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urnhurreisinıizle Majeste 
arol bir saat görüştüler 
nü, Romanya K~al~nı Dolm.a- Fransız_ /nniliz askeri 
ahçe nhtlmında rstıkbal ettı h t' . f'K k d ege ıerı tvıos ova a 

Voroşı of müzaKerefere hernen 
başlanmasını teklif etti 

Moskova, 11 (A.A.) - İngiliz I ve Fransız askeri heyetleri saat 

Polonya 
hududunda 

Bir Alman askeri 
öldürüldü 

10,20 de buraya gelmişler ve is. 
tasyonda erkanı harbiye ikinci 
reisi general Smorodinof, don.an. 
ma erkanı harbiye ikinci reisi 
miralay Alafusof, Moskova gar. 
nizonu kumandanı miralay Suvo 
rof, ecnebi askt:ri ataşeleri ile 
irtibata memur miralay Osset • 
rof, teşrifat müdürü Barkof, 
Fransız ve İngiliz sefaretleri er. 
kanı, Türk askeri ataşesi mira . 
lay Türkmen, Fransız ve İngiliz 
askeri ataşeleri tarafından kş.rşı 
lanmışlardır. 

Başka hiçbir ecnebi devlet a. 
ta§eSi istasyonda hazır bulunmu 
yordu. 

İngiliz ve Fransız askeri heyet 
leri azası üniformalarını giy. 
mi§lerdi. Mareşal Voroşilof, he • 
yetleri saat 15 te kabul edecek_ 
tir. 

~folotof, general Dumenc ile 
amiral Plunketti saat 17 de ka
bul edecektir. 

Moskova, 11 (A.A.) - İngil • 
tere ve Fransa büyük elçileri, 

{Dcllamı G ıncula 1 

iki mütecaviz Alman 

1.::k~~:İ119~~)kaç! _ lktısat Vekilinin mühim beyanatı 
Milli Şefimiz ile Bayan lnönü Hay_İlarpaşadd. 

·ı~ -Rus müza- . 
eleri um itsiz 

~ midir? 
'~-.ı: ASIM US 

Jl.!iişfik iki devlet rci.!i yanyana (l"a:uı 3 ıirı<·ıiclc) 

Adliye Vekilinin beyanatı 

"Mahkemelerde ta'lik illetini 

tedavi etmek emelimdir,, 

men bildirildiğine göre, şimali 
Silezya hududunda Radolslions -
kada bir hadise vukua gelmiştir. 

Polonya hududunu geçen üç 
şahıs, bir Polonyalı hudut mu . 
hafızına hücum etmiştir. 

Mücadele es:ıasmda hudut mu 
hafızı yere dü~üş, muhafız si. 
lihmı muhafaza için uğraşırken 
tüfek patlamış ve mütecavizler. 
den birisi derhal ölmüştür. 

Gürültü üzerine diğer hudut 
muhafızları vaka mahalline koş.. 
muşlardır. 

Bunun 7.erine mütecavizlerin 
sağ kalan ikisi Alman arazisine 
iltica etmiştir. Vaka mahallin -
de mütecavizlere ait on bir ta -
banca bulunmuştur~ 

Mareşal Ankara
dan geliyor 

Ankara, 11 (Hususi) 
Genel Kv:ınay Baıkanı Mare. 
,.1 Fevzi Çakmak bu akşamki 
trenle lstanbula hareke~ etmi~-
tir. 

H k. k d h" d ..,. "ki k 1 k Milli Müdafaa Vc:<ili GcneA ımler anunun a mu ım egışı 1 yapı aca J tıı Naci Tınaz cb lstımlmln 
rrazısı 2 incide). -tılit~iıtir, . 

Sümerbank ile Etibank birleşecek, "En
düstri ve Maadin Finansman ve Kredi 

bankası,, vücuda getirilecektir 
(Ya:ısı 6 ıncıda) 

izmir limamndaki yahudiler 
bir türlü aynlmıyor 

Finike limanında da iki vapur 
dolusu yahudi varmış 

lzmir, 11 (Hususi) - Pa- Yapılan tahkikata göre va. 
nama vapuru hala hareket et- purda ekmek vardır. Kaptana: 
medi. Varşovadan tayyare ile Osmanlı bankasından 300 in. 
Yahudi yardım cemiyeti mü. giliz lirası verilmiştir. Kap~n: 
mc.ssili geldi. Gemide Yahudi. bu para ile kömür aldı. Yarın 
lcrle görÜ§tÜ. Kendilerine sü. akşam vapurun hareket etm~si 
klınet, sabır tavsiye ederek ge. muhtemeldir. • 
ri gitmelerini söyledi. Para ver. Haber aldığıma ı;öre Fin.ilie. 
ciı. Yahudiler mümessilin tav- de iki vapor Yahudi var~. 
f.İyelerini dinlemiyorlar. B.-ıin'- Vtai)"etlerl fzınirdekib:fa ay. 
rr.l'kta devam ediyorlar. Vapu. I mdır. Yahudi dda iiç nıpunı:ı 
run kf';!l&rlanna T'ü:\:ç.e y:-zı!t f ~ ;~,denizde ,ı.,ı ~I~söv. 
evhalar uzp ~. su ;~e-~ mek tedirier. 
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i BGyok Türk Mütefekkirlerinden'l ICumhurreisimizle Kral KarOI 
:~ ~~eyd~llah Efendinin Neşre- d .. b. t .. .. t .. 1 . · 
~ ' 2 dılmemiş Yazılan 1 Reisicumhuru~~ ln· Nnf~~ili ,..~~!~- g~_!:UŞ u er 
r M 

önü yanında refikası ve Harici rasıncla Dfmil'yolunun 9 0 «.>} 

. U
ı 1 n 

1
• h te yazı I an b 

1
• r ye Vekili Şükrli Saracoğlu ol l~lde Eı:zuruma varmış o~acagı 

cluğu halde dUn sabah saat J nr, fakat bazı ktiçilk teferrUa 

k da hususi trenleriyle şchriıuil;ı yüzünden açrlma merasınıınıı 

'ıta p mu kad d ,· m es ı' ı;elmişlerdir. aııcak 20 ilkteşrinde yapılacağı · 
Haydarpaşa istasyonu dalı:. nı, dcmiryolu sayesinde Erzu 

Elmülkü lillah 
r:~ Allah yer yüzünü bizim hükmümüze verdi) 
~lej 

dara valim.in maliki, sahibi, 1 emleın tünzirühüm la yü'minun. 
-4.lJah~· Padışahı, beyi, efen.. (7) ayeti sıfatı k8.şifeleri olan 
~<Şah:r· Ye~yüzü de işte ehli küfür ve ilhad ile müpte. 
~itıf·ar padışahı olan Al . lay.i derd.i nifak olan bedbaht.. 
dcııd· uşşnnın cümlci mema. ların ise kimi (enü'minü kema 

>ııı ır 
~h k , amenüssüfehaü) (8) ile ilan..ı 
tkuın hu.r ~-nd~ (HüYellezi. sefahet, kimi allahümme inkane 

;J)ıesil ~Iaıfelardı) ( 4) ayeti heza hüvelhakkı min indike fe. 

pek erken saatlerde karşılayıcı rumun ve civarının büyük de 
larla dolmağa başlamıştı. Dil .~i!;'ikliğe maruz kalarak im..'lr P 

hassa bu arada 1nönü'nün şeh· dilmekte olduğunu söylemiştlı 
rimizde bulunan iki oğlu ile er- Reisicumhurumuz bu sırnıla 
kfınıharbiye ikinci reisi Orgene "- Erzincandan sahile bir yo 

ral Asım Gündliz, birinci ordu açmak kabil değil mi?'' diy 
müfettişi Orgeneral Falırettiıı ~ormuı;tur. 

Altay, General Ali Fuat, Gene· Yel~il, mütehassıslar tarafıı. 

ral Tufan, Adliye Vekili FeUı. dan yapılan tetkiklerde garı 

Okyar, Maarif Vekili Hasan Alı taraflarından böyle bir yol a<-· 
Yücel, Nafıa Veltili Ali Fuat Ce· labilmesine imkan gürüldilği;· 

besoy, Dahiliye Vekili Faik Oz. nü, şark vilayetlerinde bUyUı 

trak, Hariciye Vekaleti Umumj bir yol inşaat faaliyeti olduğu-
l ııöııii giriyor 

. e bızi .. d v 

kenı ·. yanı a cm ogul. emtır aleyna hicareten mines .ı..allbi Numan Rıfat Menemen nu cevaben bildirmiştir. 
bıı ın··;ı.ı fazl.ü keremin. semai evi'tina biazabin elim. cioğ1u, İstanbul Valisi LQ.tf, Gene bu arada İsmet !nönli 

h~~e, ze_mi.ne halife kıl. _(?,> ile kendi aleyhleri~de gaza. Kırdar, Romanya Elçisi, Polis Karadenizde inşa edilecek li-
Jıi ~'e / .. \.erıyor. Demek oullahı davete kadar cur'et etti. ~ıtidtiril Sadrettin Aka, lzmiı mantar halrkmdaki tetkiklerin 
\'er?Uzunu .b~zim hükmü. ler ki bunlardan bir takımı sum • • \Iebusu CelAl Dayar, Salih Bo· ne rnziyette olduğunu sormuş· 

•·- Görüyor musun çok kala-ı ~erek Sultanahmet camiini ve 
b.tlık geliyoruz." demiş, ı..-ahret· Ayasofya müzesini gezmiştir. 
tin Altay da: Bir mtiddet sonra da Roman• 

•'- Herkesi memnun etmeğe 

y~or. Bızı yeryuzune mün, bükmün, umyün fehüm ıa zok, Ankara Mebusu ~1unınmeı tur. Nafia Yekili inşa edilmeleri 
·I huıtıyor. Ve ne suretle yakih1n (10) tezyifine masadak Eriş göze çarpıyordu .. 

ç<.lışacağız. Biraz da Edirne 
şeı;leıısin°';" mukabelesinde bu

b~ b.ın<:tmek lazım geldi. dü~tiller. lsmet İnönü ve refakatinde· 
Ve bıldı~di. Kur'an ile bil. 

karar1aşan bütün limanlar üze-
rinde İngilizlerle anlaşılmış ol-

tuoımuştur. 

Vapur Dolma bahçe sarayı rıh. 
tımına yanaşırken lsmet !nönU, 
ı.;~ııizyollan Umum Müdtiril lb· 

u ı - Bir takımı da nezerehüm fi ti~· \.Ur'nnı o bizim sa-
~h .1nde okuduğumuz kur'a. tuğyanihim yamehun (11) ile 

•1 kain t rahmet.i ilahiyeden matrud ol • 
hz~ a a kalem.i kud. 
ı. 1.11. Ve dedi ki: dular. Böyle te•ıfik. i rabbaniden 
111lr'a mahrum tarik.dil bir nice gafil. 

da.ireıfnın natık olduğu ka. ler hak ve hakikati görüp anla. 
ede ınde kiın icray.ı ah. mıyorlarsa keneli bedbahthkla. 

~;llinr~e, . işt.e yeryüzünde rma kendileri ağlasınlar. 

kileri hamil olan tren tam saat duğunu, şimdi bu limanlar hak· 
10 da gara gi.rmiştir. Tren dur· kında hesaplar yapıldığ·mr, lıu 

cluktan sonra Reisicumhur refi hesapların meclisin açılmasına 
ı·t bim Kemal J3aybo~·ayı yanına 

k lSI ile beı-abeı- va~onun pence · kadar yetiştirilerek derhal mec-
r;ağırtmış ve kendisine: 

resinde gözükerek karşılayanla. llsten tahsisat isteneceğini n "- Nasıl, Almanlar vapurla
başlanacağını 

nınızı gönderiyorlar mı?'' diye 
sormuştur. 

bu inşaatta 

rı selamlamıştır. hemen inşaata 

Arkasmda açık lılcJvert Uze- bildirmiştir. 

rine beyaz çizgili bir kostüm Vekil bilhassa 
h· . alıfenı yani yeryü. 
akınıi o 

eqdaııa .. o.lacak. 
~iymiş olan lsmet 1nönU vagon. lrnllanılmak üzere Snmsunlla 

Nur.i Hurşid der cihan faş est 
Afet ez zafi çeşmi huffaş est. tfr n çok neşeli bir halde inmiş, çok sağlam taşları havi bir oca 

lbrahinı Kemal: 
"- Gönderiyorlar. Tırhanın 

~~l Kadeş de yola çıktı, geliyor. ~alih h~Uezıne amenü ve 
tı:al'd atı leyestahlifenne. 
.badi 

1
' (5) . e~nelarde yerL 

bı~ Yessalıhun) (6) ayet. 
b\Uı.u .. ı·· ik ı:.oy uyor. 

•I ka· 
ğı b 1natın veçh.i tabiata 

'il tlatii u .~3.nunu okumak en 
an111 l~unun!ardan çrknuş 
~~l.ıya b~Je haddi değildir. 
~:ıı bılen ancak mekteh.i 
~if . !'Jakirclleridir. 

e.ı k 
l'i n evni 0 mektepte ba. 
l' ur.i irfan ile münevver 
'~ıı:UYabilirler. En büyük 
~ltıaı !ardan çıkan, en de. 
dJerin~r o mE:kteb.i melekot 
~l'i t~n .C:kuduklarını bizzat 
~a biıg ettikten sonra 
ih Salışırlar. Bu şakird. 

Urecraz ettikleri dcrecata 
a h .. k a, l'a ' .. u ema, evliya ve 

~"'aııı nı lllüLelbab, ülün.nü. 
ııı arını alırlar. 

ekteb . 
Yi •1 irfandan balası 

't!e ~~.rra.yi hatem.i nü. 

'Ilı. ~ıeyyen \'e muanven 
İlftb.: ıle çıkarak o kanun.i 
i~İt1

1Yi • tebliğ ve tedvin 
~ke f aıa.yi vala.yi innafe. 

Allahümmec'alna menellezine 
yesteminelkavle feyettebiune ah. 
~enehu, birahmetike, ya erhamer. 
rahimin! 

Bu kanun nedir, bize neyi teb 
liğ ve tefhim etti. Biraz da bun. 
ları anlatır mısın? 

Hay hay 1 .Qinle de anla. 

(Devamı yarr11a) 
Not: 

( 4) Sizi ycryüziinde kômifran 
eden odur. 

(5) llaktaald içini:;dcn iman 
edenlere ve do{irıt diiriist i§lcr 
işleyenlere vaadetti ki onları da. 
ha evvel gelenler gibi yeryüzüne 
hiikiimran kıldığı gibi onwrı da 
hükümran kılacak. 

(6) Arza) salih lrnllarım varis 
olurlar. 

(7) f!a korkutn111şsım, ha lror. 
lmtmamışsm, birdir; onlar ima. 
na gelmezler. 

(8) Biz de bir takım ahmak. 
lar gibi imaıı mı edelim? 

(9) Bu dilı seniıı tarafından 

gönderilen hak ise, bize gök yü. 

• 

ll!otördcn ç-ı7dıktan son ra saray bahçesinde 

·n·abınr vermiştir, 

lsmet İnönü, bu vapurların 

.J,t Doğu gibi mahzurlu olup ol· 
uıauıklarını öğrenmek istemiş, 

ll.ırahim Kemal: 
"- Dunln.r iri yapılmışlardır. 

ı •o.i:;u için Vekiller Heyetinden 
,, ilsaade aldık, yakrnda gele· 
-.~:>:tir. Gene 5300 tonluk Egc
ınent vapuru hazırdır. Savaş, 

,!dıize indirilmiştir. Nihayet i1ii 
iiç ay içintle btitiln vapurlar 
mcrn le ketimize gelmiş olacalc • 
!ardır. cevabını vermiştir. 

Reisicumhurumuz bu haber -
uen memnun olmuştur. Ülev va-
puru Saray rıhtımına yanaştık
tan sonra İsmet İnönü istirahat 
.çin hususi dairesine girmiştir. 

lsmet lnönünli istasyonda 

b d lrnrşılayan Romanya elçisi Stoy· 
kendisini karşılnmağa gelenle· ğın keşfedildiğini Ye um an 

ko da öğleden sonra şehrimize 
rin ellerini sıkmış Ye herkese çıkacak taşların liman ve men· 

gelecek Romanya Kralını beli.· 
ayrı ayrı iltifatlarda bulun· direk inşaatında kullanılabile· 
muştur. ccğini ilave ederel{ Samsunda lemek üzere Saraya girmiştir. 

Reisicumhurumuz manevra . 
Reisicumhurumuz gıı.r civa. çok eski zaınaıılarıla Gazhane 

lnrda Iıazır bulunmak üzere bu· rına toplanan binlerce halluı. burnunda yapılan bir mendirek 
giinlerde Trakyaya gidecektir. 

Bir mliddettenberi Lucefarol 
anoşları arasmda gardan çıka- te lrnllanılmış olan bu tnşlarn 

rak Ülev vapuruna bi_nmiştir. 1000 seneden beri hfila mulrnve 
İsmet İnönü lstanbula ayal metlerini muhafaza ettiğini söy- yatiyle Yunan adaları civarında 

ya sefiri Tophane rıhtımından 

Sakarya motöriyle yata g-itmiş 
ve Krala mülaki olmuştur. l 

Muht*:rem misafirimiz Majes~ 
tc Karol tam saat ı 7 yi 10 gece 
yatın hususi motöriyle saraya 
ınUteveccihan hareket etmiş ve 
saat on yediyi çeyrek geçe sa. 
rayın büyük kapısında rıhtıma. 
ayak basmıştır. 

Reisicumhurumuz İsmet 1nö,. 
nU, yanrnda umumi katipleri 
Kemal Gedeleç, Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ve Seryaver 
Celftl olduğu hnlde rıhtımda 

misafirini karşılamıştır. 
.Majeste Karol başında kena

rı mavi çizgili beyaz bir kasket, 
arkasında mavi bir ceket ve be
yaz bir pantalon olduğu haldr
\'e Romanyanın Ankara ~ scfiı ~ 
Stoyka ile beraber motördc ı 
çılmrştrr. 

lııönli bizzat elini utatu r,, · ı 
ndr.afirlnin motijrden nht11u, 
ç•lrnıasına yardrm etmiş v~ soıı 
ra beraberce sarayın tramnı.r 

c.ıdC:esi tarafında büyük merdi
venli kapısından içeri g-irmiş
lerdir. 

MUldkatta Romanya Sefiri 
ıle Hariciye Vekilimiz de hazır 
bulunmuşlardır. 

Cumhurreisimizle kral Karol 
Dolma bahçe sarayında~ blr'" saat 
kadar gör~müşlerdir. 

Majeste kral yine rıhtımdan 

bir motörle yata geçmiş ve milli 
şefimiz tarafından rıhtİiXı'aa u . 
ğurlanmıştrr. 

Dost memleket hükümdarı ve 
veliahtr hamil olan yat- ~~m 
geç vakıt Romanyaya gitmek 
Ü7..ere 1stanbuldan ayrılmıştır. ' \re ethan mübina ile mü. 

~e~~ffer içimize yani 
<~~ ı~ete vürud eden in_ 
~~anp Y~makla hiç alaka. 
~illi hır Arab idi. Bu A. 

::ilnden taş yağcl1r, 
(10) Onlar bir alay sağır, dil. 

siz ve kördiirler. 

basar basmaz haYa vaziyetiyle !emiştir. dolaşan ve son olarak Giride uğ-
al<i.kadar olarak etrafırıtlakilcn Bu Slrada Reisicumhurumuı rayan dost Romanya Kralı Ma- Sofya ve Fı"lı.bede 
havanın çok srcak devam edip yanında bulunan Maarif Vekili şeste Karol ve ... Veliaht Pren~ 

?vtuhammeddir 
altı . 

ll'ıed k. Ü ~tn ım ? mmi bir 
· l'tıa nasıl ümmi? İşte 
~ 

1 • :ra · Yi ömrün ziver.i 
• ftr tSeltınk * Hidivi ıa 
ııoıa nı~n-reva.yi hıtta.i cf 
. Olsagul.tnih.i bab.i akde. 
la.. !lahana • ki sensin 

'. < l>ad' 
l..iı.edti) ışahı ey şeh.i !ev. 
lıa.at". 
İti. ı. 
r~. · a1<;3 i a· • • A • "qt • - yıne.ı ruy .ı 
~~it l'tı .I>eYvend.i her.düke. 
~itan uy.i mustafast. (Ya. 
ıq Selim) 

·~ eratib . . 
Q. dcı h ·1 ırfanm evvelin 

evsaf Ul.ınan ve celaiLi 
)liıtuVv ~ babında ne söylen. 
eıı .ı nı.e 1 b · nze etine yetişi. 
~·Stfatu .Arab ümmi bu zat 
taıqile 0 

kanunu hakkiyle 
\ıe fe okudu ve kemal.i 

terııi sahatıc halka teb _ 
~b . nı f;tti 

~ -ı ırr . 
. . ldlk;,~ı ve iz'an (amen. 
, 1 1ltlıın (. ) dediler. Erbab.1 

b 8E'm"• • oyll.ı ~ ı na ve eta'na) 
Utı aı 1. egdilcr. 

eyhinı .... 
cenzertuhum 

etmediğini sormuştur. liasan Ali YUcele dönmüş -ve: :'llişel dlin öğleden sonra !ima· casuslar 
( 11) Biz de onları p::;grnlıkla - Vapurun gU verteslne çık an ''- Tatil tetkiklerinden mem. n ımıza gelmişlerdir. 

rı içinde kör ve sersem btrakt. (smet tnönü benliz rrbtımcla bu- nun musunuz?" demiştir. Majeste Karol akşam üzeri yakalanmış 
rız. luna'n Or~encral Fahrcttin Al· llasan Ali Yücel: ınotörle Dolmabahçe saruyma 

ıe) Sözü dinlerler ve onuıı en tayr görünce kendisine: " - Çok memnunum, buraclan ~·ıkarak Reisicumhurumuz ls- eofya, (Hususi) - Dulgaris-
güzeline ittibci ederler. "- l\Ianevraya ne vakıt gidi. mancYralara gidip sonra Anka· met İnönü ile bir mültlkat yap. Landa tarihi tetkikleri ve tUi·k· 

Dahiliyede tayin 
Ankara, 11 (Hususi) 

De- hiliye Vekaleti vilayet idare 
h~}eti azaları klymakamlar 
arasında bir tayin listesi hazır
lanmıştı. Bu liste Yüksek tasdi
ke iktiran etmiştir. 

Buna göre Konya idare he
yeti azalığına Sexhan idare he. 
yetinden Zeki YıJ•naz, Seyha. 
na Maden kaymakamı Vakkas 
Ferit, Sivas idare heyeti azalı. 
ğına Seyhandan İsmail Hakkı, 
Seyhana Sivas azası Vehbi, 
Çiçekdağ kaymakamlığına hu. 
kuk mezunlarından Fuat Arna, 
Sorgun kaymakamlığına Kalp 
eski kaymakamı Ekrem Talat, 
Dursunbey kaymakamlığına 
Yaylak kaymakaml Münir Al. 
kan. Sungurlu kaymakamlığı. 
na Divrik kaymakamı Ali ta. 
yin edilmiştir. -

yorsunuz?" diye sorı:nuş, Fah· 
rettin Altay da: 

raya döneceğim." cevabını ver- mıştır. ~eye iyi vukufu ile tanınan 65 
ıniştir. Majeste Karolü Ye Velialıtı ytıı:mda Yasil Şanof isminde bir 

nı:lgar komşu bir devlet hcrsa-"- Yarrn gicliyornz." cevabı· 
nı vermiştir. 

Reisicumhurumuz bu 
üzerine l~tifc olarak: 

cevnı 

IJ11 cevap üzerine ı~met fnünll 1 hamil bulunan yat tam saat on 
.~eneral Fahrettin Alt:.ı.ya: I :>eşe on kala Saray önlerine de-

• - ----., -f · nıirlemiş Ye yatı takip eden 
bına casusluk yapmak iltilın

miyle tevkif olunmuştur. Bul-

"- O halde beni de alınız·· 

demiştir. 

Bu sırada Ülev v.ap11r1111un ya. 
nmdan, J;ıalkla dolu Kadık<ir ~ 

vapuru g·eçmiş, ismet 1nönU 
kentlisini alkışlaynn hnlkı ~c

tamlamıştır. 

Nafıa Vekili ile 
goruşme 

Vapur Hayclarpaşadan haı·c.

1 ket ettikten sora. Reisicumhuru
muz karşılayıcılar arasında lııı. 

lunan Nafıa Vekili General Ali 
Fuat Cebesoyu yanına çağırmr~ 
ve kendisinden Şark viltlyetlcl'in ı , 
de ,.e Karaa.eniz sahillerinde 
yaptığı tetkikler etrafında iza. 
hat almıştır. 1 

. "-1 ... • ı ı 11h l'ip de Salrpazarı açıklarrn-
· ı .ı yer almıştrr. 

gar gazetelerinin yazdığına .gü

re, Şauor ile birlikte diğer bir 
kişi daha tevkif olunarak. kaba
hatini itiraf ettiğinden dolayı 

adliyeye verilmişlerdir, ki bu 
zat Şanofun şefi imi~. Şnnof 

(şef) ile her glin görüşüp para 
Ye talimat alırmış. 

·- 1 -- . 
Romen vclicıh ti Top111.'ncdc 

Yatın demirlemesinden beş l ia kika sonra Riyaseticumhur 
J mumt KAtibi Kemal Gedeleç. 

I · lariciye Yekili ŞükrU Saracoğ
l, ın ve Seryaver Celal saraydan 
~ ;ı!rnıışlar ve Sakarya nıotoriyle 

.,-ata giderek dost devlet hüküm· 
!arına hoş geldiniz demişlerdir. 

Şanof Bulgar harbiye nezare· 
ti, polis müdilrireti ve matbuat 

• !lir müddet yatta kralın nezdin- um11m müdtirlüğilnde vazi!cd nı 

l<' kalan Kemal Gedeleç, ŞükrU idi. Gazetelere göre bu iki ki ~·i 

3aracoğlu, , .e Celal 15 dakik:ı nin kabahati idamı müstelzim 
:;onra saraya a-vdet etmişlerdir. dfr. 

; Saat on altıya çeyrek k!.1a no Gcınc Bulgar gazetelerini : 
manya Yelinhtr Prenı; ~vI~ı;t?J y:ı· 

tın lıusu~t l!:lOtllttyi~ Tophr.uc 
ı ı·ı!ılrm_ında ka.raya çıiuor; ~c 0 . 

, lL•rııobılle Istanbu1 t.a~!rmn gı::. 

ya::drğma c;öre, Filibedc iki l.· 
~i c'lsuc;lut ederken y::ıkalan"" 
!ardır, yakala!!anlar B\llı;ar (ı 

~ildir: 



- VAEIT 

Bu haftaki yüzme ve 
yelken yarışları 

- Beden Terbiyesi latanbul 
ölgesi Su Sporlan Ajanlığın. 

dan: 
YÜZME: 
1 - Bölge yüzme ıampı. 

yonluğu müsabaknlan 12 ve 
1 3 Ağustos Cumartesi ve Pa. 
zar günleri Betikta§ Klübü 
yüzme havuzunda yapılacak
tır. 

2 - Müsabakalara 12 A. 
ğustos Cumartesi günü saat 15 
te, 13 Ağustos Paznr günü sa
at 13 te baıtlanacaktır. 

3 - Bu müsabakalara seç. 
melerde derece alan yüzücüler 
iştirak edebilir. 

4 - . Jüri Heyeti: Ahmet 
F etgeri, Abdurrahman Benli. 
oğlu, Rıza Sueri. 

Hakemler: Sıtkı Eryar, Ali 
Rıza Sözeralp, Bekir Macur. 
Hikmet Üstündağ, Nuri Bosut, 
Hüsamettin Güreli. 

YELKEN: 
1 - Mevsimin ikinci yelken 

teşvik müsabakası 13 Ağustos 
Pazar günü Moda koyunda 
yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara saat 14 
te başlanacaktır. 

3 - Program mucibince bu 
yarışlar bütün amatörlere açık. 
tır. Her nevi yelken tekneleri 
girebilir. 

4 - Yarışlar Beynelmilel 
yanş nizamnamesine göre ya. 
pılacaktır. 

Çift erkek: lbrahim Cim
coz. Armitage (Fenerbahçe) 

Kadın • Erkek: Bn. Gordets
ky • Hasan Akev. (T.D.K.) 

Takını itibariyle: (Yalnız 
finalistler puvan alır). 

Birinci: 1 O ) -2 puvanla: 
Dağcılık klübü. 

ikinci: 3 puvanla: Fener. 
bahçe. 

Üçüncü: 1 1-2 puvanla Be
bek. 

Dördüncü: 1 puvanla: Bey. 
oğluıpor. 

Bir boka defiai 

lstanbul orta sil<let boksör. 
!erinden Kaniyi Ankara orta 
siklet boksörlerinden Kemal 
Bilkan ile, Ankarada kaJ'§tla§
mak üzere, Maça davet ediyo. 
rum. 

Kemal Bilkanm Menejeri 
KEMAL 

111 - .. 

Ve yaşlı adam tek bir kelime 
söylemeden, yUrUrken öltsUre • 
rek kadife terlikleri ayaklan. 
na giyip çıkarak sallana salla. 
na uzaklal}tı. 

····•~••••••··~·····••••A ..... ~••A•t••++••••~ 

Vazaın ~-= 
ı,-< ı\'obl'I mıikıtf"lını J;a:nnnrı . 

: 

ÇevDıreın 

lbrahim Hoyı Pearl Buck 
Vang Lı.:~g da bu kadınla yal *•••••••••••••••••,_..... 46 ••••••••••••••••• ••• ~ 

nız başına kalınca, ne söyllye. 
ceğint, ne yapacağını bilemedi. olacak köpeği kendi ?ö~ümle gör ı .. Kadı~ ~~ları öyle kolayca 
Her tarafta hlikUm suren ses. dlim. Her ne kadar ihtıyar efen soylemı§tı kı, Vang Lung onun 
sizlikten şaşırmıştı. Bitişik av_ dinin huzurunda yiizilnU öbür ta ı hatta adamın neııi var, nesi yok 

l b. ,. tt d d k" rafa çevirdi ise de, benindeki sa toprağının son karır;ıına 
uya ır gu~ a ı, ora a a ım . d k d h · · b" · ~. 

• VAKl1 
A60NB )'AHlt1ı11 

ı Mtmltktl 

A)"lılı 

3 aylık 
8 ıylık 
1 )'illik 

J'arlledeo 

trinde 

95 
2ti0 
47~ 

900 

~ılklO 

' ıçın ıı)da oıuı kuru' 
Posta bırlığıne gırrot>'" 
u dıı )'elm ıı beşer ııııfllf 
nıeıltlır. ,-

ıt.bonı: kayJını tılldl 
tup VI telgrııt QcretlP~ 
purasının posla veyi 
)'ullama ücretıni ıdıl'I 

lkl kt A 1 t 
üç uzun kıldan herifı tanı ım. a ar er şeyın: ıldıgıni anla_ 

sec er yo u. v unun c ra . .. ıerır.e alır. 
Haydutlara yol goeteren oydu. dı. 

tında sanki buralara hiç sUpUr Ba k 1 d -...:ı z· bil B ağın d h b"lA bi d 
1 

fbl 1 e a arı a v~uı. ıra • una r en a a a a r 
ge eğmem ş g çöp yığın a. yük evin içini bilmiyenler. nasıl türlü inanamıyor ve bu kadınla 
rı, dökUntUler, oraya buraya olur da mücevherlerin nerede i§e girişmeğe yanaşmak istemi -
sacılmış saman parçalan, bam. saklandığını, satılmıyacak olan yordu. 
bu dalları, kuruinuş çam iğne - geylerin istif edildiği gizli hazi. Vı:ı.ng Lung, ihtiyar, oğulları • 
lerl, solmuş çiçek sapları birik · il ·ı l k ·ı i · ne odalarının yerlerıni e erı e 

1 

nın rızası o ma sızın, aı es nın 
1 miştf. koymuş gibi bilebilirlerdi. toprağını satması mümkün de· ı 

Kadın ,gittikçe keskinleşen Bu işin, muhakkak ki ihtiyar• ğildir .. diye teteddUt gösterdi. 
bir sesle: kiı.hyanın başı altından çıktığına 1'.,akat kadın, onun bu sözleri. 

- E, odun kafalı herif anlat inanıyorum. Fakat alçak he. n.i çarçabucak k&.r§ıladı: 
bakalım .. Diye haykırınca Vang rü, bu i§te meydana çıkmayı kib _ Ha bu mu?. Oğullan, ona, 
Lung kadının bu sesflc frklld{. rine yediremez, zira ailenin u • ne zaman satabilırsen sat demiş 
Olduğu yerde havaya sıçradı. zaktan akrabası gibi birşey o . lerdi. Burası oğullarından hiçbi. 
Bu kadar ince, keskin bir ses ıur.. rin.in ya§amak istemediği bir 
duyacağını ummamıştı. Kadın, Kadın sustu. Avluda, ağır, yerdir. Sonra, memleketi bu aç. 
levam etti: tam bir ölüm sessizliği vardı. hk günlerinde haydutlar basmış 

- Ne iş yaparsın? Paran var Kadın yine konuştu: bulunuyor. Onun için de hepsi 
mı! - Uı.kin, büten bunlar bir • birden: 

Vang Lung ihtiyatla, temkin den, anide olmadı. İhtiyar efen. - Biz burada yaşayamayız.. 

le ce,·ap verdi: dinin ve babasını:ı zamanından Satalım ve parasını paylaşalım, 
- Hayır .. Ben param var de itibaren ev müthiş bir felüketft dediler. 

medim. Sizinle işim var dedim. doğru sürilkleniyordu. Son nesil 1 Vang Lung daha hala inana. 
Kadın: ise, artık toprağı gezmez oldu - mıyarak sordu: 
- lş para ile olur .. Para de. lar ve sorup soruşturmadan )dili - Peki parayı kimin eline sa~ 

mektlr .. Diye Vang Lungun sö. yaların kendilerine getirdiği yacağım ?. 

l"ıcareı ıuınıarınıo 
1 

satırı sondan itıbıırtll 
falarında 40: 1( sıı)r•~ 
kuru~: dördOncO " 
ıktnct Ye ilçüncüde 2ö 
4: ba,lık yanı kesn·ee' 

dır. 

Uuyük, çok devıırolle ~ 
renkli llAn verenlere sıo' 
ınd ı rmeler yapılır. He k 
rın sanıım • sa ı ırı 30 

flCAUI ~IAHI\ ı-:rrE. ~-
K cer" ı ı.~.ı-:v-

tı ır tlela 3U, iki d•1-; 
defası 65. dört der.sı re 
dcCası 100 lrnru~ıuı. ,ti 
ılfo verenlerın t>ır d•1

1 
vuılır. Uörl satırı ,cttll 11 
razıa satırlan beş ı.uf1Jf 
sap edılır. 
Valı:ıı tıcııı doğrud•ll 

5 - Yelken rotası geçen se
nenin aynıdır. 

zUnU karşıladı. Bir yerde ya paraları aldılar ve bu paralan Kadın, uysal uysal: 
------------- para girer, veyahut da oradan su gibi harcadılar. Son zaman. - İhtiyar efendinin eline .. 

çıkar .. Bu evden ise çıkacak !arda ise arazinin idaresi elle - Başka kimin olacak ki?. K HA 

> u kendı ı darı: > crıncJC. ıl 
kora caddesındc! \il~ 
ııllında KEMAl.EOVI• 

11 llAn Uurosu elıyle ıı• 
eder. (Büronun ttlefo11" 

6 - Hakemler: Ahmet F et. 
geri, J\bdurrahman Benlioğlu, 
Rıza Sueri, Behzat Baydar, 
1 larun Olman, Mühendis Hü. 
nmettin, Mühendis Naci, Ziya 

Kaptan, Celal Gözen. 

Atletler tatil yapıyor 
Beden T erbiyeıi lıtanbul 

Bölgesi Atletizm Ajanlığın. 
dan: 

1 - İstanbul Bölg~i atlet. 
leri 2 t Ağustos gününe kadar 
mevsim tatili yapacaklanndan, 
bugüne kadar hiç bir resmi at
letizm faaliyeti olmıyacaktır. 

2 - İstanbulun üçüncü ve 
dördüncü kategori atletleri için 
:(pentatlon hariç) 1939 yılı a. 
çık hava mevsimi müsabaka 
programı bitmi§tir. 

T eniı maçları 
Beden Ter biyesi Is tan bul 

Bölgesi Atletizm Ajanbğm. 
6 Ağustos Pnzar günii Dağ. 

cılık klübünde nihayetlenen 
Bölgemiz Ten is birincilikler1 
neticeleri: 

Tek Bayan: Bn. Gorodets. 
kiy (T.D.K.) 

Tek Erkek: Telyan (T.D. 
K.) 

ısa BER 
· LER 

• B<l§Vekil Refik Saydam, 
dün lktısat Vekili Hüsnü Çakır 
ve Ticaret Vekili ile görÜ§mÜ§
tür: görüımenin sanayi iıleri:ı. 
ne yeni bir cephe vermek üze
re olduğu söylenmektedir. 

• Bu yıl zarfında memleke. 
9.mize Romanyadan 3400, 
Bulgaristandan 12,000 ki§ilik 
göçmen gelecek ve yanlannda 
1 00 • 150 kadar pulluk, trak. 
tör ile 8 bin kadar hayvan geti. 
receklerdir. 

"' Gerzedez, fındık büyüklü. 
ğünde yağan dolu ve bir buçuk 
saat süren yağmurların tesirile 
çay etrafa iki metre yükseklik. 
te yayılmış, bazı binaları ve 
hükumet binasını !ıU basmı§tır. 
insanca zayiat yoktur. 

• Piyasaya külliyetli miktar. 
da buğday gelmesi hasebile fi. 
yatlar kilo ba§ına ( 1 O) para 
düşmüttür. Toprak mahsulleri 
ofisinin buğday piyasası ile a . 
alakası bu cihet~cn azalmakta
dır. İrtibat düşükiüğü yüzde 
yüzü bulacak ve toprak mah
sulleri ofisi muvakkaten piy~
saya mal vermiyecektir. 

Biraz da Eğlence - -BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 
SOLDAN SAGA: 

l) Almanyaya geçen bir memleket. 2) Yaratılış, yaratı

lan. 3) Bir harf. 4) Bir memleket. 5) Ton, içki. fJ) Bir ra.. 
kam, olmak. 7) Sarkmak fiilinden emir, anne. 8) Su ile cevrili 
toprak parcnsı. 9) Frnneada çıkan bir gazete. 
,YUKARIDAN AŞA(HYA: 

1) YUnlll fabrikamız. 2) Fransızca kemik, Almanların 

fırkasına mensup. 3) Bir nota, bir harf. 4) Eski bir paye. 6) 

Bir KurunuvUsta memleketi, sıfat. 6) Bir harf, bir nota. 7) 
\Yerli, eşya. 8) Meşhur şair Yunusun dlğer ismi. 9) Erkek, 
~Unlcr. 

tek btr mangır yoktur. rinden çıktı, ve toprak da ya. Dedi, fakat Vang Lung, ihti. 
Vang Lung sUkQnetle itiraz vaş yavaş satılmaya başladı. yar efendinin elinin de kadı. •••••••••_.... 

cttı: v~ Lung, bütün bu olup bi. nın elinin içine açılacağını bili. Alemdar Sl08 
- Fakat ben bir kadınla ko. tenlere bir tUtlU inanamıyarak, yordu. R 

nuşamam ki .. vang Lung bir inanmak ihtimalini göremiyerek Onun için kadınla konuşmayı 
1 

tUrlU bulundutu vaziyeti kav. daha hali. etrafına bakma ba. uzatmak istemedi ve dönüp u • 
n.~ &ml)'or, mtıtem .. tyen etra. kına. eordu: .ıaklaşa~ak: 
fma bakınıp duruyordu. - Peki genç efendilere ne ol. - Başka bır gµn .. Başka bir 

du? gün gelirim .. 
r 'm hiddetle cevap verdi: Kadın kayıtsızca: Dedi. Kapıya doğruldu. Kadın 
- Peki neden bir kadınla ko _ Onlar mı?. Şuraya buraya da arkasından takip etti. Vang 

nuşamaımıpın ! Sonra birden dağıldılar. lki kızın talihleri var Lung sokağa çıktı. Kadın arka -
d U U b a. k d Bir musibet anca1' ..... 1 a amın y z ne a&ırara : m•• ki, bütünı bu hidiseler vu _ sın an: .. lJlll"" 

.,, y b k t y ğ kaldırılmak suretile - Aptal, burada hlç kimse. kua gelmeden evlenerek çekilip - arın u va ı ·· ~rın o • 
nln kalmatlıtını duymadın mı! gittiler. BUyUk delikanlı, anası_ leden sonra .. Ne zaman ıstersen. 

Vang Lung kadma inanama • nm ve babasının başına gelen - Diye bağırdı. 
yarak ve aczile baktı. Kadın tek leri duyunca, babasını aldırmak Vang Lung müthiş surette ga. 
rar yüzüne karşı bağırdı: için bir adam yolladı. Fakat ben şırmış ve duyduklarını yeni baş. 

_ Burada ihtiyar efendi ile ihtiyarı gitmemesi için kandır • tan dilşürunek ve tartmak ihti. 
benden başka kimse yok. Anla_ dım. Peki buralarda kim kala • yacile, cevap vermeden sokaktan 
dm mı? cak .. Her halde ben değil. Zira aşağıya doğru yilrüdü. Küçük 

Vang Lung, §&Bkınlıktan, söy ben bir kadınım .. dedim. çayhaneye girerek bir çay ısmar 
r ki · · t 1 k !Kadın bu sözleri söylerken te. ladı, çocuk çayı cakalı bir tavır 
~C:: erını opar ayamıyara vazu ile, fazilet dolu bir tavır. la öniine koyduktan ve 'kUstah 

- Peki.. neredeler? la ince, kırmızı dudaklarını bü- bir eda ile onun verdiği mangırı 
Kadın cevap verdi: züyor, ve iri gözlerini aşağıya yakalayıp havaya atarak tek. 
- İhtiyar, kadim hanım öldü. dikiyordu. Bir müddet bu halde rar tuttuktan sonra, Vang Lung 

Haydutların eve girdiklerini, el. kaldıktan sonra., tekrar söze baş düşünmeğe koyuldu. Düşündük· 
dı çe, bütün ömürlerince, babaları . lerine geçirebildikleri esirleri ve la : 

H k 1 b nın, dedelerinin ömürleri boyunca 
eşyayı alıp götürdüklerini kasa. - em bir ço sene er, en 
hada duymadın mı? İhtiyar e - efendinin sadık esiri olarak ya. kasabada bir kuvvet olan, yıl • 

d b k b · !arca zaferle yaşayan bilyilk ve f endiyi, baş parmaklarından ta. aa ım. Gidecek aş a ir yerım 
vana asarak dövdüler, ihtiyar ha de yok.. ze?gin ailE:_nin ş~mdi ~yle dUş 

d b" . k 1 b vl • Vang Lung dikkatle kadına kUn ve dagılmış bır vazıyette ol. 
nmık ı .. a ır tısk emtekyed lag aE) a - baktı ve derha' 1 do'"ncrek uzaklaş 1 maları harikulade müthiş görün 
ra agzına ı aç ı a ı ar. v - · dti 
dekilerin hepsi kaçtı. Fak'at ben 1 tı. Zira onun mahiyetini anlamış Kederli kederli: 
kaldım. Yarısına kadar dolu bir tı. Bu, ihtiyar ve bir ayağı çu. 
havuzun içine girerek, tahta kurda olan bir adamın elinde - Bu, toprağı terketmelerin -
bir kapağı başıma kapayıp giz. kalan son, kırıntılarına konmak den ileri geliyor .. diye düşündü, 
lendim. Dışarı çıktığım zaman, için ona yapışan bir mahlfıktu. ve baharda bambu filizleri gibi 
haydutlar kaçm:şlardı. İhtiyar Onun için de nefretle: biiyüyen iki oğlunu aklından ge. 
hanım da oturduğu iskemlede - Madem ki sen bir esirsin. çırdi. Ve bugünden itibaren on· 

lann güneşte oynamalarını me. 
ölmüş gitmi~. Kadın, haydut. Şu halde seı1inle iş hakkında netmeğe, ve ayaklarının altında. 
larm kendisine dokunmaların - nasıl konuşabilirim? .. dedi. ki toprağı kanlarında ve kemik 
dan degıv·ı kor'~·-undan geberdi Bunun u"zcrine kadın bagvır. ' •UIJ · lcrinde önceden duyacakları, ve 
Zaten içtiii afyonlardan vücu. dı: çapanın sertliğini ellerinde hisse 
du c;ürUmUı umara dönmüş - - Ona ne söylesem yapar! .. decekleri tarlada iş gördil.nneğe 
tü. Onun için de korkuya daya. Vang I..ung aldığı bu cevabı karar verdi. ( DalKı var) 
namadı. tarttı. Ortada toprak vardı. Ken 

Vang Lunc llefesi tıkanırmış disi satın almasa, başkalan bu 
cuma atanı a.çıp kapayarak kadın vasıtasfle oraları alacak • 
sordu: lardı. İstemi ye istemi ye sordu: 
- Ya Uflklar, tllrler ne oldu? - Daha ne kadar toprak kal. 

Hele k&pJCldan Dl haber?. mış? Kadın derhal Vang Lun. 
Kadm, byıtlulc& cevap ver • (Wl makaa.dmı anladı ve çarça -

di: bucak: 
- Ha •• ODiar mı! Ayaklarına - Toprak satın almaya gel . 

güvenenler QOktan evden ayrıl . mipen, toprak var. İhtiyar efen 
DlJllardı. Zira q ortalarma doğ dinin garpta yüz dönüm, cenup. 
ru ne yiyecek lı.alm!ftı, ne de ta da iki yUz dönüm sa.tılık top. 

'

para.. Hem dofruau.nu ietersen rağı var. Bu dönümlerin hepsi, 
(burada kadınm sesi btr fıınltı bir arada değildir amma, kıta • 

l
haJtnl aldı) haydutlann birçoğu ları bUyUktUr. Arazi son dönU. 
evde c&lw.n utaklanh. O kapıcı! mUne kadar da satılıktır. 

Hakimler ve hukuku 
lstanbul birinci ceza mahke

me-si azasından Tahsin lıtan. 
b.Jllu tarafından (Hakimler 
ve Hukuku) isminde bir kitap 
J\f"§redilmi§tir. 8':.1 eaerde ha. 
kimler kanunu tetkik edil. 
mittir. Ahkamı sabıkamız, Al. 
man ltalyan ve Fransız kanun. 
hrı :1e mukayeseler yapılmış. 
t r. Hakimleri veıı ıir hukuk.fi. 
na!ları alakaclar eder. 

bilir. 
Zaten hastalıklarııt 

de bu hakikalı teyide 
çok misallere tesadüf 

ftha• Malfun olduğu veır 
nın müvellidi, anofel ~ 
sivrisinektir. Şu tııkd 
o cihanın her tarafın• 
olan müthiş illete kart' 1 
harbi anofele tevcih t 

za eder. 
Mesela, Belçikalı biol 

Man§on, na.zan dikkati 
ya layık yeni bir ~il 
mi§tir. Bu 8.lim, busu ~ 
da pek çok larvlar ~ 
envaı üzerine icra eY , 
hnrriyatla meşhurdur. 
larm bir cinsi gü~d~ ~ 
shTisinek larvı istılılıl 
yormua. Bahsettiği11l~ 
de tatlı suda değil. 
da ya.'}ıyor. 
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Türk emperyalizmi ! 
On Alınan gazetelerinden adı lmkayak kadar uzun biri, 
kika ta.Yayı karakterize eden dört hakikat keşfebniş. Dört ha. 
~ tin b~mda ~elen §U: lngilterenin peşine takrlaral: Türk 

Peryalızminin yine canlanması ..• 
1trr Birlikte girdikleri aavaş meydanında bırakıp kendi baş
düf~Ygısına dü§en eski silah arkadaşları için Türkiyenin öl
tanl u zannına düşmek nasd bir hakikat olursa, Türkiyenin 
auıt illlınu~ da öyle bir hakikat olur; fakat bu hakikati sağır 
bir llll ~-•§İttiği için Alman meslektaş dünyaya öyle yepyeni 
llıi §ey soyJemiı değildir. Bugün, Türkün ölmediği değil, öl
~:~~ği bir hakikattir. Olmiyecek Türkün tarihi imrendire
~ki 1~ !mdrete sahip olduğunun da bir hakikat olmas~ gibi ... 
~ sıliJı arkada§mm mumunu söndürürken bu hakikate 

erden olmasını da memnuniyetle kaydederiz. 
~Ancak Türkün, Türkiyenin canlanması değil de Türk 
U d r;alizıninin canlanması ... İ§te bu yalan i bu yalanm deli. 
Ptr:aı.endisinde, yani bizim lngilterenin peşine takılarak em-

" J ıat bt.. l "'tt-iiımi .... ·' 'dd' da .. yo gu .. -o~~uz ı ıasm ... 
d\inicijlngiıterenin emperyalist olduğunda tüphe yok; fakat 
l'at ~ eınperyalist artık doyup hududunu çizmiş. Orada ha
a\'a &.amda.n bahsedenler görmiyoruz. Vakıa Çemberlayn 

çıkıyor ama balık avına. 
bir d Eğer uyanan ve canlanıp kanlanan Türkiye emperyalist 
~ a'\Taya düşseydi elbette lngilterenin Petinde görülmez, 
~12ıl anyannı yanında yer alırdı ve Hitlerle Mussolinin tempo. 
'-~tutarak o da kendi bayat hakkı için yine hayat hakkına; 
tiıtanı h~ka mevcudiyetlerden kurbanlar İşlerdi, "Sen Halhe ... 
ben al, hen Çekoslovakyayı alayını, sen Arnavutluğa gir, 
hnl Balkanlara ayak atayım,, diye "bjr sana, bir bana., oyna. 
~trç~lln Yanında sesini yük~eltirdi ve,.. blöfleri de m~akkak 

Yapardı .•• 
~ An~oruz: Başlanna kanat germek istedikleri Arap ale. 
l'1lt· e hızını uyanıkhğmuz bir düğüm noktası oluyor. Onlara 
~ lrlat verelim: Canlanan Türk yalnız emperyaJi. .. ·. olma
~1:_-• kalmıyor, emperyalistlerin kendi dostlann<ı el uzatıp 
~asma da fırsat vermiyecektir. Bunu Alman -eklı ve 
~ı~ bgı almalı, almıyor, diyorduk; anlaşılıyor ki asıl almıyan 

"llatt ahlakıdır: . 
~arı Müttefiki olan Arnavutluk topraklarına girmi~ bir ltal
lbiş b~J>eryalizmi, müttefiki olan ltalya topraklanna göz dik. 
~ lf ~iman emperyalizmi batka türlü düşünemez ki ... 

Peryalımıin işte bu da en şerefsizi ve en ahlaksızı ..• 
...____ HASAN KUMÇA YI 

Sabır ve zaman k1şacakları sanılmaktadır. Bü. 
J . . tün soğukkanlılığmuzı muhafa. 

l'tfngılız ve Fransız askeri he.. za etmemiz ve tecavüz arzusu. 
1 

Moskovnya gidecek. r' nu durduracak yegane sed olan 
fa~keri temaslar, t!iyasi itti- al.mi~izdcn §ii~he ettirmeme. 
iıQ ardan scura olurdu, bu bir . mız ıcabedecektır. B. Çember. 
~;>et~. Memleketleri tutan da ~ layn dün, hiç bir zaman İngiliz 
f~sı ittifakJardır. Askeri itti- kuvvetlerini taksime uğratmı. 
tıı· laraa, icrai ve bir nevj umu. yacağim, ve Uzak Şarktaki va. 

1Ai~rnlar ittifakıdır. tandaşlarmm vaziyetinden duy 
Sild· naneden bu sefer vazge. duğu teeı!sÜr ne olursa olsun, 

( her şeyden evvel Avrupada çı-
Jll ~iiltere klasik nizamı boz. kabilecek, hadiselere karşı koy. 
~t ıae hakkı var. Dört ı;tydır, mayi dü~üneceğini söylemekle 
cıa 't Üzerine taarruz yapılalı- çok iyi etmiştir. · 
tıı l'l eri Londra Moskova ile Almanyanın lngiltercyi za., 
\~~sebettedir. yıflatma~. içi_? dünyanın bir u. 

~ ~. rnüu~ereler devam etti. cunda ınuşkuller yaratmak ar. 
d~ ;\ldd_etçc, Kremlin fevkala- zusu bö!lecc suya .diışm~tü~. 
%ı ttnkınli davrandı. itirazla. Y_e ~er~ın ga,ı:etelerı_ e!e~dıler~
~ ~e açık isteklerini arttırdı. nın ınkısarı hayallerını hıssettı. 
~1 t~a hariciye nazırmt bile de- recek yazılar yazmaktadırlar. 
kcttıtdi: Stalin'jn müzakereyi Alman devlet adnmlan, el. 
li~~i el!nde tutabilmesi için l~rinde~ gel~~ği ~üddetçe,.., hiç 
Qc ~nof un yerine Molotof bır şeyın degışmış obıadıgma 
~ , v_~ İngi_H~lerin, bütün resmi 

~~t trıberlayn çok şabırlı: ağır sozler hılafma, ort.a Avrupaya 
;-0 cket ederek heyecan vermi. karşı alakasız kalmakta devam 
~:~ ~arpten evvel İngiliz • e_ttikleri!1e inanmıya g~et et. 
'Q d.?'uznkerelerinin on bir ay tıler. lkı sene evvel dogru olan 

t tığünü hatırlatarak: ş~_v artık doğru olmaktan çık-
tiıı' Bu müzakereler• hflrpten mı~ tır Ye bu maks.:ı tlarmı açık
~tttki müzakerelerden evvel a ortaya koymuş .,lan Alman. 
~- . arara bağhyacağız, dedi. larm hatası olmustur. Esasen 

ti - SQvar. maksatlnrmı gizlemeleri hayli 
~I * ıı: • miisküldii. 

'•az·ık b. devre e Şimdi nnzik devreye giriyo. ff Y ruz. Fakat dostlnrımız ve biz 
• • bu devreyi geçmiye hı:ızrr1an~ 

QlflYOfUZ mış bulunuyoruz. Seferberliğe 
airk .. · eferberlikle mukabele etmek 

~Ql'lal aç gune ka:Jar enternaıı- lazım mıdır? Buna pek ihtimal 
tı-ıı~ e ~aziyct en nazik nokta- verilemez, fakat büshütiin im
Y~l'l tışecektir. Alman ve ltal. 1tansız bir şey değildir. lngiliz 
~ ~krduları manevra vesile~i- donanması ~imdiden , hazırdır 
> ""'t er mevcutlarını seferi va- ve ihtiyat ku~vetler Rem ilerine 

• h~}~~tireceklerdir ve mih. -akip olmus1ardtr. Biz de te. 
·t~ i ~_'ll?net!erinin bizi ürküt- yakkuz halinde hnlunuyoruz. 

Çın bundan istifadeye kal. Diktatörler bunu bilirler. Onla. 

D - VAA'l' l ll ACUSl'OS a39 

Arnavutlukt~ yeni vaziyet 

... 

ltalya, Osmanlı impa· 
ratorluğunun karşılaş· 
tığı müşküllerin daha 
ağırına tevarüs etmiştir 

Yazan: KEF 
biri ardı ıura işgal edlldiklori devletler de allkadar olurlar 
Tiranın da hafif bir mUda!aa- dı. 

Arnanltluktan ara sıra çılian falar için bu ovayı vo munta- dan sonra tahliye olundu~u. Ar. 
ve buraya kadar aksedebilen ha- zam şoscyi bir resmi gecidc işti- navut hUktı.metintn Elbasann 
berlerden, bu kUçUk ve sUA.h· rft.k eder vaziyette gec;m ekten r.lderek oradan hareketi ' ldafe 
sız memleketi askeri işgalleri daha kolay bir şey tasavvur olu- edeceği idi. Sonradan da lSğre
aitına alan İtalyanların bir hay. namazdı. Nitekim öyle oldu.. nllen de Arnavut kralının ve 

Bu &likanın neUceıılni 1912 
1!113 Balkan Harbi gösterdi. u 
mumt ha.rp .Yarımadanın bu 
gUnkn taksimi ~kllnl kabul e 

derken, muhtelif uııeurlar ken 
di ırkda~larının toprak tarını 
çekildi. BugUn şu veya bu ~e 
kilde Balkan devlctlori toprak. 

1i mUşkUIA.ta maruz kaldıkları- Drac; iskelesine yanaşan va- kendisiyle beraber yola çıkan 
m öğreniyoruz. ptırlardaki kıtalar karaya. ayak hUkt:ımet reis ve azalarının Gö-

Bf t b k hl VU A l::aF.arken eski kalelorln beden- rfc;e yollyle Florineye geldikleri r a ur as er ve r a •; • • 
gönUllU ile Dracı muannldane Ieı~ne tahassun eden gönUUUler· vt .!

1
unanlstana iltlc& e1ledlkle-

mtldafaada.n sonra Kavoya yo- le bu surların kapıları Hcrlslnde r ı \ 

ı 1 Ti kil A v.ut meT"zl alan askeri kıtaların ate- Garba. doğru çekilen bir kmım 

lannda. kendi ırkdaşlarmı kur 
tarmak .gayesiyle hareket iddia 
ıarı düne nazaran bazı ıııemleo 
ketlerde sdıra, bazı memleket. 
lerde yUıde beş na. on gibi kale 
blle alınmıyacak bir rakamı 

dUıstu. Oıımanlr fmpımıtorlufo 
Balkan :Yarımadası işleriyle ul· 
raşırken hu adada mtlhhn mlk· 
tarda ~tlrk mevcut idi. Buna 
rağmen buralarının idaresinde 
bUyUk mUşkUlA.t içinde kalıyor
du. 

uy a rana çe en rna . 
askerleri hUktı.met merkezinin şiyle karşılaştılar. kuvvetler ve gönUlltllerln ,Yu-
de tahliyesinden sonra garba Arnavutlara. top, ağır ve ha- soslnvya topraklarına iltica et
doğru cekihnfş ve gönUllUlerle fif makineli ve piyade ateşine tiklerini öğrenmiştik. KUkUs 
kllçUk mUfrezelerln başında bu- tutel.: ve hafif makineli tUtek- balkanlarına çekilen gönUIUler
lunan zabitler KUkUs balkanla- lerle mukabelede bulundular. le, bir takım müfrezelerin. ltal· 
rına iltica ederek müdafaa ha· Bu mUdafaa ateşi, Draç şehrini yanları taciz edecek eurette ha
tırlJklarına başlamışlardı. baştanbaşa kateden cadde ve rekete ,geçtiklerini de yeni ge-

mUcavtr sokaklarda da devam len haberlerden anlamı~ oluyo. 
!talyanlarm askert hareket- ruz. 

ıerinfn merkezi olan Dracr ve etti. ltnlynnlar bir hayli zaylat 
'\"erdikten sonra şehri iş,ga.le mu- Osmanlı tarihinde Arnavutıa-

bıı şehri Kavoyadıı.n geçerek i h k tl ri h 
Tl·rana ba~layan ovayı bilenler, va ffo.k oldular ve Kavoyaya rın syan ıı.re e e ne sa ne 

& k ti · 1 olmakla şöhret alan Kaçanlk 
mukemmeıen te ... hlz edllmla 1• doğrn çekilen uvve crın peş - Arna-nı,ttu#u işgal eden ltal· 

yanlar, bu topraklarda maden 
" Y d boğazı Arna.TUtluk hudutları 

t"ly"'nlar i,.ln buralarının işga.- ne dtlşmUş bulun ular. .. .. " haricinde kalmıştır. Fakat me-
li f b. ' ı t l"kkl etmekt"' Arnn, nıt kuvvetlerinin ovada n ır ,ç m su e "' ... naatı mevkiyesl itibariyle Arna· 
haklı ldtıor. Filhakika tayyare- ne yaptıklarını ve hu yerleri ne 

n yol f~leriudo caııean ve sey
yar blr halde yalnız blrkac yUz 
veya bin ırkdaşa istinaden bu 
memleketi diledikleri gibi ida

re edeceklerini kabule, bu top
rakların mHlde sahne olduğu 
mal<ımumuz olan vakalar mani
dir. 

1 -:ı r, tnnklar, motörltl toplar, suretle terkettiklerini bllmlyo· 
kamyonlara bindirilmiş piyade- ruz. Gelen haberlerden öğreni
ler. motosikletli ve bisikletli kı· len şoy, ovadaki şohlrlorin biri-

ra biraz ümit verebilecek olan 
yegane şey, aklı ba§mda olmr. 
yan bazı kimselerin, şaşiTacak 
bir §UUrsuzlukla, iç kavgalan 
yaratmıya çalı§malarıdır. Ko. 
münistlerle sosyalistlerin mec. 
lis devresinin uzatılmasına kar
şı bir mücadele açmayı düşün
düklerini okuyunca insan rüya 
gördüğünü sanzyor. 

Ah l tam bize lazrm olan mü. 
cadeleyi bulmu§lar. Entransi
jan. 

••• 
Moskovaya giden 
ask~ri heyetler 
B. Çcmberlayn ciün Avam 

Kamarasında Britanya ve 
Fransız ~skeri heyetlerinin bu 
haf ta Moskovaya hareket et
meleri muhtemel olduğunu 
söylemiştir. 

Sonra da, Britanya, Fransa 
ve Sovyet Rusya hükumetleri 
arasında cereyan eden müza
kerelerin "askeri müzakerelere 
müvazi olarak,. d~vam edece
~i.ni bildirmiştir. 

Sathi bir mahkeme ile bu 
usul karışık görünebilir: kara
n veren siyasi anlaşma, icra 
eden askeri işbirliğinden önce 
yapılmak lazımdı. Hakikatte, 
pC"Jitikacılann karar vermele
rinden önce, askerlerin ne gibi 
icıa imkanları bu1duklarmı ve. 
y,1 bulacaklarını bilmiye ihti. 
yndarı vardır. 

Bir mukavelenin şekle ihti. 
}'tıc: olduğu gibi muhtevaya 
d<lha ziyade ihtiyacı vardır. 
Ayla ittifak akdetmek kolaydır, 
tecavüze maruz kalındığı tak. 
dirde oradan pratik bir yardım 
görmek daha az kdaydır. 

Garp devletlerinin Sovyet. 
ler birliğiyle yaptıkları müza. 

kereler, askerler bunun verebi .. 
leceği randımanı ölçmeye da. 
vet edilmiş olsalardı, belki çok
tanberi hakiki şekline irca edil. 
miş olurdu. 

Diğer taraftan, Stalinin Lon
clraya gelmesi veya Çember
layn' in Moskovaya gitmesi 
beklenmediğine gö:-e askeri he
yetler sahnede icabeden deği .. 
şikliği temin edeceklerdir. 

Müzakerelerin ağırlığı, ve 
son derece şekilperestliği Sov
yetlerin mümkün neticelerini 
ölçmeden hiç bir taa]lhüde gi. 
rişmemek ve hiç bir §<lTIS ka. 
çırmamak kaygısile hareket et .. 
tiğini göstermiştir. 

Siyasi cephesine gelince, Ü
zerinde pek çok konuşulmuş 
olen "bilvasıta tecavüz,. mese. 
lesi etrafında iki tarafın ileri 
sürdükleri mütaleaları bilmiyo. 
rnz. Muhakkak olan şudur ki, 
böyle bir temel müzakereleri 
ilanihaye, bir neticeye bağla. 
mnk veya kesmek münasip gö. 
riileceği zamana kadar uzat. 
Ti4ak mümkündür. 

Askeri heyetlerin gidişi, me
sdeleı·i ister istemez konkre bir 
Çf'rçeveye girdirecektir. Yolla. 
rm ve limanlann istiap haddin. 
c~n. şu veya bu maddelerin 
ııak li imknmndan, biribirinc 
ynrdrm edecek devletlerin pra
tik surette irtibat etmelerinden 
bahsetmek icabedecektir. 

Kuvvetlerin, cephanenin, si
lahlarm, her türli.i maddelerin 
istenilen zamanda istenilen 
yerde bulunması için kağıt ü
zerine konulacak imzalar ve 
mi.ihürler kafi değildir. 

Pratik bir müzakerenin esa,. 
smda, Sovyetlcr Birliğinin 
garple şimal denizinden irtiba
tım temin etmek meselesi var. 
dır. Lö Figaro, Paris 

vutluk topraklan içinde yalnız 
KUkUs balkanı Kaçanlk bolazı 
kRdar ehemmiyetlidir n lstlkl&
linl muhafaza etmek isteyen Ar. 
nırrntlar !çln bu balkan 1yl bir 
tatassUngft.h olduğu gibi iyi bir 
taa rruz mevkitdtr de! 

Bir tarafı deriı:ı bir yar, bir 
tarafı koca balkan olan KOkUs
de bir tek yol vardır. Bu da. bil' 
insanın kolaylıkla, fakat yUklU 
bl • hayvanın gUçlUkle geçeblle
ceği kadar dar bir paUkadan i
barettir. GözU kararan, ayağı 

İtalya, Arnavutlukta Osmanlı 
imparatorluğunun geçirdi@ Ye 
gHrdUğU mUşkUlAta tevarus et. 
miş bulunuyor. Bunu kolaylık
la ve dJlcdlğt surette yenip ye. 
nemiyeceğinl iso zaman göster
mekte gecikmiyecektfr. 

sUrcen insanlar için ölüm tehli- ----------
kesl arzeden bu yol, motörlU kı
taların, toplarm "t'e topluca Pi· 
yade kuvvetlerinin o kadar ko
laylıkla geçemiyeccğl bir y6r
dir ve bu yolun dlinemeçlerln
dekl kayalara yerleşen mUdafl· 
lerl pUskUrtmek de o kadar ko· 
lay bir iş değildir. 

Hafız Kemal 
vefat etti 

Konservatuvar alaturka ta
mı eski icra heyeti azasrnd&n 
ve memleketin tanınmış musiki 
Uıstadlaruıdan SUleymanfye ca.

Şimdi gelen haberlerden öğ- mil şerifi baısmUezzlni Mevllt-
ren!yoruz ki, Arnavutlar: bu ci- han Hafız Kemal GUrses dtln 
varda çete harbine glrfomtşler- akf&m vefat etm!şttr. 
dir .. ~ ~ ltalyan kuvvetıerlnl cld- Son devrin en gUzel ısesll Te 

diyetle işgale başlanu~lardır. en uısuJAşilıa okuyucuısu olarak 
ltalynnlar, KUltUıı cihetinden şark muılkl Aleminde eesiz 'Te 

r;l'llen çetecilerle dcill. Merdlta astı bir şöhret kazanan Hafız 

hııvaUsinde Merdlt diye anılan Kemal, bilhassa kllsik muıltl 

ve dt\nyaya geldiği daklkadn Uıstadlannın eserlerini b11tf1n 
henuz gözleri açılmadan burnu- (nUanslanna) sadık kalar&k 
na barut kokusu vermek Te ku- muhafaza edebllmtv olan Jı:ıy. 

laklarını ııUAh seBlne atı,tırmak metli bir şahsiyetti; OHlmU, mu· 
için patlatılan tabanca ile kor- hiti icln olduğu kadar TUrk mu
ku perdeııl yırtılan Arnawtıar- siki Alemi fcln de bUyUk bir ~1-
la da uğraşmağa. başlıyor. yadır. ~ır 

İtalyanlar, havadis doğru tse, Hafız Kemalin ccnazeııt bu-
Fler, Luşna, Derat ovalarını ya- gUn SUle:vınanlyede Taşodal~r 
Iıyarak geçen ve şehirlerini iki- sokağındaki evinden kaldınla
ye bölerek akan sulardan blle rak namazı ~ile zamanı Fatih 
sakınmak lüzumunu hissederek camilnde kılınacak Te Eldlr.ııe
lçecek sularını ela ttalyadan ge- kapıdaki alle kabrlııtanına deC-
Uriyorlarmış. nedilecektlr. 

-----------------------------Bu haber, bil' fantezi olarak 
ortaya atılmış ise, ttalyanlar Ziraat Vekili 
Arnavutlukta eski Osmanlı im- Boluya gidiyor 
parntorluğunun g6rdUğtl Te ge. Ankara, 11 "(Husust)' __ 
çlrdiği rollşktil&.tın daha ağırla· Ziraat Vekili Muhlis Erkin 
riylo karşılaşmış bulunuyor de- da ~~:! 

yanm orman umum mtMJU• • 
n.ektlr. ld w haJ-L b -L 7 _ o ugu ae u iMi.!~~ .c..oao 

Dlr vakitler Osmanlı lmpa.ra- ldak tr~i le Ka~ ~ 
torluğunu parçalamak için Ma- ~adan Bol! _...... 
kedonya ve Arnavutlukta akıl ya ~--
ve hayale gelmfyen vakatar 1cat 
edilir, bu imparatorluğu Bal

o--
e·ı--....: v '.!t.!. •• ı ccıg . a~gı 

l<an Yarunadasrndan •tırUp ti- Anli.an, 1 r (Ho•ad') -
karmak için ıanmada ne, ta· Bllecik 'YBliligine r:ılA~ IXJi. 
radan ve denfzdeın hududu o.. fettitlerinden :t\ti Seyff' ... tayin 
lanlat"f'l;ı.n. lrn~ka çok uzaktalrt ~ 



il - \ 1A.KIT l2 A~U5'h")5 !939 

Jk}~~~t 1Y~~!~~.~in ~i~~~~d.~~!!~~i!~ıln~~~!ı~r!u~m~~~a-.r 7 Numaralı hücumbotun::n=;;,~:eıaL~;,, 
Etibank ve Sümerbankm lağ. kurmak ve işletmek fonksı.. mıdır ? ıı Denı· zler ı· çı· n harp 'edileceği ve Devlet işletmele. yonları keza bu iki bankanın • • · 
rinin lktısat Vekaletinde kuru- elinde birleşmiş bulunuyor. ( Baştarafı 1 incide) , . 
lacak Umum müdürlüğe bağ. Ancak arad~n g~çen_ n:ıu~det si Molotof ara5mda yegane ih-
lanıcağı şeklinde bir neşriyat zarfı~da sanayı. te.sıslerının ı~er- tilaf noktası teşkil eden Baltık .________ - 13 -
yapılmıştı. Pek ziyade ehemmi. ı~n:ıesı ve_ maadıı;ı ışletme ~al.ıye- devletlerinin garantisi meselesi Iı'ilhaki:c~ bir numaralı bot almış olan yedi numaralı 4ü - \'C 30 numaralı botları g 
yeti olan ve dahil ve hariçte tının ~enışlem.esı, bu i~lerın ı~a- de esas itibariyle hallcdılmiş filotillasına mensup altı gemi. cum botu birçok bölmelerle ay.l Fakat 4, 8 ve !l nerede idiler 
büyük akisler yapacak mahi- re '~e ışletm~sınde ~enı ve mus- idi. İngiltere Sovyetlerin arzu. nin atmış olduğu torpiller, düş- rılmış olmasına rağmen heı 1 Etrafı daha diklrntlc arıı· 
yctte bulunan bu mevzu üze- takıl teş_cl~ktillere vUcut vermek su veçhile Letonya, Litvanya manın nakliye gemilerini muh- Jahze prova kompartımanlarına .ııak için yeniden tarassut d 
rine kendisinden malumat rica zaruretı~-~ ortaya . çıkarmıştır. ve Estonya devletlerin!. Alman. telif yerlerinden yaralamış. ılolan sulardan mtişklil vaziyet- ,iinü başına geçen Lui '1' 
edilen İktısat Vekilimiz Hüsnü M.eseı_a. Sumerb~nk ta toplanan ya tarafından gernk doğrudan parçalamış. sulara gömmiiş, iç· ı. ere giriyor ve saatte otuz mil· toplPnmış olan İtalyan tor 

Çakır gazetecilere aşaaıdaki sanayı zlimrelerı arasında Kara- do~ruy k b"' t l lerinde bulunan yirmi bin lrndar den fazla süratle seyredemiyor- ı:-ırını gördü .. 
o • • . • . • g a, gere ııvası a ge e. 

beyanatt& bulunmuştur: blik dcm_ır. ve celık ~a~rıkalaı ı cek bir taarruza karşı garanti insnnr ölüme sürUklemiş veya Ju .. Sonra esasen kendisini ye- Heyecan ve sevinçten tir 
Yapılan Tetkiklerin sermayesının btiyUklliğli ve iş ebneg~e muvaf k t .. 1 . t' er geç boğulmak üzere suların ,işmiş olan !talyan torpidosu. rck: 

• • • • w • • a a gos ermış ı. 
Mahiyeti hacmının genışlıgı itıb~rlyle İhtilafın esası bu şekilde halle. üzerine serpmişti.. nun sürati de otuz milden fazlu - Oh! dedi. Bu fırsat çol> • 

"Filhakika son günlerde başlı başına muazzam bır ik- di:dikten sonra yalnız bir nok- Hn.rp u.:;uli~rinin mecbtir kıl- idi .. Yedi numaralı botu vura· ıel., 
matbuatta Sümerbank ve Eti. tısadi teşebbUs halini al~~ş bu- ta kalmıştı ki, bu da "bilvasıta dığı bu müthiş feia.ket bu em bilmek için her türlü manevray. Ye lumbar deliğine 
bankın · vaziyetlerile Devlet lunmaktadır. Bu teşebbus bu- ta""rruz u tar'f' 'd' B t .-f salsiz ve merhametsiz hezimet yapıyordu. Fakat gittikçe aznl - rak: . . . . . .. ,, n ı ı ı l. u arı -
S · M d" · l 1 · gıınden mtistakıl bır ışletrr..e 1- ül temin olunduktan sonra bir nu- makta olan bu kad,"l' •·akın 01 .... D Do anayı ve aa ın ış etme erı- . · te gör·· en müşkülat m:izake- " J ~· - osa, sa .. 
ne verilecek şekiller hakkında d~resı~e muhtaç ve mlistahak rt!erde bir durgunluk husule maralı hücum botu filotillası 3afedcn ancak küçük çaptaki Diye ikincisini çağırdı .. 
hakikate uymıyan haberler in. bır vazıyette, bulunmakta kez_a getireli. kumandanı Lui Tuzey de artık toplarını kullanmak imkanlal'ı Gittikçe yaklaştıkları 
tİ§ar etmektedir. Binaenaleyh, Sümerbankta toplanan Textıl M k .. k 1 . . orada yapılacnl{ hiç bir iş kal· ·ıı bulabiliyordu. ıneydnnından akseden ıııU 
hem, fena tesirleri de davet e.. fabrikalar için de aynı mülfıha- os o'i: m~a ere el~mn uıamış olduğunu takdir etmiş Bereket versin yedi numara! ;UmbürtUlere rağmen }{uı 
den bu haberleri tashih hem de za ve ihtiyaç kendisini hissettir- :r~y~ f ~r ~a ~ra Fge ınce idi.. butta kumanda kulesinin geri- Jaıı muavini Dosa, şefinin 5 

memleketimizde sana~ kredi. mektedir. Eti bankta toplanan l o oto . ~ı ız:r.f ı e bJan~ız. Sonra İtalyan torpidoları ken sinde bulunan dört tane 77 mi ui duydu, geriye döndü ,e 
si ile Devlet İsletmeleri üzerin. maden grupları arasında Ereğli '~Br~l yenı ır te ı te .unf .. ~: dilerini l>otııbardıman etmeğe limetrelik topu idare eden Dosa ~ ift toptan ayrılaral< kunış 

:ı .. . • • . • 1 ı vasıta taarruzun tarı ı ıçın e •·oııaı·ın ı "suı"" w t 
d ı t tk.kl h kk d komtir ha~zasmın ıstısmarı )a - v • 1 {" '"'ge gayre e- ve arkadas.larr, hepsi de birine, !rulesı·ne '.·al{la~tı. 
~ yapı an e ı er a m a b. .d .. b~ d bı'r taraftan çalışalnn. Dı'gwer ta. • ·' "" 

b divorlardı.. Onlara karşı koy· ı ' halkımızı tenvir etmek icin ha. nız aşına ır ı areyı ış e e- f 1 da k • 'h J smıf nişancı idiler.. O zaman lrnnıandan ı_,u 
, k k d tih" h t• b". ra tan an aşma as en c1 et. mak Hl.zım mıydı? .. Bu gibi av· 1 zı izahlarda bulunmak faydalı ce a ar m ım ve aya ı ıı 1 . h il' . . P . L d talyan torpidosunun hafıı zey: 

1 mevzudur Binaenaleyh yapıl- erın a ı ıçın ar..s ve on ra- lnra birçok zamanlar bir torpil topları retli numaralı hücum bo· - Dosa, siz de dahil oıııııı 
sa)\'ı,mkııştır. l d k makta ola.n etu··dlcr' kendı·sı·nı· dan birer askeri heyet gelsin. sa f t k b"l b" k " 1 r r e me - ı e ır ayıp Suyı ı · tuna tesir etmiyor, yedi numa- ıE'.re bütün torpilcilcr, JtıÇ 

5·· aha s~n za~~baa~ a gerek hissettirmeğe başla~an ihtiyaç- Rus askeri makamları ile mü- dı .. Böyle küçük torpidolara bir ralr botun mermileri ise bilaki.:. Hllllarıııa .. Elimizde hcnuı 
b ı.ımlaer a.bn vlv~ l tı l .' ge~~ . lara cevap yermegw e ve devletin zakere etsinler,, dedi. torpil sarfctmeğe değmezdi. On- toı·ı>idovu lıırpalıvordu .. ıın ra ag ı ış etme erın mus. · • .. . • • ı.orpilinıiz var .. Altı torpido 

·kt d~ r ı· tı · abasında Demek 1..! bug t it ıarı büyük zırhlılarına sakla- b 1 nıı takbel ~ekilleri ve çalışma tarz.~ ı ısa 1 aa ıye erı s Kı, un ngı ere, Fakat yaralı botu ça uca, Jirer tane demektir .. KuDl" 
Jarı hakkında vekaletimizce i varılması icap eden yeni bir te- Fransa ve Rusya arasında bü- mak daha muvafık olurdu. yakalıyabilecct1ini tahmin eden nıa azami derecede dikkat 
bazı etütler yapılmaktadır. Bu' ~a..ıiıül merhalesinin esaslarını tün meseleler . h:_:t.lledilm!şti~;. Bu torpidolardan kaçma!{ en ltalyan torpido kumandanı, ye- , ~ · ı .. Çünkü bir tanesinin . 
etütler ve araştırmalar Cumhu. tesblt eylemiye ~atu.ftur. Bu- Baltık Devletlennın gara.nt~sı makul manevra olacaktı. Sonra di numaralı bota ortadan çarpa- ıcılı::fini şaşırmasını istenl1 

riyet Halk Partisinin son teb. nunla yapılmak ıstenılen husus, de bu meselelere dahıldır. iki donanmamn çarpışrual<la ol- rak ikiye bölmek için gemisine' : um .. Şimdi düşmandan bir· 
Jiğinde ifade edilen esaslara uy. izah ettiğim gibi, devlet elin- Yalnız Baltı~ devletl~rine yapı. duğu harp sahasına doğru kaç- son sürati vererek ileriye atıl· mesafe<le bulunuyoruz. rııa1' 
gun olarak başlamıştır. Bu e. deki iktısadi teşebbüsleri, . te- lacak garantıde İngıltereyi ve ınak da vazifeleri icabı idi.. dı.. ye tornistan yaptıracağrnı. ~ 
saslara göre Sümcrbank ve Eti. şı::bbUsUıı vüs'atiııe göre kıfu- F~ansayı ha~be ~~cb~.r edceek Iı'akat bu firar l:iiraz müşkül Fakat bu vaziyet Fransız ku- mesafeye kadar yaşlaşacıı-
bankm bankacılık fonksiyonla. yetli ve işin mahiyetine ve .ica- bılvasıta bır. 7uçunc~ı ~evlet oluyordu.. ınandanmın gözünden kaçma· Böylece lıu sakin denizde cıı 
rı ile fabrika ve maden tesis ve bına uygun bir şekilde, tcşkıHit- t~a~u nedır. Bu cıhctın ta. Duş tarafından derin bir yara ır:ıştı. Vaziyeti iyice tetkik edip , yetle ateş edcbilcrcksiniı .. 
işletme işlerinin birbiri;den !andırmak ve bütün bu tc?cb- yını kalmıştır, J [ d darbenin gclıncktc olduğunu ıa~ıldı değil mi? .. 
ayrılması icabetmektedir. Bu bUslcr içiıı ıa.zım olan kredı ve Bize öyle geliyor ki, bilvası- ta ya a hü:sedcn Lui Tuzcy derhal: ( Daha~ 
suretle hususi sanayie de şa. finansman muamelelerini de ta taarruz fikri Alm.anyanm - Martcn, çabuk sağa .. Ta-
mil olmak üzere devletin en. tek bir diğer teşckkUl~e top_la- Çekoslovakyayı parçalamakla Yeniden beş sıml sılah 
düstri ve maden finansman ve maktan ibarettir. Soylemıye tatbik ettiği taarruz sistemin. altına alınıyor 
kredi işlerine müstakil bir te. hacet yoktur ki mesele henüz den meydana çıkıyor: Bitler Roma, 11 (A.A.) _ Res-

rc.amcn sağa .. 
Emrini verdi.. Bu şekilde tor· 

pidonun saldırışı kıç taraftar 
birkaç metre aralşk ile bertara 1 

Fransız - ingiliı. 
~skeri heyetleri 

şekkül elinde toplanarak i.Şlet. tetk~k ~afhasındadır. Bu~l~rm geçen sene Eyiulde Münih men bildirildiğine göre büyük 
mecillkten tamamen ayrı bir kat'ı bır şekil alması ve _fıilıy_a- konferansı ile Südetlerin Al. ı manevraların bitmesi ciolayısi-

crlilmişti.. ( [] · trıra]ı 1 wcıd 
mahiyet verilmesi, Devlet sa. ta. intikal ctmesl için tctkık erın manyaya ilhakını temin ettik- le 1901 ve 1912 doğumlu efrat 
nayi ve maden isletmelerinin bitmesi ve hazırlanacak kanu.n ten sonra geriye kalan küçül. 

Fakat Tuzcy yeni bir emir ve genel kurmay dairesinde ı-e 

riyord u: ı askeri heyetlerini mareşal ' 1 

" ·ıı t 1\1 ı terhis edilmiştir. 
de muayyen gruplar halinde projesinin Büyük Mı e ec ı- müş Çekoslovnkyanın istiklali- Buna mukahil 1902 ve 191 O 
birleştirilerek keza müstakil bi- since kabul edilmesi lazımdır. ni tanmuştı; fakat aradan bir doğumlu efrat 31 Eyluldc ni-

~ Dikkat! Topçular! İskele ;ıilo~~ -~akdim_et~şlcr?ir. 
gcrn lııdcıı, kırk beş derece ... A· Goruşme yırmı dakıka 1'11 

rer hi.iviyet sahibi kılınması dü. H~I~~· anlaşılıyor ki.' . şin:~i müddet geçer ge~mez Çekos- hayet bulacak olan bir talim teş ... / sürmüş, ve çok samimi olı11 

şi.ini.ilmektedir. tetkıkınuze esas olan fıkır Su - lovakyanın içinden inhilal ha. 
k E ·b k b k ı k devresine iştirak etmek üzere 

Torpil patladığı zaman hU - tur. 

Filhakika dig"er ileri memle. merba.n ve t_ı_ an .1 a~ acı. ı ı·?fu·tleri ba,Jadı. Çekyada, Slo-
f ks :nl t b l b 1 t ,. 21 Ağustostan itibaren silah 

ketlerde görülen ve hakim olan on ıy~ arı ı 1 arı e ı: eş ıre: vakyada, Rütenyada ayrı ayn altına alınacaklardır. 
şe>kil de budur. Bu bakımdan rek aynı .zaı:ıan~a hu.su~ s:~yı muhtariyet istiyen ihtilal teşki- Bu tarihte aynı talim devre. 
Partimizin son kararı memle- v~ maadm ıkşlcb~ınc(Edcd .. te. e. latlan Almanyanm müdahale. ~ 1·,,·e ı'ştı"raAk etmek u··zere ı 90 ı, 
k . . . 'k d~ . k" f mın eden te ır n us rı ve · · · ed'I Alm d b -etımızın ı tısa ı ın ışa mm . f" k d" b sım ıst ı er. anya a u 1903 .• 1904, 1906 ve 191 O do. 
b. . b b h d maadın ınansman ve re ı an. .. d h l l b' . .1 ır ıca mı ve u sa a a kate. k ) .. t k d' - mu a a e ta e mı vesı e tuta. g~ umlu zabitler ve küçu·· k za-
d .1 . IA I l . k ası na. vucu verme ve ıger k k .. ··1....:.- •• C k l ky _ 

ı mesı azım gc en Jır te a. ta afta d d 1 t . ra uçuınıuş e os ova ayı bitler silah altına davet edile-.. , h l . . 'f d r n a ev c sanayı ve l d <l~ v O da 
r.ıuı mer a esmı J a e etmek. ad' . 1 tm 1 . . muayyen parça a ı ve ag1ttı. n n c·._"l·lcrdı"r. 

d. ma ın ış e e erını I l ~ .. . .... 
te ır. :J gruplar halinde birleştirerek so~ra ta ya Amavutlugu ışgal 

Bugünkü Vaziyet .. t k'l d 1 t .. 1 · ·· ettı. mus a ı ev e muessese erı vu-
Vaziyetin bu şekli memlek"e. cuda getirmektir. İtalyanın A~vutluğu işgal 

timize devlet sanayi kredisi ile Bu suretle kredi ve finans. etmesi doğrudan doğruya yapı. 

-0--:-

iki genç kızı 

.:: uııı botu 1ta1.ran gemisinin an · 
·ak ytiz metre açığında idi.. 

Kliçük torpido birden balta· 
lanmış gibl nı Uthiş bir gürü 1 tU 
ile ikiye ayrıldı, havalandı ve 
sonra müthiş dalgalar çıkara

rak sulara yömüldü .. 
ll undan sonra biri birini m U 

teakıp emirler: 
- Marten, şimdi tamamen so 

la .. 
Ve miken dairesine: 
- Gıınsol.. Daha seri.. Son su. 

ı-at .. 
Artık Lui Tuzey o an için ken· 

jisini tehlikeden uzaklaşnıı:; 

görüyordu.. Denizin üzerinde 
yan yatmış, henüz sulara gö· 

sanayi ve maden işletmeciliği.. man işleri çok biiyük sermayeli lan bir taa?ruzdur; Almanya. Kaçırdı birini öldürdü 
nin Cumhuriyet yıllarındaki in- bir tek bankanın (mesela Sümer nın Münih konferansı k:ıran Bocarton • Florida, 11 (A. 
ld:;d seyri takip edilince daha bank) elinde toplanmakta, işlet. ilP küçülen Çekoslovakyanm 

1 
A.) - Sinema yıldızı yapmak 

iyi anlaşılır. Çünkü malumdur meler ise tktısat Vekaletinin tef dahili işlerine müdahale ederek bahanesiyle 7 Ağustosta 17 ve 
ki, Türkiyede Devlet sanayi tiş, nezaret ve mürakabesi altın. k<ırıştırması ve sonra bu mem. 19 yaşlarında Miami'li iki genç 
kredisi ve bunn bağlr sanayi ve da ve keza 3460 No. lu müraka. lekete el ltoyması bilvasıta bir kız üniversite talebesini kaçı-
mad · ] t ·ı·v· 19?5 k tAb• 1 k D 34 d k' J ff mtilnıemiş olan bir nakliye gc en ış e mecı ıgı ... te te. be anununa _a ı o ara ev - taarruzd , .. ıran yaşın a 1 e erson, 
şekkül eden Sanayi ve Maadin let Ağır Endüstri Müessesesi, 1 S R k"' .. tevkif olunmuştur. misinin imdadına yetişmiş olaıı 
Bt>nkasr ile baslamıştır. Gerek De ı t Dokum Endüstris· mües şte ovyet usya uçük p r 1 · d k' b kik yarını düzine kadar torpido, de 

.. v e_ Do 1 t Ka . E d.ı. tr· . Baltık memle•,.etlen'ne A'-- --n- 1 do ıls7er' cıvadr ka. ·ı a_ ta ı . 1 b b k k · "hlAf d ... ınııı ııizin üzerine dökülen tal,·an u an a ve gere ıstı a e en sesesı, ve ımya n us ısı . . ar a yaşın a ı genem kur- • 
Sümerbank diğer bilcümle Müessesesi gibi ve her biri bü- ya tarafmtt:.ı bıl~~rta blı~· tal. şunla delik deşik olmuş naşını erkanı harbiyesini, mUhendisle
banka muamelULile beraber yük sermayeli müstakil müessese ~?"uz yapı a ~ eceg~nı {e oy e bulmuş, 19 yaşındaki gene kızı rini, zabitanı, ve mUml~Un oldu. 
bilhassa san:ı,·i fi:ıansrnan ve ler halinde teşkilatlandırılmak_ ır taarruza arşı a u mem. d Marls . d -0 . l: 1• .. b ~u kadar efradı toplamakla me~ 

J l k ti · · k 1.. a cıvarm a ır ._u u c-
kredi işlerile ugvraşmak ve bu tadır e e en garantı etme azmı. d h d'l . b' h ld f k guldti.. ltalyan donanmasının · l .... · ·ı · .. k Ç e apse ı mıs ır a e a at 
meyanda Sanayi Maadin ı"şlct- Alman bu tedbirleri milli, ik - ge- ecegını ı enye surcr en e- ~ 1. ~1 . . t' p. r-:ısiı>lerinden biri de buydu - k l l ·saı· · .. .. .. sag ve sa ım e e gecırmıs ır. 
mderile de meşgul olmak üze. tısadi inkişafımızm yeni bir te . ..ı os ova cya mı mı gozonun- Jefferson, bu k;zlar:, necat cı .. mck.. Kurtarma hareketini 
re kurulmuştu. O zaman Dev- rakki hamlesi olarak kaydetmek QC tutuyor, sanıyoruz. r·d · l k . . k d ... emniyetle başara bilmek içiıı . ı yesı a ma ıçın acır ıgınr 

Jet işletmelerinin azlığr ve ipti. ıcap eder. . . Şu hale göre bilvasıta taar. ve 1 7 yaşındaki gene kJZI da diı:,ınan hticum botlarını uzak-
dailiği; hem bankacılık islerinin B~ suretle ~e~l;k:tımızde sa. ruzu "Baltık Devleilerinin İs- öldürmüş olduğunu itiraf et- la~tırmak .. Bu şekilde yeni biı 
hem de Sanayi ve Ma~din is- nayı ve maadiıı ışıerı sahasında tiklalini tehlikeye koyacak su. miştir. :ıucumu bertaraf etmiş oluyor-
letmelerinin tek müessesede yeni bir kredi kontrolü cihazı r<.tte ücüncü bir devletin mü- lardı.. 
toplanmasına ı'mka"ı1 verecek teessüs etmekte, hepsi de devlet d h l : ·ı 'f k b' h b ki' b'l . d l"akat heyhat!.. Bütün botlar 

malı "e bı"naenaleyh hepsı· de dev . a a esı,, suretı e. t_an_ e. tme ır ar e ~ürü ıye ı eceğın en 
m h. tt ·· ··1 ·· A • Ik h 1 b d F d' 1 vazireti yakından takip etml a ıye e goru muştü. ncak letçı·11·k prensı·bı"nıı·zı·n canlı bı"rer ı . atır.a. ge en. u· f·kır ır. a. en ışe o unuyor. 
D I t• b h d k f k 1 1 '··orlar .. Tarassut dürbtinüntiı~ eve ın u sa a a ·i aaliye. ifadesi olan devlet tesisleri mil. al ngılızlcr hır Avrupa har. Fikrimizce ngilizler ile Rus. 
tinı·n artm S · M b' · · 1 1 b' h k 1 d h b·ı başında lıulunan Lui Tuzey 2:3 ası anayı ve aa. li iktrsadiyat sahasın.da müsta _ .ını ~ucı.!'1.c a~a :>: . ı· are e. ar arasın a. u ı :ı-asıta taar. 

Mareşal Voroşilof mütJl 
relere hemen varın sabah 
11 de ba§lanm~sı!u teklif cll11 
tir. 

Musolininin yenı 
pıanı 

Sofya, (Hususi) - Bul~ 
gazeteleri Mussolininin )'' 
bir istila ve tecavüz planı ~ 
zırlamış olduğunu yazıyor· . 
~üphesizdir ki, bu planın .fı' 
mihver devletlerinin esas sJ 
setine uygun olarak tertip 
.niştir. 

Mussolini, 
uğruna bütün ~ 
masma taraf tar değildir. 
meselenin hallini görüşırıe1' 
zere Mussolini ile Hitler d 
kında Alman - İtalyan ht1 

dunda Brcnner geçidinde gôf 

ıeceklerdir. .
1 

Bu görüşmede Mcssolı\1 
tertip etti~i plan b:ıhis nıe''ı" 
olacaktır. lngiltere ile f rall· 
nm Rusya ile anl~_c;tıktan 5~ 
ra teskil edilecek Veler B1° 
na c~vap olmak üz;re İtalf~ 
lar Orta ve Cenubu Şarki .A'ıJ 
na devletlerini, RomanY"· 13, 
;aristan, Yugoslavya ve~!~~' 
ristanı mihver devletler• t tr' 

fma cclhetmek mal~s'ldile 
şebbi.islere girişecekti~ 

din işlerinin bank;:ı:Ja temerkü- kil ve bizatihi müteşebbis yeni ıtın, hır ha~ısemn bu kadar u- ruz meselesınde hır anlaşma 
züne meydan vermediğinden kuvvet olarak yer almaktadır. mumi ve müphem bir şekilde !noktası bulmak müır..kündür. 
Maadin işletmeleri ve buna ait Mevzularının icap ettirdiği tarifinden içtinap ediy_or. Zi. Bu da bilvasıta taarruz vazlye~ 
kredi ve finansman muamele. süpleslere malik ve binaenaleyh ra böyle umumi bir tarif içeri. tinde otomatik şek~lde harbe 
lcrin.in ayn bir teşekküle veril. iktısadi dinamizmi daha üstün sİnC' Batık Dcvlc~lcri i-:in-:le gitmek sistemi yerine müzake. 
ın:sı zarureti hasıl olmuş ve olarak çalışacak bu müesseselc- vukubulacak her hangi d'lhili re ile karar vermek sisteminin 
Etıbank bu ihtiyaçtan doğmuş- re ikl"ide yeni devlet programla - , bir harek~tin dahi girebHece. tatbikidir. Bilvasıta taarruzlar 
'-· Halca Devı.t Sanayi ve rmın kurulm:ı.smı emredeceği ğinden, böyle bir hareketin Ü- hmam olmak için ecnebi bir 
~.ı!l:fı'n lrc~ı::i i~Tcri hu iki 1 yc:ıi mi.icsses~'cr ·.-c ana sanayi ıçüncü b·r devle~ ile alakası !devletin n;hayet açık bir mü

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden= 

ban!rnnr" d ı;~e top!<:ınım;; ve gnıplr.rı t:ı.bi.-ı1ile lwJayc& iltihak şüpheli olmuD"'.a rağmen Av. ldahalesi lazımdır. 
bnnknc~:ı!~ fo:-ıks!y.,n;i.rı!e :~.- c '.lo"f;likc:-1:1crı.fü: rupa memleketlerini umumi ASIM US 

;} 
Muhammen bedeli 499 lira olan Kumkapı n.endireği :ı~ ( 

daki geçitte sığlık taşların kaldırılarak 3 metre derinlik v::~ 
edilmesi ve Gıkan taşların mendireğin kenarında gösterilcfl 
halle bırakılması işi pazarlıkla yaptırılacaktır. .11 

Pazarlık 16 ağustos c;arşamba günü saat 11 ü riyaset blco lıJ 
sında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Pazarı .l iştir::ı.l< ~ ~ 
ccklerin yevm ve saati mezkiırda nıüracaallan ,.e :-" rtrıaıne '"'e 1e ıll\ !J 
şifnameyi görmek istiyenlerin idare şubesine müracaat etfl ~:~ 
leri Jüzumu ilan olunur, (6141) ~1 
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' Tayyare Piyangosunun dünkü __ acıy~ve Tlyatr·o 1 
T('Ill<l'ı'l" n.AU\ Ul>II H ZYON \lı l.ur ş:ırkı :-ııılld kannfılti 1ı':ibtıni 

1 

keşid·esinde kazanan numaralar 
POSTALAJU I~ a' ,·şı.. ti - Mahur su stıbıaisi. 

fürki> e Rad) osu • Ankara Radl osı 7 - Bakımın - Uşşak şııflu • Silmem 
DAl.GA t •zuNI.UGU hlr si.ın. 8 - Halk tiirkllsO • Ali da-

16.&8 m. 182 Kc s. 120 Kw. T. A. Q ıılır dnğlıırın hıısı. 9 - ltunıeJI halk 
19,i4 m. 15 IOa Kc/s. 20 Kw. T. A. P Oı klmj - Dağlar dağlar. 10 - Rume-

No 
Lira ı No 

Lira 1 No Lira 1 No Lira ---85 50 538 30 173 30 378 50 
fJ7 00 566 30 257 31) 395 50 
99 200 594 üO 271 30 518 50 

151 30 665 50 444 200 551 50 
181 200 675 30 1 

488 30 560 50 
211 30 820 30 533 100 573 30 
323 30 837 30 611 100 648 30 
465 30 930 30 623 30 653 30 
479 50 7162 3\) 731 100 720 30 
540 öl) 165 30 735 100 794 30 
810 3•) 265 30 750 3ı) 882 30 
833 30 315 50 807 30 939 50 
oaı aıJ 352 3t) 850 30 988 30 

1030 fi') 373 50 871 ju 19020 50 
152 200 384 jt) 13186 30 226 30 
233 51) 453 50 290 50 272 5ıJ 
491 50 4SS 30 443 30 275 30 
518 30 502 2UO 450 ~o 308 30 
öOO 50 625 30 472 BJ 339 ao 
6j(J 100 802 100 526 50 360 30 
·, 2(l 50 822 30 576 30 398 30 
768 100 824 100 702 :;o 535 50 
üOJ U'J 90P 50 161 50 556 30 
912 100 8014 3\) 905 50 574 30 

202?. 50 19 30 14035 30 658 30 
38~ ıw 76 30 94 200· 674 100 
398 30 . 99 50 101 30 675 30 
487 100 121 30 1 114 {)0 833 30 
322 :J'J 133 ~o 1 213 31) 844 30 
740 50 319 50 l 306 30 853 200 
842 100 310 100 392 31) 983 50 
ts2 ~o 389 ;;o , 437 50 996 51) 

3J37 50 469 ~o 451. 101) 20006 30 
123 50 576 500 471 500 87 30 
143 3(1 609 30 47fi 50 127 30 
204 50 623 500 566 50 162 30 
421 50 667 50 629 30 201 30 
448 5•) 816 100 650 30 239 50 1 521 30 894 50 657 50 271 30 
704 50 9022 50 811 30 284 30 
745 100 166 100 864 30 382 50 
799 30 181 50 867 50 457 30 
830 30 214 200 904 GO 621 30 
892 30 437 30 929 30 676 30 

•001 (j(I 451 100 977 ao 729 50 
65 100 560 30 15155 50 741 500 

126 100 625 50 303 50 789 50 
2~4 100 743 50 425 200 797 50 
307 ,){ı 793 100 481 50 838 30 
437 30 819 30 615 nO 844 30 
524 200 8{)5 30 634 30 923 50 

• 563 100 953 30 64$ 500 950 50 
581 30 10021 50 828ı 100 961 50 
532 30 41 50 836 30 989 30 
618 3.) 43 30 936 50 21129 50 
685 30 113 1000 16071 30 184 30 
788 50 275 50 167 50 224 50 
842 50 416 200 197 200 273 30 
858 50 498 50 358 500 382 30 
889 30 500 20 496 30 478 50 
938 50 667. 50 504 200 522 50 

5oo1 100 · 725 50 63P 30 709 30 
28 30 842 200 647 50 782 50 

127 ao 924 3000 661 30 797 30 
197 
209 

30 931 50 674 30 844 50 

309 
50 984 50 725 30 22082 51) 

361 
100 987 30 777 500 214 5() 

30 11047 ao 866 200 281 30 
446 30 278 50 990 30 29~ 50 
472 30 315 ~o 17066 30 356 30 
531 100 406 50 157 30 368 50 
57~ 100 419 30 246 30 383 30 
696 30 457 50 280 50 427 50 
7~ 30 5H 30 351) 30 458 30 
784 50 560 5fl 492 30 461 50 
788 200 614 50 548 50 496 30 
87]. 30 731 30 586 50 510 50 
894 50 782 30 77P. 200 539 50 

6112 30 816 30 823 500 645 30 
279 50 859 200 963 50 679 50 
347 50 984 30 96'1 30 753 30 
•ıs 100 12006 50 18157 30 791 50 
•aı 30 41 31) 238 30 800 30 
439 30 45 30 254 100 888 50 

No Lira No Lira No 
-

23010 30 839 30 850 
28 100 845 50 812 
32 30 986 30 930 

107 30 30056 30 976 
201 50 117 200 972 
317 500 225 50 998 
455 30 300 30 36020 
475 30 344 30 40 
529 30 448 30 121 
685 30 468 30 149 
720 M 515 ôO 155 
841 200 672 50 373 
868 200 758 1000 402 

24021 500 982 50 491 
159 30 31027 30 587 
182 50 82 30 657 
243 200 144 30 745 
348 50 292 30 880 
362 ao 682 30 927 
409 ao 780 30 937 
462 50 903 100 945 
621 50 947 30 972 
678 50 969 :ıo 37039 
689 30 979 lOV 135 
861 30 32148 50 182 
940 50 333 1000 201 

25119 50 475 200 329 
151 30 511 30 441 
213 30 531 :;o 461 
230 30 595 30 471 
285 30 612 100 476 
422 50 628 50 507 
429 200 670 50 524 
482 50 805 31) 660 
567 500 819 30 695 
615 30 842 30 717 
U5 30 864 30 749 
792 50 33089 30 807 
908 30 273 30 876 
987 50 282 30 90~ 
998 30 332 30 924 

26012 50 348 00 978 
108 30 366 lÖO 981 
172 30 431 30 38011 
320 50 446 ao 43 
3415 30 460 500 54 
518 50 475 50 74 
559 30 6M 30 136 
602 30 659 30 200 
650 200 692 30 220 
706 30 695 30 265 
713 100 82() 50 329 

~m 30 34000 30 3M 
50 22 500 372 

80 100 1 75 5U 377 
184 500 98 50 388 
279 30 276 30 420 
335 50 281 30 490 
517 50 378 50 510 
545 100 3~ 30 592 
74~ 30 523 30 606 
761 30 546 100 689 
nı 30 1599 30 749 
945 612 30 50 949 
9688 30 689 30 98(\ 
970 30 718 30 990 
98:5 50 805 30 999 
986 30 823 50 
9~ 30 890 30 39053 

28025 30 91J. 100 153 

230 50 35229 50 27l. 

354 3'1 272 30 284 

483 30 295 30 347 

600 ao 33S 30 423 

609 30 357 100 427 

659 30 378 30 345 

682 50 415 50 "87 

29117 30 447 30 546 

24G 50 475 30 551 

320 200 546 30 648 
331 5() 570 30 681 

441 30 696 50 726 

596 1>0 768 50 962 

819 30 797 öO 

Lira 

3J 
()\) 

au 
50 

100 
100 
·30 
31) 

100 
30 
30 

100 
50 
30 

200 
30 

50\J 
30 
50 
50 

100 
50 
30 
50 
50 
30 
50 

200 
5J 
30 
:>O 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
au 
50 
30 

500 
200 

50 
ı;o 

50 
ao 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

200 
50 
30 

500 
30 
30 
30 
30 

200 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

300 
100 

30 
30 
30 
30 
ao 

100 
50 
50 
30 
50 
30 

!l 1 ,70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. il hıılk turkilsll - Sabııh olsun. l1 _ 
TÜRKİYE SAA flYLE ıhııttcli hıılk lüı klhu • Çıkııyım ılde-

13 - 8 - 1939 - 19 - 8 - 1939 l 1111 l.ıe kuıuııı. lU.30 MUılk (Caz-
JIAl-!ALIK PROGRAM • No. 38 lı ııitl - Pi.)· lıı2.ıf5 Son ııJaıu, sf>or 

h.ııı~rJeri Ye yarınki pro«ram. 

12 • 8 - 939 Cumartesi 
13.30 Progrıım. 13.35 TQrk milzl 

{ti: 1 - Uşş:ık peşrevi. 2 - Lemi 
Uşşak şarkı - Günler geçiyor. 3 -
Uşşak şarkı - Ruhumda buldum. 4 -
Şükrü Tunnlı - Uşşak şarkı - Gezcı 
dolaşır. 5 - Suphi Ziya • Uşşak 
şıırkı • DökOlmüş zanbak gibi. 6 -
Dedenin - Hıılk tnrknsn - Gitti de 
rclmcylverdi. 14 Memleket saat a. 
yarı, ııJans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 - 15.30 Müzik )Dans müzlAI . 
?' 

18.30 Program. 18.35 Müzik (Kil· 
çük orkestra _ Şef: Necip Aşkın): 
ı - Bllly Goh-yn - Cambıızlar (Foks. 
trol). 2 - Hans Zan der - Polka. 3 -
Ionschmann - Andolusla ·(İspanyol 

,•alsı). 4 - llnns Löhr - Bil)•ilk vah 
JJ.10 Türk milzl[tl (ince snz faslı). 
20 Memleket saat ayarı. 20 Temsil. 
!:0.40 Ajans ve meteoroloji haberler). 

1 l lırli müziği: ı - Acem aşlran 
ı •t·şrevl. 2 - Acem kllrdi şarkı - Bir 
'efacız yare dii~clüm. 3 - Nobar • 
(friç şnrkı • Sevbllim bu akşam. 4 -
Eviç türkü • Yürüdükçe seM s:ılla· 
nır. 5 - R:ıU bey - KnrciAar şarkı . 
Güliivcr sevdiğim. 6 - Korclğar kö 
·ek - Pınarın başında. 7 - Sadetılı 
Kaynak _ Hü7.7.Bm şarkı - Bir hüziln 
çökdü. 8 - llnlk lılrkOsu - Akşıın 

ldu )'ine b:ısdı kareler. 9 - Arlı 
lıcy • Hüzzam şarkı - Bnhnr geldi be· 
\'İm e\'de durutmaz. 10 - Hilzzarr 
türkü - Sıınadıı yaptırnl·ım nııclyt•n 
om:ın. 21.40 Konuşma. 21.55 Ne3el 
pliıklnr _ R. 22 Hıırtnlık poslıı kulu 
sıı (Ecnebi dillerde). 22.30 l\lüzU 
ı Kerı,ık lıarıf mOzik - Pi.). 23 Sor 
ıj:rns haberleri, zlrııat, esham, tah· 
, il:il, k:ımbiyo - nukut borsası (fi 
y:ıll. 23.20 Müzik (Cn7.banc1 • Pi.) 
23.55 - 2:1 Yarınki program. 

13 - 8 - 939 Pazar 
12.30 Program. 12.35 Türk müıl. 

Ai: 1 - ncstenlgür perc,·i. 2 - SupJıt 
Ziya - S:ıb:ı ş:ırkı - Semti dlldare hu 
demler. 3 - Haşim bey - Bestentı:ıür 
şarkı - Kaçmn mecburundnn. 4 -
Mahmul Ccliilctlin paşıı - S:ıb:ı şar
kı - Firakın sinemi dıığlar. 5 - Ha
fız Hiisnü - Beslcnigur şarkı - C<ık 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Program Türkiye ıaatl tl:t.rlne 
ı•e. öijlederı sonraki saat olarak veril
mııdlr: 

9. 

OPERALAR VESE'NFONI 
OPERAl.AR YE SENFONİ 

KONSERLER! 
Londra: Gezinti konıerlerlnln 
ilk ıecesi. 

9.30 Eyreı kulesi: "Karmen" (Bf. 
zet) Viclıy den. 

10. Paris <PTT) : "ArJesienne" 
(Bizet). 

ODA MUStKfSt VE KONSERLER 
7• Varşon: Bugilnkü Fransız 

musikisi. 
7.30 \'iyana: Baltatlar. 
8. Eyrcı: Soprans, piyano. 
9.10 Dudapeştc: Hıılk şarkıları. 

ı l.20 Bcrlın (Uzun D.): Sonat 
(Brams). 

HAFJI: KONSERLER YE 
OPERETLER 

7.15 Lelpzig: Orkestra \'C 5eS. 

8. Radio Elroann: Orkestra, ke
man, bııriton. 

9.15 Bcrlln: Bahriye bandoıu. 
koro. 

9.15 BerJin (Uzun D.) "Waldmels
ter" (Slrauss), 

9.lü Hamburg: Varyete konseri. 
10. Var.şova: Operet parcaları. · 
ll.10 Prağ: Operet parçaları, danı 

havaları. 
ll.30 Viyana: "Yarın pazar". 

VARYETE VE KABARELER 
9. Londra: Varyete, 
9.30 Sottens: Kabare. 
9.30 htoklıolm: Kab:ıre. 

12. Pos le Parislen: Kabare • 
DANS MUSIKISl 

9.15 Stuıtgrat; 11 Dud:ıpeşte: 
11.15 Istokholm; 11.30 Münih; 1~ 
Radlo l>aris; 12.20 Ynrşo\·a. 

Pl\'ES, KQı.lFERANS YE 
KONUŞMALAR 

0.15 Frankturt: Balcılar fesih, ıı. 
ıo. Roma grupu: ".Ciçcro" (l.u-

nelJI). 
12.20 Sollens: "Musikide ~ocuk''. 
11.30 Londra: Milslcınleke haber

leri. 
Od:O 5111.,-

RASIT RIZA 
E. SADi TEK 

Bu gece Tepebnşı 
bahçe.sinde 

Saçlarından utan) 
\'od,·U 4 perde • 

) nzan: Mahmal Yeıarl 

EGE Ti YATROSU 

D 
TEMSlLLERl 

:'\urellln Gençdur n 
al'kadatları i 2 Atustoı 
Cum:ırtesi aktamı Bey
lerbeyi iskele liyatro
:;undıı: DÖRT CAHAR 
Miçe Ptnce/ var11eteıl. 

ZAYi EVRAK 

ünnedi geçdl. 6 - Aşık Mustaf:ı • 
Sııba şarkı - nır esmere gönnt ver
dim. 13 Memleket snnt n:rıırı, aJ:ın• 
ye meteoroloji haberleri. 13.15 Mü· 
zik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aş· 
kın): 1 - P:ıul T.incke - Mizahi mar~ 
2 - Edıı:ırd Künncke - Mııl elbiseli 
hemşireler operetinden marş - Flnnl. 
3 - Jac Gril - Çiçeklerin güzellığl 
,·:ılsi. 4 - Rich Heuberger - Şnrktıı 
•l.iitindcn - llııkscden kızl:ır. 5 -
ı:rn'lt Sorsc - Köy cYindc ışıklıır 
(Yals). G - Cnrl Frick - Ren kıl•· 
lnrında hen eYimdcyim. 7 - Alols 
Paclıcrnegg - Viyana süiti: a) Küçük 
r{cçit resmi. b) Opcrorlıı bnlcl tnüzi· 
jti. c) Grııbendc gezinti. d) Prater<le 
allı brıncn. 14.15 • 14.30 Mllzik 1939 AAustosun onuncu sünil zart 
(Dans miizllli - Pi.). derununda Beyoğlu altıncı noterin 

537 30 46 100 33?. 30 99:; 50 821 30 833 5') 

-=========== 
18.30 Program. 18.35 Müzik <Sen 220 liralık Eleni imzalı, 20 liralık 

Oda miiıiili - lbnıhlm Özgür ,.e Ateş Tevlik imzıılı, 35 liralık Nikola im
höcckleri). 19.05 Çocuk sanli. 19·35 zıılı, 80 liralık Nuri ye Kıdrl imzalı, 
Türk miiziği (Fıısıl heyeti) 20.10 Ne- CiO liralık Şevki imzalı, 10 liralık 
şeli plAklıır - R. 20.15 Müzik (Opc· Hakkı imzalı, 66 liralık Burhan~tUn 
retler • Pi.). 20.30 Memleket sa.ot •- lmıalı, 32 liralık Toroı ıınzah ..ae
yarı, ajans ve mcteoroloJl haberleri. nedal n lllıaml ile Adil lllPanla-
20.45 Türk mllzlAi: 1 - Tanburl Ce- nnda çıkan Jkl llAm ıayl e7lenılt ol. 
ınil - Mahur şarkı - Var iken znlındn dujumdan bunları bulan Be il 
böyle bllsnD .. 2 - UUC aja - Mahur Yo u 
şarkı _ Düşdüm yine bir şuhi sitem. Telgraf sok:ığında 17 numar~ hane-

f1lefleıine ikramiye çıkmış ola rı /ar Eminönünde Tek-
0llu Cemal kişesinden i .~ıamigelerini aiabileceklerctir kürc. 3 - Tnnhur tııksiml. <& - Mus:ı de AYukat Bay Şahaba ıelirmeleri 

Süreyya _ ~fııhur ş:ırkı - Tacı hils- rica olunur. (29891) ..-.-.... 

kırğın ayrılmasın buradan. - 3 -
......................... 111 .. llllllll .. lllllllllllllll•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~ıı~ii~n~lı~U:k:m:cd~c~r~.~5~~~:•u:sa:_:s:ure~y~ya~-~!!ll!!!!!!!~il!i!~~~--~ .. -- - ____., ::; -; - Ne yapacağı% Alebi Fiyodoroviç '? 

Qramazof Kardeşler 
' 

Yazan: Dostoyev•ki 

yok kar-

I\' 
.\( ~~. tiksinerek : 

teyen onun kalbi değil, guru-

,,_ 

ru idi; dedi. S eni kurtardığı vakit ben 

de onu affedeceğim ve ... 
Genç kadın süıilnUn burasında, ken.. 

di içindeki hisleri çiğniyormU§ gibi an
~ızın sustu. Unutmayalım, ki Gruıinika 
vakitsiz gelmiş ve bural:la ona rastlaya

cağını aklına bile getirme:nitti. 
Mit ya. hırçınlaşarak: 
- Koş, Alyoşa, diye ba~ırdı. Koş o 

nun gönlünü al. Bir şeyler söyle. Böyle 

Alyoşa, ağ:ıbeyisinin elini sıkarak: 
- Akıama yine gelirim. 

Deyip çıktı. 

Katya hızlı hızlı yUrUyordu. Aly<>ıa

nın geldi~ni hissedince :'löndU. 
- Hayır, bu kadının karıısırıda kü

çillmek elimden gelmez. O ndan af ld.ile
yltim, bütUn günahlardan sıyrılmağa 
cındiçtiğlmdendi. Reddetti beni... Bun
dan öt ürü onu sevdim doğrusu. 

Katyanın gözleri hiddetten par par 

yanıyordu . 

AlyO§&: 
- Kardetim, kartılaşar.ağınrza asli 

ihtimal vermemişti. Gelmiyeeeğine e. 

mindi onun.' 

Diye mmldandı. 
- Tabii ... tabit.. bır~k.,lım bunları ... 

r!adi Aliahaısmarladrk 

Aradan iki hafta geçmiıti. Mahkum
lar kafilesi, bu sabah hareket edecekti. 
Hali hasta yatan tvan, kardeıi için bir 

,ey yapamıyordu. 
Mitya ile lvanın, birbirinden o kadar 

ayrı ve yine birbirine o kadar yakın o
lan bu iki Karamazofun aşkı arasında 
:zavallı genç kız, ne yapacağını, neye 
karar vereceğini pıırmrş~ı. Bakılmağa 
muhtaç ivanı hasta yatağında bırak
mağa gönlü razı olamıyordu. Fakat Al. 
yoşanın dediği gibi, Mityayı zindan ka. 

ranlığında, Sibiryada tedrici bir ölüme 
mahkftm etmeği de aklına nrğdıramı. 

yordu. Hem masum olduğunu bile bile 
insan buna nasıl katlanırdı~ işte bu 

ça::>:-n:ık hal içinde, harcl<et zamanın. 

dan iki saat evvel çağırttığı Alyoşaya: 

Diye soruyordu. 

- Benim sizden ba§kuında ümidim 
yok. Bana öyle geliyon ki hepimizi 
kurtaracak çareleri ancak ıi.z bulabilir
siniz. Ne yapmak lizımaa a8yleyiniz. 
ı kiıir.ı:len hangisini kendi hal!ne bırak
malıyım? Buna bir karar vermek ıa. 
21m. 

Genç kız bu son sözleri, ellerini ezer 
gibi bir uğuıturma içinde söylüyordu. 

Alyoşa, ıarip, ürpertici bir ıesle. 

- Evet, Katerin ivanovna diyordu 

evet seçmek zamanı ıelmiıtir. Birin 
tercih ediniz. 

- Anlıyorum. t eredd;HümR n e ka 
dar fena bulduğunuzu biliyorum. Sc· 
lı·.., nı han • ·a· ? d" •ı.'. ' gısı ır · ıye '.loruıumu ga· 
'1pSt/{ rı:ur.uz. Eğer lvan~a. tabii Mit 
ya ola:nnz. Değil mi? 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE soGUKALGINLICI, ROMATiZMA, NEVRAL]i KJRIKLI 
ve bütün diğer ağrıları d erhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Devlet 
Umum 

Denizyollarr 
Müdürlüğü 

iş letme 
ilan lan 

Acentalarrmız tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ve yük 
işleri ile vapurlarnruza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellü -
ınline ait her hangi bir müracaat veya ihtilaf hakkında yapılacak 
şifahi Te tahriri müracaatların doğrudan doğruya alakadar a. 
centalarımıza yapılması icap ederken Umum Müdürlüğe yapıl. 

maktadır. Bundan sonra bu gibi hususlara ait şifahi ve tahriri 
müracaatların, İstanbul Galatada eski Merkez rıhtım Han, halen 
Liman Ham olan binanın altındaki (Telefon 42362) Başacentalı. 
ğa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerde de doğrudan doğ -
ruya mahalli acentalarımıza yapılması lüzumu i~olunur. (6175) 

l lstanbul Levazım Amirliğ inden verilen: ı 
Harici Askeri Kıtaatı i lan ları 

Elmalı kıtasmm ihtiyacı olan, 270,000 kilo un pakalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İsparta Tüm s1tınalma ko_ 
misyonundadır. İstekliler komisyonda okuyabilirler. Muhammen 
tutarı 31,050 liradır. nk teminatı 2328 lira 75 kuruştur. Eksilt_ 
mesi 1 i-8--939 pazartesi günü saat 16 da lspartada Tüın satın. 
alma· komisyonunda yapılacaktır. lstekliler 14-8-939 saat 15 e 
kadar teklif mektuplarım !sparta Tilin satmalma komisyonu b~. 
karuığma verecekler veya gönd_ereceklcrdir. (192) (5697) 

• . tf .. 

. 1 r . , .· . •• . • .. . . .._. • , . ·~, . . . . . . . · l ~ • 

Kiralık ev ve dükkan 
Be~iklaşda ,\karellcrılc 33 nuıııa -

ruh e,·le lG, 28 nııııwr:ılı dükkı'.ınl:ıı 

:ı~·ık :ırlırııı:ı ~ıın•lile kimya ,-erıkce
::(i ııdcıı isi eki ilerin tn-8-939 cııııı:ıı 
lesi giinii !':ıat on ikiye kaılnr Bcşil>
luşla Alrnrelkrdc :\ 1 nuııı:ır:ııl.ı rııii · 
lcvclli k:ıym:ıkatıılığınu ıniir:ıc:ı:ıl et
meleri. ( K. l 207) 

Dr. Necaettin Atasagun 
Salı::ılıl:ırı s.:ıo :ı kadar; ;ık~:ııı•. 

l::ırı ı 7 den sonra Uılcli T:ıyy:ın 
Ap. Daire 2; No. 17 <le lı:ıst:ıl:ırıııı 
kabul cc.lcr. (Telefon: 2:rn;ı:l) -- -S.\lllJll : ASJ.u U::, 

Umıun neşriyat ı idare eden: 
hnkkı t auk us 

IJ:ısıl ı ' · ··· yer: VAKiT l\l::ılh:ı:ısı 

. 
" 

Kt!IE 

Böbreklerden idro.r torbasına kadar yollar Jaki hastalıkların rıı• 
roplarını temiz lem ek için HELMOBLÖ kullanıİıız • 

L 
Böbrekler in çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrarı.,, 

~:..· ~.::larını, eski ve yeni helsoğukluğunu, mesane ilti.h~bı!1ı, ~el ağr!J,; 
sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerını gıderır. Bol ı 
temin eder. idrarda kumların ve m esanede taşların teşekkülüne 
ni olur. H er eczanede bulunur . 

DİKKAT: H ELM O BLô idrarınızı temizleyerek ma vileştirit• 
Sıhhat Vckfılclinin 1.t/71032 Larih ve 2/27 num:ıralı rulıc;alını haiztlir. 

·--------------------·------------~~ 
TRHTR

HURUlRRDR/f 
ku,fulunuz 

İtfaiye anbar ve mutfak binalarının üzerine yapılac~ 
ve telefon odasının inşası açık eksiltmeye konulm~tut· 
31.8.939 perşembe günü saat 14 de daimi encümende yap 
tır. Muhammen bedeli 6603 lira 10 kuruş ve il'I teminatı 
ra 24 kuruştur. Şartnamesi 33 kuruş mukabilinde Fen fşl 
dürfüğünden almabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret O 
ihaleden 8 gün evvel Fen !şleri müdiirlüği.ine müracaatla 
ları vesika ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ibııl) 
muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (6zo0 

*** 

r 

Beher adedine tahmin edilen .fiyatı !500 kuruş olan 9600 adet 
yatak örtiisü kap,1 'ı_zarf u.si.ılile münakasaya konulmuştur. 1lıa. 
lesi 16 Ağ·ıs .-w ,. · J 1;arşamba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 

3600 liradır. I;v::m.:- ve şartnamesi 240 kuruş mukabilinde 1\1. M. 
V. !_alınc 1r.1a ::o. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanu.ıLuf1-2 . .Ye_ 0 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
tekHf nic:c~uplarım ihale saatinden bc-hemehal bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M.'V. satmalma Ko. na vermeleri. (185) (5610) 

Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ve Adalar kazaları Betedi1' 
dudu· dahilindeki tenviratı umumiye lfımbaları için lüzUJ1111- .......... 

" *** . 
Beliert111etresine tahmin c~lilen fiyatı 105 kuruş olan 250 bin 

metre haki mahruti çadır bezi kapalr, zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 18 Ağustos 939 Cuma günü saat 11 dedir. 
lık teminatı 14250 liradır. Evsaf ve şartnamesi 13 lira 30 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satınalma Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden beheme
hal bir saat evveline kadar Ankarada 1\1. l\I. V. satınalma Ko. na 
vermeleri. (183) .(5612). 

·' * * * 
Bir adet pulanya tezgahı kapalı zarfla satın alınacaktır. Tah_ 

min bedeli 30,000)ir~, ilk}eminatı 12250 liradır. Kapalı zarfla ek. 
siltmesi 1~g.!:.939 salr"günü saat 11 de Vekalet Satmalma Ko. 
misyonunda .. yapılacaktır .• Şarbı~esi her gün komisyondan 150 
kuruş mukabilinde alınabilir. !Steklilerin kanunun 2,3 cü mad. 
delerinde yazılr vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektupla. 
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz 
mukabili vernielcri. (54) (4624): 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

eb'atta çelik falso gönye, marangoz nişangeci, zımpara bileme ftlcti 
b.Şçı çekici, isp"irto, benzin ve petrol kaynak IambalarJ, düz ve e. 
~ ~ . 

Iektrikli havya, döşemeci tokmağı, tenekeci örsleri, masat, ma. 
la, testere laması, taşçı testeresi, rende, makas orak, tırpan ve 
saire gibi 80 kalem hn:davat malzemesi 17-8-1939 Perşembe 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasında da. 
hilindekl komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alma. 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 287 lira 86 kuruşluk muvakkat tc. 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günti 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. (5796) -

1 İstanbul Levazım Amirliği Sütununa 

46000 kilo yaş üzüm alınacaktır. Açık eksiltmesi 14-8-939 
Pazartesi pünü saat 14,30 da Tophanede amirlik satınalma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 4600 lira, ilk temirıatı 34!3 liradır. 
Sartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bcra. 
\>er belli M&tte Ko. na gelmeleri. (102) (5698) 

Muliammen bedeli 3838 lira 10 kuruş olan muhtelif cins ve 

İstanbul Emniy.et Sandığı 
Müdürlüğünden: 1 

9~~M 1 

Evvelce Beyoğlunda Katip Mustafaçelebi :mahallesinin lbil 
sokağında 5 No. lu evde oturmakla iken şimdi ikametgahı meç. 
hul Todoraki Papadoplo kızı Bayan Yanola Hociye ilan yolile son 
tebliğ: 

13165 hesap No. sile Sandığımızdan aldığınız 3500 liraya kar
şı Büyükadada Yalı mahallesinin eski Bahçevanoğlu yeni Lada 
sokağında eski 10, yeni 1, 3, 16 kapı 653 sahife 17 pafta 52 ada 
10 parsel No. lu 9, 15, 14, 11 parsellerle ve sokaklarla mücavir 
duvarları kendisine ait sarnıç ve bahçesi olan bir evi birinci dere. 
cede ipotek göstermiş idiniz. 

Vadesinde ödenmediğinden 28-4.938 tarihinde borç miktarı 

5775 lira (53) kuruşa varmıştır. 
Bu sebeple 3202 No. lu kanun mucibince yapılan takip ve açık 

arttırma neticesinde mezkur gayrimenkul 6550 lira bedelle müş 
terisiııe muvakkaten ihale edilmiştir. 

!sbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde :JS.954 No. ra ile 
Sandıgımıza müracaatla borcu ödemediğiniz ta}{dinlc kati ihale 
kararı verilmek üzere dosyanın icra hakimliğine tevdi edileceği 

son ihbarname makamına kaım olmak üzere ilan olunur. (6196) 

31,000 kilo gaz, kapalr zarfla mubayaa cdilece:<tir. Mub 
bedeli 5015 lira ve ilk teminatı 376 lira 13 kuruştur· c 
17.8-039 perşembe günü saat 15 te daimi encümende ya~ı~t 
Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde gor 
Taliplerin ilk teminat: makbuz veya mektupları. ile 24~ .n 

91 
kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ıhale gunil 
de kadar daimi encümene vermeleri. (:3819) 

İlk 
teminat 

60,15 

101.,:5 

2'1,78 

73,00 

27.57 

33,lf) 

151,fıS 

195,00 

18,15 

82,50 

55,10 

. .......... 
•ı• "J• .... 

muhammen 
bedeli 

•• S01,S7 Belediye dcvair ve müessesatı etekttl 
miratı için lüzumu olan e~cktrik 1i1 

1330,00 
si mubayaası. ~ 
· · ~:ırlıklar nıüdürlüğü için aıına 

330,35 
karosersiz ma motör şası. ıif 

ı .• aiye için alınacak soba ve ınubte 
ba malzemesi. ~ 

!)73,25 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 rnall 
tiyacı için alınacak muhtelif cins y•31, 

367,50 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 yılı 'flJ 
er için alınacak 600 kilo beyaz ve .1 
kaşar peyniri. ~ 

4.42,50 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 mali f)' 
tiyacı için alınacak kuru üzüm ' 1' 
saire. 

20'.:5,00 1ı::tanbul 1 inci yatı okulu 939 nıaı.t b 
tiyacı için alınacak zeytinyağı, sa 
reyağr vesaire. 

2600,00 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 mall ~ 
tiyacı ic;in alınacak koyun ve kUSU. "-1 

242,00 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 rnalı 
tiyacı için alınacak makarna ve u:o·~ 

1100,00 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 ~al~ 
tiyacı için alınacak muhtelif cin! 
zak. 

7::JS,G2 ( sküdarda Çakaldağı mezarlığı dtı 
üzerine yaptırılacak tel ka.fes ve P 

75,00 1000,00 !tfaiye hortumlarının tamiri. ~ 
Tahmin br.delleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda s9 

ler ayrı ayn açık eksiltmeye konulmWJtur. İhale 28-S.9rtıJ 
tesi günü saat 14 dedaimi encümende yapılacaktır. şa ti 
zabıt ve muamel<it müdürlüğü kaleminde görülebilir. 'l'~ 
ilk teminat makbuz vcyn. mektupları ile ihale :riinü ınua 

inhisarlar istanbul Başmüdürlüğünden: attc daimi encümende bulunmaları._ <6203) 

15 Ağustos 939 tarihinden itibaren 50 santilıtrelik bira şişe. 1939 R • ı • U • Jt 
!eri perakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraları da 20 es l m l n a J j 

kureşa satılacn!dır. 11. uğ'ustos 9:~fl ~ii~ii ak~:ımt . Pll~rirnle eski . . . .. 't 
fiat!ı bir::ı bulunan bayıler mevcut m•k.arı, g-ost.e~ı: hır beyaruıa.. Memleketımız ı n en guzel ve en ucLI 
meyi en yakın inhisar satış depolarına vermeler! ılan olunur. h f I k 'd' 

(6120> a ta ı gazetesı ır 

' 


