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Japon - Mançuko kıtalan dün 
nıukabil bir taarruza geçtiler 
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neşredildi 
bu finnalardan biri her hangi bir 
sebepten dolayı muvakkaten da
ğılsa bile tevziat temin edilebile
cektir. Planda bundan maada ka
dınlar, çocuklar ve ihtiyırlar ta
rafından tahliye edilen nuntakalar 
iaşe teşkilatı vücuda getirilmesi 
derpiş edilmektedir. Bunlar bu 
mıntakaları tahliye ederken 48 sa. 
atlik yiycı.:eklerini de bCTaber gö
t':.ireceklerd!r. 

Al 

1 

Tokyo, 31 (A.A.) - Salfilıiyet. düşmanı ağır zayiat:ı uğratmış. 
"flla d ~ar Japon askeri mahafilinde be. tır. Muharebe, devam .etmekte • 

n avaSlnf n yan olunduğuna göre, bu ayın dir. Bazı Japon mahafıli, bu mu. Pariste sulh için bir kilisede dua ediliyor 
20 sinde Mongolistan arazisine harebeyi mevzii bir hadise addet. • 

iaşe plan!arında harp .ıuhurun 
da tüccarlara gıda maddelerim 
kolayca ıtok haJin.dc bulundurabı 
meie~I ve nakil edebilmeleri içir. 
tahsisat verilmesi de derpiş edil 
mektedir. 

Londra, 31 (A.A.) - Sivil mil· 
dafaa dairesi apğıdaki tebliği neı 
retmektedir. 

esası ırirmiş olan 15.000 Sovyet askeri mekte iseler de 29 ağustos tari. Londra, 31 (A.A.) - Reuter hazır bulunmak emrini almrştar-
halihazırda Khall:a r.ıehrinin sağ hine kadar Kholka :lehrinin sa- bildiriyor: dır. 

(Devamı 7 ncide) 

~ l'Qzan: ASl M US 

~: P.•ı>enin son defa An· 
lı\..~ tlderken Jstan~uJdaki 
~~ k~lonisine hitaben 
ıl~ hır nutuk dikkatle 
~· ~· deier bir mahiyeti haiz. 
"il tı::- Alınan büyük elçisi 
~~ "Almanya için 
~'111bahaolan mesele ne 
~; b;ıı:eya ~ori~or iti değil. 
:""il~ lngi)jz ımparatorlu-
' ıı_ hıııbaflllda Almanya
~ !•t hakkına malik olup 
d.._;_ b~ tayinidir,, demit
~ ..\I~ -- cümle ile Avrupa
'~ davasına yeni bir 

et Ve .• 
~ rnııttar. 

~ .~Ut..~Vrupada seksen mil· 
.. ~ • 'l8lu azametli bir kütle 
~,? ALnan milletinin 

dahilinde Moro Bacluagar dağ • bilinde bir tek fırka bulundur • Başvekaletten verilen haberlere Londr~, 31 (A.A.) - Sivil mü-
larmm etrafında büyük bir mu. muş olan Sovyetlerin şimdi mıD- göre, şimdiye kadar alınan tedbir- dafaa daıresi sıhhiye otomobilleri 
harebeye girişmiş bulunmakta- takaya bir çok takviye kıtaatı Jere ilaveten, bahri hazırlıkları istasyonları ile harp zuhurunda 
dır. sevketmiş oldukları dikkate şa - tamamlamak, muntazam ordu ih- pasif müdafaa servislerinin işgal 

PAPA 
So et kuvvteleri, .Kızıl Or • yan görülmektedir. tiyatlarının gek"i kalanlarını ve ay- edecekleri bütün binaların tak\'i-

dunu; motörlü üç piyade fırka. Tokyo, 31 (A.A.) - Mogol - nı zamanda askeri havacılık gö· yesi iç~n alınan tedbirleri bilCir-

Yeni bir sulh . 
teşebbüsü yaph sı ile üç Mon.gol süvari fırkasm. Mançu hududundan gelen haber. nüll;j ihtiyatından bir kısmını si- mektedır. 

dan mürekkeptir. ~u kıaat, Man Jer:, ~öre: dün Khclka nehrinin Iah altına çağırmak hususları ka· . Dün ııo. tarak makinesi ~ndra Vatikan, 31 (A.A.) _ Papa 
çuri arazisine 14 kilometre kadar sag cıhetınde & vyet - Mogol rarlaştmlnuştır. cıvarındakı arsaları kazmaga baş- başlıca alakadar devletler nezdfn.,. 
ilerlemişlerdir. kıtaları tarafınd~n 15.C>O_? kişi L Bu tedbirlerin umumi scferb;. lamı§tır. Buralardan çıkarılan top de yeni bir sulh teşebbilsilndc bu• 

Tokyo. 31 (A.A.) - Japon ~ı- le yapılan askerı harekata kar- ille emri olarak telakki edilmeme- raklar torbalara doldurulmakta- lunmuştur. 

taatl kendilerini ihata etmege şı bu sabah Japo~1 - Man!;U top. si lazımgeldigwi ayrıca tebarüz et- dır. Bu torbalar kamyonlarla te\·· K d' 1 M 1. ~-- b-1. · . . . . . . ar ına , ag ıone, '1U sa ma 
teşebbüs etmiş olan düşmanın ç~ ve pıyadesı tarafından muka. tirilmektedir. Zira, bu tedbirler, zı edılmektedır. Castelgandolfo'da papa ile uzan 
manevrasını boşa çıkarmış ve bıl taarruza başlanmıştır. yalz:ız bahri seferbtrliğin tamam Diğer taraftan gıda maddeleri- bir mülikat yapmıştır. Kardinal, 

lanmasını istihdaf eylemektedir. nin rasyonel bir şekilde tevzü bu millikatı müteakip derhal VaGünün maarif haberleri 

Öğleden sonra talebe dişanda 
çalışabilecek 

Londra, 31 (A.A.) - İngiliz ~in alınan. tertibatın tama~~dı- tikana dönerek Vatikan nez~ 

d b .. f b gı ve tatbıkata derhal geçılebılc-ı deki Fransa ltalya A 1---ya -onanmasının ugun se er er e- W• .. v • • • • • -wuı ..... 
dildiği bildirilmektedir. cegı ogrenılmıştır. Polonya sefirleriyle İngiliz orta 
Diğer taraftan kara ve hava ih- Hazırlanan plana göre büyük elçisini davet' etmi~ ve bunlan 

tiyatları da ilk davete icabet için gıda maddeleri firmaları 5 ila 8 sıra ile kabul cderetı: kendilerine 
firmalrk guruplara ayrzlacak ve tahriri birer nota tevdi etmiftir. 

ruııııııuııııııııuııııuııııııııııı1111uo S · Rnıı, medeniyet ile
(~ iıtilc lftal ettiği yüksek mev-
.~ ı-_~~ namzet bulun
~~ merhalesini in~~r 
L.~~ ~I b~ kimse olabüu 
~ İı e hır milletin hayat 
~ te leınekten c?aha tabii 

Muallimlere fazla saat 

ücreti ödeniyor 

• • 
ıçın ders 

(l'a:m 2 incide) 

I = Yarınki 
ilav~mizde: 
Avrupa mektupları 

Yazan: Dr. Cemil Siileymatı 

Mahkemelerde eğL&ı 
ce a vma çıkanlar 

Deniz Gedikli Erbaş mektebinde 
Bu yıl mezun olan 50 talebeye 

dün diplomaları verildi ~)' ~~~'!"· Niteki?:t Alınan 
y~~ ve milli inkiıaf 
~}> lı .. ~. telif edilemiyen 
. •"' iİkümlerini kaldırmak 
~"'- da herkes müttefiktir. 

'81: .. ~ t bulh:- Alın il" 
dl~ lef -G'"ı uıya an 
~ iJe erberlik ve harp teh-
i.::? J.trtİPına~ istediği bu mu. 
""1b.._. er nıçin Mı,.:c''ni ile 

Nllftir? 
~.... ~ · Alınany3 ile ltal-
~ \re....t:~. ~~ genitlem~k 
~ tıedi,~rı sıyaaetin haki · 
~~laMünihte Hitler Sü. 
~'-" >,l', . rnun ~)ük Al. 

'- tt[j '°trtn~k haklanru mü. 
· n°ıltere ve Fransa 

Fransada Nazır
lar meclisi 

Madeni yağlarla 
benzol ıhracı 

Vekıller heyeti kara- Fransanın taahhütlerini 
, ile yasak edildi kuvvetle tutmıya ittifakla 

karar verdi 
Ankara. 31 (A.A.) - İthalat Paris, 31 (A.A.) - Nazır .. 

umumi tarifesiniı: 695. numa~:ni la: saat 18 de Elysee sarayın. 
smda yazılı olan mayı ma 1 clı 

mah
rukat ve madeni yağlarla da toplanmış ar r. 

1 ge Başvekil Daladier ile harici -
benzol ve tetraetil dö p omun . • be ) ) 1 

k gum. ye nazırı Bonnet yne mi e 
k "mrüklenm~ gere se 

re gu Tü' ki'-·edcrı vaziyet hakkında izahat ver -
"klenmemiş o!ı:un, r J F 

ru i ktarma mişlerdir. Meclis, ransanm 
ihraç transit ve rar ce. a . 1 

t· kile kararıle mene - taahhütlerini kuvvete tutması-
sı heye ı ve . na ittifakla karar vermiştir. 

Bir adliye röportajı 

Cüzzamlılar adaıındt 1 
bir gün 

Bir çıraklık devre_· : 
Yazan: Reşat Enis l 

Amca Hüıeyİnpaş:-. 
yalısını ziyaret 
Bir tarih musahabesi , 

AYRICA: Resimli hadiseler: 

. .~!?.~~~· .. ?.~~.~.~~ .. ?.i.~.~; .. ~~.ı.~;,· .. 

J 
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Mczunlıfra aip k>ma veriliyor 
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J l şaretler 1 

Koçuk sanatlar Kadeş vapuru Günün maarif haberleri Tork·Alman tıcaretlGenç Türk 
meselesi Dün yapılan tecrübeler- o" U""' leden sonra talebe dı·şarıda muahedesı !yanlarına "has~ Bizde gtındellk mesalstnt tik. den iyi netice almdı k k .. 

ri raattyett ııe blrl~k eser Türk • Alman ticaret anlat- ba ICI,, ülfür 
neşreden münevver pek azdır. Almanyadan yeni gelen 1 b·ı k m."smın müddeti dün akfam 
çünkü 0011e bJr e.ertn nazari 3500 tonluk Kadeı vapuru dün ·ça ışa 1 ece bitmittir. 
,.e masa 1..a .. 1 mahftlfi olmamak sabah havuzdan çıkmıf, Mar • I:' b la 'bi 

......, .-a t an pna mucı nce, B ta mildd.ettenberi ıribl bir meziyet olmakla ben.. marada fen heyetleri huzurun. ..del • bi · ı..._ ·L! 
., mu etan tmeamGa1 ı.u ay bal hUtabakıcı 
her, prl.moris& ,armı münevnr da tecrübeleri yapılmı,ın. Muallı·mtere ı ·k· 1m bi • 1--v b l . de ,__ f 1 f • • d evve ı ı tara n an_,ma- na talebe kawdı ı..an tlAn böyle eMJden MI& hoşlanmaz. apur, U tecrübe enn IUI az a saa ıçı n ers ı: __ L• L-1-L-da " " .. ~ 

l f 1 d ıd 1 d mn ıamı D1UUW1 muracaat 1or. Hemen her gaaetentn 
Zira börle bir eserde birkaç zan an az a o uru ma ığı etmediği takdirde anlatma oto ka ... x.. .. .ta renkli ve b 

ciimle Jçinde bütün dünya me.. h:.Jde rahat rahat 14 mil sürat ücreti ödeniyor matikman iki ay temdit edilmiş ha~::i: •:azılıdır! 
"elelerinl halletmek t~ı elde etmİftir. 1 k B -'-- " 

T bel ı...... o.c-.ca tı. u müracaa~ yapuma- •. 0 b 
1 

b t ' 
yoktur. Büyük, kati teclblrler ecrü er ~ taat aümıilf. Orta tahsil müesseselerinin httıklan müaseselerden ptire. dıv . . . di laf . . enç ayan arın as a 
uıe,·cut değildir. tür. Vapurda muvazenesizlik ·bu ders yııı ba·ından 1·t1·L--en ki · • .__ l b ala 81 ıçın §ım an ma t~nı- ve ziyaretçi hemşire oJaralı 

b 1 __ L ' ~ U111r ce en veaı ... i e u izini - ~el eonuna kadrr kendı ken. u,melertnl ve umumi sıb Akıl ile gündelik faall1et ulunmamış ve manevra .KaUİ· ö ~!eye kadar' tedrisat yapmala. bileceklerdir. .J t b lacakt 
1 ele be w ') • • Kad ... :ııne mu e er o rr. aJAkadar c lan mUeHesel mctod, zekA, ve Jdlltür balı ile iyeti gem mıştır. ef, rı esası kabul edilmiş, vekalet M---11!- Me:..-!1-....! DiL t fta Ra Ba • 
b hah 1 O da M • U11111111 --. •--r ara n Yf n ~ "•h•malarını temin A-~eceı bir kül haline ptlrlkllğl zaman u sa saat eraıne yeni derı saatleri programını .. il' 1 rak doL B "' Y ~ 
'Ik f · · ak Ogvleden sonra miitalea ve rr.wnea 1 0 a 'ldor raun okul parasızdır Geliniz yüzde yüz bayat .ve yüzde JÜZ ı se ennı yapac tır. tanzim etmek üzere Ankarada ı·· bah t J 1 · · 1 · ' 

k l f 1. . d I cak la ı..n sa • rene şe ırımıze ge lunuz' kültür ve metodun imtizaç etti. bir heyet toplamı§tır. o u aa ıyetın e ça ışa o n . Anka 'tnı' ti ... 
d ık ögw retmenlere bir buçuk ..... tlı' 'K 'lllf ve raya gı lf r · B U • l lAd ah ·ald1 

ğl eserler mey anaç ar. Liman Umum Müdürü ··'Yete i,•i--1• etm ·: üzere -- Doktor Braunun yeni tica. u, ·~~-a e.__,~ ~ .... 
Baba6ou memleket külUlril h . . d A k .d faaliyete mukabil kendilerine h d . l . . mum sauuat IHUU&Nm....-

b ·· 'd" ıe nmız en n araya gı en ~et mua e esı yapı maıı ırın .. _.... 
ve müne\"Verıı11o1 namına dalma ugun gı ıyor bir. ders saati ücreti verilecek. , . . '$ Jilk dikkat celbetmeal ı..-

aa maarf müdürü Bay Tevfik Kut · kuml'!tımızle t .. maılar yapa 
hürmetle -.,ıd.ıtııruz Ajtaoğlu Devlet limanlan i•letmcsi u. d d" .. .. tir. · : ) l k .J_ • dutu gibi ::e,·kal&de \'ad 

-s ün onmwıtur. -'-gI an a111 ma tawr 
Ahmedln bir kültür ailesi teşkil mum müdür muavini Hamit -s Univenitede :. · için daha büyük ebe 

Yeni tedrisat ıekline li- -eden ~ocuklarm4&n biı1, Samed Saraçoğlu, bu sabah lskende. U K k d vardır. Bundan birkaç •1 
.et orta ve muallim mekteple. niveraitenin yeni dera yılı os a yokuşun a Ağaoğlunun °Ktlçtık sanatlar runa hareket edecektir. btr kere daha yazdJiınıIS 
ri dahildir. ihtiyaçlan etrafında vekaletle b k • meselesi,, adı ne n~rettıtı kt- Müdür muavini, Izmire ugv - ır aza le sağlam ber Türk k 

Y G T _ _ı...,!__ temas etmek üzere Ankaraya ,.a 
tap buna bu hüJdbnlerl terdir. rayacak ve birkaç gün kalarak anm iln dalan9W'Wabn giden rektör vekili Bay Fuat Dün akşam Koska yokuşunda hastabalucı terbl7eal alnl 
mektedir. tetkikler yaptıktan sonra yolu. F:ıy Braıgil de dün ıehrimize dön. bir otomobil kazası olmuş, 12 ya.. zarurettir. Bu terbl1enlll 

Samed'ln eseri Türki7edeki na devam-edecektir. Hamit Sa. Maarif vekilliği derslerin öğle miiftür. §mda bir çocuk daha ağır suret. hatlan olsun bir ml'tod d 
küçük sanat meeeleeinl tetkik raçoğlu, Iskenclerunda 20 gün ye kalar tamamlanmasında üç Bay Fuat kendiaile aöriifen te yaralanmıştır. de kendilerine gösteril 
etmeden önce onun tarllıçcslnl kalacaktır. , noktayı eeas tutmuıtur. Bun. bir muharririmize ıunlan ıöy • Kazayı yapan araba, tram - "HastabaJucı OkQ)a,. ID 
ve muasır memleketlerdeki son ,. lar .. l .,. ly idaresinin elektrik tellerini ilç tedris senesi içinde prOf 

cmiıtir: ~ vazi7ethıl tetkik edi7or. )lev- L" • • • k lba 1 -Talebenin erken 11· e b•• "- Um"v•-:te k-Loaunda tamir için kullandığı kamyon - nel "hemşire,, lcr yeti., :ı 
zua böylece aenl.ş ve sağlam me. ıman lfÇISI O ııaı -. -- ..- dur. Şoför Nizamın idare ettiği sun, diğer taraftan yine 1' 
todlu bir ufuktan clriyornz. Adliyeye verildi lamaya alıfmau. altı PIOfeaör iadem muma SÜ. bu kamyon, saat 8 arralarmda ;rtn açmuı icabeden müıe' 
Çünkü tetkik edilen bir mevzuu Maliye tarafından liman ame 2 - T edri~tı .. öileye kaclar re ~ profee&rlüiOne Akurayda.n Beyazıta dofru ç1 - kurslarla "eli saraı ta•._.._,, .. 
sadece kupa.il bir daire itinde lelerindn fazla vergi ittenmeai ~panda ~~iıt;n tl:nra ~4~~le~ ~un~ bat- karken, kunduracı çıraklığı ya . cek .. kadınlanmıza tıast 
yalnız kendi kafamrmı hudut. ü::erine bu iti halletmek mak. k pn b!'l ul . b. yal k nmtah a u le t eyetı araım. pan ve Şehremıninde 64 numa • kültüı·ünü aşılamak ıazı-"1 lan 11 tahdit ederek tetkik dil A-1--- ' "..l--J.: • •• azana 1 me en, ır me1 e da bazı doçentler prof..-lüle rada oturan 12 ı--mda Nihada Dö..,.'-- bir "b&stal>akJI"~ e sa e ruıuu-aya gı~ını aoy .1. pab"lmel · ..:..:1-:.1- bir •---- da '-:ıı ".__..., 
etmek istel'sek dalma hata1a )iyen ve bütün amelelerden bin 111 ya 1 • e~.. geuıauuapıı;ı, K1M1111U11 çarpmış, başından ve uhtelif dosu., tetekkill e(!:?bilJIJ 
düşeriıl. \"o dalma hJssim.b bl. liraya yakın para toplanarak 3 --: . Ailelennın .~ezdin~ maaflarma zam yapdmqbr. Ma yerlerinden ağcr surette yarala - Sldl ahııll nraıo;•nda 1'~ 
zl aldatu. Nihayet bu bal bl. bunlan yiyen İtçi kolbafısı Hü deral~nnı hazırlamak uzere .hır ql~ zam yapdanlar arum- mıttir. nmıza zehirli gazlar v~c"'!.f 
zl hudutlan dün7a7a karşı • l" • 1 tm • muhit bulamıyan talebenin, da uıstanlar da mevcuttur. Nihat baygın. bir halde Cerrah ha"'a bu"cumlarından k~ seyın, ıman 1f e eaı umum larda d l . . L--•---•- U • · dün ÜDİTWIİ • kapalı, killtfi.rlcri körleşmiş co. müdürlüğü tarafından itten çı. okul • ere ennı nD™MIJlwua le • ~e=- 1b: . .. te. ~ hfı&ta,DMıpe QJ4mlnua. IQ,. gibi pasif müdafaa as~ fa..~ 
mı1etıerln ha.letl ruh17eslne an. kanlmlf ve mtldcleiumumiliie ı-:u. ımlı:An ~eki .n •auı ta ır ~ för yakalanmqtır. retudl. şımcıı du .~, '"'-

riUder. Bö1le blr etftd, başıboş. teslim cdilmiıtir. Yeni talimatname hükümle.. nı~ bathyacakbr.,, ' bk,. nevinden •f1U bil~; tiıt~ 
luktan daha fa7dah değildir. rine göre yanm aün tec::hilatı, Univeraitede ikmal im ti~ Terfi eden hava tlf bir mtl~mmlml -~ i~ 

Samed bu noktadan öyle m1- Dün aat....-hki ıu· bina c:larhiı dolayıaile çift tec:l. lan edebiyat fakültesinin 16, bir killttlriln kendilertae b. 

tacauzaklaşırorklblzedalrba. Uf!. riaat yapan. bir de nonnal te- tıp fakültesinin 20 tetrinievve. subayları meelsıraaıdır. ~ '"il 

hislere geçerken mukayee edL Dün sabah limanda saat ye- kilde tedriat yapan okullara le kadar tamamlanacaktır. Bu suretle edile ecuıeceJ jj. 
ı · .necek unsurlan dhbılerde d!den 8,30 a kadar kesif bir aöre olmak üzere iki türlüdür. • l~tı~t ve hukuk f~ültes~~ Bu sene te~f~ ede~ _hava ıu.. ltamattan bayatın her ~. 
t. nze muhafaza edebill1on1L a:s olmU§, vapur seftrleri bu Den Saatleri Nuıl Olacak? nın ımtihanlarma da bırkaç au baylanmızm ısımlennı af8lıYa da istifade kabildir. Bir 1~1. 

. müddet içinde intizamını kay. ne kadar bqlanacaktır. YazJYoruz: bu harekete KmlaJ'I ıeır--J 
.,.-ıdn Ttlrkl7e7e alt olan kıs- betmiıtir. Çifte tedrisat yapan okullar. Edebiyat Fal ı:ilteai imtihan Albaylığa terfi eden hava derken, diğer taraftan 

mı ela il.mi meUNllara tamamen da dersl~re aabah 7,40 da nor- Talima:nameıı yarbaylan ıunlardrr: Muzaf. nmıa ralbet tavsife edJll-
•Jgun bir çeJıre..anedlyor. Sos. •• •• •• •• •• mal tedrısat yapan okullarda 8 . .. . . . . fer Göbcnin, feyzi Uçaner. 
yal bir meselql tetkik eden her G~~!er .. Bat~udu~- de bqlanacaktır. Ede~ıyat fakul~e~ının !mu. YarbayJıia terfi eden: Hv. 
hangi bir eserin şu iki noktaJI nun dunku tetkiklen Dersler tam saat l 3 te bite. ~?n. ~lıma~namesının şekh de- binbqılan ıunlardır: Azmi 
kendisine rehber ~nmeal sa. lstanbul gümrükleri batmü. cektir. Saat on üçe kadar her ~ttınlecektır. Bu hu~.usta ve- Türkay, Namık Ziyal, Maz-
ra.rldlr: dürü Methi ile tehrimizde bu. biri kırk bet dakika olmak ü • kaletle te~as etmek. uzere ~- lum Keyüsk. Hoıty Tllrkiyenin yeni 

ı - Taıtb, lunan umum müdür Mahmut zere be§ saat ders yapılacaktır. ka~aya gıden .. ed~bıyat f~~J. Binbqılığa terfi eden hv. te elçisi Rueen F41'ef _.._._.. ... 
s - tstatlstlk. Nedim, dün Y eşilköydeki tay • T nlebeye üçüncü ve dördüncü t~~ı d:k~?1 Hamıt ıehrımıze yüzbaşıları ıunlardır: Tevfik kabul etmfftir. 
Muharrlr, eoe1al metıele1e yare gümrüğünde tetkikler yap ~~· araaın~ yan~ saatlik bir donmuşt~r. .. .. .. . Ermen, T ahain Sükas, Seyful. Tllrkiye orta elçiai i 

tefbls koran bir milnevver ada- ml§lardır. ıatirahat venlecektir. Pro.fes~rl~r onumuzdekı J>a:• lah Alok, Seyfet.tin Gaii,<>ilu, :ıı:eaini vermi•~ir. Naip, 
tiyle kendisine lAzrm olan kadar o Bu istirahat müddetinde ta • za~tesı gunu . toplanarak yenı Zeki Belgin, Nurettin ı eaar, cl~i ile görilttiikten lollfl 
tarllıçeJi kaynaklarını da zikro.. Oç lngiliz vapuru )ebe kahvaltı edebilecektir. tnlımatnameyı hazırlıyacaklar. ismet Sunar, Zeki Gülaün, Uıb d!aine refakat f{.en ~ 
derek eeerlne koymuştur. Ders aralan onar dakikadır dır. ran Karakuş, Salih Dirik. lik erklnmı da llabul ef.IDJIP'"'~ 

Xilçtık. sanat meselesinin te. Siyasi gerginlik dolayısle Ak Uzak semtlerdeki mektepler~ Fakülte imtihan talimatna. Y~batılıia terfi ecien hava 
kenibıOntı izah için belki hl. denize ~~ıya~ Ah.?'kapı gelen talebeye çifte tedrisat mesinde aınıf usulü imtihanı üatte~enleri: Hakkı Gökse- A'.manyadan geleC• 
raz daha tarlhl menbalara gldl. v.e. Tekirdağma .. sıgman uç. in • 8 de, normal tedrisat da 8, 15 kaldınlmıştır. ver, Kemal Ama. Cemal Gök. 
leblllrdt. Fakat soe)'&.l mesele- gı~ı~ vAkapudru •. dunh geklen hır .e. olarak ka'hul edilmiıtir. Yeni Doçent Ye Aai.tan herk, Sadettin Akat, Kemal E. talabelerimıı 
nln metoda ile tarlbçlllibı budu mır e enıze are et etmıt- v • Almac•k siner, Kamil Yasa, Şevket Akı. . . . • 
dunu aJll'llU'k her zunan blrta. lerdir. Oğleden Sonraki ç.lqma Ahmet Yakar, Nurettin Ayca. Seıa.z:ıık. ~l (A.A.) -
kmı Uratlara ve tefritlere 701 Denler saat 13 te tamamlan Univeraiteye yeniden doçent irfan T anıel, Hakkı UL--' Ce. muhabirimizden,, 

k 14 30 ka ve asistan alınması için yakın t;au Dün ak Alman~ açmıştır. Bunun için Samed e. Bira aabtlan azaldı clı tan aonra saat • • ela bir imtihan açılacaktır. im vat Aytuğrul, Suat Alev, Re. fl.lll. ~ 
serinde tarih çeşnisi az veya . " . .. . dar devam eden zaman, yemek pt EraeI. Salahattin Urakartal, telif eehtrlerinden 
c;ok diye bir teJ' söylemek iste. ~ enzıl~tm ılk gunlenn?e fe1 ve iati~t saati olarak ayni. tihan günleri tesbit edilmekte- Kamil Atkun, Fuat Dörtbu- kadar talebe gt:lmitu'· ~ 

9'iDkt1 °' llOlpl meaeleye kalade bir ıurtte artan hıra sa. mııtır. dir. clak Abd'" k I 11 O "t rın yiyecekleri tem!D 
nıem,ed o .... blleeek tarlht malQ- tı§lan birkaç gündür azalmıt Ogwleden sonra mesai saat la1im Ansiklopedisi S" ' Burrazak nae e' mı bu 1&bah İat&nbula Dl 
mesn ,.. l b. hadd . . . ureyya er san. t . J.erdir• 
matı vermekten çeJdnml7or. v norma ır . e ınmııtır. 14,30 dan 16 ya kadar devam islim ansiklopedisinin hazır. hım hareket e JUll -_ .~ati 

Mu.harrlrin lklnd l8tlnat nok. Bu sebeple hıra buhranı da edecektir. Talebe bu müddet lıklarına devam edilmektedir. Mevlit Burada Yunan h~ 
tası latatl9ttktir kalmamııbr. Her tarafta kolay- zarfında okulda denJerine çalı. Ansiklopediyi kontrol etmek Bay Nazmi Topçuog·u refikası fmdan kend.krine '°°:_:...dJ: 

M mi kette ~onan ciddi is- lıkla bira bulınak kabil olmak. pbilecektir üzere bir mürakabe heyeti ay. rhume Bayan Silkr:ının ruhuna laylıklar y4p11ıc.If, araJP'"='=wi 
e e tadır. Şimdi yegane tikayet eğ. Ov • l l . . l lthar edilmek Uzerc Aksaray Yalde- Junaı. bir c:ok biletaiS 

tatlstlk menb&larma milracaat lence yerlerinde biralann çok gretl?,en er ta e.J~yı to~ u rılmıttır. . crmlinde 3 Eylt'ıl 939 Pazar ıünil ö# buradan Türk hududuJl8-
etmıştlr. Onların )'&l'dımı ile ahalıy tılm dır olarak muzelere, tetkık gezıle- Birinci cildin fi§leri ikmal le namaıını mil'eakip mcvJnrhı şPri t Uzl bir tıcretle l.ı 
Jı&dlsenln bagtbıJdl manarumı p a sa ası • rine bu saatlerde götürecekler. edilmiştir. okunacağından Lllcümie ihvanları- ıa:erl ctemin edfmıtttfi.'_ ~ 
tesblt et.mele çalıfmıft.ır. clir. Terfi Eden Mua'lmler nın lefrtneri rica olunur. :m 120 talebe daha~~ 

Xahanllden daha falla t.ta. 11'f&Jl'll bir müesseee olan kü. Sal.nhki saatler yalnız ders llk tedrisat öğretmenleri •· 1 tedir. Onlarm da be~ 
tlattk ina16matı tst11eblllrdlk. çtlk sanat müessesesinde kitap saatleri olarak aynlınıştır. Tale rasında birer derece terfi eden ~ Cama Cumarte yadan gelecekleri -__._ 

Fakat bu insafsızlık olar, mttphedeye büyük bir 1er •)'11'- benin okulda. müsamere, spor öğretmenlerin adlan fUnlar. > 1 EvliU '? Eylill Gelecek olan ta.Jebelel' r':!.:... 
çihıkd birbirini kontrol eclecek mıştır. faaliyeti, laboratuvar çalışma • dır: ~ duklarmdan her tUrlll 
istatistik unsurla.mu fertler de.I Taribt, istatistitt. ve mil.plıe. lar: hep ögvleclen sonraki mesai < l7 recep l '8 recep 1 lerl ko .. -1-hane ~ 

d Kadıköy 19 uncu okuldan t- ......., uv 
111 maay1en b!r killttlr .eviye- e,ı cemeden kitap sentezlnJ programına konacaktır. Lütfi, Beyoğlu 42 inci okuldan hııır 119 bııır ı20 min edilecektir. 
sine gel.mit olan cemi7etıerln ldlçtlk sanatlar bakknıda c. H. '- Ç'-1.. k lati Talebe elan L -, 1 l 
kancalı tetekldlller cemeclebL P. nhı ~lAkklllnl izah nretl7le &!le -ıma yen R;fi~ Eminö~ü .birinci okul vakıtlar ruarf ·un V&lltl mat 1 a • ._ 
ur. t:amamlayor. Öğleden aonra okulda müta Lamıa, ve ~~e, lstan~~l._18 __ ___ Oaküclar hap·•· .. --

Muharrlr, lstatUUila yardı- Oteldi bir çalıfDJ.ADJD, metodlo lea veya muhtelif gezilere işti. den Adal~t, Kigıt~e koyun. Güae· , ıı· ı aw , 25 ıu 'i müdürÜ 
mından latltade etmekle bera. mesalnin bi:- neticesi olan kitap rak etmek iatemiyen, dqarıda den Kadnye, Beyoglu 9 uncu ô?lc 12 ı ; ~ ı ! uJ 5 29 • • 

.._, l;llial lılıP •d'dB 1111811ra aoeyoloJI merakldannm ve lktı. ~aydatmlaı kazantal bemak ı_n~cburi!1e. okuDl~n NtarafazmiyediA·r. da b '~~:'"' !~ :· : '~ :~ ~~1 ,1;: ~=traz:;aa::~ 
rla mtıraeaat etmtftlr: aa~ılarm ktltiiphanelerlnde tin e o n e ye ızın vene. ıger tan vrua u. Vat1t ~ 2 , a, 10 1 1 86 . .. ··teo 

MU,atıedet !mutlaka 1er almalıdır. bilecektir. lunan rektör de ıehrimize av- imsak li 4 , .• . i 41 9 oo ıı!eti .t~fmdan1 goktl · 
Devam edip gitmekte olan SADRİ ERTEM Talebeler, velilerinden ve ça det etmiıtir. uzenne atten e çe 
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~ünkü meseıeıer: Adliyede tayin ve nakiller ;-..... -...... -..... -...... -..... -.... --... --.. ---. 

R 
Ankara, 31 (Hususi) -Adliye den. Şarkışla müddeiumumi mu. kim namzedl Nebil özben. Erbaa !Görüp dOŞOOdükÇB l 

O m a n Y a tayinlerini bilOiriyorum: avinliğine; hakim namzedi Nil - mUddeiumumi muavinliğine; bô- .. -..-·----·····--·-··-··-----• 

# Kars sorgu hakimliğine Bol- sır Ayd.a.m, Çerkeş müddeiumu - kim namzedi Hüseyin Fehmi Fı. B i r hu·· k u"' m 
vsdin sorgu hildmi Hayati. Ke..y. mi muavinliğine; Mkim namze- rat, Karapınar müddeiumumi mu 

• .._.,i •"' muavinliğllıe Ba~ık .. ir di Haydi Kuloğlu, Kadirli müdei- avinliğine; bakim namzedi Meh. 0 .. .. .. nl dıktan 

1 

· · ı··· h'k. t s t -1 H .. . unyayı gorup a a , 

rn 
. bliklın muavini Seyide Umran umumı muavın ıgıne; a ım nam me a og u, opa muddeıwnu - · 1 h ldmıd d •. f 

an Yaya k a rş 1 k e n 
E · B t s hik' r ·· zedl Osman Ulukut, Cibik müd- mi muavinliğine· hiiklın naınze ınsan ar a a egl§lllez ı. 

- n;·~~':'.'~ .~;g':. ~~mi ·;;;;t,:; deiumumi muavinliğine; hikim dl, Osman Kavr~koğlu, Eğirdi; kirler peydahla~t~n ".?nr~! 

d
' K h K h' · namzedi Rahmi Ergi!, Fatea sor. mUddeiumuınl muavinliğine; hi. ter olgun adam dıktalor,. u 

1 n i m u• • d af a aya h az 1 r H:.:. :;',.fa :::: ~:::.i ~~~.:ı: gu hiikimliğine; hlikim namzedi kim namzedi Muammer Suna!, "f g?nncz. 

~ tın Bılgıç, Urfa aza muavınlıgıne Nedim Barlas, Araç sorgu ha -1 Mihalıççık müddeiumumi mua • Tarih, baz_ı zamanlarda bazı 
Urf h

.k. · · F · Al kimlig-ine·, hakim namzedi tbra. vinlig-ine·, hakim namzedi Mu. memleketlerın onlara muhtaç 
•ızca p . . . a a ım muavını evzı P- ld D \' arıs - Soır ga.ute - . beblyet vermek ıcap edecekti.. esen Kayseri oorgu hlklmliğlne him Serme!, Urfa bakim muavin- aımner Boduroğlu, Kayseri müd-

0 uğ':'nu !"""':: .. oğruaunu is.. l'ııt Ol'§ovııd_an Romanyaya Romanyada aslen Macar olan Ro. ve.ili-köprü sorgu hiikimi Hikmet liğine· hakim namzedi ır.ıat öz. deiumumi muavinliğine· hi.kim tersenız, dıktatoru çıkaran, do)a..'.~ oldugu hususi muha- menler milli inkılôp cephesine da.. Pak Sürmene müddeiumumi mu- bayra.İ.tar, Daday müddeiuınuınl namzedi Ziyaettin Qru~oğlu, Vi. ğuran da itle o "bazı zaman-
,. --.yor· · - k b l tm. 1 b ' zed" lar b hr dır H t b' it ha • . • hıl olmagı a u e ış er ve u avinliğine Cizre sorgu hôkimi mu..,inliğine; hii.kim nam ı ranşehir müddeiumumi muavin. .. m u an • asa ır ~)>ga,.~ halınae açık kalabile- şekilde dahili kavgalar yatışmış- Osman Talu, Antep aza muavin- Neziİi\Corgun, Kargı sorgu hl • Iiğllıe; hi.kim nıı=edi Necati vücut nuıl bir takım gıda hak. •~ol Yol olan Romanya ta- tır. liğine Ovacık hikim muavini Na- kimliğii'ıe. Volkan, Bahçe müddeiumumi mu lanndan mahn:m edilirse, bas-doııiı~r;::1an çıkıyorum. Bal- Macarlar muhakakk ki bir Ro- fiz. Ergilleç. Hôkim namzedi Edip Vara!, aviuliğine; hakim namzedi Ce _ ~ ~ir cemiyet de hürriyet per. 

O.. t an donanması ta- men taarruzuna ihtimal vermi - Muş azalığına Siirt eski azası Suruç müddeiumumi muavini! • malettin Çopuroğlu, Malatya hizine uğrar. Çünkü hürriyetin 
a Yol tulabileceğinden ve yorlar. Esasen Romenler geçen Kemal Çelikkıran Yalvaç sorgu ğine hakim namzedi öıner Birol, müddeiumumi muavinliğine; ha_ de muzır olduğu demleı, teh.. IIıda ." a Moskova ile Berlin . Mart ayında, Romen ekalliyeti _ hôkimliğine Karaİsalı sorgu ha. Mucur sorgu hi.kiınliğine; hl. • kim namzedi Reşat Coldur, Ve- likeli dönüm yerleri vardır. doı.~ID>alanmış olan anlaş· nin yaşadığı Ukrayna toprağına kimi Muhlis Öğütçü, Kocaeli müd kim naımedi Naşit Kızılay, So. zirköprü sorgu hiikimliğine; Diktatörü, böylece yurt ve 

p 

1 

ıyle kapalı bulunaca- girmeği Romenlerin reddetmesi deiumuml muavinliğine Poshof ma müddeiumumi muavinliğine; HAklm naınwli Edip KUrkçil, kalabalıklann illetli çağlanna lloıno onya yalnızca cenup - bu fikirlerine açık bir delil ol - hiiklın muavini Fuat Erdoğan hAkim namzedi Fethi Gençay, Erzincan aza muavinliğine; hl - mahsus keskin bir ililç, bir ope 
<u/"Y• Yoluyla nefes ala- muştur. Kula aza muavinliğllıe, Malkara Tavas müddeiumumi muavinliği- kim namzedi Necdet Karaca, y._ ratör gibi düşünebiliriz. Fakat 'ıni Ancak Bükreşte Alman şan _ müddeumum! muavini Seyfettin ne; hôkim namzedi Tacettin ün. !ova sorgu hiikimliğine; hikim İfle o kadar. Fırtına dinip de 

4zı h..'.;, ınınt"k'."'~dan ge - tajına mağlôp olarak Macar ve Göral Iğdır sorgu hiiklınliğine, lü, Göksun müddeiumumi mua. namzedi Ata Germen, Sındırgı cemiyetin içindeki kııynayıı 
Olan Yeni sa naya ıçın kurul- Bulgar ordulannın Romanya üze- Rize sorgu hikinıi tbrahim BU _ vinliğine; hakim namzedi Meh. sorgu hiikimliğine; hukuk mezun- eksilince arbk bu keskin ililç _ lı<ıa SOYr fabrıkaları hay - rine atılmasından korkulmakta - yilkyazıcı Kastamonu aza mua • met Aksoyek, Denizli müddeiu • larmdan Servet Turgay, Çıne lara, bu mülhit operatörlere ieabede:ttım. ~u fabrikalar dır. vinliğine, Samsun aza muavini muıni muavinliğine; Mklm nam- müddeiumumi muavinliğine; hu- ihtiyaç kalmaz. '<lilıni ıdh~lat yolu da. te- Nihayet 23 mart tarihli Al _ İbrahim özengieioğlu Çorum a.. 7,Cdi Zekeriya Mengü~~. Şark~y kuk mezunlarmd&n R~gtü Fı:"t, Sağlam gövdede ili.ç zehir leııirlş ~ld?gundan fabr>k•- man - Romen iktısadi anlaşma- za muavinliğine, .hikim namzedi müddeıumuml muavınlıgıne: ha· Yıldı:ıelı mUddeıumuını. muavın - olduğu gibi, normal cemiyetler 

' lloğa,t' hır kat daha artı- sı büyük gürültüler yara tın asına Semiha Özdemlr Ankara hôkim kim namzedi Muhittin Göklü, E- liğinc; hukuk mezunlarmdan Ali de de diktatör bir urdur. Yal'1ııen • :~ ve Karadenb yolu rağmen hiç te müessir bir neti • muavinliğine, hikim namzedi dime sorgu hakimliğine; Hlkim Rıza ~unutku,_!.aı".us milddeiu • nız şu da acı İ.ir gerçektir, ki 
nı.,,. ~ "Galatadan Rumen ee doğurmamıştır. Romanya peL Sabiha Eriilgen Saideli müddei • namzedı Murtaza Af alı, Hayma. mumı muavınlıgıne, hukuk mc. zaman ve ihtiyacın d w d w a naklcdil ı 1 .. . i . ı· ~· zunl da Al. D"k 1 ro..... ogur ugu t' ~. t' l>"ftk . ece,t .

0 
an.eş· rol ve diğer eşyalarını. Alman umumi muavinligyine, hakim nam na muddeıumum muavın ıgıne; arın n 

1 1 

e' ~§8.Ill- bu korkun,. tipler kend'I · 
...ii. ıııı:ı ....., anı S t l 1 · · · b h"kiml•W• huk k :r ' 

1 

enne 
,.,. •Yada L' - , erno .. gı yo 

1
Y,° sanayi mamuli.tma mukabil.gön- zedi Kemal Akman Malkara müd h!.klın namzedi Talıp Giıran: Sı. a sorgud " Tal~gın;.; ~ n:~: vücut veren hidise~er, bitip 

"" ~lt. ıvov E: gonderılebı. deriyordu .. Fakat son günlerde deiumumi muavinlig-ine, hakim nop müddeiumumi muavinligine; zunların an P ımer, azı 
1 

tükendikten son da kil" ll . d . .. :-ı· y• h ra , çe ıp 
ı,ıl>' 011f,ı.~ Almanlarm harp hazırlıkları bil - namzedi ömer Faruk Burgu Çi- hiikim namzedi Şüayip Harun, müd eıumuııu muav-ı~ne; .. u. gitmezler. 

erıiJ .Skat .·. YA.NlN VAZtYETl ttin sanayi mamula.tına sahip çık~ çekda·g-ı milddeiumumi muavinli. Kemaliye müddeiumumi muavin- kuk mezunlarından Azmı Dolen, llkin · A b' k h ~ e k A • • • ..dde' A • 1. samımı ırer a raman 

ııı"' bir Jı b~kımdan ~ok bil- makta oldu~dan, Romenier ih_ ğine: hiıkim namzedi Reşat özge- Iiğllıe; bakım namzed~. T~vfık ? .arzan mu ıumuı;u m:"vı~j dırlar. ilk günlerde cesaretleri ,-,ıl ".l!iYatehenımıyeti haiz olan bu racatlannı gunden gıtne azalt - ci Ulukışla sorgu hlikimliğine, Temizer, Lüleburga.; muddeıum~ gıne;_ h:11'.1:k mezun arın_ ~· . atılganlıklan, feragatlerindeki' 
'" ancak Romany1 gaye • nuşlardrr. hakim namzedi İrfan Sa''lll Pa- mi muavinliğine· hakım namzedı Apalı, tı.gız aza muavın ıgıne, b .. ··kJ"kl .. k 1· 1 K ll 

1 

.. yı:r..- .; • · . • d Ah N uyu u e yu se ır er. e e 
tılab"''." bir vaziyet alırsa ka- Eğer Almanya sert bir cebir sinler mUddeiumumi muavinliği- Ali Zeki Güney, Demırcı mUddcJ. hukuk mezunlann an met u- k ltukt l tılırl b' . ~.v'' ilı h k ·ı . ..... h'k" . S A h.k. o a oraya a ar, ır ı-l''1ıı r .. Romanyııda görüş- are eti e Romanyanın bu ibra - ne, hakim namzedi Abdullah Ar- umum! muavmlıgıne; a ım rı ııngar, yas sorgu a ıın d akü "l'f' .. 'b' ·u . 

"1;, b lll<vki sa bibi kimselerin catmı kariJlılaıız olarak el- kan Terme müddei umumi mua _ nam:ıedi Saliha itin Hakalan. Mu vekilliğin<: 'z:h~u • ~. I!' ı mı etın lı. d "'aktıkları intibalar bu e. de etmek .isterse. bu takdiroe vinliğine. cur müddeiumumıl muavinliğine; Orhaneli eski sorgu bakini • enerııyı • toplayıp 
'>et ayanabileceğimiz hissini - mesul kunııele!'m temın ettık- Hlikim namzedi Şefik Ayanoğ. hi.kim namzedi Celillettın Cela - vekili Necip Sene!, Uzunköprü tllDf"k, ydılırım ve nıhayet za. ~ 1'1ıdirınektedlr .. Esasen Ro !erine göre - Romanya Alman. ıu Akçadağ müddeiumumi mua. sin, Ergani Osmaniye müddei • sorgu hiklın vekilliğine; Bili! es.. f1er ya~a~lar. B~ .~darla .kals:ı-

.... 'a.nllı b teşebbu··su"ne şı'ddetle mu umumi muav·ınl"ıg-·ıne·, kı' sorgu ht11·ı·m vekili Hikmet ar, t.anhin .... butun. ~e.refi, mıl. 
•" u şekilde hareket et- yanın · • vinliğine hakim namredi Veli 1 (1A l '>d..i;'~ <ı.....a•,-< ;,,;a "" ka~et edecektir. nan• ! .. ~bul milddeum-1 mu: Hi.kim namzedi İbrahim Sor- Sumcl, İslhiye sorgu Jıakiın ve- etlenn botun aevgilen de onlar 
, ~Cııb ••aktır. BUkre .... '.A11111Uı)>lll!Dl-biltün avinliğine, hiklm namzedi Kemal gun, Kastamonu .mUddelunıuınl killlğ;ne; Niğde eaki oorgu hl - ela kalırdı. , ·~ .. k • llonıa.nya daha ileriye şarki A vrupadakl küçük devlet - Ozçoban Adana müddeumumi mu muavinliğine; biklın nam"'di SU kim vekili Reşit Tekinay, Sivri- • Hayır, kalmazlar- Keyıfleri -liııe ı:•dusunuda bu kesmekeş !eri parçalamak emelinde olduğu- avinliğine hakim naınwli Zeki ha Nami Göksun. tıparta müd • hisar sorgu hikim vekilliğine; m kan~. yaparlar. Mille~eri .~ dea_I< nııdır?.. nu zannetıniyorlar. An.cak Al • Curfaz M;çka müddeiumumi mu_ deiumumi muayinliğine; hakim Siverek sorgu hftkim vekili Ke- azgın ihtırulamıa kurban e'nı°'de~gruda.n dogruya cevap manya ıruvv.et ~eya :=:.ı. yoluy- avinliğine, hiikim na=di Hüsc. namzedi Nurettin Tolun, mıa mal, Barııkaal, Kandıra sorgu hll. derler. Zorbalık aaltanatmı ku.. ı.,jlay, evvel muhakkak ki la Polonya ur.enndekı planıııda yin Özder Akseki mUddeiumumi sorgu hikimliğine; hakim nam • kim vekilliğine; 1mroz sorgu hl.. rarlar. Bqkıı yurtların huzuru-1\oıı, tetkik etmek ıazımdır. '.?uvaffak .olursa bu takdfrde ~O- muavinliğine, hlikim namz.edi lh. zerli Mustafa Altay Egesel, Mut klın vekili Azmi Tuncay tayin lıt. nu ~sınr!~· . , . 
'8,, "'1ın Macaristan ile Bul- gacak vamyetin Polonya ıçm o - san Menlik Torbalı müddeiumu _ müddeiumumi muavinliğine; h1i.- Imnııııtır. • . .•. • Bır. de6;'.'ı~ el~cle !"!"h. ne ~ larp lll'asmıla kaldığı derhal ilim oıacagını d• takdlr edıyor • mi muavinliğine, hikim na=edi kim namzedi Muzaffer. Tlınu~ Temyi_z llıincl reislıl'."'e terfi- ""• ıliktalo~ •Iİ?cle~ ıktidar 1...<loıl • ar •• Bu ıkı me~leket lar. . Cevdet Menteş Dörtyol müddei- Dramur, '()rgüp müddeıumuını an teınyız ~ı lb~ Etem ıh odur. '?orenlenn yurek ~~'<!:.- sene cvvelkı sulh Yenı yapılan Sovyet RUSJI"-:-- umumi muavinliğine, hliklın nam muavinliğine; haklın na=edl_Nu Ertem; tem~ ~-ıgma terfı~ pm~ fı!ç geçmez. Her~ı....••r ı:o::'de R.omanya hesabı : Almıın~a. anla§ID~I . Rome~;ın :ıedi Refet Özdemir Petürge müd man Turhan, Fate• müddeıu • adlıye başmüfetti§ı Nı:,=ettin kn bu .~dar kıhcı. ·~~ibr. ~~.,. araıı kaybetmışlerdl. vazıyetını hiç degıştlrmış degıl. deiumumi muavinliğine, hiıkim mum! muavinliğine; hakim nam. Zah~r Sencer;. !Uınya agır ~Her~ onun ıçm.Jı:1? La • .._liıe l>oıo Semotgı - Lvov t~~n dır. Faka: ~ bu ~aşma- namzedi Nuri Ergun Pazar sor. wıı Nizami Karagöwğlu. Bo • r•ıı.aı Sadt!'. ~oz, _Ankara ~Ud rut dunyumı t~luf~~ilir. • ~ek .. nyaya kuvvetler gon- ya çok huyük bır ehemnııyet at- gu hikimliğine. hiklın namzedi ğazlıyan sorgu hiklınliğine; M. deıumuıniliglIII': adlıye ba§IDÜ • En fenası, diktatorlerın, dos lı,..., ~;:'.hudutlarını zayıflat. folunmaktadır. Faka; Po~onya Nedim Muren pazarcık müıldeiu- klın namzedl Emin Ba!taoğhı, fetti~i Ar!f .Y~, Ankara asli- dııklan ülkele~. zayıflo~-_ ~ı..,,; b dırde, Macar ve Bul. ''e Romanya, Rusya ıle dogru • mum! muavinllğine hakim nam. Cihanbeyli müddeiumumı mua- ye ceza hi.kiınlığınc; Ankara as. rou duyunca, iktidar mevkiını loı... ~-ıı..! fırsattan istifade e - dan doruya komşu olduklarından zedi Fahrettin TanJin Bahçe sor- vinliğine; bakim namzedi Um • Jiye ceza hAkimi Naci Uras, Bur- dıı gailelerle ellerinde tutmağa 
:"leler· a.ny~y~ taarruz ede • ve evvelce R.uslara aıt olan top. gu hlikimliğine, hiklın namzedi ran Yiğiter, lmroz sorgu hakim.. sa h&lıiınliğine: Tunceli hukuk çalıpnıılarıdır. ~llıı11ıı ~~ dil§ünebılirler. raklara malık bulundukl&rıııdıuı Nail Geveci ovacış mUddeiunıu. Iiğllıe; bakimi Galip Karayalçm, Mal•L Millette dargın bir mmlb 

'l>i n ıı.:a~ Romen o~d_usnUD te bugün ~ıısyaJUD ~ taarru - mi muavinliğine. Hôkim namzedi Mahmut Ço- ya reiallğine terfian:. Balıkesi_r duydular mı, hudut arkumda 
l'tt bi~ kadar sılaJılıınııuş zundan ı~tıf ade etm~ge kalka - Hiiklm namzedi Saim Gürkol mak • Karaisalı müddeiumumi ceza _hikımı H':"bı.Gurpmar, Rı. yangınlar çıkamıağa ve bunlar ı...~ Macar veya Bulgar rak kendi rnenfaaUerını elde e - Bo h.11·.·mı·ğin ha·kı'm muavinlig-ine· hakim namzedi ze agır ceza. reısligıne terfıan; o la halkı oyalamag"a 

1

--
11

-aırlar "lllıuı,._=-:u def tm . . d' t . -· d .. ünülm ktedir r sorgu dAI ı e, , . KIUIU:r • ıı.,~ e ek ıçın hazır ıp e mıyecegı UO • e . • nam:ıedi Halil Altıntop Cide müd- Mustafa Kumral, Siverek sorgu yer ağır ceza rcısi Bllseyin Kur- Dq gaileıi, diktatörün mu-
bi, ıur.._: nıuhtemeldir. Bu yenı devletlerın vazıyetı ha- d . • ınr-· h'kim hakimligıv·ne· hakim namzedi Or- tuldu, Temyiz mahkemesi rapor. h f la r · · d 
"il ~ .. ~te Alınan d' 

1 

. . k'k t .. k .. ld" Çün' kü ev eıumuını muav ıgıne, a • .. ..... . . a ız a yı, po ısı, ıan amwı _ ~""ta ıp omasısı.. ı a en muo ~. ur. • naınzeıli Selma Yörük, Mudurnu han Doğruder, Kars hikim mu- törlugune tcrfı~; te_myız mah. dır. Bu uğıırouz adeoenin arka-
...t e~""'ftir b~ hazırlamak ıçın velcc garpta duşman olarak yal. müddeumumi muavinligwine· hi. avinliğine· hakim namzedi Mu.s. kemesi raportörlerınden Adil dan ban )bette • da . 

uP' ij})L ır "-""k"ld al t - da Al yı ve şarkta da. ' • D a.k An.k ı· h~ sm ş, e zın n gı-'<> '" ediinı ~ ı .e ç ış ~gm n nız .. manya • kim namzedi Naci Gültelıin, Şe. taf a Okutulmuş, Baf'ık mUddel - .uys. • a.ra as ı~ ceza a. bi görülür. ~ "o 13uı ekte~ •. Beri~,. ?4a. garp d".şmanlarma m~~ Rus - reflikoçlıisar müddeiumumi mu. umumi muavinliğine; hôkim ~ kimlığine_ te'!ı.ıın; AdliY.°. Vekil.. Hakla Süha GEZGiN 
'1ın t .•• kö garı"':' ıyı. yetıştiril • yayı duşm'.'" . ~J~~ goren ~ avinliğine; hii.kim namzedi Cemal zerli Basri Doğrul, Çölemerık !eti ~~ ışlen umum mudiir ~ ============== ~l . ~rineı>eklen gıbJ Romanya. ıkl devlet ~dı ıkı _d','§IDıının b • Tolkun, Derik müddeiumumi mu müddeiumumi muavinliğine; ~l- muıı:vını Be.kU:. ~yral, '."ulıl<e • kemesi raportörlerinden Saffet 
~ liııliıı A 1~Idırarak Romen l"'t Ieşmış oldugunu goruyorlar. . avin!iğine; hakim namzedi Züh- kim namzedi Mazhar Saraçoglu, mesı raportörlugune terfıan; tem Abeyo ·ıu Ak.sek' hik ·mi'·· . 

k 

~':""""'yaya getlrilmesı - Bu vaziyet karşısınd• kendi ·ti! Cura :t.ıi.hiye müddeiumumi Ovacık hakim muavinliğine; hL yiz mahkemesi raportörlerinden Musta~a Kemalpışa h ıru
1 

kıgıh~c, "'çaı ....... cakt · · h t h' tmiyen bir dev - ' · · 1b · w Muh"tt• Y Tun ti h kuk h" a u il -ı..~ Iııııf·h ~ ır. smı ra a ısse muavinliğllıe· hlikim namzedl k•m namzedı rahım Zeybekog- ı ın um, e u ~ klıni Fuat Yazıcı U k h.k. r ~~ aı 
1 

Budapeşte ve Sof • let te İtalyadır. İtalya, Yugos ~ lbsan Tan Zonguldak müddeiıı- ıu, Hadım müddeiumumi mua • kimliğine; Elizığ hukuk ha.kimi w. • J' · .' Hşa a 
8
1

m
1 ı. tnı§ old - . t b' 

1 

.b. R ve Polon • . . uh E -.. . . mıf . gıne, ~ars reısı asan ı ar, ~ ~e k ugu vazıye ır avya gı ı, omanya - mum! muavinliğine· hikim nam- vinliğıne; hakim nam:ıedi Meh • Nas tgu, bırint s adlıye Bitlis rcisl"ği •• N'"d hliki . 
; .. ~le adar emniyet ~erici • yanın. i~tikUlllerini muhafaza ~L :ıedi Ziya T'ıirkel, Gerede sorgu met Ongan, Kulp müddeiumumi mUfettiııJlğine; ~ara müddei. Cevdet G~d y,' B:~.:'ıt huk~~ 
~ huı.u.n "'1ruıolunuyor kı PrUS- melerını dauna arzu etmektedır. hlikimliğine· hiiklın na.zny,edi E muavinliğine· hliklın namzedi umumisi Balıattın Ankıın. An - h.ki r·· ~I ~~.be k ddazı namına çalışına - Fakat bfr emrinki karşısında t. min Günoy 'Muş sorgu haklınli : Hilmi Dura, Al<ılağınadeni müd- kara asliye hukuk hi.kinıliğine; .:: ;'..'.!lt'üs aadny~ cem h~i · 

&

1

"' a ar te'-lik ı· ı b'l tal ne ya abilir? ' ... · Ank ı· h"'·: · lb ~ ' ıye nc§rıynt bı;! "'bu . . • e ı o a ı e • ya P · ğine· hôkim namzedi Muammer deiumumi muavinligine; hikım ara as ıye eza ~mı ra - müdürlüğüne· lıııııı.k~kı merkez anlamış Hiç. Belki de bir çok "".yl~ Akp;nar Poshof müddeiumumi namzedi Necdet Tümay, Yalvaç him Tevfik Kezer, Kırklareli ce. zat işi i ' Ud" l!ıın dır. yapar ve yapmağa muk~ır muavinliğıne, hikimnanızedi Mu.s müddeiumumi muavinliğine; hli- za hlikimliğine; vini Nur:~;" ::.ı.;" mua-':PF.ŞTENIN RED de, fakat: ancak cephe ıiegiştlr- tafa Yücetiirk, Posbof bi.kim mu. kim namzedi Kilznn Akdoğan, Temyiz mahkemesi raportör. hikimlig-ine· V~ hakimfaMcczat 
h f"nn.. mek şartıle' A • d' H ı· K dd . ~ . rw· ' esu , Ql.ld '-'ı:.vABI ··• avinliğine; bakım namze ı u u. aş mu eıumumı muavın ıgıne; !erinden Ali Rıza Balaban, lstan. öveçog-ıu üçüncü sınıf adı· .. tı-. ·' arı.. .. t ··da · • hAk' a· B h tt' E ' ıye mu ~· i.kJ'.'"in Romanya taxa - Bulgar gazetelerinin sl ö71enc_Ge"".d:'k. mu..:;;:';;"' ta. ım Hn~~ı ur ü"ı;';. '" r: bul asliye hi.klınliğllıe; ikincı sı- fettişliğine; lstanbul icra muavi" 

~ Paı.tı if edilen ademi teca - Trakya hakkındaki mu• vinligıne; na ım n h. kim~ ug, . 1~ - ~ :ik' m eıu~":.1 nıf adliye müf eltlşi Cemil Tilze. Iıfıkimi Rauf Dizdar• UçiincU sı -
hiltlta.hil nı reddettiği ve buna • t ~i Arkan, Elmalı so~ .a G'"kı- muaAvınd ıhgıne; Al ım n~mddze. ı ı. men Balıkesir ceza hakimliğine; nıf adliye müfetti§liğine; Erdek 
.ı ?' ıı.... ekalliyetler hakk d netnya ı ğı.ne; hakim namzedı Cahıt o - ya r a an, aca mu eıumu. Eskişehir müddeiumumisi Rarrp hakimi c,,.vki Tuna· ··,.Un .. r 'I~ ..... l.t&.§l:n m a K" -· bakimr-· i . r .... h. k·m na.mu c . ';F • U:ııı cu sınt 

. a teklif etliği malüm.. Dünkü say:mızda bazı Bulgar çen, • oycegız sorgu ıgı_ ~ mua vın ıgıne; . a ı • anonyıl, temyiz raportörlilğü • adliye müf cttişliğine; bıışmüd -b' . t !erinin Trakya hakkındaki ne; hlikım n~dı .vasıf ~ıs • d~ Es_~t Cangar, Çın• sorgu bil- ne; Ankara hAklmi Rıza Yardım, deiumumi muavinlerlnde K!.z ' ~ '<• ile§t..nin vermiş olduğu ~-; e tıarmdan bahseden ma. metli, Edime müddeıuınuını mu- kımlıgıne: temyiz raportörlüğüne; Ankara Akyol Tekirdağı hukukn' .k~ 
1

. t o:ı,-ı ap §ayanı dikkattir. Fa _ nkel Y~ B ı-r sefaretinin mal- avlnllğine. Hiıkim namzedi Cevat Ülkü, hi.kimi Fazıl Öı:oral, Ankara ka- liğinc; l{ilis hukuk hıı.ı.· .o~ l · ıt b e ~~ .. - a emıze u ı:ı- d' Şef' Tü' kd F th" Udd · i · li d tro li~k· ı·w· " dl\ımı s • 
• "°O""---.ı.ııediyorum ki bu tek b t t . tarafından bir cevap Hakım namr.e ı ık r o. e ıye m eıumum muavın - as a ım ıgıne; Tokat agır met Şen Eckişeh' Udd . 
.,

11

l' ··~n h·· - ua aaşesı ··ad. . -· h.k. a· 8 b. ö hk . . . . •" ırm eıumu. ı. .. atı1 1

• Ukfımeti tarafından .
1 

. t• Dün ,,~ vakit elimi. ğan, Bergama mu eıumumı mu- gıne; a mı namı.e ı a rı z . ceza ma emesı eskı reısı Ruhi miliğine· A k h k k h"k. . ııu "'ılht ı vcrı mış ır. ı:ı'"'"' zed' S b k R. b'k. ı·-· h11 T ı· "l K . - , n ara u u a ın , •lı,,· • •öri:Imemi•tir cün • 
00 

"""'" ile buna dair avinliğine: h&kim ""m ı ırrı • , ızc sorgu a ım ıgıne; •- ece ıog u. ars reısligine: BiL Şerif Dikbae V . k~ rü h k k ~:ı.· 
1 

taka· · ' :e geı-en ı bak' r-· k' d. tb h' s r c 1 r · · H.k .. '· · ezır (ip u u ·!~1§ oı ırde, simdi ki halde gaıet~mizin mütaleasını yarın Aras, Bolv dm or!51ı l.l' l Aım ıögı. k~tm Tnnkmtze ı ra ı~11 · ~ ~ a h~- ı~.drdeı~ı ı '?11.c_t. Gumüş, Aydın 1 hakimliğine: Siverek hukuk lı -
· · .... ne· h~im namzcdı ~u usı z. ı , o n aza muavı:1 ıgıne; a. mu cıumumı ıgıne; temyiz mah (D ... d ) ız. • -~ · rııa.mı , c 
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Mahkeme!erde 

Yavuz ev sahibi 
Dünkü 

çuk 
muhakemesinde iki bu

aya ve 100 lira para 
cezasına mahkum oldu 

U~üncü icra dairesi muavini ·çamaşır yıkayan Karım ve kız 
Kemal, &eçenlerde yanında po-I larımı seyrediyorsunuz ha!,, di 
lis Mehmet ile beraber, Fatihte yerek dövmüş, yakalanmıştı. 
Bakkal Fazılın evine bir tah-1 Birinci ceza mahkemesi ta. 
liye kararını infaz etmek iizere rafından mevkufen muhakeme 
gjtmif, kapıyı açık bularak içe edilen bakkal Fazılın dün mu. 
ri ginnitti. hakemesi hitirilmiş, 2 ay 15 

Biraz sonra gelen Fazıl icra gün hapse, 50 şer lirf'. olmak 
memuru Kemal ile polis Meh- üzere tazminat vermeğe mah-
mede: kum edilmiştir. 

··- Siz evde çıplak olarak 

Cami hırsızları 

Yatsı namazından sonra anahtar 
uydurup camiye gıren biri yakalandı 
lsmail ve Sait adında iki kişi, 

Yere batan, Küçükmustafa pa
şcı, Slileymaniye, Mihrimah ve 
daha diğer birçok camilerden 
h~lı. seccade ve saire eiyalar çal 
mışlar, tahkikat sonunda lsm:ıil 
yakalanmış, Sait kaçmıştır. 

Cami hırsızları ikindi ve yat 
sı namazından sonra camide 
'·imse kalmadığını görmüşler, 
kapılara anahtar uydurarak içe 

ri girmişlerdir. 
Asliye birinci ceza mahke • 

mesinde muhakeme edilen Is. 
mail: 

- Ben vakalar sırasında 
evimde idim. Orada olurken 
bt:rada nasıl hırsızlık yapabili -
rim. Hepsi yalandır., demiştir. 

Şahit olarak cami imamları 
dinlenilmiş, muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

~'f upadaki talebemiz dönmekte 
devam ediyor 

A \'rupa.dalti gcrgfn slyast va. 
z.ıyet dolayısılc mulıtelıf ecnebi 
merkezlerinde tahsil eden talebe. 
lcrimizden bir kısmı daha dün 

sabah şehrimi~ gelmiştir. lstas. 
yon, gelen talebenin karşılayıcı. 

larilc olduğu gibi henüz gelmlyen 
!erin vclilerile ele doluydu. Gel
miyenler hakkında gelenlerden 
izahat alınmıştır. Yukarıki re. 
sim böyle bir vaziyeti göster. 
mektedir. 

İzmir mebusları 
Esnaf ve itçilerin dertle

rin~ dinledi 
lzmir, {Hususi) - lzmir 

mebuslarının bu devrede mm
takamızda yaptıkları temaslar 
halkımız üzerinde gayet iyi bir 
tesir yapmış, halkın umumi ve 
hususi olarak dilek ve ihtiyaç
ları tesbit edilmiştir. 

lzmir mebusları bu dilekleri 
alakadar makam ve daireler 
nezdinde takip etmektedirler. 
. \1ektep ve yol ihtiyaçlarına ait 
.)lan dilekler vilciyet nezdir..Je 
takip olunmaktadır. Sıhhi ihti
yaçlar derhal yerine getirilmiş-
tir. 

Bu arada lzmir mebusları C. 
H. P. esnaf ve iı;iler birlikleri 
merkezinde çok mühim bir has 
Jihalde bulunmuşlardır. 

Bu toplantıya lzmir mebus. 
lc.rından başka vali, belediye 
reisi, parti müfettişi, esnaf ve 
işçi birlikleri idare heyeti aza • 
lan , heyet mümessilleri işti
rak etmişlerdir. 

Son seneler içinde ciddi su • 
rette zaafa uğrayan bu mües • 
sesenin takviyesi ve yaşatılma 
sı hususunda bazı mühim ka
rarlar alınmı§tır. Alakadar ma. 
kamlar ve İzmir mebusları bu 
sahada faaliyet gösterecekler. 
dir. 

Bu toplantıyı müteakip iz. 
mir mebusları şerefine bir öğle 
ziyafeti verilmi§tir. 

Mebuslar, öğleden sonra iz. 
mirin civar köylerine giderek 
halkla ve köyülerle görüşmüş-
1'...r, iktısadi ve içtimai durum
larını tetkik eylemişlerdir. 

Odemiş, Tire ve Bayındıra 
giden bir kısım İzmir mebus -
ları çok şayanı dikk t müraca. 
atlarla karşılaşmışlardır. Ode. 
ll\İl mmtakumda tütün ekici -
1erine bazı qhas tarafından yüz 
1c yüz ve hatta daha fazla fa. 
'zle para ikraz olunduğu gö. 
·ülmüftÜr. 

Yine Odemiş tütüncülerinin 

1 
:r dileğinde, inhisarlar idaresi 

.1ir. bu mmtakada geçen sene, 
sk:ırta olarak ayrılması lazım 
eb. tütünlerin inhisarlar ida. 

resince satın alınarak i~letildi
ji anlaşılmıştır. 

Mebuslar bu noktayı alaka. 
:L: makama arzederek yakıl. 
nası icap eden ıskartalarm re. 
:olte üzerinde tesir yapmama -
·mm teminini istiyeceklerdir. 

li \SIT RIZA 
E. S.\Dl TEK Tiyatrosu 
füı gece Tepeb:ışında 

Kı\ YXAX.\ Yoıh·il 3 Perde 

SARI 
Ve sırtında ipekli clbisesile., • ~ .......... ~._ • ....,. ...___ ...... ,...,. . ....,._~ ................ ~.~...uı~---

Vang Lung her iki tarafında, te- Vaza n ı revı ren 
miz elbiseler giymiş oğulları bu. i • 
lunarak, masanın üzerinde pas. ' ' •'•rı 11111 :.ıi/ııtırıı '·"=""'"· 1 
talar, tatlılar, karpuz, çekirdek Pearl Buck i 
ve fıstıklar; yem sene ile ve müs 1 * 64 

f h f
. ~ ................ - ............... , ... 

ıbrahim 

takbel re a ın şere ıne kapıla . . d . . a· •. 
rın üzerine yapı§tırılmış kırmızı . Ve hıddetle e'. elıne g_eçır .~gı • 
kağıttan süsler olarak talihinin bır. bambo sopa.sıle çocugun ~ -
· ı 'tt' •· · 1 d zcrıne atıldı, ve anası O.lanın ugur u gı ıgını an ıyor u. tf kta 

. . gürültüyü duyarak mu a n .\U0:-\1! l'.\Hlfl~SI 
~akat sene bahar ~yma. gırdı. seğirtip gelinceye kadar oğlanı 

Sö~ütler, hafifçe yeşıllendı. ŞeL dövdü. Kadın oğlu ile babasının 
talıler pembe goncalar açtı, ve ı arasına erirdi ve Vang Lunaıun ~>tık 
Van~ Lung daha ~aıa. oğluna a- ı oğlana y~pıştırmak gayesile 

0 

sa. J 11) ilk 

Mnnltkeı 

IC"inde 

radıgı kızı. bulama ı.. . ğa sola dönmesine rağmen dar. ı o 11~ ıııı 
Bahar çıçek açan kırez ve erık t-elerin bir çoğu kendisine geldi. ı t ıııııı 

;mu 

··~ llUU 

l .rılı:tleo lerin ıtırlarile bezenmiş uzun ve işin tuhafı şu idi ki ufacık bir 
sıcak günlerile iyice geldi. Sö - azarla hüngür hüngür ağlayan oğ ıçın •>ll11 uıuı kuruş dtı 
ğüt ağaçları yapr~k verdi ve bu lan, yüzü bir resim gibi solmuş Po5ta tmlıQıııe ııırıııe)·en yer 

yapraklar tamam?le açıldı. A · ve gerilmiş bir halde bambo so. •rtl• yetmı~ be~er ırnru• 
~açlar y~şille~di. Toprak mah~~l pasının darbelerine ses çıkar- •ııctlıtır. 
ıle, nemh, bugulu ve dopdolu ıdı. madan dayandı. ~bone kaydını nılılıreP 
Ve Vang Lung'un büyük oğlu bir Vang Lung gcccgündüz düşün. •up •e teııırıı uC'rcııııı. • 
den değişti, artık çocukluktan düğü halde buna bir türlü mana pararnııo post• "e>·• 011

1111
:, 

çıktı. Huysuzlaşmaya, düşünce • ·.eremedi. )ollaıııa ucreıını ıdıırr ıırıı 
b ıerır.e alır. 

li bir tavır almaya; şunu unu Vang Lung bir gece yemeğini 
yememeğe, başladı. Kitapların- yedikten sonra yine böylece dü. 
dan da yorulmuş, usanmıştı. Bu. Fünüyordu. Zira o gün, mektebe 
nun üzerine Vang Lung fena hal. gitmeyen büyük cğlunu dövmüş. 
de korktu. Buna ne mana vere. tü. 
ceğini bilmedi ve bir doktora da. Bu halde iken, O.lan içeriye 
nıştı. geldi. O.lan sessizce odaya girdi 

Çocuğu ıslah ~tmenin hiç bir ve Vang Lung'un önünd~ durdu. ı 
imki.nı yoktu. Zıra babası ona O da, karısının bir şey söyle . 
yalvarı~casma ~i~ müliıyiml~k.le: I ınek istediğini ~nladı ve: 

- Oglum şu ıyı etten ve pırınç - Söyle. Oglumun anası ne 
ten ye! .. dediği zaman, oğlan, der- var? dedi. 
hal inatl~ıyor ve mağmum bir Ve O-lan anlattı: 
hal alıyordu. Ve eğer Vang Lung - Oğlanı, senin yaptığın gibi 
kızacak olsa, birden hüngür hün. böyle dövmek faydasızdır. Ben 
gür ağlamaya başlıyor ve oda - bu gibi feylerlrı, büyük evdeki 
dan kaçıyordu. genç efendilerin başına geldiğini 

Vang Lung hayretten donakal gördüm. Gelince de onlar! bir 
mıştı ve bu hallerden hiç bir şey gam sarmıştı. O \'akit, kendileri 
anlayamıyordu. Onun için, bir bulmamış iseler büyük efendi on_ 
gun oğlunun arkasm6an gitti. E. lara esir kadınlar tedarik etti ve 
linden geldiği, kadar aşağıdar- a. bu hallf:ri de pek kolaylıkla geç. 
larak mülayim bir sesle: ti idi. 

_ Ben senin babanım. kalbin- Vang Lung iddia edercesine: 
de ne varsa söyle! .. dedi. Fakat - İyi ama, belki bizimkisinin 
delikanlı hıçkırmaktan ve şiddet_ hali bundan ileri gelmeyebilir .. 
le başını sallamaktan başka bir Ben delikanlı iken, gam, keder 
şey yapmadı. nedir bilmedim. Böyle ağlama -

l ürkfurnın htr posın nırrJot• 
ı-,.ı, #i 11· o abone umıııı 

1 \ılref lfcı}ı~ıırııır u<·rrl 
~~ l.uru~ıuı 

11.A~ l'CIH~ 11.f.tU 
. ıP' l ıc11reı ılAııl11r111111 ••1 "1 

\alırı ~ıııılıııı ıtılııırt'ıı ıtaıt 
lıılnrıııılıt rn. iÇ 'll\fıtl;ıfl1' 1 
l\urıı,, dorcluııru ,H\ ıııd•, 
ıı.ıncı \'e u~·uıu·uıll' ı. oır 1P11 
ı. ırn~lılı vııııı ""'" r-rt' ~ 
dır ..ı 

ıP'. 
ISU) ılk, çolı ıtn·ııııııı •' 

rt'ııklı ılAıı vert'ııJı·ı t' ıı} rı 

1 '" ınılırııwlcı )HJJllll llı••ll• ıd' 

rırı 'anlım · .. aıırı :rn ııurıA~ , 
rlC\ltl \I \ili\!~ 1 11· 111.\ll\ 

"n;r" tı.A.sı.\~ ı 
1\11 ııcı .. Ju, ıkı ıll'lıı~• ~r 

. -~ ' •lt· ı.ısı ti;ı, ılort ıll'lıı~ı ı 1 
1
• • 

•lclıı~ı IUO kuru~ıuı ' rt"_ 
ı ı:ı ıı ,·eu•n lr-rın h 11 dl'la•: 
•uılır IJılrt 'latırı 111·\t'll •~11 
1111.ııı 'ı111111rı ili" ı.uııı,ııı• 

'"" .. ı1ıt11 "" 
\ıkıl lıt:ın duAı uılaf\ ıt< ' 

1 & ,,. 
ııo ı.cıulı ••lart \t•ı ııııle 1 \d 

ırnra cııd·ksınılt: ':ıı.~· uıt' 
,ıtıınıhı KE)t.\l.EtH>I:" 

Oğlan üstelik, yaşlı hocasından lar, sızlamalar. huysuzl~klarda 

nefret etmeğe, Vang Lung üzeri. bulunmadım. Cstelik esırler de --···-=···-•&•••......
ne gükremese, bağırmasa, hatta görmedim ... dedi. 
kendisini dövmese sabahları mek O.lan bekledi. Sonra ağır a . 
lebe gitmek üzere yatağından ~ır cevap verdi: 
kalkmaz oldu. Fakat babasından - Evet ... Ben de bu haller=\ 

Lemoar ,, .. ı:tfll 
ARTiST AS1'1 

papara yiyince, istemiye istemiye 1'en.ç efendilerden başka kimsedr 
mektebin yolunu tuttu. Bazı gün. ~örmüs değilim. ::en topraktP c;a- 1 

ler kasabanın sokaklarında hay . 1 117tın. Halbuki o~l.ımuz tal)ii bir \ •••••••••"'~ 
Jaz haylaz dolaştı, ve bunu da ""enç efendiye ben~r. Evde de ,-/.,; 
Vang Lung. geceleyin küçük oğ- ~oş oturur. çapayı alıp dışarıya u~ 1 ' 
lan hayinhayin: Vang Lung bir müddet düşün. hasat zamanların-a da % 

_ Bu büyük ağabeyim bugün lüktcn ~onra şaşırdı. Zira karısı. nhncaya kadar ~.alışın•~ 
mektebe gelmedi, dediği zaman ·ıın söylediklerini haklı bulmus. ·iyetinde kalmıştı. Ağl~ ~ , 
öğrendi. tu. E'·et. kendisinin delikanlılı\; ter idiyse, ağlayabilird1• ~(/. 

1~Rc Tiy .trosu IC'ııı~illeri o vakit Vang Lung büyük oğ. ·a~ında keder ve gamı düşüne · nu kimse duymayacııktl· 
1 Eylül Cuııın nkşaını z· diııl luna kızdı ve yu"züne: nek vakti olmamı~tı. ,ıra o za nun yaptığı gibi kcn · .lll 

Şehremini fıı şirnlı balıı:csinde Jc~J 
~IEIICURE - İyi gümüşleri boşun:ı mı har -nanlar sabahlan öküz için Ra- ten kaçamazdı. Z!ra. ~ ~ 

Miı:c Penı;cf \'ar: etcsi cayacağım!! dedi. fakla beraber kalkmak. sapam eve döndüğü vakit y1Y ~--

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~.~~~~-~~~~~.~- - · ı, · • ~cya~kb.Onuni~n~~f ~vcarn,::a. 4P mecburiyetinde kal.ı Jf ;1-' 
- Fakat babam kazaya uğ. ' Lung bütün bunl:ırı h&tJ 

ramış ise?.. T u N A K I z 1 -Orada ne var, ne yok? 'tendi kendisine: '-.At_.. 
- Yahu, sen hala bu masala Yoksa Pol hasta mıd·r? _ Fakat oğlum beni"' :; p 

inanıyor musun? Senin kızkar. • - Hayır. Bu cihetten hic; ~ildir. 0 benden caba 11•~ 
dcşini kaçırmışlardır. Zavallı ar- merak edilecek bir şey yok. vümüı:ıtür. Onun babası_ıtft' 
k,ıdaşım , demek ki sen hala bu 5 - O hald~ ne var ki? :lir. Benim babauı ise f--:~ 
işin farkında değilsin. ihtimal Le Mestriye bir t.:. tereddüt '1Un cahc:masına ihtiy•C: ıet 
ki babanız bu dakikada Biyariç- ayrılmıyordu. Proni sokağına mak istiyordu, ne de bir tek ke- meği bile düşünmeksizin dışa- geçirdi: ra tarlalarımda işleye~ bit~ 
de bulunmaktadır. Babanızın koştu. Sabahleyin saat dokuzda lime söylüyordu. Otelin ihti. ıdaki ahizeye koştu. - Şimdi bu meseleden tele- üstelik insaı:ı oğlum gibl •· '1 
her vakıt orada indiği oteli bili. telefon çalınca Mentemu kolleij yar guvemantı buna adeta bir - Babacığım, sen misin? fonla konuşmağı muvafık bul- •ep görmüşü cekip alat' ,J 

yor musun?" direktrisine o revap verdi: çocuk gibi bakıyordu. Ah, ne kadar memnun old'um. :nayorum. Fakat oğlunuz Polün "la veremez. dedi. ,, dl' r,. 
- Babam her zamhn Mira- Bay Tavereskonun ahvali .ıı. • .ıı. Orada ne yapıyorsun?" ır.ümkün olduğu kadar süratle Böyle bir oğlu oJduıu:ll 1' 

mar oteline iner." Slhhiyesi iyidir, kızı da birkaç Artık öğle vakti olmuştu. 0 _ Bin kilometrelik mesafeden 3izi görerek konuşma::ı lazım. !iden gizliye gurur duY .J 
Bu sırada yeniden telefonu gün içinde mektebe varacaktu, }' k . ld' p 1 T Tavereskonun sesi gayet vazih geliyor." \an'a da: bit 'J 

oıradılar. Fakat Biyariçi bulmak dedi. te 1~ se reterı ge 1
' 

0 ave-,olarak işitiliyordu. Yalnız biraz. Bu defa tereddüt içine düşen - Madem ki oğlulll911 -?, ıçin uzun zaman beklemek icap . . . res 
0~ :b l f . . .• ani hayret gösterir bir hali var T averesko oldu. ..fendiye benzer. O ~dl bll'. 

·ıti. Nihayet gece yarısında Mi. . Pol ıse yorgunluktan bıtkı~ D d' a anız te e ona ıstıyor. 1 dı. Bir müdde~ sonra tekrar söze 1eğişir .. Fakat ben on:,.~ 
ramar otel'n" b ld 1 Al bır halde uyumakta devam edı- e ı. - Nerede oldu0umu sanı- ba•ladı: alamam. Onu niı::~r..:.ııya.., 

ı ı u u ar. ınan d L M . h" 1 • S k · b' h "' 3' " - .-, 
cevap şu idi: yor u. e estrıye ona ıç )ır e reter memnun ır çe re yordun, oğlum? Biyaricteyim. - Rica ederim, beni dinle. :lden evlendirereg'P1·· 

- Evet, Bay T averesko bu. ş~yd~öh~lemf edi ve sormadkı. O, ile ilave ediyordu: Geceyi Bordoda geçirdim, beni yiniz, yann burada benim ga. :ş te budur. dedi. "it lf 
rnda evvelaen bir oda tuttu. Fa- şım 1 • ıç. ~rkına va~ma sızın - Babanızın halinde rahat- iki defa arayan sen misin?" yet mühim bir iııim var. Biya. Sonra avağa kalktı 
kat henüz kendisi gelmedi." 1 bu garıp 1!1~ esrarengız cereya. sızlığa delalet eder hiç bir şey - Evet. ric"de birisin<' randevu vermı~ reye geçti. _J 

Bu cevap Polu tekrar yese nına kendını kaptırmış bulunu. yok. Her vak.itki sesiyle ve a- - O halde ne var? bulunuyorum, eğer her halde - 23 - y,,o.;,J 
düşürdü. Ağlıyarak olduğu ye. yordu. hen~iylc- konuşuyor. Sizin bu. Pol o kadar heyecan içinde Polün bana söylenecek o kadar Lotus, Vang L~·uıı ~· 
re yıkıldı: Sabahleyin saat on olunca rad<' olup olmadığınızı soru- itli ki baba•·nrn sualine birden- müstacel bir işi varsa huraya ıken sıkıldığını, çıJgııı•.~ '-

- Her halde babanım başı. bir kere daha telefonla 13iyarici yor.'' bire cevap bulamadı. Bu sırada "elsin, Miramar otelinde be!l: nü, ğüzclliğine eheı:rıJll~)'~ 
na bir felaket s,!elmiş olacak!" 'iradı. Fakat Tavercsko hala o. Pol bu söz üzerine hirdenbi. 'elefon11 arkadaşı Jan aldı: '1ulsun. telef0n11 ken4isine vr.rİ · mediğmi, daha baŞka 1' 

• • ~ ıaya varmamıştı. Pot yatak n . ·rr. yerinden sıcramıştr. Odasın- - Efendim, ı:itı"'cli size söy. niz. 7annPdPrim, konu\abili. Mürdüğünü görünce hU 

Istırap içinde bir gece geçir- dasında yüzünü yastıkların Üs- da ~ele fon oldu~u halde m.aki.
1 
leyen Le Mestriye'dir.'" A • • riL., de:ğil mi? ve: ( oa1J6,, 

dij,y,-. Jnn <A:-k:;t~mm yv.n:ndan tüne kapatmış ne kahvaltı YAP· nenın oraya baglanmasmı ıste. T averesko bu defa telaş ıçın- ( Daka var) 
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I<.ars ve Ardahan 
hazineleri 

Lise ve orta 
okullarda 

Kayıt ve kabul. 
bugün başllyor 

Yeni talebe kabulüne aiı 
esaslar hazırlandı 
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Yazan: ASIM US 
ıu!opa - Borçka - Artvin yo- mükemmeli yüksek ve serin ik -
tik Be~ta ve Şavşet dereleri is. timlerde yetişir; başka yerlerde 
ll:ıe aınetınden Ardahana götür _ patates tohumu dejenere olur. 1-
hi:ıe. Şark vilayetlerimizin mü- ki bin metre irtifaında olan Ar
h: hır kısmını yaz ve kış sene- dahan patates için ideal bir ik. 
~n o .. lam n ıkı ayında Karadenize baş- limdir. Bugün Ardahanda pata. 

r 
lci 1~ ~lacağımızı, hem de bunun tesin kilosu 20-30 paradır. Yol 
~~~ buyük fedakarlıklara hacet yaprldığı takdirde bu mahsul 
cakını~acağını, ~imdi senenin an- yalnız İstanbul gibi büyük şehir. 
(
" dort ayınd1 işlemekte olan !erimize kolaylıkla getirilebilecek 

,1rı1 ~aı '"" sarf nı~<:am) yolunun tamirine bir milli gıda olmakla kalmıya-
~1 ile :dı~e~ek elli, altmrş bin lira cak, aynı zamand~ memleket ha.. 

led· u l§l başarabileceğimizi söy. ricine de kolaylıkla götürülecek 
ıın. bir ihracat mahsulü olacaktır. 

l'in.l3ir kere daha bu nokta üze- Bu yüzden memleket büyük fay_ 
Zirde ısrarla durmak isterim. dalar elde edecektir . 
lle~ Hopa _ Borçka yolunun Sonra Ardahan muhiti arpa ı 
.\rd a ve Şavşct istikametinde için de çok müsaittir. Bugün .Ar. 
di.ı abana uzanmasından elde e. dahana gidilse ambarla~ .. d~. dört, 
ıı.ı:cek fayda memleket için yal. beş senelik arpa mahsulunun bu. ~ ' 

famir, (Husu~ - 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun billü~ köşeleri~dc olduğu gibi şehrimiz.. 
de de merasimle kutlandı; gece İzmir baştanbaşa donandı. Gön derdiğim resimlerde ordunun 

geçit resminden man?.aralar gör ülmektedir. 
•' )et '•Mnin on İki ayında emni _ ıunduğu görülür. Yolsuzluktan Gazetecilere izahat ,·eren Maa.. 

eQe ıle mi.inakalatı temin dolayı bu mahsuller sevkedile - rif l\lüdiirü llny Tedlk 

81 
ckek bir nakliyat vasıta- miyor. Tabii olarak halk ta faz. aza h 

1 
1.. ·· ·· Yeni ders yılının yakınlaşma-

l'a nmağa münhasır kalını. la isti sa e uzum gormuyor. 
di ~aktır. Kars ve Ardahanda şim Ardahanda arpanın kilosu 2 sı dolayısiyle okullarda kayt ye 

ıstif d ı b·ı· B nla bera kabul işlerine bugUndeu itiba. 
ller a esiz kalan zirai ve tabii kuruşa a ına ı ır. unu • ~e:etıe~in derhal büyük bir kıy. ber mahsulü Samsuna kadar ge. ren başlanacaktır. 
ed halıne geçmesine de hizmet tirip satmak mümkün değildir. 1stan' .. rnl .. naril müdUrıu.:: 
~O.ktir. Ardahandan Hopaya kadar kilo il" ye or'a olm!lara .. ,,.., ., 

ti 

Gedikli Erbaş 
nıektebinde 

dan Opa - Borçka yolu açılma- başma yol kirası (2) kuruştur. Jecek talebonin, ne şeklide ka. 
"~ lıa. •vveı nakliyat yalnız Arda. Oradan Samsuna veya !stanbula bul edileceğini ;ös• bir eet-
ı• ~ anc ve Artvin mıntakasına ve kadar ayrıca deniz yollarma (1) vel tanzim etmiştir. Bu cetvel< 
, 1 has ak pek mahdut eşyaya mün. kuruş navlun verilir. !şte böyle göre talebe mezun olduğu oku· 
11

1 
hirlrken şimdi bütün Kars mu- kilo başına (3) kuruş nakliye üc. ıun en y_k::-inde ·..,. nan bir 

Bu yıl mezun olan 50 talebeye 
dün diplomaları verildi 1

'11 b~ bu yoldan istifade etmeğe reti binmesi Ardahan arpaları • üstün der· ... -" okuln kar'~edile. 
ııi ~ haın_ış~ır. Fakat yolun fenalı- nm yerinde çürümesine sebep o. ceklerd· ·. ı ·-:cri&d- ba. 

'l1i u ıstifadeyi çok daraltıyor. luyor. Yol yapıldığı takdirde nak- zr tac· · · • yapı· 111.::ın sonra 
~rc~ar bu yolu Trabzon cihetine liye ücretleri derhal düşecek, bastırılarak diln bUti.ln okulla
krr~h ediyor. Burada kilo başına memleketin bu kıymetli hazinele- :-a tevzi edilmiştir. 
ti\· Para ooksan olarak kira ve- rinden hem halk, hem memleket mesc" etrafı~·· 1st:-.-''t· 
~or. istifade edecektir. :.1aarif MU(ilrü Bay Tevfik Kut 

v ~ detı. t~a - Şavşet istikametin • Ardahan ile Hopa arasında kendisile g<.>.:-Uşen bir rouharri. 
; t ı l<a hır yol yapıldığı takdirde mwıtazam bir yol bulunmaması. rinıize şun:c.ı· so~·ıon:~u :: 
ı~r'.;. ~arta Ve Ardah:.ı.ndan Hopaya ka. nın iktısadi hayat üzerindeki te. " - Şclır'miz<le ilk ,·c orta 

~·ı ~al 0 lan mesafe 40 kilometre kı. sirini ~nlama~ i~irı, bir ik.i misal talı! .1 ~ağı:a l.>ulunr.n ~ocukla. 
~ ~tacaktır. Bu yol Berta ve Şa\r. daha ~kredelım. ., ı·r:ı b ilA •.->:J-a okuls u z kalma . 

~·oı derelerini takip edeceği için B ugun Ardahan~a 1 .... yumur. maları için icabe,ıen b iitli n ted-
~-~~ı.uıa. r Yalnızçam yolunun deh- tayı 5 kuruşa verıyorlar. Hopa. al ·t • Ok ıı ıırın ıtot• ~1.1 • r.:: k t birler ınmıs n. u • 
tır Vırajlarından da kurtulacak. da ıse 1~ ~murta l:>d ~~ş ur. mul sekilde tc<lıisat yapmaları 
Uc · l'icaret esyasının nakliyat Bunun gıbı .Ardahan a pılıç ve · , lı . t 

retler· · · d.. tavuk 5 kuruştur. Hopada aynı 1 
t • - · ~füe c:ı 

0 

.uı· ~ekr ı bır derece daha uşe - . t kl t . k semtin en yak~ııindc bulunaı; o. 
ır. pilıç ve avu. arın anesı anca · . . . ~ug·· - alı b·ı · 1 • kula kabul c-tUlnı<'ler;nı tem n 

g\l "A Un Ardahanda yağın kilo . 2:J kuruşa na ı ır. Ik 
1 1 

lıu"' :- 55 kuruştur. !stanbulda ;>lemlekette yolsuzluk derdinin maksa<Jiyle do JıonW. i 
0

"' 

d·hYağ 75 kuruşa veriliyor. Ar. verdiği acı neticeleri gösteren ınczumınun hangi orta oı~.ı!
3 

" a.n 
1 

b" · ı hangi orta okul ıııezuımnun 
ı-:ıS t\

0
.,.. Yağları tstanbula ancak can ı ır mısa : . . . 

P !Qa:n. - Borçka yolunun yapıl - Nihayet Bcrta - Şavşet yolu- hnngi fü;e~·e knydcd~lec.c~ı'.~
1 

<>ltıd ı1 d ··hı·m bir ida tesblt eden bır c<'tnl br.zırl.ulı ..... 

I 
tııışt•r an sonra gelmeğe başla • nun aç masın a mu • · · .. O..~ • Ve. ondan sonra Karsta ri ve içtim.il fayda daha vardır. Talebe kayd• bu cetvelo ~oı·e 
ı:la an ınıktarı kısa bir zaman. Bu da bugiln ancak alıa geçıl _ yapılacaktır. Ceh:clleı· oknllıırn 
h; ~'lınıştır. Evvelce hayvan sa- meğe müsait bir dağ yolundan tebliğ edilmi>tir. Jlor tnlcbculn 
bi~ erinin elinde yağ y:ıpmak için başka vilayet merkezi Artvine buna. göre semtindeki oku1n 
lar ~e5k ınakine bile yoktu. Ya.ğ . , irtibatı. o.lmıyan Şavşet kazası mi.h·acaat ctııtc!'ii ,.c bunun ha
in~.. tan bul pazarına göndcrıl - ı merkezının de yolsuzluktan kur. ricindcki okula. bcylmde yere 
lar ge haşladıktan sonra bir çok- tulmasıdır. Motörlü vasıtalarla ba;;nırmııması Htzımdıı·.,, 
lat-1 Yayık makinesi almıştır. Yağ bir taraftan Artvine ve Ho~ya, tstanbulda orta okulu bitiren 

Gedikli Erbaş mc7..:tebiııde a nıczım o1aıı ta1ebc1cr id. 
maıı şenliğinde ve mcrasi mesnasrnda 

"ıağ'Yayık ınakinesi ile çıkarıl - diğer taraftan ArJahana ve Kar. ıerin gh·eceklcri liseler 
i\~.11: haşladıktall sonra piyasada sa bağlanmasıdır. ~~lnı~ bu fay. 6i hea luymeti de artmıştır. Şiın- da bu yolu açmak ~çın ~eap .eden Cumlmci>ol k" """"" Eytıp, Ci· Kasımpaşadaki Gedikli Erbaş l müteakiben mektep komutanı 
""' tııen her e\•de bir makine fedakarlıkları almaga kafı bır se- bolı ki' oda ok~lla'.'· mektebinden bu yıl mezun olan yarbay Osman Aksu mezun tale-iı ır I\I k" l d b t· lstanbul kız lı,esıııe: İ!>tanbııl ~lu· d.. b .... k . l bel a· l la 

1 tevzı· etm·a ''>etı · a ınesi olmıyan ar a ep ır. ollim, Çapa, Sükymoniye, """'"''· talebelere un .uyu. ~eı:asım e ere ıp oma r:n ı,-
~•>t • koınşularından tedarik et. Asın> Us !leybd;,.1,., Kurnnpoşa, füıkıcköy kı> diplomaları tevzı edıJrnıştır. Me. tir. '-tın• •e yağlarını bu suretle çı_ oda okulhm rasimde Heybell Deniz Lisesi Mektebi bitiren gençler 50 ki. 

!{ aktadır. Tashih loönü K" t.i"''"" l'i''"'"''• no- müdürü kurmay albay Ruhi ile şidir. Birinei ve ikincilikle mezun 

\·e ·1 ~~ısıa. Arda ban arası emin t · ı nl ıl iki11< i il'rıı ıııl'ıınırluğıı- şikt:ış, neyoğlu kıı arla akullan bir çok davetliler hazır bulun • olan iki talebe Deniz lisesine a. 
J b s a a 1·11· 1 ı· . I' 1 

1
' d% •.. •r yolla Hopaya bağlan- mm 23 AH•"'"' '° ıacihli nü,Jmm"-· Konu 1 

'" """'" ,,,. '°'• "" muştur. Jınmışlardır. Bunlar böylelikle 
d .. un ın 1 -~ kt 1· k . o~ııı:ıııh naıık:ısına nit küdar, 2 ve 3 orta oktıllnn. . aıı em eketin zirıu no a- ı .ı ~·. ~ıı '; 

1 

. ·! 
11 

• dı l\lari Eren köy kız lisesine: J>end ik, Güz· Merasını saat 14 te bandonun zabit olmak hak1:mı kazanmış . 
}\. eıns:ııı:ı.· ı..· h . . l b olan ılanııı<.a ıcı ç Ulll l •• ' • •• - ı . A • b 1 d D" - t 1 bel d w d ·•ı"llh·t· ..ız ;..ıır azıne·:ı o an u . 

1 

•. . ı: 
1111

,,,,lirkl n bu isim tepe, Kadıkoy 2 kır. orl:ı okulları çaldıgı stıklal Marşıle aş amış, !ar ır. ıger a e er ogru an 
M ı ın tab·· . k. f JorJcl o ııı .• sı .ız ...,, k ı· . - 1 k.. 3 ~ecek . il servetleri ın ışa I 

1 
.. 

1 
. t' . Çamlıca · ız ısesınc: Kaı ı ·oy 

Akdenize gidecek 
vapurlar 

\ tır yırn ·s < ııı nı . ıı. k 1 'aıı tıı : 1"1esela Ardahan hay- T:ı~hih olunur. kıı orta o ·u u . . _ 
latea eı:nıeketi olduğu kadar pa.. İstanbul erkek ı ı sesı ne: C:ıAologlıı. 
ltıUba~te· arpa yetiştirmeğe de çok Kumkapı, Eyiip, Kasmıpnşn, Taksim, 

; l tır. Zayi Hnlıelinda erkek ortn okull:ırı 
atate Enınh·ct 4 ünrii şııhe clircktörlü· \•efn erkek lisesine: Zeyrek, Gelen· 

~tı C:i\7 s evvelce yalnız Adapa. ~iinılcn ·nlıııı~ olılııguııı iknıııl'l teıkc- bcvi. Fatih, K:ırngüınriik erkek orta 
~lltı. d" ~rına mahsus bir mahsul r~rnıi 7_n,.·i eıİiın. Yenisini :ılac:ığım- okull:ırı . . . . 
h e ılıra· k k ı ' ı•llan . ı. Son zamanlarda ya- ıl:ın cskhiniıı Jıiikınii yoktur. Pertcvniyal er ·ı· · ·~~sınc: enı· 
tltta.;yaıırai tetkikler şu hakikati Cafer oi/lıı Jli T;kbcr k:ıpı, Dnvuı p.ışn, BııkırkoY erkek ar-
' koy · (1\. t. 231) ın okulları Bazı ihtiyati tedlı : rlere tabi tutuldu 

doğruya donanmaya ge~cekler • 
dir. 

Mektebi birinci olarak bitiren 
939 numaralı Bülent Tarcan, i. 
kinci de 932 numaralı Cavit Kü
çükalbaş'tır. Talebelerden Orbar 
Elgün üçüncü ve Nazif Çok.su diı 
düncülükle çıkmışlardır. 

Mezun talebelere diplomala1 

verildikten sonra komutan yar 
bay Aksn gençlere öğütler vere 
bir nutuk söylemiş ve ezcünı 
demiştir ki: . 

" - Ordımım temeli olan gc 
ttik?L erba§lar ;§imdi doııaıımadc 
ni:mctc ba§lıyaooksınız. Asıl va. 
zi/crıiz budur. Bu vazifenizde iyi 
ahUi.klı, çalı§J.."tlıı ve yHrdıın nıen. 
faa tiııi biitihı meııfaatlerc ilstiin 
t ufırnl<ff daima '!}iıl.:sclirler .• , 

Komutan nutkunun sonunda 
Ebedi Şef Atatürkü minnetle an. 
mış ve Milli Şef !sın.et İnönü ile 
diğer büyüklerimize tazimlerini 
bildirmişlir. 

Nutuktan sonra talebeler da -
vellilerin önünde müzikli jimnas. 
tik hareketleri yapmışlar ve çok 
alkışlanmtşlardır. Bunlar da. bit. 
tikten sonra davetliler büfede i. 
zaz edilmişler ve merasime ni • 
hayct verilmi~tir. 

Mektebi bitiren ve gedikli er. 
baş olarak donanmaya ge~en genç 
ler şunlardır: 

712 !ı'nruk Tuncer, 730 Meh-
met Çeltikçi, 805 Ali Otkan, 812 
Lıitfullah Giineş, 902 Alaettin 
Aruzlar, 90:> Hicabi Ünverdi, 907 
CeHil Altuğ, 910 Mehmet Aydın, 
ll11 Sadettin Yüzgüç, 912 Ali Kı
lıç, 914 Necati Alp, 916 Nihat 
Arda, D17 Necdet Dönmez, 918 
Fethi Solmaz, 921 Hasan Yöş, 
926 1\Iehmet Sıdar, 928 M1.ıstafa 
Soyalp, 930 Fikret Denizli, 931 
Nihat ErşengUI, 938 Mehmet U. 
Iudağ, 945 Sedat Altıata, 948 
Mustafa özenç, 949 Zeki Dinçer, 
950 Cemal öztürker, 953 Zeki 
Güler. 954: Kemal Aksoy, 95€ 
Şükrü Az.aklı, 957 Behzat Şer 
ınct, 958 Eşref Yılmazer, 962 Rı !:ı ----...::_muştur: Patatesın en Knbal:ış erkek lisesine: G:ı:r.i Os· 

-.:~ • :.._-... ---:~ ınaııpns,:ı, Eıııirı<fın, Ht•yko7., Bl•yuğl: 
~~ .9:••••n••• ::;;ıı;; ,,.. · :.:m;~;; ·-····-·· erkek orta o": : :Jlnrı Devlet denizyolları idaresine ·itmiştir. H:.ıytl:ırp:ı~a c:·kck lisesine: Üsk~- di.in bir emir gelmis, sefer hn - Bilhassa Akdnizde sefer ede 

tlar 1 >C :3, KaılıkiiY J n• :ı. l'ı· ntl ı' . : erke!· ortn okulları lstaıılıı:lcl:ı n:.· lınde bulunan gemılerde hazr cek vapurlarda geceleri rşıklar 

za. Çağlayan, 963 Şükrü Hastürl 
tl(H Ekrem İnan, 966 Rıfkı De . 
nizc~n, 968 Nazif Çoksu, 970 Ke 

• 
tJ4' 

rııekı'cplcd v:.ircnlerin girecekleri a.tiyati tedbirler alınması bildi- naskelenecektir. 

ISTANBl'LDA tr.K "F"TFP' •· Bu hattaki gt•miler, geceleri 

a 
BlTlREKLERI~ GlRECEKLF.Rt oğlu. Sullnıınhnıel 2, Alı·ııııl.ıı· 44, F fazla -~ık yakmryaccı.klar ve sa-a , . • ORTA OKUl.J •• <R minönü '8. ' ' ""'' 3. lll. DonılP" !on ve kamarnlardaki ışıkların 

Ş, Dış Nezle Grıp Romatızma, Cağaloğhı e:" ek orl:ı c.hıll'na: C:a· şa ~.5' Sama~~:ı 29 dışan sızmaması icin de pence ı..,. 7 ' ' - 1 ·ı 1 Sullannhmct 2 Alt'mclar Su!cymnrı·~· ~ kır. ort... oktılun:ı: 1 . . .. t•·1 k· t. B l .. •tç \' ... l. ga og u , • • ' B • 4') ... • 7 8 re er ıyıce or u ec ır. u, ıu-
• a Jİ k d h } k 

44 
E • .. n- 48 l'~nzıt a, Cl, 10, -· Sulc)'m:ınıVI' , , I ' ırıklık VE! bütün a g"' rılarınızı er a eser '. mıno u le 1 • n Zcl rck erkek orJa o'.uloına: Siilı·, - ı tün devletlerin gemilerir.dc her Kumkapı c-kek orta o u una . .ne- . "h . 1 k ld .., . . icabı d .. d 3 k lınabilir. -· ,.,,., 5, 12, Kadıcı• 3, 61 rrnn;,e ;, 8, n,,.,., r.. ın ı hma e -acı'.~ <gı ıhtıyati ted 

n a gun e aşe a lstanhul ı; . o7ta o1'ulun:ı: Cağal· (l)cı-aıııı G ıncıda) bırlcrden bırıdir. 

mal Özelmen, 972 Bekir Sami De 
ın irc1, 973 Orhan Ergün, 974 Kc 
nan Niş, 975 Mehmet Güner, 97 
~ail Altay, 977 Necati GüYen 
979 Hüsamettin Kiper, 980 Bt· 
hanettin Akalın, 981 Hakkı Si 
livri, 9 2 Şükrü Canhan. rıs:1 I' 
fat Altıntak, 985 Arif Tin, 9S 
Bahri Kelpctin. 
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3 -- V AKIT 1 EYLUL 1939 ,..- ~ 
7 Numaralı Hücumbotunun Maceraları 

Denizler için harp 
- 27 - Bisiklet 

Dünya tampiyonluğu 
müsabakalan 

t>ı! hıinılorl gellşı ~U2tı! olnrak fabrikasının sahibi olmuşlardı. 
.oyl.'ycccı~im, ilk ola:-uk nğzımıı Fortas dn Grönobldc ticaret mu_ 
hangi isim gelirse .. Heın mUste messilliği yııparak bayatını ka 
ı·ilı olun, diğerleri de yarın, yn. znnıyordu. 1',ortas DemonJo kar~ . ~ilano~ yapıl~kta olan 
hut öbUrgUn yine böyle bir va. deşlerln kumaş fabrikasının da b sıklet dunya şampıyonasının 
·ıfeye gitmek frrsntrm bulacak.., ınUmesslll idi. Fakat işte harp, 100 kilometrelik yanşmda, şanı 
•ardır bUtU 1 t' 1 piyon Metze. Holandalı Vals, 

. n C ıma nizamları bozan B l "kal M l hal 
Ye nıUlA.zlm Jak :t'ortns der. bu menhus Afet rlmdi bu lkt e çı5 ı eu e~ans ve b: 

har hnyattn kalnnlnrdnn on Jltl knrdeşl kendi mUst~hdcmlcrJnln ya.~ dcv
1
et a1 rasınt çetin ır 

k. i 1 1 ı 1 r. h muca e e o muş ur. 
·ış n n smın sııymnbn nıır_ emrlno veriyordu. :Pakat ikisi •• . .. 
ıandr. BUtUn nererler heyecan_ de Fortası askeri şefleri lıerkes Bu musabakacla, e!kı dun -
tan titreşiyorlardı. tarafından sevilen bir z~blt ola. yt. şampiyonu ünvanrm muha 

Hepsi de kendi isn.l ı. 1 .. ) rnk görUyorlıır, Fortas do. on_ fa~. edebileceği intibamı ver-

"lla k için sabırsızlanıyordu. larla sulh zamanında. olduğu gl. mıştı. . . 
Esrarengiz bataryayı keşif H bi harp zamanında da mUkem- Ancak, bıdayette Sevet ıle 

ahrlp etme!.. Oh bu ne mu. mel bir asker oldulclarını görü_ yarı§ın sonlarında da Meule-
kcmmcl bir iş olP.caktı. No bU- yordu. r.ıans ile giriştiği mücadelede· 

T bit b d bitkin bir hale gelmiş ve yarı-
yill{ zafer.. a un ıı geri.re Etrafındaki on iki kişiyi göz_ b.t . t k 1 b .. 
iönmemek de vnrdr. Fakat ne den geçirdikten sonra MUUızım tş~." ı k~esl ı~ekond. ~r. a a .u-
Jlur. Sonra bUtun neferler: l!r. ra ·ıp erı ·en ısını geçmış. 

Fortas: l d" 

Bu haftaki müsabaka lara girecek 
mınfakd lar şeh ri mize geldiler 

RADVO 
1cuma939 

12.30 Progrom. 12.35 Türk rniziği 
(P.) 13 .Memleket saat ayarı, ajıın; 
ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 1 

Müzik (Karışık progrom _ Pl.)· 
19 Program. 19.05 Müzik (D:ıns 

müziği - Pi.) 19.30 Türk müıIJi: 
(Fn~ıı heyeti • Hicaz fnslı). Oku>"l11

1 Tahsin Korııkuş Calıınlor: }Jnkk 
Derman, Eşref Kndri, Hn an Gii'• 
Hnmdi Tokay, Dssri ürıer: 1 - sı; 

Kar§ılaımalar Şeref Stadı havuzunda yapılacak Um bey - llicaz peşrevi. 2 - cc~ııı 
. . .. . • . nııılunurun sr.bcptir. 3 - Pek çart· 

Beden terbıyesı umum mu. edılen otellere yerleşmışlerdır. sizim. 4 - cc,·ri hicrin artırır ıtt· 
dürlüğü su sporları federasyo - Müsabakalar. cumartesi ve >·adımı. 5 - Yüceldikçe :rrıccld · 
nu tarafından tertip edilen ve pazar günleri yapılacaktır. Cu. 6 - Kemon takı.imi • Hnkkı Dcrrıı•:ı 
iclaresi lstanbul su sporları a- martesi saat 14 te Şeref stadın 7 

- 1.''ir~ntin °1.d~ lıütnn. 8 - ,_~,r 
· I .. b k l T·· k" f d .. I tas,·lrı hıkı'lyet ıçın. 9 - Dan• 1 1~m ıgma ıra 1 an ur ıye ut a yuzme er olacak, pazar sa- yerde senin. 10 _Ateşi suzonı rirk' 
fol, atlama ve sutopu şampiyon bahı saat 11 de de atlama mü. 20.15 konuşma. 20.30 Memleket d

lnğu müsabakalarm<t on mın- <Jabakaları Bebekte Calatasaray nı ayarı, :ıjans ,.e meteoroloji hıılıtr: 
taka iştirak etmektedir. k!übünün denizcilik şubesinde lerl, 20.50 TGrk müziği, Oku~anl•~: 

Mersin, lzm ir, Trabzon, An- yapılacak ve öğleden sonra a Radife :\eydik, Melek TokEtöı. çaı~e· 
"l f J t · ŞJ f d .. • l:ır: Vecihe Derya!, Eşref Kadri, 4 

kara, Ordu, Balıkesir, Kocaeli, l e yıne ere sta ı yuz mal Nı~·azl Seyhun: 1 -Bal·aıi pt · h d .. . ~I 
Seyhan, Jiatay mmtaknlarının -ne avuzun a yuzme ve suto- re,·i, 2 - Solı\haıtın Pmor - BJ) _,, 
~porcuları tamamen şehrimize 'JU miisabakalarına devam edi. şarkı (Artık yetişir çekti~iınL S 1 
gelmiJer ve kendilerine tahsis lecektir. Hoy:ıti şarkı ( Kolbim yine üıll~ 0 

• • . . v• 4 - Sadeli in Kal nnk - Bayati or: 'ı. · li'ortas llo beraber olduktan er ır. 
- Çantalnrmızı lıırakın .. On -------------------------- Aıanm bır te~ligı şnrkı ( Karşıclo kora :ronc:ı). 5 11 • 

Son maçta '/ası"ladı"sı· yenen . sak Vnran _ Evıç şarkı ,Son ııft ' ~ r ·den Tcrblıuaı lsla11buı Rulges · • . . i Sel 
ışl.:anlııim<lan: ğın matcmı). 6 - Kemal Nı)llZ 1~ 

i nrn geriye dönmemeğe imkA.n dakikaya kndnr gidiyoruz .. 
oktur., diye dUşilnUyorlardı. Dedi. 

Sonra bu cesur deliknnhl:ır 

\ .. ışayacakları maceraya, yarıD 
nhlp olncakları hatıralorn da 
kıymet veriyorlar. Kendi tsiml • 
rinln söylenmesini bekliyorlal'_ 
dı. Dunun tein MilHl.zlm Fortas: 

Esrarengiz l>ataryanm keşif B o r a s l - Tli-kiyc ylizme ı.>I. ııclliklcri hıyt - ~cnıençc . taksimi. 7 -\.gtıııl 
ve tahribi faydalı olduğu kadnr ı ve 3 ı;yHil ':umıırtesi ve Pnar gun· h~tlln 1 ınar - Hıl"az ş:ırkı ('l':ıllOI. 
şnnir, şerefli Lir hareket de oln. hırl y:ıpıloc"k'ır. sulse de kızlar). 8 - Osman 1 ıttıı 

b 
• l ... 2 - Yüzme ve su lopu ınf sa baka Kürdıll hic:ızkür şarkı ( Gözül11 1~ caktı. Du hareket muhakkak ki Yunanistan ser est gÜ reş şampıyon ugu un- !arı Beşikto!'> ha\'UzundJ. Alloıma mü- gitmiyor hir dem hayali). !l - S9 r· 

şerefli olacaktı. ÇUnkU Alman vanını mu haf aza etti. sabakal:ırı Belıckıcki Gaİotasaray de: hattın. Pı~ar • Kürdili hicazklır t_,, 
hatlanna girmeğc mecbur o]n. <" 

1 
.. "k ?

9 
(H .) nlzcilik lokali önünde lcrn edilecek in. <Knlbımi oyoğınıı ııtsanı}. l l)C• 

... e anı , _ ususı - vam etti ve onun galihiyetile lir. · Rakını _ Kiirdıli hicoı:kllr şarkı '.:ıı-
cak on iki kişinin telefat verme_ C L d ·b· b'"f" d.. nihayetlendi. Bu suretle maçı .. d. h' ı:· · ) '>I so " 
den bu teşebbUsU başarmaları_ ı": oln os gı fı u unl ~?ya. 3 - Musnlıol.:olara Cuın~rıesl günü me ım ona ıç ınısın . M • Jl jl 

lazımım.. ca .anı an pro esyone gureş- kazanan Borasi Yunanistan s:ıot H te haşlnnac:ıktır. Pııznr gün nuşmn. 21.45 Ne"'ell plfıklor •. ·,ıı•· 
na imkl\.n yoktu. Faydah ola. ., t" t" Y . t da . .. h f kO o•ta111n ,.e ... ı·ı7.nl" n11··ı·aboknlarının- ~O: l\.füzik (Solistler). 22 Mü.zıJ;ltı• c 

"Kim gelecek?,. dediği nman: 

- Ben, ben, ben, gelirim, mU. 

Diye hep bir ağızdan bağır. . çı.er ye ış ıren unanıs an ~aı.-.pıyonu unvanını mu a aza • ., • ·' r , 
caktı. ÇUnkU, tnyyarelerin bır b l .... k vb t dı etmcktedı"r. saatleri Cumarte i günkü müsabaka ynsetıcumhur b:ındosu. Se · d~ 

mısıa~dı u spora myu rag e var r. - ı:ııte 
·· • · turlU bertaraf edemedikleri ve H .. b k d d.k d *** !arı miiteakip teshil edilerek illin e- Künçcr) 1 - Doniıetti - •ı,a ,, _,, 
Şimdi de dişlerini sıkmışlar, gizli hareketiyle esrarengiz Si- ~.r 1musahatt~nhm fte} l ·o u . S b .1 S l k dilcccklir. Rcsinıcnt,, oper:ı ından mnrŞ· "dtl-

"YCCa.n i~lnde isimlerinin süy_ su gun erce a a a a arca ev ergi münase eh e e ani - 1 - BU tün ilölge takımlarının Cu· \'ahlleufel - Neşeli '·aıs. 3 - Meni 11i. 
Jenmcsinl bekliyorlar. İsimleri fntmı almış olan bu batarya, ve! başlar nitekim so• üreşte. te bir çok spor organi7,asyonla. nınrıesi günü sa:ıt 13 te r.e~iktn' yüz· sohn "Ruy - Blas,, uvertür. 4 .- ; _,, 
okunnnlnr .:Se mağrur bir tavır Fransızlara çok bUyUk zararlar bu sporun mernklıları, günler- rı tertip edilmiştir. Bu entere- me hat"uzunda ll!>anslıırilc birlikle ginl "Ç:ınl:mn sesi., (.Ninn•>· \111• 

teylit ediyor ve umumi planda denberı" h.eyecanla beklemekte san karşılaşmaların tafsilatını bulunmalnrı lüzıımu ı~hliR olunur. Saint - Sa!'ııs - "DeJanirc,, operıııtr" 
ile Uç adım dışarıya çıkıyorlardı. 5 - Müsob.ıkı.lara iştirlık edecek dan fontczi. 23 Son ajans habc~,o . 

Btr mUddet sonra on iki delt sağ cenah ileri harckA.tını yap_ idiler. s:rasile vereceğim. bölgeler şunlardır: ziraat eshıım ve toh, .. ı;ıt, kcırıtl~iııt ı: 
ı,anh mUldzlmlerinin sağında 

nrkadaşlnrına l•arşı cephe nlmış 
'nzlyette bulunuyorlnrdı. Bun. 
Jnrm arasında evvelce terhis e_ 
cllldi:tten sonra teltrar sllCllı aL 
lınn sıhnr:n19 olnn iki ltnrda9, Pi. 

yer çavuş ile LUk DemonJo on_ 
bnşı cln bulunuyordu. 

PJyer ve LUk Dcmonjo knr. 
cteşlcr Millüzım Fortaaı Uc sc. 
nedenbe:·i tanıyorlardr. 

Dabnlnrının ölUmUnden son. 
ra Grfüıoll'dakl l>UyUk kuma~ 

mağn. memur olan sekseninci Miisabaka 27 ağustosta Se . Hilanet Sungur A-ıknrn, nalıkcslr, llatr.y, İçel. Is· nukut borsası (fiyat). 23.20: rırı~ 
taburun geçebileceği ycgdne yo. Iar.iğin İrc:ıkli stadyomunda bin t:ınln.ı, lıınlr, 'ocacli, Ordu, Seyhan (C:ızbantl • Pi.) 23.55 - 21 \il 

lu kullanılmaz blr hale soku. lerce kişi önünde Yunanistan Trabzon. prosram. 
d Davis kupası tenis 6 - Bu müsnbakalnra .";u Sporları 

;-or u. şampiyonu Boras ile Selanik bi l Fcdera .. yonu lor:ıfınılnn hıkem olo- 2 cumartesi 939 
MUH\zim Fortas ynnınıı. Uç rincisi Vasilavis arasında yapıl- maç arı r:ık intihap edil n nrkııdaşların isim· 

beş kişi nlnrak bu bntaryayı dı. Brookline, (A.A.) _ Av- ıeri oşa~ır:ı çıkarılını!/lm Gıımarte• J2.30 Prosroın. ı: ç.ıı· 
keşfe gitmeği tekHt etmiş, alay Çok heyecanlı geçen bu gü. rupa bölgesi Gdavis karşılaş- cıi 11ünü.:ııınt 13 ıe q~i\W}ş yüım lın· ği: (Okuyan: Mefharet S:ı~nıı ~rt1'· 
kumandanı dn genç ve fednkdr . h k ı·v· . k. • al f' 1 .. k y vuzuna teşrifleri rica "lunur. lanlor: Vecihe l>:ıryal, lleşsl re''" 

reşın a em ıgını es ı §8mpı- m arının ına ını azana n u- ııa,hakem: Ahmet Fetl{eri Aşeni. Ruşen Kam): 1 - Hüzzam peŞtsr~' 
mUidzımın bu teklifini takdirle yonlardan Vpyanos büyük bir goslavya, Chestmet Hilss Avs- Hakem: ceı~ı Göre~, ~lzn. Sileri, 2 - Musa Süreyyc - Hüıznnt ',... 
karşılayarak kabul etmişti. Ar. vukufla idare etti. trc:ı1yalılarla yaptığı ilk karşıla,.. Sıtkı Eryar, H~sa~rttı~ Gilrelı, Bch· (Sen sanki bah::ırın gü!UsUn>· <'·ırıt 
tık ileriye atılacaklar, esraren. Güreş baştan sona kadar mayı da ı _ 1 beraberlikle bi • znt Daydar, Alı nı:ı:a Suzernlp. Yesari Asım - Hilzzam şarkı 13~· 
gl:! bataryayı lteşfedeccklerdl. Sorasın hakimiyeti altında d e _ tinr.iştir. kolbim taşnr ağlar). 4 - Koıı~ııde • 

At 
' 

r simi • Vecihe Daryru. 5 - rk )-o-

( Arkası var) Puncec, Bromvichi 6/2, 8/6, yarış a 1 KıırclAar şnrkı (Girdi gönül ııŞ r~' 

Al B 1 ·k 0/6, 612 mağlup etmiştir. . :ıJ: ~ıı 

Ll·se ve ortaokullarda ka t manya• 9 ÇI a Brook1ine, 28 (A.A.) Tahsisat bulun":ma~ası ~ı~~~:j ~ü;ü;~~kle~e~n~nuş~0bıııı1~: 
YI ve atletı·zm Chestnut Hills de Avustralya yüzünden temdıt edılen 7 - Uşşak SDZ sem:ıisl. 14 r.ır:ıoı 

ile Yugoslavya tenisçileri ara- koşular yapılamıyor ket sooı nyarı, eJoııs ve mctco;, ~ 

k b 1 b 
11 b 

1 
huLerlcri. 24.10 l\lüz·'< (Dans ~ 1~ • 

a U Ugun aş •yor müsabakaları sında yapılan karşılaşmada A . Bir okuyucumuzu, mcktu- 1& - 15.30 Müzik <Sen odıı f1\ ~) 
~ vustralyalılar çiftler maçını ka bu üzerine yatığımıı: neşriyatı lbra:11111 Oı:sür ,.e Ateşböcelderı · . 

K f ıd (A A ) B 1 'k zanmıqlardır. · "b l 18 30 p s 3· Müzik (I' ..-
( B t f 5 · cid ) 1

0 
k" re e , • . - e çı a ~ nazarı ıtı ara a an sporcu va. . rosrnm. 1 .. a • ) 1 

aş ara' uı e b;~a ~~Y;3• :o:-1>.h.rnnrntko:t 25• Be· atletlerile A lmanya atletleri a- Bromich • Guist, Yugoslav lir.ıiz Lütfi Kırdar, çok sevini. çük orkestra. Şef: Necip Aşkı",cr' 
Gclenlll!\'İ erkek orta okulunn· Fa J ııac o.u ıs:ırı 34 d . . ... b la p K k 1 .... 6/2 6/3 l f k 14d vbe .. J. StroUS'i - flrıyat slzcneŞC $ 

fh 13 18 , 0 U k ' 1., 
5

, • - ı:mırsfın erkek orta okuluna: Sarı- rasın a cum1rtesı gunu a§ • l.ncec - u u 1ıvıçı , , en ve .• ev a.a e rag . t gore.n (\'als). 2 _ J. Breııcr _ ltal ·:ııı 
11 

t 
1 • • • .. J n apanı wı .. 1 .. bak t 6/3 wl" t . . b 11 h re K:ıragünııiik erkek orta okuluna: )er 14, Bu~ükdcre 30, J\ircçburnu rr.ış o an musa a.ar.l pazar mag up e mıştır. u mı ı sporumuzu ımayc ı • kıo;ı. 3 _ \"ilrrcd J\Jner. Sc dit 

Atik:ıli 19 Zincirlikuyu 20 Knraglim 30, Ycniköy 1'.-1, Emirgün ~8; Humcll· gilnü de öğleden so.ua devam çin iki hafta daha temdit edil- 4 - Prıını Docllo - Porlsin "'\ı' 
·· . ·ı· '· ' • · • hisarı '27 • • • Vı"yan d b l ·ı 1 b d b k l\ d 5 ı · d rın • ruk .. ı. S:ılınatomruk 17, 1'ctlııye . . . . edılırkcn, Almanyanın Belçıka a a eyne mı e mesine karar vermiş, iz e u so ·oörn a. - .ın cm:ı rt" 

IG, nııı:ıı r.:; Be> koz mıılı.~ııı l)rı.ı < ııı •·ıı . tı.. · • • • •• mu"" sabakalar h l B t" ıo Tü k o l"i ıtrı " ı '"' ıle •ımendıfer muvasal tl r..vadı"sı· sevı"nerek sütun arımı. oston. "· r m z " ' ,. lk k k t k 1 ·r nntlo uka,·ağı 42 numcliknvol'oı 41 -:s a annı rı ı en ·.ı;n er ·e · or a o u una: op. ' • H • k k . . . t'k foslı). 20 Memleket saot ara · rolO 
koııı 34, Aksııroy 45, Comatya 52, Ye. ~3cyk~z 40, Pa 5: ı ohçc :rn, Cıı'H1klu esmek karan arşısında Belçı Viyana, (A.A.) - Burada Z'l g::çırmış ı . . .. . Tem il. 20 • .ıo ı\jons ve mctt~ııl". 
dikııle 43, Horhor 56 17• hıınlıca 3fı kdılar hemen snhayı terkede. 1 h l.f l Gunlerdenberı uzerınde meş haberleri. 21 Türk müzi 11i: Ol.: 4 1 

Dunıtp:ışn erkek okuluna: Silivri. 
kap1 21, Merkezefendi 22, J<ocomus. 
tafapaŞa 28, Snınalyo 2!l, Haseki 24, 
D:İvutı>nş:ı 25, Çapa 31, Topkopı 32 

Çap:ı kız ortn okulunıı: Sllivrik:ıpı 
21, :\lerkczefeıuli 22, J\ocnmustııf:ıpn. 
ş:ı. 28, Aks:ır:ıy 45, Haseki 24, Ç:ıpa 
31: Topkapı 32, 34 

1\ ııııı k · yi.pı an mu te ı ent~rnasyona f l ' I!' JI°' onc 11. lıses.inc: Anndolııkn· ı · t k l gul olunan ~ki ha ta ı.c yarış lor: l\lüzrncn Scnor, Sadi e-t;' 
\•ni 4'' !' ı·ı ıı 41 , 11 re.. ıs asyona ·oc;muş ar ve karşılaşmalarda Alman lt ı ,,. . 

•. gı -· ıuıııc 1 .n,·nfıı , nrıycr , l k l · h .. k · e op u -:>ıogramınm tatbikine bugün Ç:ılanlar: Vecihe Daryol. R.cşıı t•rr 
Büyiikdcre :'O, l\ireçhuı· ıu 3fı, Yeni- mem e et erme are ·et etmış • ekibi Macarları 12 - 4 mağ. P • 1' 
köy 33, J\nnlıcr 3G, ı:ınır .. iın 28, Ann· lerdir. r.nalet:ef imkan bulunamamak Ruşen Knm: 1 - llfiscynı flil§f 

lup etmiştir. tad (.\ndon). 2 - Herık Fersan • 0 ,, dolulıis:ırı 3i, Kanrlilli ?2, Çengel· ır. . . ııo~n ~ı 
köy 38 •Karşılaşmaların son gün\i ha Buna da sehr.p uzatılan ya • nı şarkı (Kimin. m~cburu ıastl 

Ad d k f .f l · h dl . . .. nısın). 3 - Rerık I·ersan • 1 4"' 
Üskfülnr l inci erkek orta okulu· ana a pa m U ı at etızme ta sis e imiştir. n~lar ı-ın butçeden ayrılacak şnrkı (Sabnh güneş doğ:ırkcıı>(·'fıl 

nıı: lhsnniye Hl. Paşakapı 1 20, Ar:ız· 1500 metre ko~usunun fina naranın bulunamamaı:ıdır. Suphl Ziya _ l\luhoncr şarkı ..,ı· 
m:ı 2), J{ızlıırıığ:ısı 880 • t Y d ıtı:I r· 

Bnkırkliy erkek orta okuluna: n:ı. Üskiıd:ır 2 ııcl kız ortıı okıılunn: zer ıya 1 lini 3 dakika 57,2 saniye ile Halkımızın bu milli spora yüre~im her ne zaman yo 
1 ~ı · 

kırk8y ı. 2, 4, Yeşilkoy 4, Knzlıçeş_ JI:ırmanlık 17, 1hsnniye 10, Pnşaka· ?· •tgarth Dessecker kazanmış- karşı olan sevgisini gözönünde sen). 5 - Sadettin Ka)·n~dİİrO' 
ınc 58, Yedikule 43, Somotya 52 Bu yıl her yıld ... n ... ·tarak t .. md"ıt etmef!v. r10lı.-an hayyer şarkı (Siirmeyl gliz ıst<' 

R 
• pısı 20, Ayazına 21, J\1zl:ıroğa ı 30 0-6 tır. .u ' · . ...,... ~ . 'k c:n•·rı • 

Eyüp Muhtelit orln okuluna: ıımı O 1 G 7.<'kl Arır Suzln•ı ....-"' ....ıı 

33, ı~··üp 36, Dcflcrd:ır 371 381 46 skiidar 3 iincü ınuhtclı orta oku· k d h • • İtalyan Ragoni 3 dakika vc:ılimİ7İn bu alaka~n.-ır .·:kran a dl- • il) 7 • _ 1• • unl ?'itc• .. w 
" hıno: Kısıklı 13, Altııniznıle ı.ı, Top· ÇO a a ıyı -8 4 . .1 .. ' . ·w· 3 d • d d k h d m seve · 'on "5s 

l~asımpnş:ı kır. orta okuluna: K:ı- taşı 15 Atlamotaşı 2., Sultaııtepc <>t Ada (H .) p J , sanıyc ı e 1kıncılıg1, a • . my e er en, er sen~ so~\~n a Sıızınıik şıırkı (S:ınn cont1ıırı • f'D'' 
sımpnşa 3, 4, 5, 6, 9, 101 Hnlıcıosıu Nakko~tepc 2:;, Scl:iı~;.,;z 48. lfancİil~ k ~a, . lı ususı b::-:. ~- kika 59,6 semiye ile de Macar ıozrrlanan memleket dahılınde rim ,·ar). 8 - t;dl Ahn1el • uıt1, 
ı, 2 li 32, Cengrlkiiy 2R. He,Jcrhcyi 27, lr:'u. zdırah~l:ı du ls5enbe .. utunkvı· ıHarsanyi üçüncülüğü kazan- ':i at yarışlarının talimatna· ılilı lıicazkôr şarkı (Ey n.n~lı ·~oı~•, 
Kn~ımpaşıı erkek ort:ı okuluna: ll'Jrhanirc 2!l, Kuzgıın,.uk 4:; ayet a ı ın e mı mer ez mıstrr. ,,esinin hu seneki tertibi esna. 9 - Refik F<"rson - Kürdılı ıtı ,ı.' 

Kasınw:ışa 3, 4, s, 6, !l, 10• llolıcııııt. ll:ıyılııı·ıın5ıı cı kek •ise .ine: Hor- kazasında, 23 bini Kilis , bini ı .~4 l OO t ba k smda alakadarların lstfl'lbul 5nrkı <Gözlerin ma\·i ınine>· ırt11 
J 1 '> J x me re yra yarışın ' ' • 1 ıı ik hi'ıdlst fi' 
u ' - maı.ılık _1 •• 1. . . . . Pazarcı·k· ve 6 hin. i s1ahiyede de- . • kosularına da - hir olmaz. Konuşma Dış PO 

1 a '>2 ıt• De .. or-ıu muhtelit orta okuluna: 1 ~ ~ 21 55 "'ec:cıı· pl·ıklor Tl - .At 
" o Kadıko) 1 lncı erkek ort:ı okulu· o!mak uzere 45 hın dekardır. A k d".. h. . n v ı - . ıııtrv l\leciıliyeköy 4G, Şişli 43, flruzaA•i n:ı: Ccviılik 7, l\fori:ı 8, 41' K11:ıltop· .. . Schmitt, Koester, Mül1er ve sa.-. n ara ve ıger şe. 1~- lık posla kulusu mcncbi d .,3 Si 

J2, 31, Tophane 37, Adnp:ız:ırı 11 rıık 6, 49, Glizlepe 5, füenköy 4, 38, Hasılat bu sene fevkalade ı- Meueden mi.irekkcp Alman f'ki lcrımız kadar yer vennelennı 22.30 Müzik (9ans müıi~i>· -t t'" 
Tok~lın erkek orta okuhınn: ne)'. lçC'renki;y 16, McrdiYcnkliy 18, Bo!'>· yidir. Bugüne kadar pamuk- b' 

41 
B • d b" . T... temenni ~deriz. njnns haberleri, ziraat, t~hııfTI 11: 1 ır 

oi:lu 2!1, 4:>, Fındıklı 13 tancı 1 lar Üzerinde hiçbir hastalık 41, 1 ' . ~adnıy~k.e ·1·~~ınc4ı 2ıg6ı, "iliıt, knmgiyo - nukut bor~ • pi 
lnönıl kız lisesine: Bc~·oğlu 29, 45, Kodıköv 2 inci kız orl:ı okuluna· .. ··ı . . .c., sanıye e ı ıncı ıgı, ' Japonyad a yüzme ~at). 23.20 Müzik (Caıbsrı 

Fındıklı 13 Cevizlik i. Moılıı 8. 41 • .\eıbııılrm ıo: goru memıştır. saniyede Macarlar üçüncülüğü .• b k l 23.55. 24 Yarınki progrn~ 
füşont:ı51 kız orta okuluna: Mcci. ı\ızılloprıık 6, 49 Vilayetimiz klevland cinsi almrşlardrr. ( 42, l de ltalyanlar m usa a a arı ~K 

rliyeköy .ın, Slşli 43, 44 • Feriköy 17 Kuclıköy 3 iinf'ii -'lııhtellı orta oku· pamuk mmtnkası ilan edildiğin ik:nciliği.) Tokyo, (A.A.) _Japonya. müddette bu güne kad3!f.<t-
:-;;ış:ınt::ışı 15, &2. l\lo~ka 22 ı A ı ı 3 ıo ,. ı ı r.· • d b · · · k -1 •· tına: cı >nr cm . , c c etıırmenı en u cınsın gayrı pamu 4 .400 b ak ~ k l l . b" l k tt · "lmeı .. Nişant::ışı c:kek ortn okulun::ı: Sişl ı 1., Toliııılıııııc S'l k" . d x metre ayr yarıim nın e n mü emme yüzücü en- mem e e e en§ı . 1 dl' 

ı: -2 1\1 • -· ' • • e ımı memnu ur · · 44, Ferlköy 17, Nişanını la, J • aç- Göz'•pc kız ortıı nkııhı ııı: flost 11• • df.. da Vıcland, Rınck. Ro~s ve n:. iştirak ettiği vüzme müsa. Kojima, 100 metreY1 .·,tilr 
ka 22 rı ı, Eren'~ö·· 4, 38, tcerenlöy 16, Kiliste bir kısım çiftçiler He1mdcn miirekkeo Alman e - 1Jakalannda 3x100 metııe yüz- kika 7.8 aniyede yiiztt\ıı ıı' 

ne~ikı:ı, kız ortıı ot,ıılıınn · Birincı · "rılıvcnkih· 1 r ' ··~1t·re !\ klevlnnd yerine açık koza i:ınc kibi, iiç dakika 1 5,8 saniyede r •. edc yeni bir dünya rekoru Şigeo, 100 metre f'r-he.~}'f11c1' 
y.aı, Yılıtıır 50. fü!'>ikıııs Hı, 20• Orta . ., l't'ı~rlil, ~~uht ·il~ orta 0 ' ulı : p:..mucru ve sarıbark ek tiklerin birinciliği, 3 dakika 1 7 .2 sani. ·~:-·- e'!Hr-=sti... meyi, 5 7.4 sanivedc, d 1 

1 
M\y ~l. :tıı , ..hnR\Uthii\ ~:ı. Ilelıck 2G nılık l, 1 r ı ıl mcrk •. Moltı•pr d 34 k. . . (ZO) d k d .k. 'l·v· l 3 ~ ı k.k 17 A G k p •• A . k H ro 8 ı.-numclihısıırı 2; •, 2 ışıye ~ıt e ar - ye e ı mcı ıgı, oa ı ft . ~ ere Kopma raı R"ere vat sampiyonu amu d ~ı~ 

l.:ıdamııınp:ı~• nrt:ı rfkııluna. Bı ncyhcll:ı{fn MuhleJil orıa okulıınn · ]ık mezruat 2903 numaralı ka saniyede üçi.incüliiğii almr~lar- ı Hamuro bu -:nesafeyi 3 dakika Tetre kurba~a1amayı 1 
t' 

ı ,.,.i \"ntı. Yıldız 5n, nr~ikınc; 1!1, ~o. fül\ ılrnda ~e lic,·hclinfla nuna tevfikan imha edi1miştir. dır. 16,8 saniyede yüzmüştür. Bu : 1,6 saniyede bitirnıi._tiı· 

\• 



1- VAKiT 1 EYLUL 1939 "'------------
Aıın an davasının Ingiliz donanma~ı ' Adliyede tayin 

esası 

~ {buw .... ra/ılincideı seferber edı.Jdı· ~ ve . nakiller 
~:.ıag:;a~ ~:t,1;. · (80f tarafı 3'üncüdc) lavinliğine; Saray hakimi Musta. 

~~~Jetlerin müferek ga. "Grda maddelerinin tevzi plan- ~m~ hilku~e~..ı h_aoerdar e:- mahıy~tte bulun.malıdır.. • sa azalığına; Menemen Mkimi ne, Muş sorgu bakımı Murşıt 
~~Ya g:ıranti verildi. An. 7Baştaratı l ıncidtJ /tavassutta ?ulu~~k ?iyetinden; bilı ~ir gerginliğe sokmıyacak kimi Mehmet Ali Kavadar, Bur. fa ?zpolat, Gered.: .ce~ ~aki~li~ı 

... ~rı altmda yaıa b"I k Iannı tanzin:e memur olan daire DU§tir. Biribırinı takıp eden ha., Bu ınkişafm sebeplerı, evvela Şemsettin Batta loğlu, Ankara a. tlte~, 1?enizli azalığına; Siirt sulh 
:41 Lu kü...:~•-·· ,., yka 

1
1 ece halihazrrda mutadın hili!ına gıda diseler ve umumi Avrupa gergin. Versay muahedesinin vticude ge. ğır ceza azalığına; Ankara sulh hik~ı Hakkı Tüzüner, Samsun 

•• lft..__
1 

~uuuU§ oı ovak liw. d 1 ıs"l · k · 1 t• diw. d · '· h d tl • ualıgma · Tarsus mlidd · • Lı....-~ - • tik!A. : maddeleri mübayaa edilmemesini gı o ay ı c mı.za erenm ça - ır gı evamı ımtrnnsız u u a. hakimlerinden Reşat Bayramoğ. . ' eıumumı • 
.. ~en ;:nası ve ıs alim halktan rica eder. Milbayaatta b~k olm~ı lüzu.~~ndan İngiltere n, saniyen ayrılan mm~alarda Ju, Ankara sulh hakimliğine; ts. sı _Tayy~ .:~·Hayrabolu müd. 
~ Li!e kar~y.~ya ~erket. normalin 'haricine çıkılmaması lıi- ~~kC1metı de Et..L••e etmemekte ekalliyetlerin tabi tutuldugu ta - tanbul azası Nuri UJgenalp, Bur. d~ıum~ılıgın~; P~hof müddei _ 
~ :a._, 1 gorulmedi. Daha ıdı. hnmmül edilmez rejimdir. Alman dur sulh hakimliğine; Muğla es. ıımumtsı İsmail Çagal, Merıemen 
l- -.J .,.;;_ J AJm d zımdır. Al h'"k• t ,.."'\ Ay • . 1 hukuk hıu.:-ı·w· G . "lll f'iilır.-.ı evv~ . an or u- İhti at erzak tedarik etmiı 0 • . ~an u uıı.ıe ı._ ... .., gustos htikumeti,. bu sebepten do ayı, ki azası Ahmet Vehbi Çıknk, .. . c:uuuuıgıne; :ı.zıantep 
~ ,.. e~ asken ışgıJ albna 

1 
n1a Y b erzakı utm aldıkbrr taı·ıblı cevabında, bır anlaşma • tekliflerini, devamı imkansız hu. Burdur ceza hakimliğine; Gök _ muddeıumuınt muavini Sabri Er

~ ~e~ya ve Slovakya deni. ;..ğ;~lar: iade etmeleri rica 0 • Y~ ~arm~k. husu~unda Polonya dutlara bir nihayet vermek, iki sun hildml Halil Akbqoğlu, Da. man, Kadirli hikimliğine; Mu . 
Lj_ ~ k.içük ülkeler ve bu ül-/ıunur Bu ilan ortalıkta yiyeceA ~ukumetının azrm~e karşı olan tarafa e17.elll ır.tmakale yollan day hukuk hAkim!iğine; Hayma. cur h~~~-Tevfik Gtiç, Re§adi • 
ı;"de Yaşayan küçük millet d 

1 
ğ ld w m4nasına alınma- .tlmatsızlığma ragmen, sulhUn temin etmek ve ekalliyetler hu. na müddeiumumisi Cemal Tü _ ye h~k~mlıgıne; Fı:.tsa milddeiu _ 

~· ~Yanm hayati haki. -,~ ~ 1 0 S ~gu bakkallardan ve· menfaati namına, İngiiiz tavas. kokunun garantisi ile ekalliyet. mer, temyiz malıkemesi rapor_ mu~ı~~ Sezai Arıkal, Andırın M. 
ij!l llaarl b.i ,. an 1 ır. a ece rmal ' , ., Jut ve teklifini kabule =nütema- ler meselesini n·ilmkiln olduğu törlüğilne• · kimhgıne; Pazarcık müddeiumu. 
~ ki b . .'~ .. teh ıke t~şkil ede- sair mağualardan ano !feıcı.· ıil olduğunu bildirmiştir. Bugün nisbette halledecek katı bir hal ' misi Azmi YurdE:.kul, Pazarcık 

tıı....· L • u un g3rantilere rağ. de mübayatta bulunu_ıma_ sına ır.a- :tü bütiln -raiti takdı"r eden Al. . bul k r·k . "bt" t. Ankara sulh hakimi Saim Bi - hakim muavinligwine ·, Bahre mu""d 
._~ uu _ 11 1., • ldiğ in -s- çaresı ma ı rme ı ına e salman temy· hk . :. 
..q_ 'şg111ıere ıüzum görül. ni olmak lazım ge 1 m aıına 1 man hUkftmeti, nctasmda, bir fe. tirm.iştir. .. : v.. ız ma emesı ~a. · deiumumf muavini Saim ~Ute -

' alınmamalıciır.,, &ket tehlikesinin önilne v-ilmek Alman hükUn ti 1918 denbe.. portörlilgune; Ankara sulh bakı. kin, Kangal hakimliği:ıe·, Şarkış. 
· 1 °-~ . 18 

' • mi Cevdet Nuhrad, tem•"• mah. 
\"' • ~ya Arnavutluğu İf alyada . '.steniyorsa, çabuk ve teehhürsüz rı yapılan maddi ve ekonomık kemes· r rt .. r·ğiln "Aıık la mtiddeiumumisi Ziya Davut _ 
~ etti. (J Amavu~uğu ki bü :ıareket edilmesi icap eylediğini zararla_rm hesap edilmesinin ve sulh h~ld~ A::ıbarthğur ~ oğlu, Alucra ha:iimliğine; Çıt _ 
~ lntdenlerini, bütün tabii ltalyada Askeri tedbirler .ebarüz ettirmeği de lüzumlu bul. tamamılc tazının olunmasının el- taly ual ğm Antal ' dır sulh hAkimi Nusret Tafdalı, 
~ tlerini b .. t.. .. ükJ 

1 
] .nuştur. Bu sebeple, Alman bil • ?.em bulunduğuna kanidir. Bu hlk~ 1 K ; 1 Şea; fa.a ceza Antalya sulh hakimliğine; Se • 

l.L lt.ıy~ ~l;;.n ~r ti İ-1 Roma, 31 (Hkus~si)db-:-I ta· lcQmeti, 30 Ağustos 1939 akşamı. mecburiyet, bittabi her iki tara. hi.k~mrw· a r H k~e~ ıyamildd ~ rik milddeiumumbıi Sait Akpı • 
. ~ i..: e vennıf. • • yada mühim 88 en te ır er a· na kadar yalnız muza·· kere ı"pı·n f d ·1 bul ktad ım ıgme; e ım an m eı - nar, "i"""'"'baı:h hd.kim muavı·n -,_t 'r•ll tabli tekilde bir ha • 1 w , ~ a a pmı unma ır. umu ·s· Hıfzı ş· vl Ağ ~ ~ D' 

ıL llhag, h ,. im' • J al mmıştır. 1egfl fakat a.ym zamanda varıla- Bu müşahedelerden 5u netice. n gır!111 1 Ud~~anog·~'w. - Uğine; 
"~'" a.~e ge lfti. t ya Musolini, halyan ordusunu cak anlaşmayı ir..~zaya da .salahi. ıer çıkarılmalıdır: So a c.~dzad t:ı eı~r:ıuHmı 1?1

Kne; Mucur sorgu hakimi Şevki 
~ te.•· u~lug~ hu der~~eler· iki grupa ayırmqtır. v yettar olmak gartiyle, Polonya ı - Danzig derhal Almanya. al m~dmu eıumumısııt . a~ıv. u. Yurtsever, Aksaray müddciumu. 
\ ~·lnlıyetini klfi gorme- Buir.cı grup kumandanhgma hükumetinin bir delegesini ka • ya ilhak edilecektir. ~ apazal~· 5~ hökımlıgıne; miliğine; Pasinler mliddeiumumi. 
~lal llrlyanm muvafakati ile ve!:aht Prens de Piemonte ta. bule amade olduğunu beyan et. 2 _ Koridorur. Almllllı.Yaya sulh =·1 r!. taçD,d Yozgat si Saffet Tilziln, onuncu derece 
"1.ı'':ııleke~i fiilen askeri iı. yı::ı d :ır··~Lir. Kendisi~e ~ua. miştir. dönmesi takdiriı:.de Almanya hAk• . R~mtı~~e; N~y:y ~:za Erzincan milddeiunıumi muavin. 
~ b~a. aldı. Arnavutluk bir \'İn olarak general Marinetö ve Alman hUkQmeti, Polonya de. Koridorun arretti~i im.kanlar nis ~ 1~w1. a .

1 ıç, ıg .e : liğine terfian; o yer müddeiumu. 
ıf'l- ~ h UY'iiycrek ltalyanm ha- Grossi veı;imiıtir. legesinin Berline gelmesine in • betinde Polonya ile bir a:ıali mü. kımlıgıne; Derık w haklını Velı mt muavini Hilmi firıv,,.,l,":'il, An.. 
-:: ~ Qak'arrn

1 
elind';ll alacağı ikinci gru;> kumandanlığına tizaren, anlaenıa teklifinin eaas-. badelesi yapmaya hazırdır. ~~ı.k,. ~rs h a~na; ~iazıt kara sulh hakim'.. ~ · . ~!lndıklı 

,,., ~u i!e midir ki bu tarzda m.aretal Graziani tayin olun. lannı İngiliz hükUınetine gön • 3 _ Polonyanm Danzig lima • 1~ 
1:~ h~~-~- W• ge, Emirdağıar .. • ı ceza hiklmi A~C:t: ..... ııı Onat, An-

del- ~e:e zaruret 'fÖrüldü? mut ve ona da mu--.vin olaı:ak Jerebileceğini de bildirmiştir. nından istediği hususi haklar AI- e s h"k" a. 
1~.t?e~ Ma kara. icra memur:uğuna; Uzun • 

ı,ııl. ~oka. '--'liz . I g<;neral Ambrose ve Bastico Polonya delegesinin muvasa • manyaya Gidina lima.nmda aynı ~za a ı:~- ;.::~ umAğnan, Ud. köprU müddeiumumisi Sahir Kur. 
~"" liı.~ .,a:;::m h unpi:'8~: ~- V"erilmiştir. , latı haberi yerine, Almanya hil- haklar temin edecek mütekabili - ~~a ceza .. : ıg lic ~ : tuluoğlu, temyiz raportörlüğüne; 
•'"' L"'lı Alnı aya~ a ıı- Bu, ltalyanm dilnyamn bu kfuneti, müzakereye girişmek ar. yet esası üzerinden münkere o. e~um~:ıh&k~·w· alın, azı- Zonguldak sulh hi.kimi Orhan 
ıeri• ~ llliU L'~~ya kenöndebakln baf. kan§ık ,. -:iyetin:Ie aldığı en zusuna cevap olarak, evveıı Po. Iunacaktır. • a.n ep su :gıne; Esen, Kahta hakimliğine; Feni. 
~:ıİ ~~\Uıeuekr:n hayat an mühim teubirlerden biridir. lonyanm seferber!iği haberini ve 4 - Bu araziden her türlü teh- ,.,.,.~~lya aza~:.u7-~n ~zer, ke hakimi İbrahim Akal, Balı. 
~ ~l' " abul etmiyor 9.1u? Harp mühimmatı komiıyo • yalnu 30 Ağusto8 1939 gece ya- like hissini berta::-af etmek için ....... ı; .. ulhu che:.~:mi ıArifm ı.gınöe;bilgeoz. kesir sulh h&kimliğine; Kırklar. 

\ı •• ~. 0 raa bu !-1-l!!- -··d bır" fa ı nsı tngilte-...... milzak el in a·d· k .J t · t.. gat s -.u z ' eli sulh hAkimi Tala· t Nras, Er-

~t f' . ~· ·- nu reisi isti etmİf, evaz~t .......... 811 er Da.nzig ve .ı ınyı. as eı-~ esısa.. temyiz mahkemesi ra...-x-ınan 
" ikır ve lıııJSıyle makul ,.eı"sı· Avagorsa tayı"n edilmıttir. bqlanmasma yardmı edeceği tan ve tahkima.t.taı:. iri ticaret lı. 1-....... -. ... menak ceza hlkimiiğlne; Manisa .10r? · . ne; Ankara ağır ceza azası Mir. ildd · -C' • 

k .. • 5 eylülden itibaren umumi nak hakkında umumi mahıyette bir manı mahJyetlni alacaktır. t y Art . hukuk hA. m eıumumı. mı;avıni Kahra • 
~"lb\llQ İngiliz imparatorlu • . iyat vasıtaları yüzde elli nisbe tngi.liz temlna~ al~tır. . . Plebisitin neticesine göre ... ya :mu~~ç,Adlly;'n Vekileti hu. man Koç, Afyon aza muavinli -
'1lltı Yaatl>a§mua bulunan Al tincie cmaltılmı~. . Bıu:at ~ngilız hukQmetının de Almanyaya ya Polonyaya duşc kuk işleri kalemi şefi İbrahim ğine; Bergama hakim muavini 
11.. ta"~ h . . u bil "1 ___ , --•--=-=- Almanya ile Polonya arasında k ı h la - _ ..ı_ - da Melahat Güran, Niğde r :ıı. mua. 
"" l,...~""l ayat halL:ı ıatemesı ınuJca .MUIMUI" ~CWW""ua ~ lh ıbMIW\fMı' ce 0

• an e yarımawuı~ ' Ytlceer, Bünyan hukuk h&kimli- • .t .. u~ıne; ) • ..._-cıar ta' "i ise Almanyanm , .J 1nmamaeı dolayıaıle Alman 64 ~ asİcerlıkten lecn"t edl'tecektir. .ııı.ı-· Gerede ceZh. hlJdmJ D--it •au.ue 
"'"llh • ı l . IAX. yapılması lehinde bulunmaama 2 Al h""k.. t" . &UM>f n4119 K&r1 hAJdm muavini Kemalet. 
~ aa.,__. bul an Lehista- yaya giden talyan tren en -.· . . - man u um~ ımn Alemdar, Adana sulh hAkimliği • . ~ r un dil . . göre, Alman hükO:neti tarafm • Polonya tarafından ekallıyetle- tin Turan, Balıkesir hakim mua. 
~ oınanyanm Yuaoılav- ve mıftir. dan beklenen Polonya delegesi 1 k ne; Boyabat hukuk hlklmi Ce • vinliğine; hl.kim namzedi Mela -
ı...'"'lllı •e ..l:.ıı. 'ın t1'". d Roma 31 (AA ) - Hari • . elm i :ı--1- 1 -· re yapılan muame eye artı mil Yılmuer Kastamonu ua ~ -.ser m e enn e , · · nın g emes mıu.cr.aere esasa. h ki "k" 1 . ld w dan • - hat Ayının, Sinop aza muavinll. 
ı.ı.~t 1.._, • • J • k _,__ ·ı·ye nazın kont Ciy .nonun ga bah · d k" "•·--- okta" a 1 §1 ayet erı 0 ugun lığına· Samsun azası Hulfı.si Er. w ha1.· ""1lf.!! &ICllCkı ııteme en o au.u - n sın e ı .l'U!luuJ n ı na.. p 1 h'"kA · d b ha • gine; dAlln namz.c.-dl Hafi7.e Bay. 

"it, t sı· olan (Telegrapho) diyor t ·ı· hükA- ti b.ldi ve o onya u umetı e u demir, Akhisar r.zalıgınay • lı{na. Berg 
Is 

ze e zarmm ngı ız YJ&Je ne ı • h" "k" 1 . b 1 d w • """' can, ama. hakim muavinli • 
ı._ · la le . k". .1 i artm rtadan kal ıste şı ·ayet erı u un ugunu azası Arif Kartin, Amasya. ua. ği hlk" n&IUedi Be 
L'1 \> hıa~an, bu . ~c;m8:°ya, 1 

1 
Acele edilmek §artile belki ~~ı:,sas~~~a berabe;, ~a~neyle~iğinden; iki taraf bu... lıfma; Ankara sulh hikiml Mu- n~~; Sama: aza muavin:m~; 

"t h~~lavya v~ d g~r m~liet- henüz herıey kaybedilmi! de- Almanya hariciye nazın, son ln. şıka~etlerı, . m~d.~ı v_e ,, man~vı aınmer. ~ktUrk,_ ~rklkaraağaç hakim namzedi Saime Bulak, .A. 
~lzı i!fe geldiklen zaman I Y"ldir. Toplar patlamadıgı ve giliz notaamm tevdii esnasında. ma~ı~ettekı butun ~ıkayetlenn lı!kimlığine; Eğirdır milddeiumu dapazan hAkiın muavinliğine; 
~ b\iiada.n küçük değil, ela. ~yyareler timal deı.izini bom. Polonya delegesinin gelmesi ihti. tetkıkıne memur edilecek enter misi Abdlllfettah Serim, Ödemiş hikiın na.ım.edi Semahat Ayının. 
~\ile bu insanlık kütlesi lbı. değil mesajlar tiliunak i~n mali nazarı dikkate alınarak mü- nasyonal ~ir tahki~a~ komisyo &fır. ceza m~d~e~umu~Uğine; Kırklarell aza muavinliğine; lıl
i'~•ii geHrir. Şu halde bu- , oştTğı müddetçe her feY ü~ıt e zakerelere esas olmak Uzere ha. nuna tevdı ec:lecektır. Manısa ceza ha~ı~ı .. ~lıl Altan, kim namzedi Hatice Liyoza. Ben. 
~·~ . Avrupa meselesi Fon /dilebilir. Fakat zaman geçıyor, zırlanan Alman tekliflerinin met. Alman~a ve Polonya, kaı:~ Van hukuk hikunlıgıne: ~U§ a. gisu, Manisa hakim muavinliği. 
~ enı_ıı d~d ği r;ibi s'.ld~cc in- artık tayyare veya te!graf me • nini İngiliz bUyük elçisine bil - ~~h ekall?'etlere yap~lan bu. zuı Kemal E~an, K~hır. a~ ne; hakim naımedi Satia ögel, 
ı~, ltnr>ara·or

1 
~ ya""·· ı· .. 531·ıarile isin önüne geçilemez. dirmiştir. Alman hükümeti, bu tun maddı ve ekonomık zarar lığına; Nusaybın hakımı Nıyazı Kütahya aza muavinliğine,· hl • 

.. ~ .. ugu uzı ..... • s · 1 · v• Erol Civril Mk" 1"'"" 
' :;14,,ı;!l h h~?·' Sdhu kurtarmak i"'Y'kanlan an vaziyette, sonra.dan dahi olsun ve zıyan an tamun etmegı ya. v • • ~e~ ım ıgıne; kim namzedi Zehra Bergüzar 
,~ 4' c:.u.ı '· aya! ...... ~~~ c:-ık saat meselesi Ju.l:ni al,nış. r;r Polonya delegesinin tayin e. hut yapılan iıtimlikleri durdur Kagızına.ı_ı ~ak.~mı Sıtkı Sava§, Ho3kal, İstanbul hikim muavin.. 
ı"i ı~ .... ı~..ılı:.ı "~~ ' ı tır. dilcceğini sanmıştı. Filhakika. ınayı veyahut suiistimaller. Erdek hi.kımlııne; liğine; hakim namzedi Edibe 
~ >'iUun Alı:~~~anın .ve M:rno 31 (A.A.) _ ltal. Polonya, kaçamak yolları ile ve den zarar görenlerin bu zarar. Yusufeli müddeiumumisi Şa. Değermen, Aydın aza muavinlifi. 
,~·in ~ Yf:mcla!n dJger mil· ...... • u tbuatı Polonya seferber esassız deklarasyonlarla işi uzaL larmı hakkaniyet üzerinden kir öncUI, Ankara sulh hakimli- ne; hakinı na.mudi Cemile Tilr
~ ,()Ju"> el layat haklanna m.ı- .. w.' .mn '· ci·ldi ve tehlikeli bir mağa çalışırken Alman hükume. tazmin eylemeği taahhüt e. ine; Ankara icra memuru Salih ker, İstanbul hakim muavinlifi. 

Cıı; b · c .na.lığuu tayin et- ıedgınb~n çold.... w ... u y· ·maktachr tinden· mtitemadıyen müzakereye derler Engin, Manisa müddeiumumi mu ne ta·" .. ve nakledilmi.§lerdir. 
t, • ı t ır o ugun • · w . . · ;, ..... 
~ r d" k" ~~~~~uW~rın~~~ ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a;:,;""&«'llnıA h ..... tampa ıyor ı: •Y im . te B ~ • lllıııııı.. 

Ilı~ ltl ..... ıd .arpte Al.ı"Danyaya Polonyalılar teşvik edildiği dng po 1 amasbı .~yüs. kneml ~z: . u ara. ,.- ' 
.. ~ . - l§aıJı ede::ı Atman .. Al 1- tntmin et a o onya u c çısuıın yap- 1 t • k 1 A 1 L ' • D • kt • • ı • • v • • d 'l:ı tine ~Üı • , m:ıdd~tçe. man _n -· - tığı bir teşebbüsten büyük elçi . s 1 a 1ses1 1 re o r u g u n en .· 
h "1'- .. '1llelmde Alm:ınla- :nıye ımkan yoktur. Polon,, a . dahi .. zak a.ı:.ı.· 
~ ._ !U'lh • b • · . Y. di . "k nın mu ereye s a.uıyettar 
~· • ~ i"e'e • ~• .. , ,\Lunmamall ya anlc-.tmabdır kı,. :en ıs~~ • kılınmadığı anlaşilnuıtır. 1 - İlk, orta ve lise kısımlanna yablJ veya yatıınz kız vt erkek talebe kaydına bqianm.ıfbr. 
~~ 'uih a T ı.r1iaer bu clefa ~lini kurtarması ıc:;ın ye~ane Bu vaziyette, Führer ve Al _ 2 - Bu yıl yeniden az talebe almacağmdan n:ektebe girmek lstiyenler biran evvel müra. 
~.'e~ in ~e:>heı"ne iLihak.

1
e- ~are olan el~em fedakarlıklara man hükumeti, iki gün boşubo _ caat etmelidirler . 

• ~~~ 
1 
iJtere ve Frama he ':atlanması ıcap e~er. şuna bir Po!onya delegesinin gel. 3 - Eski talebe eylfililn onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe ba§VU.l'a. 

~Jl)/:er v.e .=.:ap ed"nce bu ~yni 7,am"\nda Pol,..nyanm mesini beklediler. Bu şerait al _ rak kaydını yenilemelidir. Eski talebenin eyUUUn onundan sonra yapacakları müracaat ka-
~ ~ 'ile bırlı!<te hup e'me- 1ar.c hudutlarında Ruıyaya tında Alman hükfuneti, lngili:r bul edilmiyecekür. 
b~ ~ \'ernıiı!er<lir? Muhte. ·~rşı da silah ıakrrtıl:ın duy~ - hükumetine tevdi edilen şeklin- 4 - BUtUnleme ve engel smavlan eyl<Uiln birinde bqlıyacaktır. , ı 
"'tl. te l;:ı büyük cJ-iı: bu su- ' u"r. JVf;: .... "'k ...... hrvtıcıı zehır • de dilrüst ve kabili kabul oldu . 5 - lıteyenlere mektebin kayıt prtlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir: 

·· •~-.ıı z=hn:nde arama lenmemelidir. Bilakis bu ~ava• ~na kani bulun.iıı~ bu teklif • - Adns: Şehza.iebqı Pol!a karakolu arkalı. Telefon: 22534 ••••••ili 
~ A.hn:ın ve Jtaly3 n da-! nın tes.kin edi~esi gere~tır. . 1eri reddetmiş telakki eylemek • 
~~~Yeti C:ed:@ kadıar 1 Re31me Fascısta da ıoyle di. tedir. .. • . . 

adıiuu taac:lik de yor: Alrn~ hükumeti, B. Von Rıb. 
e r. Polonya seferberliği vahim bentrop'un büyük elçi B. Hender_ 

h. Asım US_ bir hadisedir. Çünkü_ ... Hitlerin son'a tevdi ettiği~ müzakere e-
1\l.19 - . Jr-giliz notasına verdıgı cevabm saslarmı balkm. ~:ulama arzet . 
'tl" Yada askerlrk akabinde vukubulmaktachr. mesı icap eyledıgı kanaatınde • 
'· Uddeti a tt 1 Ve Almanlann tamir götür- dir. 

\• "1aaıc0" r trl ıyor mez muk:ıbil tedbirler almasını Almanya ile Polonya arasında. 
> 0t~ilof a, 31 (A.A.) - Bugün . ola!Jilir. ki vaziyet öyle bir haddedir ki 
k ~ ta.It .tara.tından yüksek Sov l mucıp b herhangi yeni bir Mdise, karşı • 
\ııttıı di~ edilmiş ol&n askeri 1 Almanyan n ceva ' ırktı vazivet &!mi§ bulunan as • 
~~"t l>roJesi, piyad ta . Berlin 31 (A.A.) - D. N. B. keıi kuvvetlenn harekete geçme-
•~ .. ,.. e, yyarecı, ' · i · 1 bil kt" S Ih ,..~ .""'Uhatızı . . . . bildiri or: sın mucıp o a ece ır. u 
'l'Jııc lıi&nıe _zabı~ vekı?~~ 28 rğustos 1939 tarihli nota. yolu ile vanlacak herh~~i bir 
ti"t -~ ti DJ.iiddetinı bır smda İngiltere hiikUınetf, nizalı bal careei, ilk !JTSatta hadıı;ıeıe. 
\.,~iri hi akta.dl!'. Piyadelerin meseleler üzerinde Almanya ile rin tekrarına meydan vermı.~e-

1 ıtnet ınü<i etler· "ki se. lonvııt. arasında doğrudan doğ. cek ve şarki Avrupayı ve ~ıger 
· · ketleri bugilnküne muşa -

f_iN_HiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cınsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Ura kurU§ Lira kuruş Şekli saati 
Trlfil tahtası 30.000 Kg. •50 - 67 50 Pazarlık 14 
Kafes kapak tahtası 25.000 ,, 750 - 122 25 ,, 15 
Düz kapak taht8:8ı . 30.000 ,, _1050 - . 157 50 Açık art. 15,30 

1 - ldaremızin Ciball kutu fabrıkasmda bir sene zarfında birikeceği tahmin olun · 
miktarlan yukanda yazılı tahtalar hizalarında gCı>terilen usuller le satılacaktır an cıns ve 

II - Muhammen bedelleri, Muvakket teminatlan pazarlık saatleri hizala~ında ·· te il · tir. gos r mı§. 

III - Pazarlık 15-IX-939 cuma gilnil Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım s:ı. 
tış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Niimuneler her gün kutu fabrikasında. görülebilir. 
V - İsteklilerin % 15 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin olun" .. ve u:ıfl ... 

de yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (6800) ... n bWl 



. V .)J(tf 1 EYLUL 1939 

~--- .lP 
\ı.ııılarlı muşamlıalar, slorla 

perdeler \"C sair her türlü 

TEFRlŞAT 

l.crnıımatı, Deyoğlunda llAKEB 
ııı .ığ:ız:ılarını.la her ycr<len mii-

Şeker Hastallğı Olanlara Fazla Şişmanlıktan şikayet edenlere: 
Emniyetle 

kullanabi l eceğ i n i z 

Müstahzarları 

piyasaya çıktı. 
:ıit şartlar ve ucuz fiyatl:ırl:ı ~ 

s:ılılm:ıktadır. Bcy:ız eşya d:ıi. 

remizde h:ıscler, y:ıtak çarşaf. 

l :ı rı ve yiinlü yatak örtülcrinir; 
Cı:ıtl::ırı kıy:ıs kabul etmez dere_ 

ccdc ucuzcl,1r \ ' C rckııhcllcn 

iırirPrlrr . .................. 

Glüten MA· 
GLOTEH 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği . KANZUK 
KARNASI · KANZUK GLÜTEN ŞEHRtYESt - KANZUK GLÜTENGEVREC.t (Biscottes) - KANZUK 
P iRtNCt - KANZUK GLÜTEN FlYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 

K anzuk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

Dünyanın en 
mcşhıır 

HOHNER K •• 
u~ la za \kordconları lz. 

ınir Fuarında 
\!manya pnvi· 

yomıııdn 
Fazla şişmanllğa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şışmanhk yapmaz. 

7 ıırkiuc oc11el 
ajanı JORJ 

Umumi depo: DNGILIZ KANZ UK ECZAINlESD - Beyoğllu, DSTANB UL 
IJ. /1111'~\JORJIU 
r;cı[cıla l.iiksckkal· 

dırmı 90 - 92 

latanbul Perakende Sabt Ye i: Bahçekapı Zaman ltrıyat Deposu. 

IZMıR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. ................................................. ~--_..--~ 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Keşif ve şartnamesi mucibince lzmirde Çamaltı Tuz_ 

lasmı Çığlıya bağlıyan şosenin tamiratı işi kapalı zarf usulilc 
eksiltmeye konmuştur• 

n - Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 5259.90 
liradır. 

m - Eksiltme 13-IX-939 çarşamba günü saat 14. de Ka
ba.taşta levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve 
lzrnir, Ankara başmüdürlüklerinden 200 kuruş mukabilinde ak 
nabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektup
larını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ball
ka teminat mektubunu ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazılı 

vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatinden bir sa. 
at evvel mezkiir komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
'· :-melcri ıamndrr. (6714.) 

n '0;rapalas- lzmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firişerli olduğ.ı gi
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı-
raathaneyi havidir. A 

, ..................................... . 

• 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk gıda lar ile yavrun uzun 
sıhhatini tehlıkeye koyars ı nız. 

Allahın yarattıgı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Kudret 
' 

Sıhhat 

Neş'e 

Enerji 

Zeka 

•• 1 .. a 
Pirinç 
Yulaf 

Mercimek 
Buğday 

irmik 
Patates 
Mısır 

Türlü 
Bezelya 
Badem 
Çavdar 

Ozlü unlarını 

Çocuklarınıza yediriniz yüksek evsafa mal ı k olan bu özlü unu 
Jünyada m<•vcut -:ocuk gıdalarının ~· .. ruiikemmelic.iir. 

-....... ~~ .................. ~ 1 --------------------~ ,,,. .. W>-m- ...-.. ...,_,,_ .....-.... - ........ ....-.. - --~ ......... 
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Tlrk iye Cumhuriy~t 
AKTt F 

M~rkrz B•nka~n 26 ı 8 / 1939 v•zi,, ~ti 

Kaıa: 

Altın san kloıranı t;> fıOO li55 
Ba•knot • • . • • • • 
Ufaldık • • • • • • • 

/Jahlldcki Muhabirlır: 
Altın: Safi Kilogram 671:! 111 

fürk liran • • • • • • 

llarirtıki lluhabirltr: 

Allın: safi kli11 ram 10059766 
Allın a tahvili kabil serbest 
düvizler • 
Dılcr dövizler "e borçlu 
ldirlnı bakiyeleri 

llu:int talıuillcrt: 

Deruh te edile n enakı n111t. 
diye karşılılı • • • • • 

Kınunun 11-8 mad deleri ne 
tcTrikan H:uine tararından 

nki tediyat • • . 
l)ıntdr.1 cll:donı: 

Ticari scneller 

Eıham vt tahvlldt ci:danı: 

L>cruhte e dilen nnkı nalı: 

A ~ tlyenin kar,ılıAı esham n 
\ ıah•illl itibari kıymetle 

8 - Serbe51 esham ,.e lalJYiUI: 

Avanslar: 

21.802.488, 77 
9.0.;ı .743,j() 

1.607.274,99 

953.816,81 
528.553,20 

14. ı 19.864,96 

= 
I..ira 

32.461.[>07.2( 

PAS 1 F 
Scrmııuı 

/Jıliuaı akçesi: 
• • • 

Adi ve fcvt.:al:iı.le • • • • 
Hu~usl . . . . 

1 etlaı•iıluekı 1Jarıkrwtı<1r 
1.482.370,0' L>crulıle cdılen enat.ı nakliye 

Kanunun ti.8 ıncı ma.:11Je. 
ıerıne tevfılrnn ha:ı:ıne tara. 
rındaıı \"akı ıeı.liyat 

4 .21 7 . 13 4 ,2:> 
6.000.000,-

ı ;;s. 748.563,-

17.228.027,-

11.065,71 Ueruhle eılı l en evrakı nıık. 
Jıye tıal.:ıyesı 141.520.536,-

3.556.375,62 17.717.306,29 Kar~ılıih tamamen altın olarak 
ıl:ivelen led:ı\'lıle vazcdılen rn.000.000.-

Recslıı;ont mukalııll ll:helen 
1.;8.748.:>63,- teda. uzed . 69.000.000.

Tıirk lira!ı Al euılualı 

Uli11l: Taohhüdatı: 
17.228.027,- 141.520.536,- Allına talı,·ıli kahil rll\"iıler 2.863,61 

L>i~cr cfövizler ve alaraklı 

139.2S8.~63,71 139.230.363,71 klirinq h.ıldyelerl . :\R.716.911.2:' 

44.458.844 .97 
7 •• ').}p. 768,.>6 52.018.613,53 

Mııhtelıf • , , • • • 

11111.ineye kmı nılcli ua nı 7.020.000,-
:\ ltın Te dilTİt ii:rerine • • 1 z.Bfit,76 
fahTila l iızc:-in e • • • '7.808.722,- H .S H .386,76 ıl 
H i~~f' ı l ıırlıır • • • • • • 4 • .:>00.000,-

Vekin 

U ra 
1s.ooo.ooo,-

10.:?l ;.ıs~~ 

229.520.558,;; 
26. 740.Sf'7, 

S8.719.'7i4·8' 
100.44İ·-·"' 

~hıhl eli l • • .. • • • 1G.86i3.897,;;1 I 

--- --------------------\ ' '''" " 420.6-l;).981.07 
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