilecektir. Bu suretle 

bir öğretmen haf tada yirmi 
lört saatten fazla ders okuta. 
mıyacaktır. 

Geçen ıenedenbcri tatbik e. 
:lilmekte olan bu usul bu sene 
daha geniş mikyasta tatbik e
dilecek muhakkak surette, öğ. 
retmene bu mik~ardan fazla 
·lcrs verilmiyecektir. 

Öğretmenler mecburi olarak 
okutacağı ders saııti bugünden 
fazla olacaktır. Yeni miktar 
:-t·Hkmda tesbit edilerek alaka
darlara bildirilecektir. 

Dahiliye Vekili lstanbul 
planını tetkik etti 

Toprak of ıs~nden 
19 memur açıkta 

Gümrük ve inh: 
lar Vekıhnın tam. 

Almanyadan manifatura 
Si getiren tüccarlar SOll 
manlarda Almanların yünlU 
pamuklu bütün kumaşları 
olarak imal etmeleri yU...n""·-u•~ 

Toprak mahsulleri ofisinin gümrükler de müşkül vısl· 
yeni kadrosu dün alakadarlara düşmüşlerdir. 
tebliğ edilmiıtir. : GUmrUkler idaresi sun! 

Kadro ile 19 memur açıkta mqları yilnlU ve pamuklu ~ 
sa, ipekli addediyor ve ona 

kalmıştır. Bunların Anadolu re yüksek gümrük alıyordU 
teı7kilatına tayinlerine çalıııla- 'Bundan başka kum~ıarı 
ca\tır. olarak gönderen fabrikalst 

Bir müddettenberi ofie mü- ğundan tüccarlar bu vUfyt 
dlirl ·.iğünü vekaleten yapmakta bizar olarak gümrüklere 
olan Nuri Orak bu vazifeye a- rının halis olduğunu bildif1 

'8leten tayin edilmi§tir. !ar, fakat kuma~!a.r gUJl1 
muayene edilerek suni çıJctl 

·ık t d ; t •• f t sonra da yanlış beyanatta~ 1 e r s 1 mu e - lunduklan dolayı sile ayrıca 
tişlerinin kadrosu ~~~ına da mahkUın edili 

Tüccarlar, geçenlerde şel1 
Maarif vekilliği yeni ders yı. 

ıı vilayet ilk tedrisat müfettişle .. 
rinin kadrolarını hazırlamağa 
başlamıştır. 

İstanbul vilayeti emrine yeni -
den 4 müfettiş daha verilecek. 
tir. 

Bu yıl vilayet müfettişleri ara. 
smda d:ı bazı becayişler yapıla. 

ze gelen gümrük ve inhi 
vekili Raif Karadenize de bCI 
7.iyetten bahsetmişlerdi. JJtl 
halledeceğini söyliyen vekil• 
gUmrüklere bir tamim göııdt 
mi§ ve gerek şimdiye ~ 
gümrüklerde kaimış ve ~ 
şimdiden sonra gUmrilğe K9 
bu şekil mallar için tUc ... ,,.__.. 

caktır. 

Hükumet, şehrin imarına . 0 
.... 

azami yardım vaadediyor Yusuf Zıya Onışın 

dan ceı.a. alınmamasını bild 
tir. 

---.o·---

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dün sabah helediyeye gelmiş 
ve Vali ile birlikte heyeti fenni
ye müdürlüğüne gitmiştir. 

len izahatı dinledim. Hükumet yeni vaziyeti 
Istanbul belediyesine bu husus. 
U\ azami yardım yapacaktır. 
Belediyelere almacak yeni va. 
ridat menbaları üzerine çalışı. 
yoruz. Büyük Millet Meclisi 
bunu bizden esirgemiyecektir. 
Biz, teknisiyenlerin yapılmak 
lüzumunu gösterdikleri şeyler 

T. H. K. 
kır 

Heyeti fenniye müdürlüğün
de; belediye reis muavini Ri. 
fat, heyeti fenniye müdürü, i. 
r.1::ır müdüriiniin iştirakiyle ya. 
pı]an bir toplantıda lstanbulun 
1 5 senelik imar planı hakkında 
görüşülmüş, hazırlanan ml\. 
ketler ve haritalar üzerine Bay 
Vekile izahat verilmiştir. 

Bay Vekil bundan sonra ga,. 
zetecilerle de temas ederek bu 
mesele etrafında kendilerine 
ıu beyanatta bulunmuştur: 

•• - lstanbulun on beş se
nelik imar plfını ü;r.erinde veri. 

yapmak istiyoruz. 

Yalnız bu nevi büvük imar 
hareketlerinde ileride bizi ten. 
kide vasıta olacak hatalar 
yapmaktan korkarız. Bu hu
su~ta çok titiz davranıyoruz!,. 

Vilayet her biri beş senelik 
olmak üzere üç yol planı hazır-
1.·.mıştır; bu planlara göre in§a
nla başlanacaktır. 

Almanyada yapılan vapurlar 
Görülen muvazenesizliğini gider

mek üzere gelmeleri gecikiyor 
Almanya.da inşa edilmi§ olan 

5300 tonluk Doğu vapurunda gö .. 
rülen muvazenesizlik yine 5300 
tonluk olan Egemen ve lçdcniz 
isimlerindeki vapurlarda da bu -
lunmuştur. 

Yapılan tetkikler bu neticeyi 
verdikten sonra bu vapurların 

da Doğu gibi tndilata tabi tu _ 
tulmalan ve içlerine 400 . 500 
ton kadar safra konmaları 11.i. 
zumlu görülmüştür. 

Bu yüzden vapurların limanı. 
mıza gelmeleri bir kaç ay geçi. 
kecektir. 

ilkokul öğretınen
lerinin maaşları 

Yeni bareme göre tesbit 
edilmeğe başlandı 

İlkokul öğretmenlerinin maaş 
derecelerini yeuı bareme göre 
tesbit etmek ü1.ere vilayetle ma. 
arü müdürlüğti arnsındn temas .. 
!ara başlanmış bulunmaktadır. 

Bugünkü vaziyette ilk tedrisat 
öğretmenlerinin maaeları yirmi 
liradan başlaması ve halen 16 
ve 17,S lira asii maa'5 ü1.crinden 
maaşlarını alanların dereceleri 
yirmiye çıkarılması icap etmek. 
tedir. 

Fakat vilayet idarei hususiye • 
sinde bütün küçük derecelerdeki 
öğretmenleri matlup olan 20 li. 
ralık yüksek dereceye çıkartmak 
mümkün görülmemektedir. 

Öğrendiğimize göre. 16 ve 17,5 
lira derecelerde olan öW'ctmen . 
ler haklan müktesep olmak tize .. 
l"e yeni haremde 15 inci dere -

Maarif Vekili 
Belediye reisi 

ile görüştü 
:Maarif vekili Hasan Ali Yücel 

şehrimizdeki tetkiklerine devam 
etmektedir. Bay Vekil, dUn öğ. 
leye kadar evinde istirahat et . 
miş, öğleden sonra da belediye -
ye gelerek vali Lütfi I\:ırdarla 

görüşmü§tÜr. 

Vekil, bugün ilk tedrisat u. 
mum müdürile birlikte lzinire 
giderek, Izmir köy öğretmen o. 
kullarını teftiş edecektir. 

ceden maaş almaları muhtemel. 
dir. 

Yakında ağrrceza mahkeme
sinde duru§masına ba§lnna. 
cak Satye yolsuzluğu maznun-
1<.ırından mevkuf bulunan Yu. 
suf Ziya Öniş sorğu hakimliği 
tarahndan ikinci defa redde 
uğrayan tahliye talebini bu de. 
fc. dördüncü asliy~ ceza mah
kemeıi riyasetine venni§, fakat 
nli\hkeme İ§in ağırcezaya inti
kali dolayısiyle oraya gönderil. 
me:;İne karar vermi§tir. 

Tahliye talebi istidası ağırce. 
:za mahkemesinin işlerine ba. 
kan asliye ikinci ceza mahke. 
mesine verilecektir. Mahkeme 
bı..ı husustaki kararını bugün 
bildirecek tir. 

Yolsuzluk muhakemesinin 
günü heni.iz tesbit edilmemi~
tir. Muhakemenin, önümüzde. 
ki hafta başlaması muhtemel. 
eli I 

r. 
---o---

Öğretmenler 
kampına dair 

Dikkati celbetmek 
istediğimiz bir nokta 
Öğretmenlere yaz aylarında 

iyi vakit geçirtme!<, aynı za. 
manda yorulan dimnğlarını 
din1endirmek imkanlarını ver
mek iizere birka:; y;ldanheri 
Heybeliadada yaz mevsiminde 
öğretmenler kampı kurulmak
tadır. 

Şüphesiz, kamp hayatı ve 
kamp açılması hareketı, takdir. 
le karşılanacak bir teşebbüstür. 
Bugün burada karnp hayatın
dan bahsetmek istemiyoruz. 
B:zim üzerinde duracağımız 
::ıokta; kampların idare işlerin
de vazife alan id :ırecilerin bu 
vazifeye layıkiyle alak.1 göster. 
melerinin teminidir. 

Knmp hayatını yazmak üze

Memleket müdafaasına 
eden (Türk hava kururııııl 
bir menfaat temin eylem~ 
sadile T. H. K. Alemdar fO 
yarın akşam içın Suadi~-t 
gazinosunda bi.r balo. tcrtıP 
mişti~ • 

Mükemmel ~ir milli nıusı 
yeti ile birlikte fevkalade bl; 
takımmın iştirak edceee· 
kır balosu milli oyunlar, ~ . 
oyunları, muhtelif dans IJl f. 
kaları ve diğer zevkli d ~ 
!erle tanzim edılmi§tir. ~ 'ııııe 

Bu güzel eğlenceye be 
iştirakini temin için elbise 
best tutulmuştur. 

Mektep 
0

kitapla~ 
2 5 Eylüle kad~ 

hazır 

zırlıklarile meşgul olmak 
şehrimize gelen maarif ve• 
neşriyat direktörü Bay ,.1:ı 
~it, Devlet matbaasında çV' 
!arına ba.5lamıştır. ,; 

Neşriyat direktöril, ıc~-
görlişen bir muharririJlljfl! 
yıl kitapların muhakkak 111 
okulların başladığı 25 eylill~ 
dar yetiştirilmesi için Oe"1'e 
bansı hummalı bir surett 
lışmaktadır. 

İlk okulların tarih, g . ı 
aritmetik kitapları kısa bit 
manda tamamlanacaktır. 

--o- ~ 
Bu sabah top atıtl' 

yapılacak " 
Bu sabah saat dokuzd9Il 

re kadar Zeytinburnu fi\ 
smdan denize doğru top ' 
yapılacaktır. 

1 Bu sebeple deniz va.sıt• 
bir tehlikeye mahal bırak 
için eahilden pek açık ge( 
bildirilmektedir. 

-e sureti mahsuıada gönderdi. ı----.----~~ 
~imiz bir muharririmiz kampta ~ 
:lört buçuk saat oturduğu halde 
''amp idarecileriyle tem~ et. ~ 
mek, kamp hakkında izahat al. 
ınak için kendisine rehber ola. ~ 
:a~ ~ir kimseye tesadüf edeme. 

1 
----:--

mıştir. . 
Kamp direktörlerinin iti bu

lunabilir; fakat yerinde herhal. 
de bir vekilin bıraknması ge. 
•ektir. Kampta boıluk zama. 
l'W'":. mesul olacak idareci ola
rak acaba kimi göstermek 

C:tineş 

ôtle 
ikindi 
>k~am 
Yatsı 

lmsat 

r rr 
12 l! 
IH 1 
rn ı 

20 fi 
:ı 1 

.ııın 
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:>M 
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u - , - !!'::.:~A~;"'~di'"· ramızın programı ıK···u···r···u···m·····-··Y···a···g:·m·····u-·r··-,a·-·r .. ı 
haı ç 8fkı zilleyha nişes. lsllm bir eemıı.i tabln iken ce saat 1 i 45 dakika M saniye 

'tu.~et, -:- gamem çü töh. Akvamı İslamiye nasıl oluyor geçe şiddetlice bir zelzele kayde. K d o 
1 . devıdeder bazir!) da kara. karanlık içinde Y&§Jyor. dilmiştir. Yapılan hesaplara gö. Manevra uman anı rgenera 

1
1 

derd, hemderdim ol. la.rmış gibi iki taraflarını gör. re, bunuıt da merkezi rasathane. 
lofllllllWQıı..Uçhı_, • ZUleyhanın aşk.ı mekten ~ciz bulunuyorlar; çıldı - den 125 kilometre mesafede bu. 

~Cib~'. gönlümde gizli rıyorum. lunan ve iki haftadanberi faali - Fahrettı·n Altay gazetemı·ze '11e' l'.'reğimi yakar du. (O makiler ki dertJa içredir tte olan tezelzül mıntakasın 

~~lı~U:..,"'; ... ~ıi::~ "di;:,ıı;,.ı;m;:;/.den ve gece, ~:.ıır. Ankarada b anatta bulundu 

Geçenlerde Beıiktqm ku. 
rum yağmurlan yüzünden çek. 

1 tiklerini anlatmağa çalıpnlf ve 
resmi vazife sahiplerinin ilim. 
metlerini İltemiıtim. 

be 
0
. atak sımmı ifşa eL gündüz meslüb.üv.gufrr bir hal • ey 

Mık~ 't'Ül,va ediyor. İşte bu de serseri ve peri§an eyliyen Ankara, 10 (A.A.) afü b~u~ 
Usutun töhmeti gibi "bunlar neye böyle oluyor,. ve nehrimizde l,SO da h ır ze • önümüzdeki salı gUnü birinci 

~a dillerde dolaşı. ''niçün bütün insanlar MUslU. zele hissedilmiştir. Saat 1•40 da ordunun Trakyada yapacağı bU. 
' man olmuyorlar?,, meseleleridir. Inönünde ve lzmitte hafif birer yük manevraların bUtUn hazır. 
·ı::~~u dertten iflal: ol. Evet, bence bir şüphe yok ki zelzele olmUftur. Ha.sar yoktur. lıkları tamamlanmıo bulunmak. 

ı;f'll"- ltı "CI'd beni öldUrecek, bütün cihan Müslüman olacak İnegölde tadır. 
b\ı~~a .. götürecektir. Ve ve şeriat.ı ~arra.y.ı Ahmediye, ka İnegöl, lO (A.A.) _ BugUn Manevra kumandanı"'ve ~are. 

ıı.tfl~ ... - n l'üşva edecektir. nunu beşerıyet ve saltanatı Mu. b ada biri kırk geçe giddetli bir kat müdürü birinci ordu mUf et -
. Itı~k. Ben rüsvalığa ra. hammediye hakimi alem olacak. ze~:.ele olmuştur. Hasar yoktur. tişi orgeneral Fahrettin Altay, 

iç· 0Inıayı hiç istemem. tır. manevra kumandan muavinliği -
erıltt aksayı emel, naza. Zaten akıl bunu iktiza ettik. Meccani talebeler ni yapaca.k genel kurmay ikinci 'k bUyUk saadet, bu derd ten başka, bu bapta teP§iratı ma. başkanı orgene::-al Asım GUndUz 

:ı...ııı•._ h~e ~? büyük şeref, bu neviye de vardır. Hazreti Pey. ve manevra kuma.ndanlığı genel 
OlıtıaJc ırı.u gamile rüsvay.ı gamberden (Kiffei beni ldem Maarif Vekaleti bu hu- kurmay reisi general Zeki ile 
8ö ~ır. Liil8.heillfill&h demeden yani ıuıta bir tamim ne!retti birlikte bu 88.bah Harbiyedeki ıle11nıi ha'""etle tel~'-kı" hd · t" · ı·h· .. __ .ıı:k etme t U 

,,. iLi\ va anıye ı ı a ı ı.öıNJ • Ankara (Hususi) _ Her tıe. (Orduevi) nde manevraya § -
ıt..~ .:Y.a.hut müptela oldu. den kıyamet kopmıyacaktır.) ' rak edecek kumandanlan ve ha. 
·~·ı ll§ktan dolayı beni mealinde bir hadis menri oldu. ne olduğu gibi bu sene de lise kem heyeti az.alarmı ayn ayrı 

Utanı edenlere karşı ğu gibi "Yüridlıne en yutfiu ve orta mektepte par~sız yatılı kabul ederek kendilerile vazife. 
bir sôzUm var. O da nurallahi biefvahihim vey'e biyel tale-be alınacaktır. Talıp olanlar teri hakkında göril§mllştUr. 

_ .. _ .... tötu beytidir: lahü illi. en yütimme nurehu ve. 2 6 ağustos cumartesi gUnU saat Orgeneral F&hrettln Altay, or 
-··-·· 1 ten aybetti ah.ı didei levkerihel kitirfuı) (3) iyeti 13 e kadar vilAyet merkezinde- g~eral Asım Gündüz ve gene _ 

ki - anladım tahkik celilesi de bu manaya ait olan ki liselere veya orta mekteplere, ral Zeki cumartesi gUnü manev. 
· nıse Yok cananımı!) beşaretierdendır. orta mektep bulunmayan vllA· ra sahasına hareket edecekler . 

ile? İslam! Ya bu ne zaman olacak? Bu yetıcr de kUltUr direktörlUğUne d" 
U d ır. ~ gaının? (1) fslam! sualin cevabı pek kolay! İşte: birer istida ile müracaat e e- Diğer manevra kumandan ve 

~ .. başka ne derdim var, Ne zaman l\.füslümanlar ger. ceklerln istidalarına nüfus tez· hakemleri yarm<ian itibaren va_ 
1 ~ garnım. çekten Müslüman olurlarsa!.. keresi, fakirlik mazbatası, çalış- zifeleri başma. gideceklerdir. 
h erkes benim gib! an. Müslümanlar gerçekten MUs. kanlık ve ahllk belgesi, sağlık Ma.rep.l Fevzi Çakmağm pa • 
Q:kes benim gibi derdli lüman ne ı&man olacaklar? raporunu ekleyeceklerdir. zarteei gilntl şehrimize gelerek 

tiht rn.ı lalam? herkes be. Kurbanın olayım! Onu yara • Seçme sınavları 1 eylül cuma Trakyaya gitmesi beklenmekte. 
~Çekseydi herkes benim tan Mevla bilir! gUnU yapılacaktır. dir. 

.-~ .... a ırıı olurdu? (Daha var) ORGENERAL FAHRETI'lN 
''ben r\lı;va olmazdım; Not: İmtihanlara girecek talebenin ALTAYIN G.AZE1'EM1ZE 

~l k1.rt1 bigliıe duran. şu şartları h1liz olmalan llıım- BEYANATI 
01urıardı! .. Onun nuru (1) Kaygın, taaan. dır: -m-ı..-u: Alta 

i A - Türk olmak. Orgeneral_ J: IUU-ç\.Wn !• iç- •tlnare edeıniyenler (!) Sen :1eudiğini, dilediğini manevralar hakkında gazetemı • 
~?de kalırlardı. hiday~te -~di:cmez.;"n,- fakat ~l- B - Lise ve orta okul talimat- ze şu beyana.tta bulunmuştur: 

0111 ır nur.i nevvar iken l~h dtlcdıgını dognı yola ıle. namesinin her sınıf için tcsbit ,,_ Bu aene ya.pa.ca.ğımız ma. 
)iıidtf0~ da nur.i aklı her tır. ettlfl ;ya9ta bulunmak ve be- u........,.. ...- ıa•ır ı.,. 
t6ruerıne rehber ittihaz ~.!J O~ulr.~liıhk•n ~"t"':'~~Al. <fence ve ruhça hasta, illetli, sa- zırJanmı;D'. t1o ortudan 1111.Nt 
j,,1 nen akvam, zulmet.i larıtılc söı ıırme ıs erwr. • 1 k k h 
.. ~de boguw lup kalıyorlar; lalı. ise nurunun tamamlanma.. kat ve kusurlu o mama ve o u- olan Türkiye ordU!Ullda. er sene 

lııı.. "'· nda J..n .. k b:i ı. yamıyacak kadar pepe ve emsa· bir ordu mmtakasmda bUytUc ma 
-""~ sı nK~l a hor tı,?e r~ 0 

H olmak ve zeklh, çalış- nevra yapmak mutattır. Bu sene ~ tehdi men ahbebte ~t z. a!~r edr fıunmasa r ~e ma teUkkisi, ahU.kı talebesi eıra birinci ordı.:da olduğu için 
(tJ ) 1ı.i yehdi men ye. ıs emeseK;r e... - k ı ğ tak da. 

bulundugu me tepten a aca ı bu ordu mm asın manevra 

~ta.nbulun süt işi 
ltınzim ediliyor 

Vali yeni beyanatta bulundu 

fotoğraflı belge ile tesblt edil- y:ıpılıyor. Gelecek sene ikinci or 
mek. du (lzmir, !Konya, Adana), ö . 

c - Sınıfta kalmamış olmak. bilr sene üçüncil ordu (Erzincan, 
Etzunım Diyarbakır) mmtaka -Seçme imtihanları türkı;:e - e- ' 

1 
ca.ktır 

debiyat "ve matematikten yazılı smda mane1~ar yapı apmakta 
Bu sebep e uu sene ya 

olarak yapılacaktır. , • ğum vranm umumt 
o.au uz m:ıne 

Soruları her sınıf Jçin ayrı Biyasi vaziyetle bir ali.kası yok 

••• l \!Ut. i.htiyacı etrafında 
'diı·-1111 Bay Lutfi Kır
t.& beıle görüten gazeteci. 

Yanatta bulunmuı-

'I ~ı:ıta~bul ıehrinin haya. 
. ~~nelen birisi de süt 
•Ut t di~e haHta temiz ve 'h b~ın ctmcği kendisi. 
, 8 ır v~fe olarak al. 
~ ka u rn?vzu etrafında 

l.~lu dar hırçok teıebbüs. 
ı."'t ıı,:ulrnu, ise de müs. 
,~ A~ ce alınamamııtır. 
. ~ ~ ruPa memleketlerin. 

.'tı b l'n~nasiyle hallolu
~ u 1f Sayın Ziraat 
eÜ ~etli alaka ve 

il ~ ttıylc müsbet hal 
ttı.~uı bulunmaktadır. 

tthtirn. tla birkaç aydan. 
~t ı/ldc çalı§an müte

b·ornisyonu mesaisi 
~tC: r~porla kendile

llllf tı. Müprünileyh 
tt ttk!'"dctlerinde bu işi 

t ı"'- a.nı ile d .. .. k 
ııı:tı8ılt .. . e goruşme 
~Vtt rnu_durünü Anka. 
1-r it ttrnı§lcr ve müte. 

anonim" tirketin sermayesi, se. 
kiz yüz bin liradır. Bunun beı 
yüz elli bin lirası Devlet Ziraat 
işletmeleri Kurumu, 250 bin 

lirası da İstanbul Belecliyesi süt 
mÜ!!ltahsilleri tarafmdan temin 
olunacaktır. 

Şirketi kurmak için icabeden 
kanuni formaliteler ve muktezi 

fabika siparitlerini yapmak ü. 
zere Devlet Ziraat Jı:ctmeleri 
Kurumu idare reisliği altına bet 
ki~;den mütqekkil bir heyet 
tetkil olunmuı ve faaliyete ge. 
çilmiştir.,. 

Adliye Vekili 
manevralara 

gidecek 

ayrr olmak Uzerc vekillikten tur. Böylece mutat olan ili yapı. 
gönderilecektir. . yonız. Dünya. harbe gidiyor di • 

Vekillikten gönderllecek o • ye kuvvet toplam11 değiliz. Bi • 
lan soru zarfları sınav komis • rinci ordu mıntakuı Trakya • 
vonunca talebe önünde tam saat Ankara.dır. k k t 
• tak uvve 9 da acııarak talebeye bildirile· Bu mm anın ~ ~-

kıl Jeri Trakyada C1ldugu ıçm manev 
ce r. Maltı.-

rayı orada. yapıyoruz. '4114 • 

Parasız yatılı ınnavlannda dur ki Edime yakm tarihlere ka 
kazananların adları gazetelerle daı· büyUk bir askeri nehirdi. Son 
11An edilecektir. ra. askerden tecrit edildi ve ni -

Kazanan talebe temmuzda o- hl\yet koJDfularımızla i!i doetluk 
kullarda mevcut taahhüt senet- n€ticesi tekrar bu eehır orduya 
lerini tanzim ettirerek verdik- ka'"'•tu ve normal halini aldı. 

·- "t .. 1 ten sonra okulara beraberinde İşte bu tarihi eehre aı gu.ze 
götUrecekİerdfr. hatıralar münuebetile bu sene 

Sağlam olmadıtı için veya manevralar Edimeye yakın ola 
herhangi bir ıebeple verildltl rak intihap edildi . 

:Manevra.mızın esası ordunun mektebe gldemlyecek olan tale- . i t k uı 
benin adı derhal nkllllfe bil· talim ve terbiyesın e emm. 
dlrllecektir. ettirmek, kumandanları v~ lhtı • 

yat subayları yeti§tirmektlr. Ter 
tip olunan mesele melnız timal 
ve garp müttefik ordularma kar 

11 bir oenup ordusunun harekft -
iktisat Vekili 

Sümerbankta tetkikatta tıdır. 
bulundu Trakyaya taarrw: eden şimal 

ve garp müttefik orduları bu su 
Ankara, (Hususi) - tk.tıaat retle Kırklareli ve Edirne mm • 

Evvelki gün ıehrimize ge. Vekili HUsnU Çakır bugUn öğle- takalannda ktrmIZI ordu ile kar. 
len Adliye Vekili Fethi Okyar, den evvel Sümerbank'a gelerek §ılqacakla.rdır. 
Büyükadadaki evi:te ·inmİf, is- banka umum mUdUrU Nurullah Manevra.dan sonra iki resmi 
tirahate çekilmittir. SUmerden banka işleri hakkın-ıgeçit yapılacaktır. Birinci 25 a. 

Vekilin burada '>ulunduğu da izahat almı~tır. Jğustoe öğleden evvel Edimede 
müddet zarfında adliyeye uğ. tktnıat Vekili bankadan avde- ikincisi ayni gün alqam ür.eri 

tinde Ticaret Ycklll Cezmi Er· Kırklarelinde olacaktır. 

Bir derdin gazetede çd<maaı, 
bir ızbrabm bir oparlöre kavut
muı demektir. Umuyorduk, ki 

ranm son gününde de buluna. büyükler, dünyanın bu en hak. 
ca.klardır. h tikiyeıini görerek Betiktat 

Bizi'm ordunun kumandan ve belediyesine, Beıiktat merke
subaylarmm terfileri 30 ağustos zine emirler verecek ve o ku. 
zafer bayramında tebliğ edilir. rum kusan, yıkılası bacanın 
Kumandanların intihap ve tayin. halka ifkenceıi bitecektir. 
!erini askeri §ura yapar. Bunun Ak T" bakın ki bu 
için §lira azaları manevralarda h k s.ı ıge L-1..- l 1 ~, 
h bul k kum d er esm u..~e ere yayddıjı 
a.zır unara an an nam. . 

zetlerinin hare-:Citını takip eder. saatte, yıne gözgözü görmez 
ler. oJdu. T elaar korkunç bir ku. 

Askeri şQra manevradan son • rum dolusiyle maskaraya dön
ra toplanarak kumandanların in. dille. 
tihap ve tayinleri işini bitirecek- Sokak gömleği lekelenen, el. 
tir. Bu tayinler 30 ağustosa ka. biıesi berbat olan, ppkuı kö. 
dar Riyaseti cumhurun da tas - mür amelesinin gömleğine 
dikinden geçerek katiyet kesbe · benzetilen zavallılarla doldu. 
decelrtir. 

MANEVRA PROGRAMI Şehir isinde elbette fnm ba. 
Manewa programı uu suretle calannm tibi oldukları birta.. 

teSbit edilmiş ve gar.etelere teb. lmn prtlar vardır. Demek bu 
liğ olunmuştur: kurumlar, kanuna kaqı, haL 
. 15 ~tos: Manevranın bi:in km menfaatine, haklarına kllffl 

cı günüdür. Hazırlık yapılacagın hiç bir mecburiyet tanmuyor. 
dan muharebe olmıyacaktır. 1 r B t rakl .. tünde" ı...!-

16 ağustos: Mane\Ta muhare. a • ~-'~ğap •--~us K~ 
be · ba ı k K kl ı· se zorlJIUI JUUKJfalDU. IUKI· !!lı ş ıyaca ve ır are ı mm kaf k bal .. .. 
takasında bulunan kıtaların kar. ~1 umı anun yozu 
şılıklı muharebeleri görülecek. par!rC'llar. 
tir. Bence, tahkiki limn ıelen 

17 ağuatoe: Edirnenin şimali bir nokta da ıudur: Bu fmnlar, 
şarki.sinde bir kolordunun taar • Beıiktqm eski fırmlanc:Lr. Yıl. 
ruzu görillec~ir. . lardanberi kızdırılır, ekmek pi. 

18 - 19 agwstoe: Edırne §8.I"- ıirilir. Bir ay evveline gelinceye 
~mdaki. krtalarm karşılıklı mu - kadar hiç böyle kurum yağ. 
harebesı. ... . . murlan yoktu. Ortada değlf. 

20 - 21 agustos: Edırne şıma. miş bir §ey görülmezken amı 
li şarkisinde Kırklareli mmtaka. zm batımıza k yaj~ " 
amd•ki takviyeli iki kolordunun nedir? urum 
kUfılıldı mlıharebe ve harekitı. • 

22 - 23 ağustoe: İstirahat. Kulaktan kulağa fm:ldanuı 
2! ağustos: Genelkurmay ba§. ~i~ idi rekabet hikiyele.. 

kanı mareşal Fevzi Çakmak ve n ıtıtiyoruz. Fakat böyle bir 
birinci ordu müfetti§i orgeneral dedikoduyu gazete ıütunluma 
Fahrettin Altay tarafından ma - çıkarmak uygunsuz dü,er. Be. 
nevran.m tenkidi yapılacaktır. tİktaf zabıtası da, belediyesi de 

25 ağustos öğleden evvel Edir bunu pekili iıitmiı ve öjren. 
nede ve aonra Kırklarelinde me. mİftir. 
rasim _geçidi yapıl~ca.ktır. . Kunmı yağmurlarını ise biL 

o gün Edirne zıraat bahçesm mı"yen · .. , temne ugramayan 
de manevra kumandanı tarafın • yoktur. Şu halde nud oluyw 
dan kumandanlar, ecnebi ataşe - da bu ı-irkin t ·· •· t 

·ı·ıer1 ıı.. t " ·ı ;ı- ecavuze cure e. mı ı er ve ma ı:ıua mumessı - deni bili bacalarmm çubuk. 
Ierin.e bir öğle ziyafeti verilecek lamuert, ··u·· .. hallda "l---L! 
ti u urup eı CDeD1. 

r. liyorlar. Doğrusu, bu, ppla. 

Vergi tahsilatı cak, hatti ağlanacak &ir haL 
dir. 

Geçen seneye niıbetle Ltanbul Valisi, aynı Dınan .. 
bu aene daha fazla da belediye reisi aıfabm ela iil-

Ankara (Husuıl) - 1939 ma- tünde tapmaktadır. Hem dev. 
l! senesi temmuz gayesi iUbariy- lelin, hem halan mümetıili ol. 
ıe tahslllt miktan 64.106.688 duiu için onun bu ite el lioy. 
lira olarak teablt edllmlştir. Ge· Dl.lamı istiyoruz. 
çen senenin aynı ayı zarfında· Yetmİf bin qilik bir 1Caza 
ki tahsllAt yektinu ise 58 milyon abaliai ıunun bunun imafaız. 
"72.884 lira ,ldl. Arada mevcut Jıima kurban edilemez. 
olan 6.683.704 lira fazlalık H. SOHA: GEZAtu 
memlekette refah seviyesinin ~ ____________ ..__ _________ __ 
artmakta oldutuna bir delil sa- Dö f 
yılmaktadır. r ecnebi pehli
Miııi Piyango Müdürü van şehrimize geldi 

tıtanbula geldi . . 
Ankara, (Hususi) - Millt Pi- Şehrımızde heyecanlı gtıreş-

yango ldare Heyeti Reisi Nihat ler tertip e~enler •. gelecek hatta 
Ali t!çUncü, tayyare piyangosu- TUrk pehlhanlarıyle karşılaş
nun Mlllt Piyango idaresine ya. mak Uzere lstanbula dört ecne
pacatı devir ve teslim işinin c- bi gUrc!;'çl davet etmişlerdir. 

saslannı mahallinde tesbit et· Biri Fransız, diğerleri Roman 
mek ve lkinclteşrin tarihinde yalı, Polonyalı ve Korslkalı olan 
geeidelere başlanacak olan Mil· bu dört ecnebi pehlivan yUz o· 
lf plyanro idaresine alt dlfer iş- nar kilo gelmektedir. BUyUk bir 
teri tetkik etmek 11zere tstanbu- şöhrete malik olan misafir spor-
la barek~t etmiştir. · cular gelecek pazar gUnU Tak-

Ziraat-y;kilfMuhliı sim stadında ilk müs.abakaİarı 
Erkmen Boluya gidiyor nı yapacaklardır. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 

)\ •i.it p>rniay?nunca hazır
l)ıJt11 ~~Josyös iizerin. 

lon ctkı~ Vt; r.1üzake. 
1\ [)tvla 7-ıraat Vekaleti 
~ ~tuQıu et Ziraat lıletme. 

M 'tti~k llun büyük bir his-

rayarak tek hakim meselesi et. kin He bir mUddet görUşmUş,I Kırklareli mlilltahkem bir mev 
rafındfl tetkiklerde bulunması bllA.hare saat on buçukta Baş·ıki olmak itibarile oraya ecne. refakatinde Orman Umum mU-
muhtemelclir. vekil Doktor Refik Saydam tk- bilerin ginnesi kanunen memnu dürU, Orman İşletme MüdUrü, Başmuhanirimiz Aum Uı, 

Baımuharririmiz 

~\ t tdcc ... b" · · ~el l .. egı ır anonım 
it it •tıl"" 

~il· Une karar ver-
""l l}ı~k .. 

Ulere bulunan bu 

F cthi Okyar ayın on betin. 

-:le başlayacak olan Trakya ma
nevralarına, diğer vekillerle 
beraber iştirak edecektir. 

tısat VekAletine gelerek 12 ye1olduğundan ecnebi ata.şamiliter Husust Kalem müdUrU oldutu
1
dün hareket eden Abı wpu. 

kadar Vekil ile yek!lete alt tı,ler1 Jer yalnız Edinıede ya.pılacak ge. halde yarın Boluya gitmek 9M-1nı ~ intihap dairesi merkezi 
hakkında tcı:ı~sta bulunmuş- sit resmine davet edilmişlerdir. 1 re Zonguldak treniyle Karabl!-,olan Artvin ve kazalarını ziya. 
tur. 'Bunlar Edirne civarında mancv. ke hareket edecektir. rete gitmi§tir. 
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SARI 
Futbol federasyonu- ,ozaıııanvangLung,bütünöm * ............................................... "' 

runu iıte harcayan, mukabilin v azan ı Çevı ren 1 . b . t .. b e s ·ı de hiçbir mükafata nail olma. 1 n U n ye n 1 1 r e o r u ı yan, ve büyük evde de, bqkala • 'IJS l\'obtl mükdfatırıı 1.-ıı:nıwn 1 1 b h . H 
rmm hatta. bir kere olsun elini Pearl Buck r a 1 m o Y 1 

Beden Terbiyesi Genel Di- sı biı türlü alınamayan bir bi- bile !Üremediği mücevherleri tak * 46 ,. ................... ~! 
rektörlüğü federasyonlar dai. rıa va:..iyetindedir. Çalı,an kal- tığını gören bu donuk ve H- ·~~-----~~~~-----~~~· 

h faıar Usta dcgıw·11erdı"r. Biz sagu. dık mahlukun ta kalbinin içine çıkardığını, onlara. baktığını gör. dut herif allah anasının, baba. resi son zamanlarda atanın · k ı bel· · ) h · · ı 
lam temeıı'mı"zı'n u'"zenn· de sagu. bir lahza, 0 da anlamadan , kav medi. Karı koca da bır ere o - sının asını versın.. epsını a U··zerine hata ilave etmektedir. d "tt· Bo öd. k h ı· 

b · · G 1 ramadan baktı. sun lafını etmediler. ı gı ı. rç eyece a ım Milli küme ~mpiyonunun lam ir yapı ıstıyoruz. ene . w ü h 1 l" yok ded" 
:r- d · b'l k 1 Kadın 8allki aklından geçiyor. Dıger m cev er ere ge ınce, • ı. 

t?l'-·inindc aciz, atletizm şampi. Direktör en ı§ 1 en usta a - v Lun · · d:ı .. •• ··p + .... ın Vang Lung acele ile· 
J f 1 1 1 · · mııcı gibı· kandı: ang g ıyıce ~unu .._ - . t · · d t eddüt a ar a rA ı•masmı ıstıyoruz. ._ H h 

Y"nunun ayının e er • :r- ır * • * _ Bu incileri bazan da elime dıktan ~nra, biiyük eve gidip sa - ayır, ayır canım.. ben 
ve bütün bunlar komisyo. alırdım, dedi. tılacak daha başka toprakları o. borç istemeğe değil, para verme 
naP) havale ediliyor. Sporu. Bütün futQOlcular Ve Va.ng Lung. yine anlamıya lup olmadığını anla.maya karar ğe geldim .. Diye seslendi. 
muz bu §ekildc arapsaçma çev. uh f b' d d 0 .. u ·· verdi. Bunun U7.erine, Vang Lungun 

b b tescil ediliyor rak t a ıracı ~.Y ~· op~ 
rilirken futboiumuzun Üs Ü- • • den çıkını çıkardı, çozdil ve derın Ve bilyUk eve gitti, o günlerde o umana kadar işitmediği ince. 
tün yok. olması için Bay Ziya Bqvekilet Beden Terbıyeıı bir sessizlik içinde çıkını O.lan'a Beninin uzun kıllarını bura bu • keskin bir çığlık koptu ve bir ka 
Ate§ en esaslı adımlanndan bi. Genel Direktörlüğü lıtanbulı uzattı. Kadın pırıl pırıl yanan, ra, Hvangın adına. kendisini ge. dm kapı aralığından başını uza. 
rini daha atını§ oluyor. Profes. Bölgesi Batkanbğmdan: göz kamaştıran renkler arasında çip giremiyenlere hakaret ederek tıverdi. Ve sert bir sada ile: 
yonel futbolculann alım ve sa. lstanbul vilayeti hududu i. arandı. Sert, lı:a.ba ve gün~ten kapıda. bekliyen bekçiler falan - Uzun mmandır para likır. 
tmıı için tatbik edilmekte olan çindc ve mevcut olup 3512 sa- yanmış olan eli, iki düzgün beyaz kalmamıştı. BilakiB, büyük kapı. dısı işitmiş değilim .. dedi. 
bir talimatname iki sene için yılı Çemiyetler Kanununun i~iyi buluncaya kadar uyalana Jar sım sıkı kilitlenmişti. Vang Vang Lung, çok boyanmış, gü 
amatör bir tC§ekkül olan Beden dördüncü maddesinin son fık. oyalana. ve okşayarak taşları Lung iki yumruğile kapıları güm zel fakat nekes, aksi bir yüzün 
Terbiyesi Genel direktörlüğün- rasındaki mükellefiyetleri ye- kanştırdı, altüst etti . O.lan in. !ettiyse de, açan olmadı. Sokak • kendisine bakmakta olduğunu 
de de tecrübe edilccekmi§... rinc getirmi§ ve bu suretle fa. cileri 'aldı, geri kalan taşları yi. tan geçenler başlarını çevirerek gördü. Kadın canı tez bir tavır. 

Hatasını anlamak da büyük aliyette hulunmağa mezun kı- ne fçıkm yaparak Vang Lunga ona seslendiler: la: 
bir fazilettir, fakat hatalı hare- Iınmı§ olan ve halen bölgemize geri verdi. Sonra, eteğinin bir u. - Canın istediği kadar vur!.. - İçeriye gel! .. dedi. Ve ka. 
ketin devamında ısrar en bü- tescil edilmemi§ h:ılun'\11 bih'.i. cunaan bir parça bez kopararak Kapıyı döv .. ihtiyar efendi uya. pıyr, onun geçebilmesi kadar a • 
yük bir dalalettir. Fakat öyle mum spor klüplcri ile bu ku., b~ifıcileri ~.rdı, göğsünün içi . nıksa belki gelir, ve civarda bir çarak Vang Lungu içeriye aldı. 
görülüyor ki, bir tecrübe uğru. tüplere mensup azalar Genel , memelerının ortuına. atarak esirin köpeği kaybolmuş ise, ve o Vang Lung şaşırmış bir halde av 
na bir kütlenin feda edilmesi Direktörlüğün emir ve talima .. içi rahatladı. da gönlü dilerse ihtimal ki gelip luda. beklerken de, arkasından 
k l B · b' r kapıyı &"ar kapılan tekrar sıkı sıkı sürme • ı arar aşmı§... u vazıyette ır tına tevfikan tescil edilecektir. Fakat Vang Lung karısını ~ ·· 
kütlenin yerine bir §Clhsm feda Binaenaleyh: v hayretle Ye olup bitenleri ya . Fakat nihayet, kapının öbür ledi. 
edilmesi memleket hesabına 1 b ,ı. ı k tarafından bir takını ayak sesle. Evveli ihtiyar efendi8i öksü .1 1 - Klüp erin U; .. ususta rım yamalak an ayara sey - • u v -'·--ttiw· · d rüp tıksırarak ve ona bakarak 
daha faydalı olur kanaatinde. yapmakla mükellef oldukları retmişti. Öyle ki ertesi gUnU ve rinın agır agır ~ gını uy· 

f b 1 · ld ;;. du. Bunlar ağır ve mütereddit, orada duruyordu. Üstünde kirli yiz. Eğer ut o umuz içın, spo- muameleyi öğrenmek ve ona diğer ,günlerde birden o ubu 
rumuz için muhakkak bir tcc. b durup atılan adımlardı. Derken kül renginde bir entari vardı. 

Aylık 

3 ıylık 
8 1) lık 

l )ıllık 

Mttnldtl 
trind• 

4!1i0 
47:, 
voo 

farlledeo ~alkıD 

için ıyda utuz kuru' d 
Posla tıırlıtıne ıırnıeyell 

•>·Ja > etınış lıeşer ııurut 
nıedılır. 

*tboııc kaydını blldirt' 
tup •• ıeıaral Ocreunı. 
parasının posta •e)'I 
yollama ucretıol idare k 
ıerırıe ılır. 

1 ürkiutnın hn poııtn nıtf 
r..uara abant 11oııtıtı 
Adres dc:Qı~ıırıoı 

~:; Luru,ıur 

11..AN ccıurı Lılll 
ficaret IJlnlarınıD li' 

ntırı ıuntJan ıtıbıren 1 rl 
falarında 40; iç il) fıl• 
kuruş; dördüncO 11>1 

ı&iıncı Ye üçuncuıle 2; ~ 
4; ba$1ık yanı kesn re• 
dır. ı 

Hüyük, çok drnmlı rı 
renklı ılin verenlere tY 
lndırnıeler yapılır Ur 1111 

rın santım • satırı 3U il 
TlCAHI M.~HI~ 1:.,-n-; O a 

K Cçl' K ll.AI'l.Ar 

Uır dela 30, ıkı tıel•~ 
defası 65, dört defıSJ ? 
tJefası 100 kııru~ıuı. l C 
ılan •erenlerın bır def•tl 
,·atlır. Uörı satırı seçen 1:,, 

fazla saıırları beş &ı;urut 
up eıJılır. 

göre hareket etmek Üzere klüp ycrd'l duruverdi ve karısına. a kapıyı tutan demir sürgü çekil. Bu entariBinden de çamurlanll\ış 
rübe lazımsa he~ şc!~en evvel ıeic ~eya mümcssilleriniıyher kara!:: kendi kendisine söylen. di. Kapı gıcırdadı . Çatlak bcr bir kürkün ucu sarkıyordu. Bu 
federasyonlar daır~sının ba§ma gün öğleden evvel Cağal6ğlun. di: ... ı.ı ·.ı 1eain fısıldadı duyuldu: entarinin vaktile çok iyi bir el •••••••·~~ 
o i§i hakkiyle bilen ~ir kimsc-1 da: Cumliuriyet Halk Partisi - :ı<aclınım ikinci lnclyl da· _Kim o! bise olduğu bir bakışta anlaşılı. 
nin getirilerek tecrübe edilmesi İstanbul vilayet merkezi bina-) ;la hAIA göğsünde taşıyor ol • Vang Lung ~aşırdığı halde hız yordu. Zira u~rinde birçok le • ıdlliı ______ .... 

Vakıl tıeın doQrudaD ıe' 

ya Jı;cndı ıdaıe )erınıJe, I ' 
kara caıJtJesınde \'al>ıl 
allında KtrnAl.EUUl!'ıl 
lliin Uurosu eJı,· ıe ıJlll 
eder. ( lJüronun ltltfonll: 

!Ozımdır. smdaki·Bö)ge dairesine .. müra. m.ıı.. Fakat biç bir zaman la cevap verdi: keler bulunm .. ma rağmen, ipek Alemdar sıne 
939 senesinde bir çoröa,lla.; caat eylemeleri lazımdır~ ./. 1 0:1an'm bu incileri göğsünden _Benim .. Vang Lung.. li kumaşı yumupkhğmı ve akı. 

line getirilen futbol son yapı. 2 - Tescil muamel~rinc Se.a ti tizleşti, sertlendi: şını daha hfili. :a:uhafaza ediyor 
lan bu talimatname ile,fut1lol..ııı 3.U~ğustos 1939 da ninayet - Bu Vanır Lu.ng melunu da du. 
«ulann baıma kaynanırf b"in verilecektir. kfm oluyor? Geceli~ gibi ltullanıldiğını 
l1alde aökülüyor. Eğer Beden 3 - Bu müddetler içinde Va.ng Lun~ ~üfürün ne:v.U\dı?n göet.eferekıfekilde ı'3e buMi§imıuş.1 ·-------
Terbiyesi Genel direktörlüğü emri tescili ifa ettirmiyen klüp. şeklinden, bu konuşanın ihtiyar tu. Vang Lung merakla, bunun. -

Sekizinci 

Lorel Ha 

profesyonelliği kabul ctmİ§ ise Ier 1939 • 1940 spor faaliyetle- efendinin ta kendi8i olduğunu la beraber yarı ürkerek ihtiyar ' oı • Vakıflar idaresi camilerin buna bir Cliyeceğimiz yok. rine iştirak haklarını zayi eder. farketti. Zira adam uşaklar:na, efendiye ba.ktı. Çünkü bütün öm 
7.aman futbolcu borsası '.Ağus. Ier. tamirini nazarı itibara alar~k, esirlerine küfür ebneğe alışkın rünce büyük evdeki insanlardan 
ıosta en hararet,i zamanını ya. Keyİiyet alakadarların naza. muntazam bir program dahlh_n- bir şekilde söyleniyordu. Onun korkmuş, ürkmüştü. Ve hakkın. 
şar, alı§ veriş hararetlenerck n dikkatlerine vazolunur. de çalışılmasına karar vermış· için de Vang Lung daha aşağı. da çok şeyler duyduğu ihtiyar e. 

ı l Ur. Camilerin bazıları tamir, ba- dan aldı ve mütevazı bir sesle fendinin bu pinti, tirid insanın futbolcu bazirgan annın it eri S 1 h k 1 
kolayla§mı§ olur. u spor arı a em- ~ılarrnın etrafına da duvar ar cevap verdi: olabileceğine, ihtimal vermiyor. 

lerini davet yapılacaktır. - Sa.bip ve efendim, dedi. Kü du. 
Beden Terbiyesi Genel di. • Vail B. LQUi Kırdarm ver· çük bir i§ için geldim. Siz sahi _ Bu adam babasından pek fa:r-

rektörlüğü, ba§ında bulunan Beyoğlu Halkevinde~ miş olduğu kat't emirle BtiyUk- bimi rahauız etmek istemedim. la korkunç değildi. Ondan daha 
kıymetli askerin bütün hüsnü- Evimizin tertip eylediği ve adadaki su tesisatı ilerlemiştir. Efendimize hizmet eden vekilbar az sevimliydi. Zira babuı temiz 
niyetine rağmen şayanı tees- 13 J\ğustos 939 Pazar günü sa. Suyun evlere ilk verileceği gUn cınızla küçük bir iş hususunda ve güleç bir ada:ndı. Halbuki, 
süftür ki, teknik bakımdan at ,14 te Heybcliada plajında ı 9 Ağustostur. görütmek dilerdim. vaktile şişman olan ihtiyar efen 
beklenen neticeyi vermekten yapılacak olan ADALILAR 8

• • Dahiliye Veklll B. Faik öz. ihtiyar efendi, duda.klannı bü di, şimdi zayıflam:ş, etleri kat . 
uzak bulunuyor. Verilen karar. rasmdaki yüzm~. yarı~!arına trak, Jstanbul şehir tiyatrosu, zerek uzattığı aralığı daha faz mer katmer sarkıyordu. Kirli, 
lardan rücu ediliyor, yaXılan hakem olarak seçıı'!n Yuzbaı~ Konserrntuvar bütçelerini tet- ıa açmıyarak: paslı ve tra.,lı bir yüzü vardı. Sa 
talimatnameler inüsoet eğil; Hüsamettin, Yüzhaıı Nuri, De-. kik etfuiş ve Tepebaşında yapı. - Allah belismı venııin ! .. ırn rı elleri, ~enesini :::ıvazlar, sarkık 
menfi neticeler Jlazırlryor. Ya. niz Yüzbaşısı Sıtkı, Emekli de- ıacak tiyatro He Şehzadebaşın· pek aylar var ki beni bıraktı git dudaklarını koparırken titriyor. 
.:ık değil mi devletin bu kadar niz subayı İbrahim, Deniz liec. da yapılacak Konservatuvar bi- ti, burada yok. du. 
emeğine, yazık, Cieğil mi mille. si spor öğretmeni Ihsan, Bekir, nal arı etrafında. matnmat al· Bu cevaba karşı Vang Lung, Kadın, oldukça temiuli. Sert, 
tin bu ka<lar parasına... Fahıi, Kemal, Nedim, 1. Bakır,1 mıetır. ne yapacağını bilemedi. Ortada keskin bir yüzü vardı. Kemerli 

Kendi ken'dimizi aldatmrya. Gaıbis, Semerciya11·ın mezkur • Yerinde adliye binası kuru- bir tavasııut eden olmadan, ihti. burnu, parlak ve keskin kara göz 
Jım, Beden Terbiyesi Genel giin ve saatte Heybeliada pla.' lacak olan hapishane yıkılmak- yar efendiye toprak alım satı • leri ve kemiklerinin üzerine 8Jm 
cirektörlüğü devletin sağlam jını llıtfen tC§riflcrini hasseten tadır. Burayı yıkan müteahhit mından bahsetmek, bunun pazar sıkı gerilmiş cildile bir ağaca 
temelJcrine dayanan fa'kat çatı. rica ederiz. iki ay sonra binanın yerini Na- lığına giri§mek iır.ki.nsızdı. Fa - gü7.elliğini andıran bir güzelliğe 

()~~ tA!lıi•• ··_. .. ~~ O.YUNLAR I ... 

BUGONKO BULMACAMIZ 
SOLDAN SAGA: ' ·" 
1) Ameri.kada bir kanal, bir J'\Ota, 2) Eski bir amiral, tok de

ğil, 3) İstediği halde tereddüt göstermek. bir nota, 4). Kısa r.a. 
man bir alet, 5) Otomobilin bir kısmr, 6) Bir ampul, bır vapu. 
rum:US. 7) Mtikemmel, uzaklık edatı, 8) Bir millet banak, 9) 
Birinci. 

YUKARIDAN AŞAQIYA: 
1) Manzara, 2) Bir meyva, bir harf, 3) Son harf, (S) olur -

sa Framıada bir tehir olur, tiyatro, 4) Su, eğlendir, 5) Mihrace. 
lerin sarayı, 6) Kırmızı, yalnız, 7) Saat bağlanan yer, 8) AL 
manlara geçmif olan bir tehir, bir hayvan haıtahğı. 9) Cenubi 
Ana.doluda bir vilayet, beyaz. 

t 2 

naya teılim edecektir. kat göğsündeki mücevherler ateş malikti. Yanakla:-ı ve dukları 
• BrUkıelde 28 afustos, 2 ey- gibi cildini yakıyordu. Bunlar • kırmızı ve sertti. Siyah sa<;ları, 

lUl arasında bir beynelmilel dan kurtulmak, hepsinden fazla yumuşak ve pnldayan rengi ile 
r · tıcr kongresi toplanacak· da toprak sahibi olmak hıtiyor. ayna gibi parlıyordu. 
engıs El' d . . . toh l F kat k d . t B kongreye iştirak etmek du. ın ekı ıyı uma epeyce a onuşmasın an, onun 
Uır. ub. d dil Alimi Ahmet çok toprağı ekebilirdi. yüksek aileden, efendinin soyun. 

zere ız en O • . d .. .. H d im d w d·ıı· . 
E 'de ktlr nun ıçın e, gozu vangm an o a ıgı. acı ı ı, ıncc ~es. 

CcYa t m re gı cc · . . . . . ... ı· b" · w 1 ı d 
• M 1 k t" kok kömilrU evının ıyı ve bcreketlı topragın. ı ır esır oldugu an aşı ıyor u. I 

cm c e ın d ·d· T redd""tl Vaktile, erkeklerin, kadınların ve j . 'k t ktad r a ı ı. e u e: 
sarfiyatı gıttı çc ar ma 

1 
• a· · · 1-ı·ti ı çocuklarm bUyilk evcle itlerini 

Bllhaua son günlerdeki kömür dı.-:;_'-ırolazdupara. ıçm ge&&LU9 m .• 
,,,~ görürken, IW'&Y& buraya kotut-1 sarfiyatı 180 bin tonu bulmuş- BtlyUk evin ihtiyar efendisi bir tuklan bu avluda bu iki kitiden 

tur. den kapılan kapatarak ilk defa yani ihtiyar ef~i ile kadmdan . 
• Sıcaklann fazlalaşması ha· olarak yüksek aeale: maada tek bir canlı kul görün. 

ıebiyle Boiaziçine giden yolcu- _ Bu evde para fi.lan yok.. müyordu. 
ların miktarı fazlalaşınaktadır. Kahya olacak oLan 0 bnız. hay Kadın yine ecrt ııert söylen. 
Bilha&1a bu ıon haftanın pazar di: 

ıtınlerinde Şirketi Hayriye tam Ölüm - JCy neymlı bakalım bu para 1 
!ladro ile çalı,maktadır. De,·let Demiryolları hasılılt mu· meeeleıli ?. 

• Ay sınıfına menıup bir de- hnsebesinde mua şefi Ekrem . To~u- Vang Lung tereddüt etti, ih • 
ılnltt mayin gemlıl olan Batı- mun babası .ve arkadaşım_ız K:ırik:ı~ • tiyar efendinin yanında Ltıtediği 

türist Ramizın kaylnpederı, "Sümer ı • 
rayın inşar tamamlanmış ve ,·apuru siinrbi ~ahmi Torum Zon. gibi kon~ıyacaktı. ~~ır., da 
:·npılan tecrUbelerde lyl netice. ıuldakla nzireııi başında ,dal et- ha lep demeden lcbltb·yı ar,la • 
ler alınm"'tır. Gemi yakında il· ıni,lir. Meslektaşlarının onıuıları ü:.-1 yan takımmdan oldutu kht 
manım1Za gelecektir. tünde Zonıaldaklaki ebedi islırahaı.

1 
Van Luqun tereddüt tıdififıc:eki 

• Adliye Veklletl btaııbul ılhına tevdi edilen merhum kırk ıe- aebebi anladı, \e bu aefer ihti. 
hk terini daba çabukça- nedenberi kullandılı ıemilefJn ınk yar adama tirret bir 11e11le: 

ma eme n Vf' iflıırC'dnılP Rtl~terdlli mahıırelfo • b b 
lışwalarmı teıoln itin 11labkeme hrnııııııııJ kı)ıılelli bir ıleııizcl idi. - Haydı sen \;Ck ara anı u. 
adedini ~olaltacak Te bazı lda· ll:eıl~rli ailesine taziyet be)·aa ede. radan! •• dedL 
rl deliılklltler yapacaktır. riz. 

Ankara 10-8 • 
, __ ÇEKLEll 

t Slerlin llnıilıZ) 
ıoo t>olar (Aınerıka) 
ıoo Fransız rrankı 
100 Lırel (ilaha) 

IOO 1 nçre fra n kı 
JllO Fılorın (Frlem~nkl 
100 Banmark (.*liman) 
100 Hrlga (8elı:ikal 
100 Uırahmı l\'ııııan) 

100 l.e,·a (Bulgar) 
100 Çrkoslonk lmronu 
100 Przela (lspan)al 
100 Zılolı ( l.chıstan) 
JOO Pengö ( ~l:ıcar) 

100 l.ey lllumen) 
ıoo t>ın:ır ı \" u~o la,·) 
100 hvcç Kuronu 

100 llu!Jlc (Sovyel) 

latikraJ'lar 
Erııını 

Sıvn • Erıuruın l IJ 
TU rk borC'u l peşin 

Tıcaret ve Zahire 8' 
10 • 8 .. 9311 

FIYATt.·R 

Bulday )"11111Uf&k &~ 
Bulday sert 4.30 • f 
kızılca S.05 • 5.tl; 
çuvallı 4.06 • 4.01; ça 
Bakla 3.30 - 3.31; Y 
3.30; Ku,yemi çuuUı 
Kelen tohumu 10; • 
SuHm 14.:15; Ka t• 
20.20; Tiftik otlak 1 

GE.&.E .. 
Bulday GOO; Arpe 

15; Nohut 3,!'J; FasUlff 
Jıır .a: ~ercinıek d 
4,t/4; rn 3,~ ; Tınık 

nııt 
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eisicumhurumuzun seyahatin-

Fransızların yeni 
r--ııüdafaa endişesi 

den ahnacak deisler 
~ EIStCUMHURUMUZ ismet lnönünün memleket içi

l'llıak ~e sık sık yaptlğı seyahatler üzerinde ehemmiyct1e 
'ollt azıındır. Bu sel~ahatlerinden bir kısmına - bir gaze. 
kunh~ - refakat şerefini elde ettiğim için halkçı idaremi
Oru une daha yakrndan vukuf peyda eyleyebilmiş bulu-

nı. ' ln0 .. 
gerı~ı'1t~n~n hu seyahatlerde gösterdiği yorulmaz enerji, 
·~ b: erı~ızden kendi yaşındakilere varıncaya kadar istis. 
so'r/~trn ve hareket örneği sayılmalıdır. 
erı ; tıgu sualler, bir meselenin canevine nüfuz etmel< 
A. ay dalı usufü gösterjr. 

l\ij ~~e~, devlet reisi, bilgin ve halkın demokrat mürşidi 
tileri 1~1~ aramıza girdikçe daha yükseliyor. Yükseldikçe 

tır, lllızın daha kavrayıcı b:r şifa ile müessir dermanı olu-

lrı·· .. 
tel~nun_ün halkla temasmdan bütün milletimize şu ders-

l) B~di~ektedir: 
2) lJır ışın hususiyetini anlamak arzusu. 
3) V zak veya yalan demeyip derhal davranmak lüzumu. 
4) li atand~ş ta~unak ve tanışmak. 

~tıdıttn er şeyı yerındcn Öğ•enmek, istifade etmek ve fay. 
S) ak. 
6) ~eınlekette ~ezi v;- yeni m~~guliyet.ler. 

ıı ~ta ··~ ebusun mımtahıbe, veb.1hn teşkıli\ta, ammn me
ı ~ ihti:gı·etınenin lalebeye hülasa büyüğün küçüğe alnka 
5 h·ı CUrıt. 

~' 'll h 
çı li~tı assa hu sonuncu işaret, Türkiye Cumhuriyetinde 
,~t~ ek hesasını te~''il eclen uvatandaş muhabbe:i,, ni kökleş. 
ııP li lenı•tısusunda en oru·lal; mesaleyi tutan lnönünün en ha. 

asıdır. 

HiKMET MUNIR 
)' . *** 

ıGtkiye dördüzlerinin "Esirgeme 
kurumu,. ndan beklediği 

~ ~IMHANDA bir kadının bir balında dört çocuk bir. 
" $İ de~. doğurduğunu öğreniyoruz. Bunu hilkatın "ga. 
f!e e2"ıl, belki "harika,, sı olarak görmek icabeder. 

1 ~t!ttı~ s~ne kadar önce Kanadada beş çocuk birden dünya. 
lıtlıl'<>1§h. F a~at o çocukların nasıl yetiştirildiğini hepimiz 

ı_ l'\.tz: Bırdenb.ire büyttk sıhlii ·teşkilatlar meşhür dOk . ıtend·ı . , -
lıt it' 1 erıne hakmağa talip çıkitu,u. Oyle. fevkattabiij'e-< 
)\~·•rıde doğan çocuklara aynı ehemmiyetle ilina laznnclı. 

'~. l'U tıİd~Ir beşiz yavrulara yaklaşırken bile, ellerine eldi
A t\a'l. enne, soluldan tesir etmesin d:ye maske takıyorlardı. 
f' dcıı btıadalı be~izler böyle alaka gördü ve bugün hepsini 

Sık ed~ Yaşına getirerek bütün <).nyanm sevgilileri mev
't·· ar dar 

t( k• . ~. t ıven· d .. d .. l . "C ı E . " "l\ · ın or uz er·ne _ ocu.< sırgeme Kurumu,, 
clegi~ıl~y:• aynı alakayı yösteremez mi? Göstermesi la. 

mıdır? 

H. M. 

B trr A nupa harbi ihtimali ·.uzlar ve her tUrlil muc~ ·~~ : • • 

meYzuubahis olduğu za- tahrip edilir. Askeri kıtaların 

man herkesi düşündüren bir me- ıarekatı imkAnsız kılınır, hal
selc muhakkak kl hava taar- 'on maneviyatı tamamen bozu
ruzlarınm sebep olacağı büyük lur ve bunları içtimai, iktısacli 

;ayiattrr. Lşte l!JH harbi de da- :ıcr ttirlU fela.ket takip eder. 
ııil olmak üzere, eski harplere Diğer taraftan bilhassa as
•ıisbetle bu yenilik birinci plAn· ?~erler hava hllcumlarının bu 
la gelmektedir. kadar büyük felAketler yarata-

Mb.lfım olduğu Uzcre bugUrı bileceğini dlişünmenin mtibaıtı.

ıskeri harekt\t yalmzca hudutta }a olduğunu ileri sUrnıckLedir
'ıarp sahalarına yayılmış kıta

lara inhisar ctmiyecck. Daha 
\arp başlar başlamaz, dUşman 
ı ava ku vvctlcri dcrh al geriler· 

deki şehirlere hlicum ederek 

\er. 
Düşman hava taarruzlarının 

;rnnnedildiğ~ kadar müessir ola· 
mıyacağını iddia edenler ara
mda General Serrigny de bu· 

bombalayacaklardır.. Şu halde lunmaktadır. 
bütün memleketin, iç şehirlerin General Serrigny "Revue des 
hayatı mevzuubahis olacaktır. deux mondes,, isimli mecmua-

Şehirlerin böyle infilAk edici, da bu hususta çok enteresan 
yangın çıkartıcı, -veya boğucu bir etüd neşretmiştir. 
bombalar ile torpillenmesi neti- ŞEHİRLERİN TAHLİYESİ 
cesi ne olacak? MUVAFIK MIDIR? 

Herkes bunu az çok başka şe- General Serrigny; şehirlerin 
kilde tasavvur ediyor. MuhteliC tahliyesinin evvela. mümkUn, 
şerait derpiş ediyorlar. • Fakat ~onra da, muvafık o up o1amı

ı vaziyet ne olursa olsun hu ha- J"&eağ·w 'A,ra~t.Jrmakt.a.dı.r.JiCUn
va taarruzlarının tevlit edecek- h:li bir şehrin boşaltılmasını her 
teri zararlar hesapsızdır. türlli idari ve iktısadi faaliyetin 

Durdurulamryan hüyUk mik· l.ıozulmasmı mucip olacaktır. 
.-asta hava hiicumları neticesin- General Serrigny bu mevzuu 
de müthiş infilaklar Yuku bula- tetkik ederken geri şehirlerde
>ilir, binlerce insan ölliı~ ve ya- ki demografik taksimatın Iaalet
ralanır, bUtun eYlcr, mahalleler t:ı.y iıı yapılmış olduğunu teba
tutuşur ycya yıkılır, ba ştan aı;;a- rüz ettirdikten sonra bu şebir
ğıya bütün kasabalar harap o- 'e rdeki kii<:ük memurların, sa
lur, fabrikalar, antrcpolaı·, ha- ·ıat erbabının ve işçilerin dağı-

GAZETELER 
DİYOR....--

i ~~ l:ıit~~~flık 
. devıct k . 
ı,,, ?llellf enrıı s iya ~i ve ik . 
ıı aatıe · · 

~ ~lıltk rının harp yü. 
a,, l"rıtıvuı.k(!dl' ohlııt:uııu •·ii 
~t· ....... ll . .. b -

ı <Jc .. ' bır bitaraflık 
gutlebT 1 ır, larafgira ~ 

zu hikayesine yani, suyu bu_ 
landırsan da, bulandırmasan da 
yiyeceğim hikayesine benzer. 

Binaenaleyh, bitaraflık siya . 
setine kilise diisturu katiyen 
\•erilemez. MuhteEf devletlerin 
menfaatleri o derece girift bir 
hale gelmiştir, ki ekseriya, bu 
devletlerden birinin ayağının na 
'srr:na basmak, bitaraflık siyase _ 
ti gütmek istiyen devleti bu si. 
yasetinden ayırabilir. 

Menfaatleri birbirine aykm o. 
lan büyük devlcller, A vrupada 
~saslı iki bloka a~·rıldılar: 

Bir tarafta Ron:a • Bcrlin, dL 
ğerinde Paris . Londra blokları 
var. 

Bu iki blokun hedC'f ve gay<'si 
kendi hudutlarmı ::ışarak yalnız 
Avrupa devletlerini değil. doğru. 
dan doğruya vcycı bilvnsıta Av -
rupada olmayan devletleri de a. 
lakalandırıyor. 

Anlaşmazlık yalnız Anııp~ya 

ait değildir. bütür. dünyaya şıı

wildi r. Hu iiyll! hiı· ıııiil•:uklt•tliı 

ki, imparalorluklar yok olucak -
tır. Binaenaleyh, bitaraf kalmak 

istiyenlerin bu siyasetlerine 
tahammül edileceği şüphelidir. 

- Zora, Sofy~. ' 
• 

aktolunmak üzeredir. 
Tür!dye ile İngiltere arasında 

olduğu gibi, bu üç devlet ile İn. 
rrilterc arasında da ittifaklar ak ., 

D 
• • • • tcdileccğine dair verilen haber • 

anzıg ın vazfyet ı lcr, lngihz diplomasisinin son 
"S be t "' 1 · .. .. 1 zamanda büyük faaliyet sarfet -

er s ,e 1rın statusu mev o • Y• • •• k~ a• 
lduk . . tıgını gosterme ~e ır. 

cut o ça, ona her ı:-ekıldc rı • j 
ayet edilmelidir.. Bu, statünün Yeni teşkil edilecek blok, Müs 
tadili meselesi de ancak tam bir lüman devletlerile İngiltere ara. 
müsavat ve normal münas~betler srnda olacaktır, ki İngilizlerin 
dahilinde. n:ıevzu~bahsolabilir. I menfaati bu suretle Akdenizin 

Fakat ışın fe: ı tarafı Fiihre. !'!ark kısmında tamamile emni _ 
' rin Polonyanm ittifakları dola • yet altına girmiş olacaktır. tn_ 

yısile savurmuı; olduğu tehdit- criJiz.ler Hindistan yoluna fevka _ 
!er ve 1934 Polonya _ Almanya tadc ehemmiyet vermektedir. 
anlaşmasını bozması neticesinde 1 .1 'l · · .. · · • Bu iltüaklar ~ısı esme gır. 
munasebat ımkanlarını normal S • A b. t h ·· .. nıcktc uudı ra ıs an enuz 
yoldan cıkarmı.ş olmasıdır. Muş- . . 
k

·· ıı · : ta 1 k 
1 
tereddüt ediyor. Hindıstan tah • -u erını mamcn yo una oy - . . . . 

madan bu şeki~de hareket etme. tına oturmak ı~tıycn tbnıssuud 
si Alman hükumetinin i~lcmiş gayri memnundur. Fakat, onun 
olduğn en büyük hata<lır .. , kar~ısılllb tngillN'l'Y<' <lo~l J1-:. 

- Le Tı mı>.-t, l'ııri,., ıııiı· Alxlullulı vartlır. Biwwııa. 
* ·~ * leyh, her taraftan muhat olan 

lngilterenin yeni 
bir ittı f akı 

lbnissuud, İngilizlerin siyaseti . 
ne uymak istenıczsc ~mıdi Ara -
biRtan haritadan silinebilir. 1n
~iliz siyaseti muvaffak olmu~

tur. Akdenizde hakimiyet iddia • 
..Fransız ve İngiliz gazctde • sına kalkışacak ra~ka devletler 

riııc giirl!, Yuk111 ~aı·k d"·\.'h llı•ıi Iııgilt~rt" kar:: ı~ın<l:t ma~liıp ol. 
olan lrak, Afgani:;tan, lraıı ill! 1 nıaya malıkfmıdur.,, 
İngiltere arasında dörtler ittifakı 1 - Politika, Belgra.d 

Havaya bir Majino hattı germek 
luzumu nu duyuyorlar 

Taarruz esnasında şehirleri boşalt. 
mak muvafık bir fedbir midir? 

t rl nı_asının <:_~k. c_idd.i ma_hzurlarl Umumi harp senelerinde bu 
l c ,· ııt edeccgını ıddıa edıyor. usul csaı;; an tatbik edilnıi~ idi.. 

"Jlntta mesela Parisin bom - Almanlar Berlin Ye Esse~ glbl 
lınrdıman edilmesi kat'i suret - mınlalrnlarına düşman bombar· 
le bilin~e bile b~r~o~ kişi şehri dıman tayyarelerinin yaklaşa. 
tHketmıyecek, ışının başınclıı nııyacaklarını iddia etmekte· 
, :a 1 acaktır." diyor. dirler .. 

:'lluhakkak olan bir şey varsa Halbuki Fransada bugUn çok 
o ıla polis böyle bir hal karşt· daha ileriye gidilmesi ve her 
sında birçok başka vazifelerle şeyden evvel şimali şarki lı uclu
ıtH.;:.gul olmağa mecbur kalaca- dunda bir hava majinosu tesisi 
ğından şehirde hiç değilse nak- IUzumu kabul edilmiştir. 
liyat ve muhaberatı temin için 
memurların kalması icap ettiği
dir.. Bundan maada duvarcı

lar, sıvacılar ve daha birçok sa· 
nat erbabl şehirde kalarak düş
manın tahrip edeceği binaları 

şunun bunun başına yıkılmıya
cak vaziyete sokmağa çalışacak
lardır. Sonra her binada en aşa. 
ğı bir kapıcınm, bekçinin de bı
rakı lmasr şarttır . .Aksi halde bu 
fırsatta bir<,:ok hırsızlıklar ola
cak ve içtimai hayat sarsılacak
tır. 

HAVA MAJİNO HATTI 

Bu hat madeni kablolar ile 
bliyUk çıkrıklara merbut bir 
seri balon vasıtasiyle temin o.. 
l unacaktır. Bu balonların her 
biri saniyede yirmi mctı'e s!irat
lc esen bir rüzgılr sayesinde altı 
bin metre irtiiaa çıka bilecek
lcrdir. 

· Bu balonlardan kilometre ba· 
şına beş veya yedi tane yerleş.. 
tirmek icap edecektir. Hattı 
lrnvvetlendirmek için 'bir balo· 
nun yanına bir ikincisini yerleş
tirmekte de hiç bir mahzur yok
for. 

Bu hakikatler karşısında ge· 
ri şehirlerin boşaltılması mese
lesi biraz imkansız görUlmekte· 
dir. Esasen General Serrigny de 
bu izahatından sonra, "şu halde 
halkr bu gibi hallerde şehirde Bu hat hudut gerisinde öyle> 

tutmak faydalıdır" diyor. Gene. db~·rş mesatfede bulunacaktır ki 
u man ayyareler· · ı 

ral Serrigny, bir şehir ancak ka- v ırun ge ınck 
te oldugu haberinden 

radan istil!\ edilmek tehlikesi- • sonra taJ· 
• j areler bu hat seviyesine geliıı 

ne maruz kalınca boşaltılması 
r.oye kadar, madeni ağ istenilcı 

i"aı> ettiğ·inl kabul ediyor .. 
.irtifaa çekilmiş bulunabJlsı'n. General Serrigny, pasif mU-

clafaa tertibatının faydalr ola· Fakat düşman tay3;arecilcrı 
Ulı ı eğinl kabul ediyor, fakat bu vaziyet karşısında hattı yar

c~lişnıanın her küçül{ şehri Yc:ra 
fabrikayı bombalamasını bekle
menin de biraz gülünç olacai:;ı· 

nr, !:linkü böyle bir tcşebbüstin 
miihimmat cihetinden mütearrı
ıa. çok pahalıya mal olacağını 
söylüyor. Esasen mihver dev
letleri bu hususta. <,:ok titiz, ha

sis lıir idare yapmağa mecbur-
durlar .. 

J>ASll<' 111ÜDAFAA VEYA 
HA \rA MAJl:N'O HATTI 

mak için balonları Yurıtıağa te· 
;;; :? hbüs edeceklerdir •. 

İşte bunun için de miktarı k~
fi topçu kuvveti yerleştirilecek 
rn bu kuvvetler tayyarelerin 
bnlonlara yapacakları hücum
ları defcdel.ıilcceklerdir. Aynı 
zamanda avcı tayyareleri de bı1 
balonların nı Udafaası ve dUş _ 
rnan bonı bardıman tayyareleri ,. 
ııin imhaslyle meşgul olacak • 
!ardır. Bundan maada ikinci bir 
balon şebekesi de büyük şehir. 
lcri muhafaza edecektir. 

Fakat Pasif müdafaanın, zan 
I<'akat bJitün bunlara rağmen 

ve tatbik olunduğu gibi sıı'?;ınak-
geçmeğe muvaffak olan tav..·a • 

lar sayesinde temini mümklitı .u reler avdette aynı maniler He 
nıüdUr? im rşı l aşacaklardır. 

Hayır, bilyUk demir fabrika· 
1 1 l . el k General Serrigny lrn gibi ma. 
arını, ate ye en, ma en oca ·. 
Iarınr, gazları, limanları, köpril nilerin dUşman tayyare filoları. 
ve ırmakları beton sığınaklar ııın duçar olacakları büyUk te
.11tına sokmağ"a imkan yoktur. lflketler Ye zayiatların nihayet 

Genc~al Serrigny "Fransanıı ı erkAnıharbiyelcrini bu gibi ha.. 
Hit.Un zenginlikleri çimentoya va taarruzları yapmaktan vaz
sarfcdilse, gene de blitUıı va · ge~ireceği fikrindedir. 
landa şları ve her turlil zengin- Böyle bir hava majino hattı 
liklcrimizi sığmak altına sok- tesis etmek Fransızlara. pek 
ınnğa imkan yoktur" diyor w pahalıya mal olmı:racaktır. ls-

ı müHi.hazada bulunuyor: tenilcn \·aziferi görebilecek bir 
''Bu meselenin halli için ye· balon seksen bin franga mal o· 

~fıne <,:arc mahzenlere saklan- lıwaktrr. Beş Yüz kilometre u
mak deiHI, clii ~ınan tayyarelPri- zuııluğuudni{i hudut iç.in bu ha
nin topraklarımız lizerintle uç. lonlardaıı Uç hin tane lazımdır. 

Dinacnaleyh yapılan masraf 
:! ·10 milyon frank ediyor clemek
lir. (Yani bir.im paramızla sc· 
kiz milyon kadar). 

nıanıalnrını temin etmeldir. .. 
eliyor. 

Böyle bir zihniyeti, diiş linec

yi alkışlamamak elden gelmez. 
Fakat bu çareyi müessir bir şe-

l\ilılı~ tt-rııiıı <'iııı<'k i~;in 

y:.qıııı:dıclır. 

ıwlı>ı 

t:cneral. hunun, madcııi lrnh· 
loların hususi lınlonlar ile liOO U 
ınf'trc irlifa:ı k:ıdar c;rkarılma-

ş iyle mümkün olalıileceğ;iııi süy-
·iror. 

Bu şekil yeni değildir .. Unıu-

mi harpte de bu c:areye bnşnı-
nılıııu~ iıli, 1\lı •:wlı· ~iııııli hıııııırı 

ılıtlıa ziyade le rnkkisi H l g cıı i:; 

l.ıir sahaya tatbikidir. 

nıındnn maada. balonların 

top VC' rııil ralyiizlp lrıc;lıizlcd mu 
ı:ıl\I ak H tırf'\11' daha ııahıdıya 

ıııal ola<·aktır. Fakut ııe tle ol· 
.:rn cltle edilecek olan yekun ııa. 

~ir ıııiiclafaaya ayrılını ı;; (llaıı 

lıiilç<'ye ıı;ııaraıı ıırk ufak lıir 

rakam ifade edecektir. 

Jşte General Scrrigny'ııin ha
va kuvvetlerine kaı'Şt alınması 
İ4 ·ap P.ıl<'n k<lhir olart.k ileri ıl\r

nıliş ohluğu leı Jrnııllan ibaret
tir, 



8 - VAKiT ıt ~CUSTOS 1939 
Uzak Ş4-taa 

Danzigin Almanyaya ilhakı To~~,o~~~-~~Reo. 
(BG§ tarafı ı incide) llğl tebarüz ettirmekten hail taarruzu, her tUrlü baskını tar • haklan muttariden çiğnenmi§tir. men bildirildiiine göre, harici. 

tU buhranı, ancak bir mucize k21lmamış ve bu birliğin, kendi· detmek ve derhal mukabelede bu Gdinya daha bugiln Denzige ye n~ mua~~i Kato, 1.n~!t~ 
balledebtllr. ,ınce, Jtaıya harıc, dünyanın lunmak için icap eden her eeyi geçmiftir. Ve bu Danzip Polon re Buyuk elçıaı B. Craıgıe yı, 

Danztg ayanı serbest ,ehrin nlç bir tarafında Almanyada ol- son haftalar içinde yaptık. yadan ancak iktısad! zararlar gö önümüzdeki hafta batma ka. 
artık Alman olduğunu birden- luğu kadar sıkı olmadığını söy 4 - Polonya bilmelidir ki. Dan receğini isbat eder. Polonyanm dar Londradan konEerar.aa de. 
bire Uln edebilir. Fakat bu, Po· emiştir. zig, terkolunmuş değildir, Al • 20 senedenbert ittihaz ettiği ted. vam irin beklenen talimat gel· 
ıonya için de harekete geçmek Hiç bir zaman, demiştir, FUh manya, anavatanımız büyük Al. birlerle Danzlg Almanlarmm uğ mediği takdirde Tiyençin Ja. 
lçln bir lşaret olacaktır. ·er, Almanların hayatı ile oy. manya ve eefimiz Bitler, bir Po. radığı hakaretler 1&yıamlır. pon ordusunun Tokyodaki 

ALMAN -lTALYAN a:1maz. F'akat bir gün eğer biz. lonya tecavüzü karşısında imda. 5 - Hayatın bUtun l&humda mümeaaillerinin Tokyoyu ter. 
HARlClYE NAZIRLARININ len son Ye en bUyUk fedakl\r· dımıza koşmaya karar vermiı bu yapılan eatrlblua. Damigin hal ketmeğe karar verdiğinden ha. 

GÖRÜŞMESi lığı da isterse, o 
0

zaman emin o- lunmaktadır. kile latifaredıe bulunulmakamn bcrdar eylemiftir. 
Berlio, 10 (A.A.) - Alman ıablllriz ki milletimizin bayatı. Her!tes, bUtiln Alman milleti Almanyadan kopanlmuı blm Japon hariciye nezareti, bu. 

ve İtalyan hariciye nazırları, ı'k· ıın ldameel için bu, önUne ge- ve iyi niyet sahibi bütün ecne. yirmi senelik parolamızla hak nun bir ultimatum mahiyetin· 
mUtteflk memleketin mUştereJ, ,ilruP.z bir mecburiyettir. biler sulh doetlan Dan.ıigi Al • verir: Almanyaya dönmek i8tl • de o?madığmı aöy:emekte, bu. 
siyaseti ile allkadar meıelelerı G~neJ al Von Bravhlt, Hltle- manyadan .ayırmak ve Almanya yoruz. nuda beraber bazı salAhiyettar 
birlikte tetkik ıcın bugUnlerd rln Alman milletinin birinci as- nın şark hudutlarmı böylece çis 6 - Danzic halkı kurtulut •· Jaror. mahfilleri bu tqebbü. 
Salzburgda buluşacaklardır. keri ,.e birinci amelesi olduğu· mek auretile Versay diktatörleri &tinin çalacağım, yani Alman• sün kati bir ihtar mahiyetini ta. 

Berlln, 10 (A.A.) - Kont Cl- nu söyllyerek sözlerini bitirmiş nin iflediklert cinayeti teelim yaya döneceğinı katiyen blllfor. ~ıd·ğmı tebarüz ettirmektedir. 
anonun yarın Salzburga gelme· ~ı r. eylemelidir . ., .

1 
7 - Aralarmda ça.nı.,.. bir lngiltere aleyhine 

Förster, Damig vaziyetinin fı surette ballı bulunan Damlpller •• • 
ıl beklenmektedir. B. Von Rib- Danzig, 10 (A.A.) - Bir bç haki:ka ' tahammUl edilir gibi ol gö&lerini qk ve tıstmJe Bitlere numayış 
bentrop tse, birkaç gUndenberl gündenberi yapılacağı bildırilen T k 1 O (AA ) J madığını teyit eden bir çok eo. çevirmit bulunuyorlar. Hltlel', o yo, • · - a. 
eıaıen Salzburgda Fuchl şato · Polonya aleyhindeki nümayişler __ ..ı_ ç~-•!ı b nebi , İngiliz ve Franına rlcall • hiç f\lphe yok kl, onl&rm Alman pon,yaua oturan uw er. u 
Bunda lsurabat eylemektedir bu a.kHm Langemarktda tertip L _ T , k ki da 1 

• !o'-- nin beyanatmı okumuttur. y&JI& cl6Dmek anularmı yerine ıaoah o.:yo eo a ann n· 
lyl haber alan Alman mah · olunmuştur. Müteald1-, nnter l&llerlaıe _., __ .. w bu IUNtle mllletle. giliz büyük elçilijine doiru 

filı ine l ><re Kont Clano Salz Bu münasebetle söyledig·i nu. •-- 1 er u • - şöyle de\ram eylemiştir: , rin kendi mukadderatma sahip yürümüıler ve yolda yine n. 
b d yal bı U kalacak tukta . nazi terıkilitı reisi Förs. urg a nız r g n · • ~ Bütün milletler ve bilhassa olmalar prensibmi, onlardan 1919 giliz büyük elçilF"irıe doiru Iİ• 
tır. ter Danzig halkının, birkaç haf. Fransızlar ve İngilizler ve bitta. de esirgenen bu prensibi muzaf den bir İngiliz aleyhtarı Japon 

İtalyanın Berlln bUyUk, el~isl tadanberi Polonya ve onu teşvik . il b l _,_ b. 
eden dostları tarafından Denzig bi Polonyalılar Danzıg e met - fer kılacakbr. tezahürcüleri ile u upr1m ır 

Attolfconun da Salzburga gide- l ım ktad F k t bu 'l:'IX t -x-1 rf · ..x ı b 0 ti ka .ı_L_ L-1-1-- ı__.ı_ aleyhinde yapılan harp tehditle. gu 0 a rr. a 8 meee. rvrs er BVMe nı vvY e 1 r • t aane •IU.lalD!mlfllUWI'· 
ceği kuvvetle tahmin olunmak· lede söz söylemeğe cidden hak. miştir: 
tadır rini biltün dünya önünde protes D ri • • • 

. to . . b d 1 ld lı birisi varsa o da bizzat an. . Bu vahim anda yemin ede .z. Tokyo, I O (A.A.) _ lngı'l. 
HıTLER DE SALZBURGDA ıçın ura a top anmış O U • k yiil 1 d.k D zig halkıdır. Bizim hayatımız ve kı her ne olursa olsun mUttehıt b"' .. k l . . .. ak l 

Salzburg, 10 (A.A.) - B. Hit.. gunu a eye 1 ten sonra, an istikbalimiz mevzuubahsoluyor kalacağız. milli mirasın bu mu. tere uyu e çısı, ~uz .. ere ere 
ler, dUn akşam, ilk defa olarak zig. halkının Polonyanm tecavtız ve biz şunu mUşalıede ediyoruz: kaddes parçasına k&ı'IJ yapıla • tekrar _batlamak ımkanmı .. ve· 
Salzburg festivaline lftlrak et· ltei~n~ ~unl m~dde( t mttilsaimd aha et 1 - Danzig kurulalıdanberi, cak her tUrltl taarnısu bUWıı ren talımal1 Londradan aldıgmı 
mlş ve Mozartın "Don Glovanni,, gını soy emış mu ar en ya. yani sekiz asırdır, daima Alman kuvvetimizle tardedeceğiz ve le· bildirmiıtir. Bu müzakerelere 
onarasının temslllnde hazır bu- pilmakt~ olan harp tehditleri çok ~hri olarak kalmı..+ır. fimizin her emrini ifa eyllyeoe • ne zaman batlanac:ajı yarın 

""' t vahim bır vaziyet yaratmış ol - ıır- 9
" ka 1-4 la k \unmuş ur. yc1· Danzi halk . 2 - Tarihinin bUtUn imtida. ğiz. rar1a9tm ca tir. 

ESKİ DEFTERLER 8~ 1
' g 1 yıne om~ dmca 1919 a kadar yalnız Alman öntımUzdeki aefer burada bu. 

KARIŞTIRILIYOR silkme~ dev~ edecekti) demıı ya. ~e bakinı olmUlılur. gUnktı gibi protesto için değil, 
A A ) SalAbi ve sözlerıne şoyle devam etmlı - Pol kra 

'Varşova, 10 ( .. - a. • tir: 1576 da Danzigliler onya Almanyaya döntit\lmüll kutla • 
yettar mahfiller, Mareşal Smlg- Polonya, akillanaeağa bem.e • lı Batoryyi sililıla tardeylemiı • mak için toplayacafız ve o gün 
ly • Rydz'in 1931 de Polony~ mlyor. Blllkis Alman olan her lerdir. Dam.iglller Batoryyi eeıı. yakmda doğacaktır. 

Harbe karşı 
lngiltere 

Legionu kongresinde söyledlğı geye karp kin ve gayız körllkle. rin haklarına bilhaasa deniz hak BiR ŞAYİA 
bir nutka alt olarak Völklhche~ niyor. Binaenaleyh her şeyden larma tecavüz etmek istediği•· Dün aipm, geç vakit bul rad (Baf tarofl 1 Vdde) 
Beobachter'de çıkan haberlen evvel l\lllU kaydedeyim ki, eğer man teslim olmaya mecbur et· yo merakhlan, but Alman ia • lnıi1tere hüyük bir dnlet oL 
yalanlamaktadır. ne dtlşilndilklerimi burada açık. mişlerdir. Zamanmıızm Denzigli taayonlarmdan Dan&igin Alman. malda benher teblıumm ,... 

Völklscher Beobachter gaze- ça söylersem karşılık çıkarmak teri, cedlerl nasıl Polonya kralı · yaya ilhak edildiği haberini duy pacajı itler için bir hudut var. 
teılne göre, Mareşal Smlgly - la itham edilemeyiz. BUtUn tefer nm toplarmdan k?rkm~ıla.rsa, duklannı aöylemifler ve eeaaen dır 
Ryzd 1931 kongresinde sanki rllatile vaziyet alın~• W\., bugün de Rydz Smıglynın topla. kufkuda olanlar derhal bu hava . c;e.ı,...JD bu ~ ile 
,Uyle dem.l9tır: kin yoktur. Ju 1 '-' ~ ctilliD ya:rı'm•1111a~ ~· ~ .V..dnl 

Pek yakında Almanyaya yU· .. . . . . 3 - 1919 da Danzıg halkının mişle~ir. . pek açıa IUJ'ette tatif e~:~tir. 
. t k h d f D l Söylıyeceklerimı bır kaç kelı. müttehit ve mükerrer protesto • Aynı aayıalar araamda., Bit. AL---- ile I&..'- .. _ı.:-

rUyecetız. ı e e , anz g ve 11 hın•44 ed b"l" . p 1 lij' ftlllllUI,,- ..-7• _.... 
d KU tah c me e AIHfo e ı mm. o on larma rağmen anavatandan ko • lerin bu mllnaaebetle bir nutuk _a.a..:1-1. ... ....! !....&!l.!l _:___..._L_ en. 

~arkt Prusya ır. s .ıır. her· ya aşağıdaki hususatı anlamalı. parıldı '•11ıetıenn· kendi mukad ~ ledi-· A1m T _,_hudut ~ -- • 7.-wan•-
menlzm ile hesap görme.e a· dır· · .-... dil . . sah. 1 .,,.,y gı ve an - ~ ıel ıönlülderi lnailtıen1İ AY· 

. deratma ken erının ıp o • larmda çarpı:emalarm bqladığı ---...L ·~.....__._. • u-•-
zır olunuz. 1 - Bütün harp tehditleri, bil muı hakkmda Villonun on dört yolunda. &özler de vardı. rnt- a7aaw IPD. ... 

SalAhlyettar Polonya mahfil· tün tahriklt her ne olursa olsun rensibinde uan edilen hak ayak Sa.bahm geç vaktine kadar Şarkta Japonyayı tallrik ecli-
lerl. Mareşalin bö7le bir 8'Jı aöy. bizi "rkUtemez. P

1 1 
almdı __. ___ n--a:.. Roms T,-1-o · k u ar a tına • beklerı:nitse de ne ajan1 haber • J'~ .... ' ~: • • va

7 

emedlllnl ve esasen 1931 on· 2- Bu gerginlik anında Dan. 4 _Bu iftirayi takip eden ae leri arasında ve ne de radyo mer uumdaki ~ ~....-ıı.• 
trealne iştirak dahi etme~iş ol- zig milleti asabiyete kapılmaya. neler D~ her nevi maddi kezlerinde böyle bir havadiain imi ukerl bir ittifaka p+ame. 
dutunu tasrih eylemektedir. caktır. ÇUnkU, mazinin tecrübe. zararlara uğradıfmı katiyen is. bulunmadığı görWmUştUr. le çahpyorlar. Japonya bu va-

Varşova, lO (A.A.) - Şarki lerine istinaden nasyonal 808. bat eylemip..ir. Danzigin Alman Bu ıayianm Försterin beyana. ayeti kenci maksadına göre İl-
Prusyada lstlhklmlann yapıl - yalist şeflerine itimadı vardır ve yadan koparılmasına sebep olan tından plat olduğu anlqılmak. tİlmar ediyor. Fakat Almanya 
masında çalıştınlmala gijn · bu halk, şeflerinin vaktı geldifi millihua yani Danzigin Polon. tadır. Maamafih bu beyanatta ile ltalJanm ukert ittifak tek. 
1Prllmekte olan otuz Çek, Kem- zaman doğnı olanı yapacaklannı yanın denlu yeglııe mahreç tet bulanık hava)'i daha r.iyade b. lifk.lae açık bi: c Y P vermi
ına lıııtasyonunda trenden atla· peki.li bilir. kil edeceği preulblne de r!ayet rlJjtuıcı bfr mahiyet an.etmekte yor. itte A'ft'UPUllll mihftl' 
mıttır. Bunlar Polon1a makam- 3 - Danzige kll'lı her türlü

0 

olunmamJttı:r. Damigin hqatt dir. clnletleri ile Japon,. .,..._ 
ıarına teslim olmut ve Polonya tllıld iN mıiiDleehet aa.anone 
!:ı•pishanelerlni Nazi llJ kampla- ı • d k • ç k y b d ı ptiriline lnPiz lapelö&nin 
rıııa tercih ediyoruz demişler· z m 1 r e 1 e a eiiıilıri daha n.; ..... • 
dlr.. A .... iJ:·W,. ·1.:v. 

GENERAL BRAVHIÇlN rupaJI yeni bir t.rbe aüriilde. 

Dunelcı0:.01~~.A.> -BU· Vapuru hareket ettirmek isteyen =..:ı::.:: ~7111W: 
l'llda • •1ıeınmeıaıı BonlS .. tab- Kaplana h.. ttil "I" I hlik · • ............ 11•• olielılı•; :-;y::,eo:,:!:.~:~·ıır:: ucum e ar, o um e esı gaçır ::..-=::.. "'C"::: 

lngiliz - F 
askeri haya 

Leningrada vasıl 
Leningrat, 10 (A.A.) 

Us ve Franaıa askeri 
hamil bulunan (City ol 
vapW"U, dün gece buraya 
tir. 

300 çıplak Y abU 
flayfaya hücWll 

Kudila, 10 (A.A.) -
1abah , geceleyin ıtsllct 
körfeslne çıkmap teee-
291 yahudi mÜlteciyi ~ 
miştir. 

Bu yahudiler, meçhul bir 
dan indirilen ~ ~ ... blı.11' 
fi ile ll'iliatin l&hilleriDI 
mqlardır. 

Mülteci yahudilerin 
yalnız birer mayo vardJI'• 
bU k-1ababk yüzUctı 
den ıtıphelenerek mtll 
raya ayak buarbaama& 
IDJfbr. Mlllteciler, Hadlılll!'m 
kif edilmif bulunme.ırtJ.alll" 

Türk • F·l'Allı.-ı 
anlatma11 

~ 10 (A.A.) -
l"ranaız ticaret m 
nJ:bayetlenmek ilz.eredir. 
ve Tllrk heyetlerinin 
lqtıklan metin, tuvip 
karaya bildirilıniftir. 
za için bu cevap beki 
dir. 

Bir Amerikalı• 
ltalyadan CIKl...-. 

Roma, 1 O ( A.A.) _-. 
rikan Onited Preas dl 
Ekin-. Muaaolinin 
cliii bir emirle hudut 
cliJmittir. Kendiıine 1 
aynlmak için ancak 
atli\ bir mühlet veri 

Bu tarz kararma 
Ekirıin MU110lintu 
olduğunu İfrap edecek 
- -venneaidir. Oni 
bütolen da bllldrlm,.,., 

ille. oaııtmaıannclan dola1! •· su"varı· kendini zo .. ukla karaya attı ,..... ............. .... 111e1e1e tetekkllr etmlı Ye amele 11 lll'ini A-mlfa • U.- s-rk 
ıe uker aıumdakt arkadqlı- .,_. lliaıre ...... ... diriLQine lö bu 
ll tebartls ettirerek bu arkaclat- lmnlr, (Huıuıl) - 01llllercllr tunu en11eme'lı:te4lr. ıteacllll yl karaya J"allattırtıkla'n .. ,. ı ... Ahz ı;Ja • •-: Ni ~· • 
ılın daba ılyade ta'lı:T11eel için llmanımııda bulunan Çe'lı: Ya. hlll sahil lllıhlrt merteillle 11· olmuıtur. W,. ~ ulmit Wr 1111.. ~e 1~ lfe ~tmif 0 

.ıldlaa tedbirleri blldlrmltur. hudllertııl hamil Parlta yapanı, Uca etmlf bulunu1or. Pollı, semiyl kordon altraa flllra ...... olnlv ille ....... , ~~:~~ • 
Bundu N1le, bam amele, ı. be111elml1el .ı1ası h&418elerl la· Yahudiler bir ttlrUI bmlr 11· almqı bulunuyor. Vapuru kara billla btv:wdwlal Awapa r'IW'pı& 

:aa1 ettikleri ml&hlamı moee· mlrlllere unutturacak kadar manından a71'1lmak inememek- u;Ianmızclan clıtarı oıbrma'lı: i· lmııp Wmllll.W. tal a'rbr. raz IOlt!8 da I~ 
:bllllnl sGrmelerl '91n manev- mtlhlm hlclllelere 1abne olmu .. te 'Ye kaptan gemiyi kaldıracak çln yapılan mttl&ylm&'ll• tqelt- u..ar ş.lr ........... tMfiye. ye han .• et eylemiftir. 
,ıart. ft ekıerelllere dant o- tur. olursa ken41Blnl Gldttreceklerlnl l ı·. ler netice Termemlftrl. iller .W A,.,.a YUiyedelu ...._ Orada ikameti i>ir 
nacak, baıı u'lı:erler tle, 'lı:ul· Kara7a çıkanlma1aa Yaba- 3öylemekte4irler. 3abaha kadar gltml1ecet olu,.._ ma,a ........... cek ve ı'yui hiç bir 
:aadı'lı:lan ell&hm 1apılmaeı.nı dilere !Uzumu kadJar komanya Açıkta olan semlde o kadar sa, son çare olarak Parlta iki B cm itin .... ......... olnuyacakbr. 
ıormelerl için fabrikalara gide- ve gemiye de icap eden kömtlr bUJUk bir aör'1ltQ hlktım ıUr· romorkör taratınün çekilerek A ......... l.ehittau, a ... ,., 

Jrlerdh'. General Von Bravhlç verllmtt n ıemlnin tekrar Kös· mektedlr kl, koea bir tehir olan ı,ara sularımız haricine bırakı- Yunuaa'm tatltilc .aı.a p. Viyana.ela hi•...,..• 
Jaırp ıamanında, ılllh fabrika- tencere dönecetr haber alm· bmlrln her taratm"aa ba çıt· lacaktır. deminin ıUvaı'lll prt nulli .,..,ini• Umlr larlra idiller fın1.-
lumda ~lıtmak ne cephede va· m19tı. tıklar, baykll'ışlar ltltllmekte· dönme klatemedllmden ldare)'l terdli, ı..-.. içia anu .._ 
dD sermek arasında bir fark Halbuki bu aktam, gtlMt cllr. Bu 7Uad.ıı b1b11k bir kala. kicıtn ele alacatı d& meçlıulclUr. lir bir 197 ~ 18Jiemif. 

a4ılmı ela tasrih eylemlt n batuttan biraz sonra vapunla· balık rıhtıma toplanmıt, netice· Pollı mUdUrll, ıon çare ola· tir. la....... ~ 
Almau1anrn 811&hl&IUDUI hak-. ti Yahudiler, llaptaDJD kendile. yt merakla bekll1or. rak vapurdan bir he1et 4aTtt lesin waıek ....... ........ 
ılada tunlan IÖJlelDlttlr: rlnl atlatpıak 18tedljlnl Deri il- Durup dururken, lzmlıiıı ba· t: u. ı i~ ve kendileriyle söfUtertk tunlalll ~.; .le .... 

A1maıa19111n, dalla ıd1ade al- rerek lıyan çıkarmıtlar n iten- fına iş a~an b• mMele, tebfrdt limaJJı tert.eaıetel'I iQJ ~·a w dıtir. 
lAJanmMl llına4rr. Almanya- clJıttne hUcum ederek bolmak la- muhtelif deClkoduıarın ya11l· .. ahtmı,ur. ASIM US 
lpn, tehditlerle dtlnyayı korkut teml$lerdlr. Gemi ta7falarlyle, maıına sebe• olmuştur. HldlM MttdU ba,llk "1' hQıntı 

.... JbU7Mr yoktar. Fakat , , lcular aruında mdtlllt 1i1r rece Taktl vukua p14itl tçln niyetle y trti bu IOD \e~bbUı 1 r f Yakılı· iz 
mdae... llorlr•tslmuına da kavga batlamıt ve kaptan 111 .. halt araıuda Yahuclllerla zor· de beniz blg bir netice 1'erme- 1 
• erle•I ~. lltle karaya kaçmala m11T&f la oebre eıtmak lıtecllklerl. bir mit ve Yahudiler bir.' tllrlU &D·ı Maarif Vekili HuBn Ali YU· 

CiM Y• aran... &lm•D l'ak olar•k canını kurt•liJllml" kısmının şehre 7a7ddılı. seml· lafmak tarafına 7auatmamq• celin buaün Anbraya hmeket 
,.Cıll .,....._. •ır. dr. Vat"tl' tok tehllUll oldu. lardı•.. ettnesi mulıtemelclir. 



7 - VAKiT 

RADYO 
11 ACUSTOS 1939 

11·8 • 939 Cııma 

.' l>oaa, Foal hattl Mar
? : ... Acaba ne dUşUnUyor· 

•• dire merakla duşunu 

Dön .. 
Ve sonra: 
- Dikkat, torpilciler.. Dik· 

Jl •• Hepsi hedeflerine o kadaı 
;UaeJ gtd17orlar ki.. 

12.30 Proııram. 12.35 Türk rnilzı 
il: J - Hiiseyai ~,·i 2 - Nur 
Halil Po)raz. Hiiaeyllf farkı - Artılı 
yetişir. 3 - Hilseyal prkı • Sevdi· 
tim cemalin çOnki 86remem. 4 -
"9nun taksimi. 5 - TanburJ Cemıl 
Hilseynı fnrlu • Görmek ister ıözle. 
rim. 6 - Sadettin Kaynak • Gülizaı 
lilrkü - DnArıma laf basayım. ı: 

'-i=st~a~n:""':b~u_ı "'.""L"'.""e~v-a_z_ı m~A_m_i r_ı i_ğ•_· _s_o_tu_n_u_n_a_. 
721000 kilo tutU§turma odunu alınacaktır. Kapalı zarfla ek. 

lfltmeei 1~939 Pazarteıi günü saat 15 de Tophanede imır. 
Uk atm alma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 7931 
lira ilk teminatı 39f lira 82 kunıştur. Şartnamesi Ko. da görülür. 
isteklilerin kanuni vesikalarilc beraber belli saatte Ko. na geL 
meleri. (101) (5638) 

letaobul Levazım Amirliğinden verilen: ı 
Harici Askeri Kıtaatı ilanlara ••• •raıı tlJoUllaya men-

l•llU bUtUn ıuratlerlyl< 
!•rııuerJnln bir mil açı. 
ıor:derken dUşmamn 

oları da nakliyat 
~'il beş YUz metre gerl

•laııe bulunuyorlar· 

kat .. 
Muavini emri tekrAr etti: 
- Dikkat torpllcU..,r .. 

Hedefleri mal6mdu: Bu İtal
yan • Alman muhteliti ğemlll 
nlo ıancak bordasına isabet .• 

Ve sonra kumantfan Tuzey Heyecandan snrnrmış olan 
makloeye lklncl emrini nrdt: j Dosu: 

- Suratı arttınll,. Dörtte Ut 

1 

- Tamam. diye mrnldandr .. 
yol.. Çabuk... fopsl de hedefine koşuyor .. 

Fakat nihayet l~l7aa torpı., 811 sırada aol tarafta lkl mUt
dolarınm zabitan v"' gözcüleri df !ılş lnfilAk oldu .. Binlerce kişi· 

il Lut Tuzey mırıl· lkl donanma arasında bir har- :ıtn canbıra~ feryatıan. gökleri 

•.ıı Jtıuand harbinin 
Cörttımueıu.. Alman 
,.._. hatuna 1a1ılmı, 
k 1 «onanmuı öntınden 

llz Ollle geclyordu ve ta
t ,_ geınneri de a•- etmi 
'•end .._ 
'~te 1 vatandqlarının 

0Jdutunu zannediyor 

bin daima cenubu şarki ıstık11 ltreten bu gUrültUler arasında 
metinden yaklaştıtını blssetmi' neşum bir HIUm ıslıtı ıtbi ba
artık gaflet uyku,undan uyana· vayı yırttı, sonra Uç parçaya bö. 
rat hemen J'&Dıbqlannda mı ıanen iki numaralı nakliye p. 
-ıevralar yaparalt harp vaziyeti misi gibi eulara gömtlldtt .. 

'le girmekte olRn düşman htı Fakat yedi numaralı hUcuru 
~um filolarının taarruz haaır !>otunun kumanda kulesindeki 
lıklannı gGrebllmlftl.. ıort kiti dikkat kesilmişler, bir 

Bunda artık şüpheye mahal !lumarah nakliye gemisini tet
ı"Oktu. ÇUnkU hu kUçUk torpido· kik ediyorlar, her an yaklaşan 

l111ıer tarın biri yedi numaralı botun ölUmU merakla seyrediyorlardı 
zaınan böyle devan. lltı yUz metre kadar iskele açı 

!,~le·· dedt. Bu düşünce. ı: d b 1 9 1 b t · Hemen bir lAhze sonra tkl 
""" ~ın a u onan numara ı o • ı 

d 
enımeJ olur. Hem . 1 d bi torpillerinin aynı zamanda mUt· 

a 
8

. > r en re atc>ş actı. 
l...... l8 vardı.. H d rı d 1 1 t r1 t.tş lnflJAklarını duydular, koca 

Memleket saat anrı, ajans ce mele. 
orolojl haberleri. 13.15 - 14 Müzilı. 
tKarıtık Protram • PJ.). 

19 Program. 19.06 lılQıik (Od• 
müzıği • Pi.). 19.30 Türk müziği (Fa. 
sıl heyeti). 20.Ja Konu~mı. 20.3t 
.\lemleket saat ayarı, .Jaıu Ye mete
oroloji haberleri. 20.50 Türk rnuzı 
it (Milfterek, solo ı..-anüer we ~ 
)'Ull hnaları) 21.SO Konu,ma (Ve. 
rem hakkında - Doktor: Muhit Tü
'8fDam aöyle7emeın çQnkl. 1 - Ke 
mani Sadi • SegAb şarkı - Ruhumdı 
öJea. 6 - Ahmet Rasim • Setllh şar. 
kı • Benim sen nemsin ey dilber 
21.30 Konuıma. 21.4$ Nqeli pJ.lk 
lar • R. ~ı.ao MCbik (RJJUeU Cam. 
hur bano~u _ Şet: thsın Kilneer) J -
G. Vettıe • Resmi &e(İl. 2 - O. Fcı 
ras - La morena lspanyol valsı. 3 -
Albert W. Ketelbey - Chıl Romanı 
uvertOrO. 4 - Mendelssobn • llkba 
har şarkısı. 5 - Massenet • Mınoı. 
operasından rante:ıi. 22.40 lılüziL 
(Cazband - Pi.). 23 Son ajan.s ba. 
berleri, ziraat, esham, tahvilAI, kam. 
blyo - nukut borsası W:rat). 23.21 
Müzik (Cazband - Pi.), 23.55 • 2 
rarınki program. 

"·•da e e n en y rm me re ıe 
b .. b da İtalyan guru"u j d . d bl k b İtalyan gemisinin sallandığıoı, ""· • e enız e r oyu açıp, eya:r , 12 8 0~9 C • 

"'llde sisten daha köı· kö Uklü I h f l ~üverto.erinin denize binlerce • • .,_, umarfe•ı Qf P su arı avaya ır atan 
l' ze bakmıyorlar bile .. mermiyle kamçılanmış gibi do- insan lrnstutunu gördüler.. 13.30 Program. 13.35 Türk müzi. 

.. ~>'akınlarına sokulmuş kuz numaralı bot birdenbire ile· Fa~1ayr fazla takip edemedi- li: 1 - Uşşak pefre,·i. 2 - Lemi • 
l~ı .. Ceba. ne zannediyor- rl fırladı, bU tUn hıziyle gayesine lcr. ~UnkU aynı zamanda yedi UHak ıarkı - Günler ıeçiyor. 3 -

~an d 1 Uş'8k şarkı - Ruhumda buldum. 4 -
<l onanmasm10 geri joğru hücıım etti.. Birdenbire 'l•ımarah botun ön güvertesine Şükrü Tunalı • UH•k şarkı _ Gezer 

Slfrttekf birliklerin ihtiyacı fçfn kapalı 1.arfla milnakasaya 
konuldu. 18000 kilo l!l&de yağın ihale gilnü talip zuhur etmedi. 
fiııclen 23 8 939 çarpmba gUnU saat 10 da pazarlıkla müna. 
kaauı yapılacaktır. Muhammen bedeli 15300 Hra olup ilk temi. 
natl ıı.n lira 50 kuruatur. Şartnameyi görmek isteyenlerin Ko. 
na müracaat etmeleri. (189) (5637) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

A - K~kesimhıle mWhakat için ~ ton çubuk kükürt aıma
caktlr. Ktııdlrtthı beher kftosunun tahmin bedeli (15,5 kuruştan) 
umumunun tutan (3875) liradır. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından paruız alınn. 

C - Ekailtme l~Ağuatoa-939 salı günü saat 14 de Ga
lata Karamustafapqa 80kağmda mezkQr merkez satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

D - Ellsiltme açık olacaktır. 

E - Muvakkat teminat parası 280 lira 63 kul'Ultur. 

F - Eksiltmeye gireceklerin 1939 senesi ticaret odası vesf. 
kalannı göetermeleri prttır. (5735) 

21.~5 - 24 Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

Proırana T0rki7e saaU llıerln~ 
ve Qleden sonraki saat olarak •eril
mlıtir: 

OPERALAR VE SENFONi 
KONSERLERİ 

9.30 Loııura: Konser eğlenc:clcri
ni dolaıalım. 

DANS MUSIKIS 
ıı.ıo Beromünster. 
ı 1.30 Breslav, Münib. 
J J.40 Kolonya. 
tı.40 Londra; 
12.10 Londra. '-ıı a P'ransız hücum bot· karşılarında bir düşman botu isabet eden bir obUs büyük bir dolaşır. 5 - Suphi Ziya • Utşak 

: tabnıin edemiyorlar, gören İtalyan gemisinde muaz- delik açmış, kumanda kulesi- şarkı - Dökülmüı :ıanbak gibi. 6 -
'-11~1 belki de İtalyan zam bir panik oldu. Binlerce in- r.ln kapağını uçurmuştu.. Tanı Dedenin • Halk türküsü - Gitti de 

lrorlar. ~anın canhıraş feryatları yük- hedefte bulunan zavallı gedikli Relmeyh·erdi. 14 Memleket saat •- 8• 
'ıt•d yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 

Kolonya, Londra: "Atıcı" (\'e· 
ber) Salsburs'dan nakil. 
Prai: "Libuşa" (Smetana). 
Leipziı: Senfonik konser. 
Viyana: Senfonik konser. 
Strasburı: "Faust'un tel'in e. 
dili,i" (Berlioı). 

PiYES, KONFERANS VE 
KONUŞMALAR 

9.10 Budapeşle: "Master Andrca" 
(Geibel). t

11111 
a gedikli Foal: . ·eldi, etrafa hAklm oldu, sonra Foalin başı uçmuş, gövdesi ku- 14.lO • 15.30 Müzik )Dans müzill • 

'-ıııa:lldanım .. dedi.. Ce- perde perde harp sahasına da· mandanın emirlerini yerine ge- Pi.). 
la t u IJarkl istikametin ğ'ıldı.. .irmekle meşgul olan dUmen ne· 18.30 Pr.otram. 18.35 MQzik (Kft· 
bıt aınanıen eerbesttir.. Dokuz numaralı bot hamlesi- Cerl Martenln kolu Uzerine dU~- çilk orkestra _ Şef: Necip Aşkın>: 
ı:eını kalmadı.. ul yaptıktan sonra yavaşladı .. uıüş idi .. Kopmuş olan boynun. 1 - Ililly frolYyn - Carnbaılar CFoks-

~ı.aı Dtan Dosa: tki torpil bıralttı .. ltalyan gemi :lan kanlar fışkırıyordu.. trot). 2 - Hans Zander - Polka. 3-
~ d llanschmann • Andalusla (İspanyol 

~~ • edı.. Şu halde hep. ;inin güvertesinde bulunanlar, Kumandı1n Lul Tuzey: valsı). 4 _ Hans J.öhr _ Bilyük vals. 
~ ~ deınek.. lki YM~qd.a. ~llçUl<., beyaz i~lru. f'T" I>osa ! diye bağırdı.. 1!1.10 Türk' müıi~i (İnce saı faslı). 

8.ŞO 

9.15 
9.15 
9.30 

9.35 
10.30 

Bresin: Handel, Mo:ıart. 
Roma grupu: Senfonik kon· 
ser. 

OD.\ l\lUStKlSl VE KO:\SERLER 
7.20 Berlin (Uzun d.): Eski şar. 

lalar. 

9.20 Sottens: Bir perdelik pi;>es. 
10. Berlin: Komedi. 

lNGlLlZCE HA \'ADlS 
3.15, 6, 8, 10.30 l.ondra (ı\ısn dal· 

ga); l.16, 8.18 Roma 1; 10.30 J.illc, 
Radlo Normandie; ıı l\losko,·a; 11.ı., 
Kolonya, Hamburg; 11.50 Budapeşll'. 

ilan 
Sulianahmel 5 inci Sulh llukuJ. 'et it eberinde ea •tal• btJlak~ı't.Jf.rfiM«IU"'•~ ~• ...,.,. llfeııdJm_ 20 ...... -. _.. at"•n. il Tema&L 

, lı,i olmalı.. ıren bu meşum makinenin ıey- _ Çabuk top başı yapın .. Bu- 20.fO AJanı "JD•teoroJoJf ............._ 
'hıı'!l Ylrıni bin eder. rlnl takip edebiliyorlardı. d ·~ı TOrk mQıJll: 1 - Acem atfran 

ıo. ~el kaleaJ: Şarkı, pJ;raao. 
Hdklmlilinden. 931/370 

Halen Bakırkö7 Emrazı Akliye , e 
Asabiye hastahanesinde tedavi altın
da bulunan Abdurrahman kızı Zeki. 
yenin erken bunama hastalığından 
dolayı hacr edilerek kendisine Şeb· 
ıadebaşmda lmoret caddesinde l:! 
l'o. da Lütfi) e Talunun vesa) eti al
tına konuldu#u ilan olunur. (29880 

~ ın ra an harp sahasına doğru ka- ı•C'şre' ı. 2 - Acem kilrdl .. rkı - Bir 
t 1tı aızeme de caba.. Yedi numaralı botta kuman· cacağız.. Bizi uzaklaştırmağa velAS1z yare düıdilm. ı - Nobar • 

Ubınımat, yiyecek, i- lan Tuzey birdenbire: çalışan torplllere topçu ateşi a- EvJc şarkı· Sevbllim bu akşam. f -
~ra - Torpilciler!.. Dikkat .. Cep- çınız.. Torpillerlmlzl dUşman EvJç türkil - Yürüdültee selvf salla· 
"llb'8 erkA.nı harbiyeleri.. le istikametinizde .. Otuz sanı- ıırhhları için saklıyahm.. nıı:. f> - Rair bey - Karcllar prkı -

r 
sa bunların du,.ar 0 • ıede atış .. On bet saniye H Gülüver sevdijim. 8 - Karcllar k6-
ı ı. var.. arp sabasına doğru nltln k p ba d 7 Sad ttl ıı~ : lketın mihver dev- r ce - mırın şın •· - e n ...... amam .. Ateş.. kacıyorlardı! Kaynak_ Hllııam ıarltı - Bir bQılln 

ıo.ıo Sottenı: Sonatalar. 
10.30 Jslokbolm: Piyano konseri. 
12. Radio Paris: J. Ch. Bacb, Sla· 

mitı. 

HAFİF MUSiKi VE OPERETLER 
8.30 \'arşova: Orkestra, tenor. 
9. Eyfel kulesi. Orkestra. 
9.15 Münib: İtalyan operalarından 

pa~lar. 
Torino ırupu: Stüdyoda o. 
pcreL 

t b ne Yapacağı tesir.. Yedf numaralı hücum botu (Daha t1t1r) çökdü. 8 - Halk tOrkilsü - Akşam 
~~:sırada harekAtı dik- birinci gemiye dotru yirmi mil :>ldu yine basdı kareler. t - Aril 10. 
lleıl eden kumant\an Tu- He seyrediyor, halbuki attığı ilin b~y - HDızam şarkı ·Bahar ıeldi be· 
"' ceıe ev,·eıa. malcf .. " .orplller kırk mil ile hedefleri. yim evde durulmaz. ıo - HOzıam 

L. <IUınen . . Sultanahmtl 5 inci Sulh llukul. türkü • Sınadı yaptırayım aaciyen 
~·-cı neferine "er ıe koşuyorlardı.. lld'·inıliğind~n- 939160- 21 ~o K 21 """ N ı " ıg 1 ·• . • ·- ı aman. ... onuıma. .- ete • 
ile emirler lklncı Lut Tuzey şeytani tebeesUnı Sırkecıde Hudavendiyar caddesi plaklar. R. 22 Hahılık posta kutu-

>tl't~ediklinln muhave- le: 13 No. da sakin Hatlcenin müptelii su (Ecnebi dillerde). 22.30 Müzilı 
~~ bıraktı: - icabı halinde )'eni torpillerı ol<luau_ hastalıktan dolayı hııcrile (Karışık hafif mOıik • Pl.). 28 Son 
'at lt, surat kesin.. atmak için, onları yakından ta- kendisıne ay~ı adresle sakin ~ehınctl ajans haberleri, ıiraat, esham, tah· 

~eYrek 
80 

. otlu Tahir Kayanın ,·esayeli altına vllAI, kambiyo - nukut bortaıı (fi. 
la dönülecek ... kip etmek boş zahmet olur .. de· konulduğu ilan olUJlur. (29885> )'ati. 23.20 Müzik (Caıband • Pi.) 

11.30 Viyana: Hafif musiki ve dans-
lar. 

12. Budapeşte: Clıan orkestrası. 
12. Berlin (Uzun d.): Serenat. 
12.20 Prat: Çek musikiıf. 

VARYh'TE VE KABARELER 
t.30 Eyfel kulesi: Radyo fnnlezisl. 
9.30 Parls (PIT): Lucienne Baye· 

rin iştirakiyle ,·aryete. 

Zayi 
331 • 32 senesi İ.slanbul Sultanisi 

yedinci sınıfından aldı/ıım tasdikna. 
meyi zayi ettim. Yenisini alacatım
dan eskisinin hQkmil olmadılını flAn 
ederim. - Slirt1111a Beban. 

(29882) 

SAHiBi : ASIM u::, 
Umum neşriyatı idare eden: 

hakkı tank us 
Ba~ıl 1 • \er V AKIT Alnlbaası 

mu bir iç kuvvetiyle kollanm açtı. 

Genç kız oraya atılarak onu yatağına 
oturttu. Kendi de delikanlmın yanına 
ilifti. Katya Mityanın ellerini sıkıyor 
ve tir tir titriyoıi:iu. tkiai birden konut
mak istedikleri halde aiızlamu aÇlm&• 
dılar. Birbirlerine bakakalmıflardı. 

Mityaıun eline yapııtırdı ve gözlerin
den yıflar bopndı. 

m=tdım. Senden nefret ediyordum. Bu 
hınçla kendimi kandırarak inandırmak 
isdyordum. Fakat mahkemel:ieki ifa
demden sonra, masum olduğuna bir kat 
ttaba inandım. Buraya da zaten sana 
tatziye vermek için gelmittim. Unut. 

Clı-amazof Kardeşler 
Yazan: Costoyovski 

'?61 
S. ÇeYirftn lbklu !lab.8 C.Si• • 
bu~ 'h. 

"ırıda 1 tı_yarlatır. Tanırlarn 
aıu değıl. Tck.ru sürsünler. 
bu taa artık bir daha kaçmam. 
<>ld fe_lalcetin, benim için bir 

't do1tu ugunu kabul ederim. Kim
bi: .a 

111tıazıa, topra&ı sürüp eke. 
"'ille ·ıc ~ ~•ırı. 

1 
rı alı ?1as'teıi arkasında 

"'1: ite benım plinnr bu. Na. 

bir •u 
11 

•uıtan sonra Mltya sor-

'"' lcurulan tuu~dara ne der-

~'· ald • ltrıi ır_zna 1 Bu tuzaklar ol. 
~ Yine ma.1ıkQm edecek-

4~. bu,_~ 
.. ~ herkes benden bık-

L OltJarı t-L.U . A il" 11;_ --.us ctıın. ma, 
bir ~ teyı 

•tlkiıt .. . D' , •. 
ltı ... e yıne ımıtrının 

)°tl, ~tk' 
•nınedcn söyle, celecek 

mi, gelmiyecek mi? Ne dedi aana? 
Alyota usulca cevap verdi: 
- Gelmesini ıelecek amaı vaktini 

bilmiyorum. Bu onun için çok acı bir 
şey her halde. 

- Evet, öyle olacaimı ben de bili
yorum .. Çıldırmak itten değil. Hele 
Grufinikanın bakıtları, Uıtümden hiç 
eksilmediiini hi11ediyorum... içimden 
ıeçenlcri anlayor ıaliba bu kadınca
ğız ... Medet senden Allahıml ... Ne isti. 
yorum acaba? .. Katyayı mı? .. Bilmiyo
rum ki ... Ah ıu Karama.zof ruhu ı ... Yok 
canım, ben, 6yle bUyUk ve mübarek ız
tıraphıra katlanacak adam mıyım? Ba
yaiı herifin biri)rim n11eJlml 

Bu 11rada Alyop : 
- itte ıeldi 1 
Diye haykırdı. Kapı açıktı. Boı çer. 

çevenin içinde Katya &örilnmüftü. E
tikte durup ldalıın c&leriyle Mityayı 
ara yordu. 

Haıta deflkanlı, hemen fırladı, fakat 
solgun dudaklarında yalvaran bir cü
liimaeme belirmitti. Sonra karıı durul. 

On dakika böyle ıeçti. 
Neden ıonra Dimitri kendine ıelip: 
- Beni affettin mi Katya? 
Dedi. Ve bir ruh tatkınlığı içinde Al· 

yopya: 
- tptiyor muıun? Ondan ne iıtedi. 

ğimi, ifitiycr muaun? 
Diye bağıılJı. Sesinde sevins ve he

yecan vardı. 
Katya: 
-&eni .ıaten bu uil ve cömert kal

bin için ıevmittim, dedi; benim afüma 
ihtiyacın yok ıenin. Asil ıoen beni affet
melilin. Amma, affetıen -Je, etmesen de 
benim ruhumu yaraladın. Ben de ıe. 
ninkinde hiç onmayacak yaralar açtım. 
Hem bu, lbımdı da. 

Genç kızın nefesi daralmqtı. Ansı. 
ıın: 

-Bur•;·: niçin ıeliim ?.. Ayıklannı 
öpmek, ellerini acıtıncaya kadar sık
mak ve Moskovıda oldu&u &ibi bir ke
re daha: "Sen benım Alla'lumım. içi. 
min Rydınhğı, ruhumun nuruıun 1., de. 
melr, seni deliceıine ıevdiğimi bir lrue 
daha tekrar etmek için mı! 

Diye bağırdı. Sesinde hıçkırıklar ı:lü· 
ğümleniyordu. Birdenbire audaklannı 

Alyop, ptbn ve mahcup duruyor. 
du. BayJe bir sahneyi ula ummamııtı. 

Genç kız:: 
- Af)anm tilmilttilr Mitya, dedi; 

fakat MYittiğimiz ıünlerle dolu geç. 
mif, içimde elemli bir kıymet halinde 
yaf8yor. Sen de unutma. Bununla bera
ber ilcimia de birbirimizden batkalarını 
seviyoruz:. Buna rafmen ben, ıeni bü
tün ömrilcce aeveceiim. Senin gönlün. 
de de benim ııkım tilkenmyiecek. BilL 
yor muydun bunu? Evet, oh sev, sev 
beni, bütün ömrünce sev. 

Katyarun aeai titriyor ve b•J titreyiı
te tehdide benzer bir ihenk ~e sezili
yordu. 

- Evet Katya, ıeveceğim. Hatta beı 
ıün evvel, bani seni baygın bir halde 
çıkardıkları Üf&JD da ıeviyorcum. Bü
tün ömrümce, bu, böyle t-Urecek. 

ikisi de itte böyle dağınık ve güç an
laplır cümlelerle konuıuyorlardı. Söy
ledikleri belki ıdoiru değildi. Fakat iki. 
si de aaıaimt idiler. lkhi de a6yledik. 
!erinin ıerçek olduklarına inanır.ıılardı. 

Dimtiri, ansızm: 
- Katya, benim katil olduiuma ina

nıyor muıun? Şimdi inanmadığım bili
yorum ama o vakit, bani beni itham et. 
tiğin dakikada. suçlu o):luiuma ıer. 
\ekten kani mi idtn 1 

Diye ıordu. 
- Hayır, hiç bir zaman buna inan-

tum ... 
Mıt,\"il: 

- Bu una gUç geldi değil mi? Ka. 
chnhk iıtel 

De 1i. 
Katya kalktı. Anıızın bir çığlık ko

pararak r.eri geri çekildi. içeri Gruşini
ka girm:gti. Kimse onu beklemctjiği i. 
çin cczdakilerin hepsi §Clşırmışlardı. 

Genç kız kapıya doğru atıldı Yüzü, 
donuk bir te-bc§ir beyazlığiyle kaplan
mıştı. Gruıinikanın önün1en geçerken 
durarak ancak işitilebilir bir seste, şu 
sözleri hıçkırdı: 

- Affediniz beni 1 
Gruıinika, onu hain bir bakışla &ÜZ· 

dil ve kısa bir suşuştan sonra acı bir 
sesle: 

- ikimiz de fenayız yavrucuğum. 

Kim kimi affedecek? Fakat onu kurtar 
ve bu hizmetin için, ben, bütün öm
rümce sana dua edeceğim 

Dedi. 
Mitya: 

- Ne! Affını esir&eyorsun bal 
Diye haykırdL 
Jtıtya: 

- tç:n r:L1at ct:.in, ku:-t:ıract~m o. 
nu. ( Dah.a var) 
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Şiddetli EaAŞ ve DiŞ ağrılarını keser. ROMATiZMA, SiNI 
ADALE, BEL ağrılarına karşı bilhassa nıüessirdir. Kırı 
lığı, Nezleyi, Soğukalgınlıklarından nıütevellid bütün aO 
sızı ve sancıları geçirir. icabında günde 3 kaşe alınabil 

Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişilik en güzide bir saz 
heyetini, Lokantacılıkta yüksek san'atkarlığı memleketimizde 
maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 
74 numaralı vapurumuz yarınki cumartesi günü köprüden sa. 
at 14,30 da kalkarak muayyen iskelelerimizc uğradıktan son -
ra Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20.45 de Köprüye 

1 1 gelecektir. •••••lliıı••• 

Istanbul Belediyesi ilanları 

llk muha.mmell 
teminat bedeli 

112,50 

55,69 

6,lf> 
5,40 

1,13 

8,10 

• 1,80 

1500,00 Yıldmlan :ralisim "8.li'ge gazinosundan tc. 
ha.ssül eden 100 metre mikab kereste satışı 

742,50 Sirkecide!' Hocapaşa camii sokağında 49,50 
metre murabbaı çeşme ve su hazinesi ar -
S8Btl satışı , 

Senelik 
kira 

82,00 
72,00 

15,00 

108,00 

U,00 

Florya çarşısında. 15 numaralı dükkan. 
Amavutköyünde Lütfiye mahallesinde El. 
çi s~kağmda 32/61 numaralı ev. 
Büyükdercde Büyükdcrc caddesinde 199 
numaralı kahve karşısında 72 metre mu. 
rabbaı be1ediye malı arsa. 
Topkapıda Arpaemini mahallesinde tram
vay caddesinde 97 / 117 numaralı ev. 
Kapalı çarşıda Kazazlar sokağında 44 / 46 
numaralı dükkan. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarıda yazılı 
işler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 14.8.939 pazar_ 
tesi günü saat 14. de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler 
zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale gnii muayyen saatte 
daimi encümende bulunmaları. (5677) 

llk muhammen 
teınina t bedeli 

53,25 

3,31 

1,80 

225,00 

710,00 Cihang1r yangın yerınae Tavutt uçmaz so. 
kağında 71 metre murabbaı sahalı beledi. 

ye malı arsanın satışı. 
44,10 Cihangir yangın yerinde 4: üncü adada 8.82 

metre murabbaı sahalı Belediye malı ar -
sa satışı. 

24,00 Cihangir yangın yerinde 4 üncü adada 4,80 
metre murabbaı sahalı belediye malı ar • 
sa satışı. 

3000,00 Bebek - lstinye yolu üzerinde Emirgin 

Senelik 
kira 

caddesinde 58 numaralı sahilhane enkazı. 
nın satışı. 

2,70 36,00 Eyüpte Oyuncakçılar sokağında Sokullu kil 
tüphanesinin kiraya verilmesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı 
işler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 17.8.939 per. 
şcmbc günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartname. 
ler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliple. 
rin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen 
saatte daimi encümende bulunmaları. (215815) 

İstanbul Mmtaka Liman Riyasetinden : 
Muhammen bedeli 499 lira olan Kumkapı nıcndireği ağzın

daki geçitte sığlık tasların kaldırılarak 3 metre derinlik temin 
t.:dilmcsi Ye erkan taşların mendireğin kenarında gösterilen ma. 
halle bırakılması işı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 16 ağustos çarşamba günü saat 14 de riyaset bina -
mıda mütetekkil komisyonda yapılacaktır. Pa1.a.rl;)1 iştirak ede. 
oeklerin yevm ve saati mcikurda müracaatları ve 6artname ve kc. 
şifnameyl görmek istiycnlerin idare §Ubeaine müracaat etme • 
lcri lüzumu nan olunur (6141) 

lıta11bul J ıinı:ü lı:ra Jltnııırlıı-
iiundan: 938/4961ı 

Yunus n Hüseyin kaplanlarııı 

rnrenJ.:çi oğlu llyas J.:aptanuan atılı. 
ğı tl:J()O) Jira mukabilinde lıirinc ı 

sırada lpolck ı;o terdiıii ,.e lıorcu ö 
dennıesin<lcn uolııyı il) as kaplıının 
'ariskri tarafından p:ır.,.ra .,.evrıl

ınc~i iı:in y:ıııılan icrat muamele sı. 
ra~ııı<la 2280 numaralı kanun lıiik· 

ruüne le\"!il.:au pıır:ıya çevrılnıe in.
karar verilen \'C tamamına 3 ~ cıuinlı 
ehli vuı.:ur taraCınd:rn 890 lira kıyınei 
takdir edilmi~ olan Kü\·ükmu~l;ıfa. 

paşada Mollahü~rc,· 111ahallcsiı11lı 

lleh·acı sokağınua eski 11 yeni lo 
numaralı bir lı:ıp ldirı:ıir hanenin la· 
mnmının cnaC ,·c ıncs:ılı:ısı a~:ığula 
yaıılıdır: 

Zemin katırı cephesi sınlı diicı 
ıld kalın cephe i sınsı:ı: üc kat niın 
kargir hane olup zemin hl zemini 
J.:ı~ınen döşeli hir methal bir lıeJıı 

olup içinde kuyusu olan mutfak Tar. 
dır. 

nlnl.sct K\T: Bu L:ata ahşap 
merdivenle çıkılmakta olup bir kori
dor üzerinde iki oda bir hela. 

1K1.SC1 KAT: Küdik lıir kori· 
ılor ür.erinılc biri kiiı:ük diğeri icin
ıl ~ ~irk ve dolabı olan büyük bir o. 
duı: ı iharettir. ElcktrJL: Ye tcrko5 
tcm:ıtı yokiur. Ayda 8 lira l.:ira Jıc· 
tırmel.:Jedir. 

llUJ>t.;DlJ: Sarkan llclncı Alımcı 
!lokRk ~imalcn l li parsel numar:ılı c\ 
garlıcn 5 1Htrsel numaralı evin balı. 
çc· i ,.e kı!\mcn 4 parsel numaralı cT 
ccnubeıı 18 parsel numaralı ev olup 
ipotek senedine göre de snğ tarafı 
\'clıpi dendi hanesi sol tarafı taşçı 
Tc,fik efendi hane i arJ.:a lıırarı 11-
yas dcnıli hane i cephesi Hclncı so
kağı ile mahduttur. 

S '11.'.Sf: 28 metre müralıbaıdır. 
KIY~!ETl: Binanın vaz'ıyeli ha

zırası ıııe\'kii \'C emsali alım satıııı 

kıymetlcrı na:r.ar:ı alınaral.'. (890) ııe

ki7. ) İIZ uoksan lira kıymet tal.'.dir e
ılilıııiştir. (ljayri moııkuliiıı tıunaıııı. 

na). 
1 - İ$bU gayri menkulün arltır

ma şartnamesi !?l - 8 - 939 tarih ine 
te~adür eden paı:artcsi gunlinden ili· 
haren 938/-Hlfi6 numara ile Jsıanbul 
ucüncü icra daircslnin ıuuayycn 

me\·kiinclc herlı;c in sürebilmesi için 
açıktır. l lnnda ~aıılı olanlardan fa1.
la malumat alma!.'. i~teyenlerln i~hu 

~arln:ııneye ,.e !138/ 4!l6G nuınarıılı 

dow::ı ile nıemuriyellm i7.c miiracan ı 

etmelidir. \'ukuda adresi yuılı 
11ayri mcnkulün tamımı paraya cer 
rilecektir. 

2 - .... rllırmaya i~tirak için yıı. 

karıla yazılı kıyraeliniıı yüzde ycdı 
buçuk nidıelindc pey nya millt biı 
bankanın teminat mektubu tc,•dii c
ıleN•klir. Mıulrle: 124. 

3 - ipotek sahilıi allcaklılarlıı 

diler alakadarların , .c irtirak hakkı 
sa!.iplcrinin gayri menkul uzcrinde
k i 0

JR!\larınt hususi~le faiz Ye mas
rafa dair olan iddialarını işbu Harı 
tarihinden itibaren 20 gün içinde C\'• 

rakı mü hileleriyle birlikte ıncmuri
yetiıııizc lıildirıneleri lcaı> eder. Ak· 
~i h:ılıle hakları tapu sicllliyle ııahıl 
nlmııılıkçn salış lıeılcliııin ııaylaştı. 
rılnıasındırn hariç kalırlar. 

4 liösterilen gıındc arttırma~ ıı 
iştirak edenler arllırma şartnamesini 
c•k11nıu, ,.c lüııınılu malumat alnıı~ 

,.e hunları taınıuııen kabul etmiş ati 
ve iıih:ır olunurlar. 

!'ı - li.ı) ri ııH·nlrnl 11 - 9 • 93!1 
t:ırihiıııle pnx:ırle'Iİ giiııii s.ıııl 14 den 
ili ya J.:aıl:ır lst:uılıııl :ı ıiıwii İ<'ra ıııc

ıııurlııllnnıla uç ılda lın~rılılıJ.laıı 
sonra en r;nk arllırana ihale edilir. 
\ncak arttırma lıetlcli nıuharnmcıı 

kıymelın yiızde yelmış lıcşini bul· 
maı ,·era ~atış iııtel enin alacatının 

rüçhanı olan diAer alacaklılar bu
hıııuı• ıhı lı<-ılt>l 'e uıılıu 111 1111 14ıa~ ri 
nıcııkııl ile leıııin edilnıiş olan ı.la· 

c~klıırıııııı ıııecrııııunılan fazl:ı) n çık. 
ma7.~a en fok ıırtt ı ranın leııhltiiıffi 

ist. Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti ve mahallesi 

Fatih Hoca. Hayrettin 
Fatih, Haydar 
Karagümrük, Dervi~ali 

Taht.aka.le Rüstempaşr 

Gcdikpaşa, Divanıi.Ji 

Karagümrük 
Sarayburnu 

Langa Yenikapr 

.Kocamustafa pqa 
Aksaray, Çakırağa 
Müddeti icar: 

Cadde veya sokağı 

Kınalızade 

Alisah r.cşmc 
Kızı Ih an 

Löküncülcr 
Değirmen 

Soğancı Raşitağa 

Tramvay 

No. su Cinsi 

10 küçük ev ve bahçe 
l-6 Haydarpaşa mescidi 

62 füzıl Hasan mescidi 
4 Papasoğlu ham üst katts 

oda 
65 Dükkan 
40 fi 

kagir üzeri !tçlı ahır 
yeri 

21 dükkan arsası üzerinde 
ahır 

2
.,., 
\.h) Cami arsası 

12.14 arsa 
.,,. 

Teslimi tarihinden 9-iO senesi mayıs sonuna kadar 
Alibcy köyü .Kanlıçeşme yolu 23 Ev arsası 

,. ,, 27 ,, ve ahır arsa5ı 

" 
" i' 

" 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" Müddeti icar: 

" 
" 
" 
" 
" 

Köy meydanı 

" Saya ocağı yolu 

" 
" 
" 

iskele ba§ı 
I\:anlıçc13me yolu 

21 
20 
22 
26 

" arsası 

" " 
" " 
" .. 

J\crpichanc arsasr 
5 Ev arsası ve bahçesi 
., 
" ,, il 

!)8 
J02 
106 
99 
56 

" .. 
" " 
n " 

" ,, 
,. " 

,, sırt kısmında koyun 
ahır arsa.sr 
mandıra arsası 

Teslimi tarihin den 042 senesi l\fayıs sonuna kadar 
Alibey köyü 

" 
" 
" 

.. 
" 

ı;ayım ocağr 

Silihtarağa 

" Alibey köyü 
,. 
•• .. 
,. 

Silihtarağa 

" Sayım ocağı 

,. 
Silihtarağa 

• 

Alibey köyü 
.. 
" 
" Müddeti icar: 

Kmkkaldırım mevkiindc 300 
Ağabucak mevkiindc Çavuşköyü 

deresinde 700 
Pcrvoliçc mcvkiindc 

,, " 
,, ., 
,, mandıra altında 

Kırıkkaldırım me\•kiinde 
Yıldız Tabyc civarında 
Çeliklik sırtında 
Remılidere mevkiinde 
Uzuncnova mcvkiinde 

" " ,. ,, 

" " 
" " 

Arabhanı sırtında 

H U 

Nezirin mekiııı 
Kanhçeşme, GUmii~uyu 

Yıldız Tabye 
Eyüp yolu sırt kısmında 
Taşköprü ve Turşudcrc 

yolu 
• Çırçır suyu 
Kanlıçe,me yolu 
Pervoliçe mevkiinde 
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40 
30 
50 
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60 
50 
30 
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5 
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60 
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Hektar tarla. 
Ar tarla 
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" Hektar tarla 

" ,, 
Ar tarla 

Ar tarla 
., bağ 

Harman yeri 
mer'a. 

Teslimi tarihinden 941 senesi Kasım iptidasma kadar rl 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek Ü7.ere arttırmaları ur.atılmr~trr. İlft~~ 

ğust.olJ 939 salı günü 8aat on beşe kadar Çenlx!rlitaşta btanbul Vakıflar blL§müdürl~ 
Akarlar kalemine gelmeleri. (6134) 

haki kalmak iizere nrtlırına l!'ı 11ün 
ıl:ılrn l!'ıııılil eılilrrrk :rn • 9 - 9:19 t:ı
rilıinc lı"rnıliir eılen sıılı ıciiıııi sıı:ıt 

11 elen 11i ya J.adar lstaıılıul :ı iiııcii 
iı•r11 ıııcııııırhıjıı oclıısııııla arıt ırın:ı 

hcdeli salı~ isleveııiıı alac11ğııı11 riiı;· 

han olan diğer al:1r-al.:lı l arın hu ga~ 

rı menkul ilr. leının cdılıııiş alarak· 
!arının mccmuıındaıı faılara c:ıknıar.. 

sa n muhammen kı) metin 3üzd~ 

yetmi~ betini bulmak şartiyle t'n çol< 
ırttıraıı:ı ilıale t-ılilır. llu) le lıir lıt' 

del Elılr cdilııır1't" ih.ıle ':ıı>ılııı:ız ''<' 
satı" 2280 numaralı J.:aııııııa lc\'fik:ııı 

ıeri bırakılır. 

li - Gayri menkul kenılisiııc ilııı., 7 - Alırı arllırma b'!J 
it• olıııı:ııı J.:iııı'c ılerlı:ıl \'l')·:ı verilc•n ılt' ol.ırak ):ılnıı lııı>ll ft 
ıııiilılel içinde par:ırı \'erııınse ilı:ı · :.w scnrlik \ılkıf taviz 11 
le kararı feslıolıın:ırak kendisindeı• ilı11le karar pullarını ''~ 
cHcl en ) iiksek leklirtc lıııluııRı ı hıırılıır. Mıılrrakhn ,r i 

1 
ldııısc arzelıııiş olıluğu hrılcllc ıılıııa 'iral \C lıınlifat ,.e ttll 

rl . t 
iia razı olıır-;a ona, ralı olrnıız'Sıt ',. Jcn rııuıe, t.llit hrle 1' 1 rıı tıuhııımez-;::ı hemen t5 guıı ıııiıcl~ mulerakırıı 'akır icırt9 

11 ılelle artıırma;:\a ı:ıkarıhp en rok art olmayıp arltırma bedt~dl" 
tırana ihale edilir. JL:i ihale arasın- olunur. işbu ıa' ri ft1fll bl' 
d:ıki fark ,.,. Rf'c:en JıİUllf'r itin yfüdr nıkar<l:ı f'Ö<;lcrilen ıarl 

0 bıo ~leıı lır·,ap ıılıınıı<'ıtk faiz 'e d ıAeı 1 · uııcıı irrJ menıurluit.l 
zı:.rnrl:ır :ıyrırn lıiiJ.ıııe lı.ıc•rt L:nlııı.ık· islııı ilin vc ~r.~ıerıle.11• 11 
sızın mcııııırb cliııı i:r.cc :ılıc ııl:ın l:ılı- Jaıresiııdc satılacab il' (" 
sil olnnıır: 

r 


