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Çekoslovakyada 
l\ladno şehri binlerce Alman 

askeri tarafından kuşatıldı 
Halk dehşet içinde I 

.__.... __ 8erlin, 9 (A.A.) - Praı'dan liHsi 6nUıı4e Alman sabrtuma liıleri aillhl•n almdıktan aonra 
istihbarat bUrosuna bildi- mensup bir çavuı katledilmiıtir. vazüelcrlndcn çıkanlacaklardır. 

~enıya ve Moravyadaki Al- nl bit emre ya 
hlıniıi tebliğ ediyor: ilzcrc Klodno mıntakası için şu başka tedbirler de alınacaktır. 

? 8 H . . Klod tedbirleri almııtır: Kladno, 9 (A.A.) - Havas mu-
- azıran geceıı no ~- --L h .. h b" • bild" · Açık hav- yapılalOC& er tür. a ın ırıyor: 

f k b 
11 Hl içtimalar memnudur. Alman mılcamtan, IOadnoda a en o unun Bütiln einemalar, tiyatrolar ve bir Alman jandann11ınm ald11rill-

mile11eıeler kapanacaktır. meıi neticesinde himaye idaresi 

~ ~ tıltflart WiP. ~lor 

Dünkü topçu atışl 
muvaf f akiyetlı 

21 nci kursu bitiren kumandan ve subaylar takdir edil 

geliyor !:::E!t:'~~'; Gu"neşl.<.IDevamRer'ş,nac'dta) .. 
LI 5 i arasında blltllıı kapılar ve pen- fi/~rf!.~: 

, ... ıemleketimize receler kapalı bulunacaktır. d" "ld" 
karşı yapılacak lan~~= un o u Blr A'ılmilnDI fm'ii&!ul -liiıtc!o 
ilk teşebbüste •1~..!·lieleillyereı.ı ile be- Bu temiz yürekli spor- E ı e k t r i k ' T r a m va y v 

v ~~Y~,==e=~::: cu ölürken üç defa T•• ı• B I d• d 
çapıı~.=~'!.da.! ~~:::!':" "Maç,, ·~=~=•d•J. une ın e e ıyeye ev 

all Dolmabahçe stadyumunun maketini tetkik etti Dün mecliste kanun ıayıhasmm ~---· _ 
birinci müzakeresi ikmal edildi ~=:ıe::p-: 
Hatayla Türkiye arasındaki 

Bütün ahkam muamelatın kaldırılması 
hakkındaki layihanın müzakeresi 

Hariciye vekilinin isteğile 
1 
gelecek cuma gününe kaldı 

(Ya.ıı.n 3 ilncU sayfamızda) 

lngiliz Krah Vaşingtonda 
.. -~~~~ ..................................... 

Ruzvelt ve Kral dosta-
ne nutuklar söylediler 

Vqington, 9 (A.A.) - İngiliz li sıcaklardan bir çok kadınlar 
• bllkUmdarlarmm treni, dün öğ- bayılmıştır. 

leyin buraya gelmiştir. Cumhur. Ruzvelt Be Sara d 1n . 
reisi ve Bn, Ruzvelt. kral ve kra. . . ' yaz y ~ ~~-
liçeyi bekleme salonunda karşı.. liz hükilmdarlarına Amenka hu
lamJtlardır. :UUteakiben alay, ga. ktllneti erk&mnı takdim etmi§tir. 

yet bUyilk bir kalabalık arumc1a İngiliz sefiri Sir Lliıdsay da hU. 
Beyaz Saraya doğru teveccüh et. lrilmdarlara kordiplomatiği tak • 
~. cllm etmi§tir. 
IBucad&JıilJdlm.~ f..Derxımı 6 ıncıd~ 

bir u)'fa: 

Bu aayıfanm yerli halk 
zahicimiz Oıman Cemal 
fmdan terip edildiğini 18 
mek nükteleri ve zerafeti 
kınqa okuyuculanama en 
bir fikir vereceği kanaa 
yiz. 

Her amıf halla hayati a 
te olduğu gibi fikir etme 
de yalardan alakadar ed 
olan bu yuıları her gü 
muharririmiz takip edece 
Günün meaelelrinde gıda 
yaçlarınuz, karilerimizin 
hangi bir derdi, milU 
lel', pMr llll'flUmt,le 
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l rolitika: 

Bir faşist düşmanı-
: nın ifşaatı 
:> İtalyadan son faşist düşmanı 
l1 kovıoldu. Bn antlfaşhıt hain ne
i batlarm Hnbcşll i olan kah,·e-

Yardımcı 
öğretmenler 

dlr. Vekalet, imtihana gire-
8 Vakıa kahve yalnız Habeş cek olanların evrakını 
l t.opraklanrun mahsulü değildir. tetkik ediyor 
~ :l'akat bir fincan içindeki kah,·e Maarif V ki . . 
k ile koyu renkli insanlar an...c;ın- .. e letı orta tedrııat 
p 4a münasebet kurmak dalma oğretmen kadrosuna girmek Uz:· 
1 akla gelen şeylerdendir. Hunun re yapılan milracaatları tetkik et
t için nebaUarm NegüsU kahve- me~e ~tlamııtır. 
~ dlr, diyoruz. Şımdiye kadar bu müracaatlar 

arasında yüzde otuzunu yaı:idımcı 
Fakat ltalyanın kahve)1 an- .. - tm 1 ı..:1 kt d' ogre en er teı"" etme e ır. 

'" tlf"ştst ilAn etmesi böyle hissi, ··~ . .., 
~ f zi bl "--b isti t t Bu ogretmenlerın bu kısmı yu.~-

Ye ante r seU'lC e na e - . . . . 
k 

dl sel:: tahıılı ıkmal etmıtlerdir. Ve-
meme te r. kAJ · • 1 • • k' cı et menıeı vazıyet ennı tet ık 

~ İtalyanın, bol bol içmeye a- tn kt d' M 1 · Ua • e ıe e ır. enıe en m aıt o. 
~ Iıı:-tıj;,rı ve yegAne safa duyduğu 1 1 . 939 940 

d lı 
an ar yeru - en yı 

: bin ert hudut haricinde bırak· . 
ı l b kim d el 

kı1drosunda vazıfe alacaklardır. 
:maeı ta yan a m an d- . .. 
al bir takım hAdiselerin tablt Lıae mezunu olup da oğretmen· 

lstanbulun • 
ımarına doğru - - -

Beyazıt meydanındaki kahveler 
de kaldırılıyor 

Beyazıt camiinin etrafı açılacak, kitapçılar 
çarşısı da kaldırılacak 

\. 

Dolma bahçe 
stadyomu 

1 Kabulaj bayramı 
1 Temmuzda büyük 
merasim yapılacak 

Sahillerimizdeki kabotaj hikirrıı.. 
yetini kazanmamızm yıldönUJ!lU 
olan 1 Temmuz günü büyük me
rasim yap.lacaktır. Bu yıl için fe\' .. 

Vali dün maketi tetkik ka1a.cıe bir program hazırlanınır 
• tır. 

etti Münakale VekUeti de alAkadal"' 
ltalyan mimarı Vlyoettl Vi- 1 bi t · .. d k deni" ara r amım gon erere , 

yoli tarafından Mllanoda hazır· il . bil "k ba ml l!ok c erın en yu yra anN -s 
lanıp şehrimize getirilen Dol- lak 1 k t 't t 1 ·nı blJ.. par o ara esı e me en 
mabahce stadyomunun maketi d'rmi ti' 

ı ı r. 
dUn sabah vali ve belediye ret· önümüzdeki Pazarteai cUJıU tr 
st Doktor L6tfi Kırdarla fen t b 1 1. 'ali""''"d · a-•an u ıman reı •-· e reıı pCP" 
mUdUrU Nuri, şehir mUtehua111 kin batkanlıfmda Denizbank. Şit' 
Prost tarafından tetkik edilmiş- k t'h · kl · ti' kile bit e ı aynye er nının ıı ra 
tir, 1 J L • --top antı yapı aca&, meruım P•"' 

Mimar stadyomu, ·ııttmlA.kl h 
1 1 aktir 

ıramı az r ınac . 
dUşUnUlen tabaya göre cok bU- A t . karld 
yUk hazırlamıştır. Stadyom 25 • rmatör er aym elin An ' 
bin kişlllk hesabına ıöre yapıl· b~r heye~ gö.ndererek bu mesut ~ 
m •t nü kendılerıne kazandıran bUyUlr-

ı.., ır. ri 1 d • . &f!r 
..~ t h ,. lA. kU le m .ze enı.zcıler namına ter 
ro e\'CU H aya gure p n • nifdt 

çUltUle•::ck, ·L5.000 kl•lllle indi- edeceklerdir. Gece de 
rllecektir. ıentilder yapılacak, cemilerd~ .... 

Bundan ba,ka pllnın denize yafetler ve balolar verilecektir· 
ı.ır yekfinudur. Bu hAdlsceler lik meıleğinlde kalmak iıtiyen yar
Jdr yandan askeri barekeUerin. d rr.cı ve vekil öğretmenler de Ey. 
ı.ı yandan mall ve iktısadi 81_ lul ayında açılacak olan imtihana nazır olmak Uzere at nah tek-

~tmm işaretldlr. aevkedileceklerdir. imtihanda mu· !inde tadll edilecektir. Gazi köprÜSÜ 
•-'- ri f ll tl bl ti va!fak olanlar, kadroya girebile. Stadyom, iıtlm}lk da dahil 

.ı::ıı.ııoa.e aa ye n r ne ce· . 
1 ıddlr. Çünkü Habeş arazisinde cek!erdır. Eminönü meydanınuı miistakbel vaziyeti olmak Uzere 700 bin liraya cı- Ay sonunda iki sahil 

r
a i"ln k1\fl gelecek kalın Av.ru.pada .. tahsilde olup da. mem. kacaktır. Bu ıtadyom kaldmla- • l b• l • 

':w ı l d 1 be Vali v Bel dl R ı ı D kt M k t ,. .... cak olan Taksı·m sahasının "'eri- tamamıy e ır e§mıt ştlrlleblllr. J<"'akat hu kah- c ~t;timıze onen ta e ler lıselerı· e e ye es o or a e e gure J.nısır çarşısının ., 
mmtakalarının İtalyanın mizde vazife alacaklardır. Lutfi Kırdar'la şehir mUtehas- dört bir tarafındaki dUkka.nıar ne kaim olacak yerdir. Yoksa a- oluyor 

C
e yüz nüfuzu a\tıll(la bu- İlk tedrisat öğretmenlerinden sısı Prost, heyeti fennl)•e mUdU- kaldırılacak, çarşı meydana çı. cıl şehir stadyomu İstanbul ta· Gazi köprUsU inşaatı <;ok ner-
ası askeri kuvvetlerin cm· orta okul imtihanına gireceklerin rll Nuri, imar mUdUrU HUsnU kacaktır. Çarşının duvarları ile rafınıia Yenlbahçede yapılacak- leml~tir. Birkaç gUne kadar or· 

~Jeti ~amJyle tesis etmiş mııamelesi tamamlanmıt ve netice dUn şehrin imar pllinı llzerlndc sakaf! Evkafın, dUkk!nların tır. ta taraftaki müteharrik kısııO 
lnılnnmaları ikti7..a eder. alakadarlara tebliğ edilmi§tir. lm- esaslı tetkiklerde bulunmuşlar- zemini eşhasın mUlkUdUr. Vaıt ve Belediye Relst ile yerine konacaktır. 

tihc;na girecek öğretmenin sayısı dır. Zemine tasarruf edenlere 16 Prost maket Uzerindekl tetkik- KöprUnUn açılıp kapanmat• 
Z1raf 88&)1şin temin edilme- 900 il bulmuştur. Beyazıtta InkllAp müzesi ö- bin lira, evkafa lOO bin llra, \crlnllerint bitirdikten sonra bu müteharrik kısmın motörıer· 

'talx.a umumiyetle hfikilm ,.e ku- nündeki dUkkAnların bir an ev B h k d Dolmabah"eye de giderek ma- ıe hareket ettirllmeıt ıurettYl' 
_..-&& ... ___ id ~~ rt 

1 
Yardrmcı öğretmenlerle lise me. · çarşının a çe apı tarafına U· " 

,,llUUluaıu.&& anarş en ~ ... ı 0 - 1 • 'h 1 E 1.u veı kaldırılmasına karar veriJ- şen hariçteki dUkkA.nJarla Ye- :ıaııen inceleemler yapmışlar- yapılacaktır. 
'ı...==111:x... bir sahada ''apılan Is- zır.ı anrun ımtı an arına y u.ıı;ıe ,.p 
-~e· ·~ baru k mişUr. Bundan başka Beyazıt nicaml parkı tarafındaki dUk- dır. Bu ay sonunda ikt sahll ku • 
:.aaı ile İtalya arasmda bir ~ anaca tır. - Lllell yolunun da aynı zaman- ktmların lstlm1Aklne 198.000 11· Stadyom saahsına dUşen ha- rU ile tamamen blrleşmlt ot•· 
9lilnuebet tesisi milmküıı de- da açılması takarrür etmiştir. ra verilmek suretiyle bütün ıs \'aı)aıı tankının kaldırılması l- cak, yalnız birkaç ay sUrece1' 
IUtUr. Çifte tedrisat Bu arada Beyazıt meydanı timlft.k muamelUı tamam ola- ; ln belediye tarafından havaga- olan bazı ufak tefek ltlertn ya· 

Btlttln teblljlere, bfttüıı lddl- da tanzim edilecek, Beyazıt ca· caktır. Çarşının tamir, tanzim I· zı ~lrketlne tebligatta bulunul- pılması kalacaktır. Belediye ıa· 
illan rağlnen kahve mmtakal~ Bu aene kat'i ıurette mllnln etrafı açılacaktır. şl için de tkl yUz bin lira.dan mu~tur. Mecburi sebepler yU- rafından İstanbul Uman reisli· 

pmda İtalyan kuvvetleri blkim kaldınlmaıına karar Camlln meydana bakan tara- fazla para gidecektir. ztlmlen tank oradan kaldırıla· ğlne yapılan müracaat Uzerıne 
ijleiUcllr. BAldm olsaydı, tta11an verileli tındaki kahveler kaldırılacak , Burası balıkçı! yı:mlo~~eı~ m~:ı:sa etrafına bir duvar çevri- Haliçte işleyecek kUçUk, bUyU• 
~arı alıftlldan bir 1D1M1-

0 
kutl 

1 
l b tlapa~İ.rtf- \1'9 tfa.ml &'rattil4aki' ., .. c,, yagcı gibi esnafa 'kirala.na- eeıı:, tank atad•.,_,.~~~ W11_4s ... altınla. çok as e&r9tle 

111a.1- __ .._ __ b .. a.kılmazdı. rta 0 ar ç n Utçede ayn- kit l rın bulunduğu dUk kAı1 ndn kal açaktır f t i JA•; d 1 bil 

'

.,..,-- &UD&u-uaaa ... . lı"' tah .. :""'tla yenı' okullar arıt• · apçı a u cak, dükkAnlarda s.atılaJl. pµ;ı,d- ;ı ı a. t ~_.u.ı. 1: ..ı i -..: se er o mes a cı...:aa r ~~ 
.. - » ... !ar da tamamen kafdıtılacalf. Diğer taraftan Dolmabahce rllmlttlr. Müteharrik kısınıll 

Menedilen birkaç tlncan kalı- rak orta okullarda çı'fte tedn'••t · delerin icap ettireceği sıbhl ve - tır havagazı teslsatınm başka bir tecrübelerine bugUnlerde bat· 
nwı1m1n telveslnde Ha.bet fiitiiha- usulünün bu yıl kati surette kal- · fennl tesisat yapılacak, buralar· 1 .. ~-A~ Beyazıttan Koskaya giden yere nakil için senelerce evve Janacaktır. 
iıJIJlmn hudutlan gözükme.~r . .ıırıtmaıı temı•n edı'lecektir. da satılacak maddelerle sebze lk d )( d "' yolun sağ köşesi geri çekilecek yapılmış bir tetk e guz en -o-

befbtanm bugün ttalra nil- Okullardaki talebe aayıaı ile bu , halindeki toptan fiyatlar ara-
.._,, 1 <1 b 1 ta"·- burada terasll bir gadno yapı- d bU Uk bl f k 1 m geçirilecektir. Belediyenı"n yapaca;;.. 
~ • tfn • 0 uD&D mın ....... yıl ilk okularda mezun olanların sın a Y r ar 0 ma ası e· 

1-'MLPrnda da kahve yetişmektedir. miktar: kültür direktörlilklerinden ' acaktır. Beyazıt meydant dn büyUk bir dikkatle kontrol edl· • .kr 
kab.velerlıı de ltalya:-a it- . t . t' da tamamen asfalt olacaktır. lecektir. Mısır carşısı bir ne .. ı Beyoğlunda ıati az 

1 ştur ıı enmış ır. Şehzadebaşında yapılacak perakende yiyecek pazarı ola- cezalandınlanlar İstanbul belediyesi tarafı:; 
meno unmu P Gelecek talebe miktarına göre rnnservatuvar projesi yeni baş- caktır. Bundan başka ilerde Be- Bir hafta zarfında Beyof· dan belediyeler bankasınd .. 

E
Bunun sebebi de İtal)'&Dm ge- viliyetlerde orta okul açılma va- tan daha ufak mikyasta hazır- yoğlunda da böyle bir pazar tu mıntakaımda 128 esnaf ce- yapılacak istikraz dahlllye ve-

oldup maJJ, lktısadi ziyeti teıbit eldilmit bulunacaktır. \anacaktır. kurula<'aktır. zalandırılmıştır. ktll tarafından tasvip edllınlfı 
• Pölzlg tarafından yapılan pro mukavele imza edilmek ttsere 

ltaly~ müthiş bir bütçe açığı- ç k k 1 jede konservatuvarın yanında L l l . Ankaraya gönderilmiştir. vaıt 
kapamaya çalışmaktadır. ocu amp arı ıir de tiyatro binası olacaktır. • an ı·ş etme erı V3 Bt•lediye Reisi de imza ettl1''" 

1'91Uhaua döviz sıkmtın gayet Şehrin muhtelif semtlerinde açı. Konservatuvarın yanında ti· lm ten sonra bu ay nihayetine dol· 
kin biı' hal almıştır. lacak olan çocuk kamplarıncün yatro binası yapmaktan vazge. ru tık taksit olmak Uzere 400000 

başka bir de Büyükçekmecede ço- çllmlştir. ~ ı · te başlıyor Ura alınaacktır. Beş mnyoD 
Hali vazlyctlndvehı:metinl an- cuk kampı açılacaktır. Bu kampa Tepebaşında yeniden yapıl· aa l 11 e Ur:ı iki senede tamamen alıD• 

A11Ko1111ıak için bun an uç sene ev- . d'd 1 be al ğ ·b' kö '3 
d 30 mil §ım ı en ta e ınaca 1 ıı 1 Y masına karar verilen tiyatro mış olacaktu. 

9e1 4ünyn Jllyasasın an - · O b k 1 "t d • 8terlln aradığını, fakat bu- çocukları da kabul cdilecektır. binasının inşaatı gelecek martn eniz an muame a ının evrı 
1 k kAfl 11 Öğretmenlere hazırlık 'kampı da kalmıştır. . 

adığını hat:ll' atma ( r. bu sene Pendikte yapı1caktır. Bu kış hem tiyatro binasının ic.i nasıl olacak :Yerli Mallar Sergİıİ 
Hali şartlar mükemmel olsay- -o-- plllnı, hem de bar ile çocuk bah- "il 11 inci yerli mallar serP" 

Ölı. o samandan heri bu para te- l . . ceslnin projeleri hazırlanacak· Denizbankın yerine kurula~ li· ı ~r ıehrimizde yeni teıkilltın tat. komitesi dUn yaptığı toplantıcl• 
edilirdi. Paranın kudreti Roma büyük e çımız man ifletmeleri umum mildürlil- bile buırbklariyle me11ul olacak, serginin açılıt gttnUnU tesblt et-
siyasi temayülün fc,·kindc- Roma Bliyük Elçimiz Bay Hü- tır. MISIR ÇARŞISI ğüne tayin edilen Raufi Manyaı pazardan ıonra tekrar Ankarayı mittir. Sergi 22 Temmuzda (Jr 

• Kendisini emniyette bul- ıeyin Ragıp Baydur dün sabah Nafıa Vek~letince tasdik e· dlin aabah Ankarakiın tchrimize Pcfec:ektir. latataray llıeslııde açılacak .e 
ve kAr getireceğine 1- izinli olarak Romadan ıehrimize dilen EmlnönU meydanının ma· gelmigtir. Deniz yollan umum mUdlirll lb- 7 Atuıtoıta kapanacaktır. 

dıp yerlere sürükler. ge-!mi§ ve akşam ekspresle Anka. keti belediyeye gönderilmiştir. Umum müdür birkaç güne ka. rahim Kemal de dUn aabah banka. Buıune kadar hemen reılDL 
Btute "cığını kapatmak, bir raya gitmitti~- ya celerek Denizbank mecliıi lda- ve devlete ballı mtteuetelerl• 

dan da harp için ham mad· tttinln yaptılı toplanöla bulun- ek1ertal terıtre lftlrt.k edeceı" 
gıcıa ma.Mest, ihtJyat akçe- ıYeni Adalar Bir okuyucumuz soruyor mllıtur. ıertnı blldlrmttıerdır. 
hazırlamak: mecburiyetinde Kaymakamı -- "" .... '"'" ·--·- - Denbbank umum mlldOr mua. 

ttalranmdövlzihtlyacıher Adalar Kaymakamı Şevket Haıı·ç vapurlarının hali ne olacak ~den Supblnln lftlrlk ettL ç.;.layanaınntı 
b iraz daha artmaktadır. ı d ~ d ti bu toplantıda Denl.ıbuık mu&• • -~ -rahatsız bu un uı;un an altı ay melltınm yeni kurulan umum mil. Kllrthanede Çatlayan mt111• 

Bu 1tebcpten dolap Habeş mezuniyet verllmştlr. Yerine imzası bizde saklı olan bir okuyucumuzdan 90k fCJYGnt d~ t!OrJWdere devri itine bqlanmıı· ba ıuyunuıi açılma töreni btl• 
Iekctlnln e1ine geçen kıs- vekAleten vlJAyet maiyet me- -. gUn ıaat vanmda HUrrtret • 

~~ ı k d K 1 A u ·u kat bulduğumuz §1" mektubu aldık: wa ., 

Eakl kahnlcri meme ete murların an ema yg n n Söytendifine cCSre Denizbankın hediye tepesindeki ıu doldur1111 

çe'kmek için harice sev- tayini takarrür etmiştir. '"Kasımpaşada oturuyorum. Senelerdenberi Haliç vapurla. 1 t•rmmuzda JllviyJe .60 memur yerinde yapılacaktır.· 
ktedir __,.,,_ rile gidip gelirim. Fakat bu vapurlarda hiç bir zaman yolcula. 

c • --.,,-- açtktı kalacaktır. Bunlara her n- ~ 

ı b ı rın. rahat ve buzuru düşUnüldUğünü görmedim. 
J>tlnya öyle bir hale geldi ki Yunanlı ta e e er Haliç vapurlan belediyeye devredilmeden evvel bir tUrlU ncl k hizmetleri için birer ay tu-

tincnn kah,·e, bir dc,·lctln Boğazı gezdiler idi; bugün de başka bir tilrlildür .. Gün, batta dakika geçmez ki m:r.at verilecektir. 
eri ve nınU zaafını bir ham- " 1 . 1 d b 1 A 1 y H 1. 1 1 1 d b. . . 1 ten ı..ıı-- bil Dcnbbank tekaüt ,andJlı yeni 

.~c ırım z c u unan r s u· a ıç vapur an yo cu ann an ırıne, onu ıı e ıuan::ı, V&IL 
ortava bir büyük rapor(lnn · kt 1 1 bit t ta h h bir h uzl k . im b1r undık tepuAtı yapılmcaya • nan mc ep gem a za ve a- er angi uzurs u vermış o um .. 

• - Cuma 

8 1'azlran 
18 Rıblöl'A. 
il hıaır 8' Jaııır emin Te cesur olarak sür- !ebeleri öUn Boğazda 71 numa- Dt1n bir çok yolcularm başma gelen bu raha.taız edi~ hl. kacllr ldtnb yollan•• Uman lflıt. 

iktedlr. SADRİ ERTEM rah vapurla bir gezinti yapmış- diaelerden biri de benıim bqmıa geldi, Vapur KöprUye )'U&f- rtıı?trl umum mUdllrlDIU tılratıt Valntler Vua. Ezani Vua. r..aat 
lar, akşam Uzerl Heybelladaya tığı zaman. oturduğum yerden kalkmak i~tedlm; ne mttmktınf.. tanclılı ilmiyle faallyettnı dnam ıa----ı-.--tı---ı--. 

t~ioo------------- gldc:-ck deniz harp okulunda Kalka.bilineniz kal.kum.. Oturacak yerler yeni mi boyaDDUI edecektir. 
Doktor Adnan ve~::en gardenpartlde bulun- yoksa eski boyalar mı kötüdür, pantolonum tahtalara yaplf.. 

Gecen hafta Parlsten şehri- mv.;ll:.rdır. mıt imkAnı yok kalkamıyorum. Nihayet kalkabildik. J'ak&t 
-- .._ Do~ Ac!nan dUn Bugün saat 18 de Modada de- pantolonun boy~ ne hale geldiğini tabit takdir edertlnlz. 

alovara gitmiş, Cumhurrelsl- nt.~ ktttbUnde belediye tarafın· Bilmem bu ziyanı kim, nuıl ödeyecek? .. ,. 
tarafra4aa kabul bu:yurul- dan terenertne 1>h' ı;4'l zlyafetl 

~··--------------------------------------------------RRlır,, .v .. eoektfr. 

Belediyede bir tahkikat 
itten el çektlrUen ~ledl,. 

mtlatahdemln pbeıl mU4tb1l 
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Denizaltı faciası 

Tbeils'deô son 
kurtulan adam 

Bir mucize olarak hayata avdet 
eden bahriyeli sular içindeki ölüm 

dakikalarını anlat.yor 

1 - YAXIT 10 HAZiRAN 1939 

Güneşti Reşat Bir kız annesini 
tabanca ile vurdu dün öldü Elektrik Tramvay Tünelin 

GUneş klilbUnUn birinci ta· 
kım oyuncuların.dan sol müdafi 
tzmlrli Reşat dUn vefat etmiş
tir. 

Iz.mir, (Huausl) - Kemalpap kua. 

llll1D Kızılca köyünde Kapan mahal. belediyeye devri 
Reşat geçen sene bir musaba· 

kada yaralanmış, bir mUddet 
sonra da IAstik ayakkabı ile ge
zerken ayağına çlvl batmıştı. 

Ara sıra hal"aretl yUksellyor, fa· 
kat ııtmaya hamtedlllyordu. 
Bir buçuk ay evvel hastalığı ar
tan Reşat Gureba hastahanesi
ne yatırılmış, Profesör Frank 
~edavlye başlamıştı. 

Muayene neticesinde kanının 
ıehlrlendlll anlaşılmış, bUtUn 
;ayretlere rağmen kurtarılması 
.nUmkUn olamıyarak dUn saat 
on beşte hayata gözlerini kapa· 
;nıştır. 

luiJide t.lr genç kız, anaamı tabanca Ankara, 9 (A.A.) - BUyUk .Millet 
k'Jl'§u.ılyle ağır ıurette yaralamııtır. !ıılecllsl bugUn ŞemsetUn CUnaltaym 

Suçlu, 23 yqlarmda Aytedir. Mu.
1 
bafkB;nlığmda yaptığı toplantıda, kaW 

hlUndf gayet tyt, batlm ııellm olarak auçundan ldama mahkQm bazı qhaaa 
ait hUkUmlerln tasdiki hakkındaki 

tanmmııtır. Yaralanan kadın ıuçlu fl'&Zbataları tasdik eı}ııııt1r. 
Anentn valldeli ve •7 yqmdadır. Bundan IK'na müzakereline ceçtıen 
Hldteenın aebebtnt gl.zlJyen genç EylQI - lklnctteırln 1938 aylarına aıt 

km, bunu "ailenin namuliyle alA.ka. dıvanı mubaaebat raporu Uzerinde aöz 

bir b&dlae olarak Uade etmt Ur. 'atan Hılmı ~<>ruk, raporun dokuzun_ 
dar,. 1 1 cı. maddeaini teıkil eden ve lhWA.1 ve 

Fabna 110l kalçaamdan yaralanml§ firar cllrmUnden dolayı iki eeneye mah 
ye hutahaneye kaldırılmlftır. Suçlu kQm edilıniı olan askerlik beaap me. 

ıuz hakkında adUyece tevkıt karan ve. murlarmdan birine tekaüt m&a§ı taıı. 
tir ail ediımeal hwsuawıda cerek divan 

rllmlf · muhaaebat beyeU umumlyealnce ve: 

Orta okulları 
cerek Jıllllet Mecll.ı divanı mWıaaebat 
encCmeııınce veİilmiı bulunan karara 
n.W:alU k&lmaaındak1 aebeplert lza1l 

1 A h ı ı ederek kanunlara nazaran bu tahıia 
ıs a m ese es tekaüt ı.ııaa§l tah.s1a edilmemeli )Azım. 

geldığ:naen meselenin bir defa da Ad. 
Reşat ölürken .. maç, maç, Maarif Veklletinin öniimilzde\i ııye encUmeni tarafından tetkik edil. 

maç" diye Uç defa batı ucunda drrı yılı bapndaıı itibaren tatbik mellin~ !stemJftir. wımı Çoruk'un bu 
!uran afabeyislne hitap etmıt- etnıek iıtediği orta tedriaat mUes. ıııakaalla verınl§ olduğu bir takrir 
Ur Temiz yUrekll mert bir ıpor 1 rini _, ld bil .

1 
lııle .ııa bı:yeb umumiyeaınce kabul edi 

• ' letlt' e n mÇMe ıı er veren .. _ .. _ • 
.:u olan Jteşat henUı 28 yaşında Jerek mevzuu...... dokuzuncu madde 
'dl mtkaeaeler olması teıebbUIU Uze- Adliye encümenine verilmlf ve dıter 
· A. 1 b b 1 d .ııı.n rlnde tetkı"'ldere devam edilmekte.. madaeh:r ı.abul olunmuştur. 

nnes ve a ası o ma ı.. - P.utçe l'ncUmenl mazbata muharrin 
.ıan bir pansiyonda oturuyor ve d'r. Bu ipn eaaı tatbiki Temmus sım Day, ı.aı,uı edllm.lt bulunan tak_ 

Feridun Fikri (BJnsöl), elektrik, 
tramvay ve tünel ldareler1Dln lltanbul 
belediyealne terkedilmeli bakkmda bO., 
kCUnetçe almmıı olan kararm yertncı. 
ve ıayanı ıükran bulundufunu kay_ 
detUkten ıonra, yalnız bu meeeleye alt 
kanunun tasvibinden llOnra beledtyenlıı 
bu lflerden halKJD lsUfadullli temin 
clheUnl btrlnci derecede J'Ö:&Önllncle tut 
maaı IAzımceldltfDI aöylemiftlr. 

.to'eridun nkri, tramvay ve tünel aer. 
".aıertnaeki tntıumınzlık .,. kifayet. 
sızltk ve denk bilet muelut U:&ertnde 
durarak büyUk bir eluerlyeU çallfmaJc-
la bayatını kazının .lltanbul lıalluna 
D.r kLlfet çe bir UzOlıtü ID&hlyeU -1ua 
o•ı ttzmeUerln her pyden 6Dce taD:&l. 
mı ~inin belediyece bir direktif ltU!aalı 
edllmealnl ve elektrik. fl&UerlnlD de im 
ı.an nııbeUnde ve haJkm buna alt ya_ 
ııtalardan daha geni§ lsUfade edebil., 
n•t!lerlnl temlıı eyllyecek aurette 111.dL 
rllmeainl tatemıı ve hllk1brıetlıı beledi,. 
ye beaabma yaptıtı bu devir ve tva. 
dan balk mllllteılt olmalıdır, demlftlr~ 

Kanunun beyeU umum1yut tıserm.. 

deki bu müzakereyi mltteaklp madde. 
tere geçilerek kanunun blrbıci m~ 

keruı ikmal edilnVf tir. 

Ticaret mektebine devam edl- ayD'da toplanacak olan Maarif ru- üzerinde .ez olarak divanı muha. 

Fet-r,.ettabın arasmda>ı kurtulmı -;• dört ki.~_id~n biri olan Şov yordu. Bu sene mektebi bitire- §drasmdan ıonra kati teklini al· aenat kararıannm ınmuı ve mahiyeu 
l1ıı..... cektl. Kendisinin son zamanlar-- mıı olacaktır. tıakkllia .. Ktı:Ulin bir karar vermesi 

Tqrkiye - Amerika Ucaret uaı.,_ 
maaı be Türkiye - Belçika arumda 
lm:&a edilen 1ade1 mtlcrtmln mualıede. 
eınm tudlklne alt kanun l&ylhalarmm 
da blrlnci müzakereleri yapılmJftır. :-1U1ıI · i lt d .. 1 "d kl ri ·1 !Azım gc:ldltfDI Dert aUrmllf ve bu el. ~ eruı Thetis den za 1 ge.. all"ar o gece gı ece e egen. da Fenerbahçeye gireceği de §Imdiye kadar teabit edilen va- betin ıeprııatı eaaatye encümeni tara. 

~ feci akıbeti mahlmdur. ce yerlerinden bahsediyorlar, OL ,ayl olmuştu. slyetlere cröre orta tedrisat mUes. fmdan tetkikin.1 latlyen bir ele takrir Vakıflar kanununun a2 lDci madde-
. ~ ...tt-kü h be 1 . • ra kal l d ., aıne blr fıkra Ul.veliDe alt kanuq ~ bt...a - ~1&11 a. r erımız a. • aşıyor ar ı. Cenazesi bugttn saat ıs de vermiftlr 
.~ ıtn... i i 1. t f kaza v ·ı b d b 1 an kap aeıelerinde atelyelrin açılma itidir. sw · 8 (Y t) 01 .. ı:aat uu kanunun eYVelce mali)'e-. 
aı..11_ "'40W s m ı ay anın • azı.ı.e aşın a u un • hastaneden kaldırılarak Edlr· eyman ırn ozga ' van AL ctun,ııındeD ceçmif bulunmuı ,.,., • .,. 
~ lenıiyı en son terketmi• ol. tan Bolus gemiyı' hafifletmek k Taibe umumi killtUrllnU kuvvetlen rarlarmm ancak taallQk ettlli muele. --,,-.. 

ıır nakapı şeMtllğlne gömUlece ·. aıyle bu tadillD de, mezktır enctımea. 
tr... blldirmittik. için pompalan çalıştırarak sula. direcek nazari bilgileri alırken ay. lere mUnhuır olup bir tefsir mahlye. tarntmdan tetkik edilmesi ~ 

a..~htıa ölüm arasında müca- n atmağı ve gemideki yanıcı tir. nı zamanda atelyelerde bir sanat Uncle t.ellkkl edilemtyecel'ine dalr ev. cegı .buauaunda maliye encDmenl k&tL 
,.. Arkaa.dşlarına, lzmlrlllere, velce bir karar almmlf bulundufunu lılL eclıerek çok tehlikeli ve fect maddelerin denize bırakılmaamı ve meslek de öfreneceklerdir. Bu bJ Kemalettın Kamu (Rize) taratm.. 
~ sporculara tazlyetlerlmlzl bildi- 1 • . 1 la ır.. möylemlftlr. dan :yapılan talep tızertne mtıt.ye a. '-bt )leıyan bahriyeli macera. emretti. meı egın ne er o ca •• aynca tea- Makamı riya.aet takrir1D encümene 

My)e anlatıyor: Gemide panik yoktu. Herkes rlrlz. bit edilecektir. tevdi edilecej1nt bildirerek ruznamenia cümenine tevdi oıunm1-11tur. 
~ l!iç bir insanın yaşamadığı vazifesini yaparak Thetis'i yüz. Ev kooperat'ıfler"ıne ll'abt orta okullara atelyeler diğer maddelerine seçllmif ve bunlar. Rıoznamecle mncuı.,. Keydanekbea 
...:a ... _, on .. ·· d"" • l rd B ral . c:1an Iatanbul elektrik, tramvay ve tu. lltuyonunıbı bir ldlometn lfmail pr. ~ -.ıyeleri yapdım.. ""'u- urmege ça ıoıyo u. u ıı ar. illve etmek, atelyelerde bulunacak net idareleri tefkilA.tı ve teaıat.m.;.n bilinde bulunan 112 namaralJ hudut 
~ &ibnıe kareıkarşıya •• Sonra da Uzerimi7.de hareket eden diğer yardım lletleri bulundurmalt mühim bir lltanbul belediyeatne devrt hakkmclaiU t.Afıoda~ Pa)'Ut& dmlze kadar ın:n 
....:, tlı.ere bırakbğmız arka • gemilerin ve çalıp.n pompalarm Ankara, g (Huıulf) - Ev kc» bOtçe ile tedariki kabil olacafı için kanun tızertnde llk möz alan Zl.:yaettln aahada hududa m1lı.tllk olarak el. 

8aııİ giltilltilaUnll duyuyorduk. Kamı- peretiflerine mali oılleueelerin Maarif Vektleti bu huıuıta arat- Karamllnelll, Iatanbulun cotraıı ve )"eVD\ mer1 bllct1mle tdarl, maıı. Urtıa. 
"1 Yeler, diyorum çtınktl ylr. mm da acılmutb, yiyecek dafrt. tUt faizle kredi açmalannı temin tmnalar yapmaktadır. tik evvelA tabll ehemmtyet ve ~ u. mil- dl ahklıla,. muametıtm Uldınlmuı. 'bir il.at hep eanlyeleri •Y- tılar. l'abt saatler geçiyordu, i. in Meclile bir kanun teklifi ya. bu tekil okullar tectilbe ınahiye- ~':~rı:t 1!:::.ı ~-=~~:m:~ ~e!~:;::.~~~~;: !fııe 'l'lıet.ts ile ilk tecrübe aefe. artık yiyecekten bqka eeyler dil. ~-ılacağı haber verilmektedir. Mes-. tinde olmak üzere muhtelif vila- mağa başlamı§ bulundugunu kaydede. k111 ~ ~ 'ba baa ı&,ı.: 
,~ız zaman deniz fev. t;ünmeğe başlamıştık.. · ~ il! t~•f , _....,. ...._ •- ..._ --· ıw- sel-* Cuma 

~-~·· C4' e 8öira lcabe4eft ..,..,_ lıedl ıwnH 11• 11aUcm '9 ıeh. ~O )'atnJ&cak toplantıya tehir c'un. 
~~ bi,r glln ~şı~aca~ızı Hava gittikçe ağırlaşarak nL faiz haddi yüzde altı olarak teıbit buırlıklar yapılarakfumumiletti- rln ihtiyaçlarmı kal'fılıyan I.stanbuı ıı ·ını i.ltemlş ve bil talep tasv11> otun. 
~ tdiYorduk. Hıç bır endışe. hayet teneffüs edilemiyecek bir cdilmiıtir. rilecektir. bbeluemdiuye~=._ıa.mmert teerkhlzmb .. :~~~da shöllkre: ı.1 •1ştur. 
~ hktu. Pertembe ~Ü öğle. hale gelmiftl Artık kollarımı • ......_. ............ ... Mecııa, gelecek toplantımıı Pua:-. 

'ıl loılra dalma emrmı aldık.. zm, bacaklarmuzDı kesildiğini gıçlarm işaret verdiklerini duy -ı ketl~ önümde ~ldilklerini görmek :O~e ;1;e~ ~ı= 1::!- _ıe_n_gtın_u_y_a_pa_c&k_tır._. - ----
'llııada ben kontrol odasında hissediyorduk. o zaman Davia duk. Torpitolarm yardUDID117'.& benım cesaretimi kırıyordu .• ML d:"\ temin edecetl varih.t u. tellrlD iktısat cemiyeti 

L_ -~rdum. cihazmı kullanmağı dil§ilndilk .• gelmlt oldukları, gemi mUrette. amafih, kurtulmak ve yaşıyabll- ımarma çaiıprken tıtr turist f8hr1 u.. 
L ~alır almaz derhal bayna. Şapman: batmm Davlıl cihazile yukarıya mek için soğukkanlılık li.zundı. line ıeurnmut çok anu edilen latan.. Ar.kara, 9 (Huauat) - Ankara. 
ti ~chk. Saniyenin onda bi- - Davia clhumı kullanarak çıkmaları bildiriliyordu.. Su boğazımdan ağzmıa ytlk • tnllda, aeyyablar ıç1n medeni vuıta .... da Türkiye iktısat cemiyeti namı S:- bir aman geçmitti ki yukarıda bir kaç kiti çıkartmak Kumandan Bolua cevap verdi. 2!8~~; oradan da bqmıı_zt rdaetı •. !:ı~::1-:.:ıu::=. etrafmd& tema. a"tmda bir cemiyet kuru1muma 
~ fazla bir meyille daldı. fena fikir delil; fakat, kurtu • Artık bUtUn mürettebat geminin ..n.n.ık etrafımı göremıyo um. Hatip aözlerbıl blUrtrken, bu idare. tefebbüa edilmiştir. 
~ hieaettım, Thetls gittikçe lanlan yukarıda denizden alacak kıç tarafmdald kurtulma bölme. Anıold kolumdan tutmuttu. He- ıert:ı ıatanbul belediyeatne terk )'Olun. ------- ----

~ bir vaziyet alıyordu. O 1&- kimM var mı!. dedi. sine toplanmı§b. Hareket edecek nUz beklemek llzmı geldiğini an. da hU.kQmetçe alınan ve Keclllln taa. Açık muhabere: 
~.bana. bir asır ka.dar uzun Gemhıbı radyoeunu kullanmL yer yoktu. lıyordum. Dışandakl su tazylkl vlbbıe arzoıunan karardan dolayı 11- • •• • • 
~ Birdenbire bir milsademe fa lmkln yotu. Thetialn huaust Davia cibulle kurtulma ameli.. ile içerideki su tazyikinin mUıL tanbul mebusu Ye bir ıatanbul bemf8- Ba~ Z~lur .~v~~ • Guetemb: 
~·Kaza OlmUf, gemi bat- ip.ret lleti de millademe esna • yesine ballandı. Gemide bulu • vi olması lbundı. rı.ı mauyıe f11kranlanDI lfad• eyle. yazı ışlerı mudUrluğWıe utrum-
~ ... Planmııtı .. Bu sarsIIJıtl ile mnda bozulmUftU. nan iki sivil ilk tecrllbeyl yapa.. TazYik mllaavl o1uııca yine mifUr. mzı rica ec!eriz. 

' ~Um. Gemi 45 derecellk Bu malarda kumandan Oram caktı. Amold'un ip.reWe kendimizi i=====================: 
la.liye almışb. ile mWbmı Woda'un hayatlarmı Cılıazm suretlistimalini esasen bl. dışarıya attık. Suyun içindP eerf 
~ ~ARAFI SU BASTI tehlikeye koyarak Davis cihazi. llyorlardı. Gleen kendilerfDıe bir bir asansör gibi yukarıya çıkı • 
~ atıvarisi Bolua bağın. le yukanya çıkmağa karar ver- daha izahat verdi, fakat maale. yorduk. Uzun IÜrell bir kaç ll&D.L 

: miı oldukları ve bu eekilde ara. set bu tecrübe daha ilk adunda yeden sonra suyun athma ,el • 
;:.,.~elerl kapabn. ma yapan Destroyerlere batan muvaffakıyetalzlikle neticelendi; dik.. Takdir ~emeainiz, qık 
~ ~ beraber on asker eler. geminin yerini blldirecekleri ha. iki sivil bofuldu.. Bu vaziyetten gördüğüm zaman ne kadar me: 
~ ite koyulduk. Kaptan beri yayıldı. geminin kurtulma bölmesine 11u sut oldum •• Evvell Brazel ilimli 

bir emir verdi: Yukarıya çıkabildikleri tak _ dolmuttu. Derhal pompalan fa- bir torpito fili tası gördüm. Ar -
~~eleri durdurun. dirde dalgıçlar vuıtasile bize aliyete getirdik. Tecrübelere de • bk kurtulmu§, yeniden hayata 

~llllelere onar, onar taksim ol- haber verebileceklerdi. vam lbımdı. Gemideki hava ar- kavuşmuetum. 
'l'akat telefon vasıtuile te. Bu karardan IODl'a Oram ile bk teneffüs edilemiyordu. Bundan sonra geride kalan ar. 
' '1Ubafaza ediyorduk. Bu sı. Wooda tahliaiye bölmesine gire.. Bir sivil ile bir bahriyelinin kadaşlan, gözUmlln önünde ölen 

....., l'Uıbqı Oran telef onla: rek kayboldular.. çıJanuma ·karar verildi. Böyle • zavallılan dUfilndUm. 
'Öıı tarafı au bastı. Fakat Bundan IOD.ra t&hammWsUz in. ce Arnold ile ben ikinci tecrübe. Acaba diğerleri de bizim arka. 
~ buıunanıar kaçmağa mu .. tiz.ar dakikaları bqladı. Oram'm ye atıldık. Gemide Mac diye ça. mu.dan niç~ çıkamamıelardı ! 

\' Oldular. diye bildirdi. · bize vereceği haberi bekliyor • jmlan .Anıold cihazı takmama Bundan doğrudan doğruya talie 
'lalJet.ten Theüs'in mUsade • duk. Hava giWkçe ain'lqıyor. yardmı etti. Bölmeye girdik; kabahat bulmak lizun. 
,.:....llıUkavemet etmiı olduğu du. Zorlukla nefes alıyorduk. mualuklan açtı. Su yavq yavaş Thetls denizaltı gemlainden 
!tatM'111ordu. Ancak bir kere ge. Oldukça uzun aUren bir lntl. yilklelmefe bqladı. Boğazıma dört kltlden bqka hiç kimae kur. 
>oı tetu, etmek ve her şeyin zardan ıonra nihayet baygın bir kadar gelince mukemi taktım.. tanlam&IDJI ve gemiyi yU.zdUr • 
~ ~ olup olmadığını anla - vaziyete gelmiıken chpndan dal Biraz evvel iki kitinin bu hare. mek henüz mtımkUn olam&mllbr. 
~ llııındı. 

1-ıa 'llll Uzerine altımır.da kL 
te !6lnıelerin kapılarını açtık, 
~ tlltzım Şapmım ile müh~ 'fleen ip ile bağlanıp ap.ğıya 
~ bUtUn arkadaşlarla temas 
~Lıı~ &eriye döndükleri zaman 
~ hiç bir endişeleri 

IJıt bildirdiler. ti' laııiyelerin heyecanı geç -
totn ..... llOnra, herkes toplanmıt, 
fildlllllnllttu. Kimse ümitsiz de. 
t~~ 8attl Davis cihazile kur
li._,~ dtltUnmUyorlardı bile .. 
~ Tbetla'in bir an evvel 

' "' eaını ve tecrtıbelere devam 
• l't,ı latnı istiyordu. Hiç kimae 

ltrıak lizım geldiğini d~ Evvelki ıece Rumenlerin mnıı bayramı müınaıebetiyle KCS.tence isimli Rumen mektep cemi· 
hrdu.. BattA bir çok ark&-: ·ı•"· bir n,afet Ttrilmltti. Reelmcle af.J.afet tlnllıdda dallledenlet ıaiWmektedir, 

Görüp düşindükçe: - - -~ ~ -· -
Şahadetname meselesi 

Yeni "barem" in BUyUk MWet Meclisi nıznamesine alnu 
gı, bir fikir dalgalanması uyand:~ dı. Ş:ılı:ı.detııameyi, liyakL 
tin bir delili sayıp saymamak e~ra!mda konur;malar oluyor 

Şüphe yok, ki p.lıadetname mutlak surette bir zeka ve ka. 
biliyet tıstünlüğünUn delill değildir. litta arada sırada, şaha.. 
detnameaizlerin, gahadetnamellleri geçtikleri görülmüştür. He. 
le biz.de umumi seviyenin Uatilne çı!:n.nl:ırm çoğu bunlardandı. 
Fakat bunlara bakarak aldammyalım. Çünkü örnek diye göete
receğimiz büyüklerin okuma ~- :i~rmda memlekette darW. 
fUnun, üniversite hattl. li8e yoktu. 

Bir çoklarm.m mektepten alabilecekleri şey ka'lmaJ:rntb. 
Kendi kendilerinin mektebi oldular. Kendi keudiJııdal ıwtll
tirdiler. 

Bugün ie öyle değildir; Yurdumuzda kuvvetli faldllteler ~ 
En ıiddetli r.ekalar bile oralarda ruh ve beyinlerini ~ 
bol gıda bulabilirler. Şimdi hiç kimse, onnm verimini •mn-. 
yamaz. Cevheri olmayana, çallfDl&ktan tırkene ise, dUnyama 
hiç bir müessesesi bir damla nur veremez. 

Şu halde ''barem,, merdiveni kurulurken devletin defer 
ölçUaU olarak p.hadetnameyi öne ıUrmesi, pek yerinde ve hak.. 
lı bir teklif olüıaz mı? 

Yalnız, bir noktayı dUfilnmek, bu kanun çemberinin bir 
yerinde açık bir kapı bırakmak uygundur sanıyorum. 

Bu açık kapı, gahadetnamesiz; fa.kat liyakatini, t1atibıltı. 

ğünü eserlerile göstermiş olanlar içindir. Gerçek değerler, iL 
hadetnameaiz.dir diye takdlrslzliğe kurban olmamalı, hele ka. 
nun elile ipleri çekilmemelidir. Elenlzlerln ise, elbettıt l8tQıL 
cek bir hakkı olamu. • 

Hakkı Süha Gezgin 
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Topçu atış mektebinde 
Dün başlıgan atışlar çok güzel oldııd,~· 

Sonu Kartaltepe, BUyUk ı •e gUzel olduğunu ,.e te,n edl· 
')erbend, istikametinde olan ntn memnun kaldığını slS> 1 •· 
taarruzun merkezi tstanbula Muhtelif harplerde bltınt şıı• 

teııt 1oscnin iki tara tında toplana. hlt olduğu bazı va kal ara eli 
evvela topçu zabitliği etmi', bil1L i dUf 

~ ·aktır. odcrflk, topçunun Uzer r;ıe ıdll 
hara tayyareye geçmiştir. Mösyö Vaziyet hakkındaki ma!Qma· vazifenin ne kadar roUhlill 0 ıı· 
Gafenku ayni zamanda mükemmc:l "'UIXlll 

ı şöylece hUlAsa ettikten ıonra ğunu, topcu subay ve ~ tli 
bir pilottur da.. Yaptığı muh. ')Iraz da atış safhalarına gec;e· danların, her saniye dtJtJt~ııı 
teli!,Mh~va muharebelrinden son· ıim... ve mtıteyakkız buJunına•'" 
ra ihai Videzul,, ve Mibtary 

7 safhadan ibaret olan atış· ehemmiyetini anlattı. .~ 
Cross nişanlarını ve İngiliz harp brarıı 

lar, saat 10.60 den 13 e kadar Bu münasebetle ka ııı 
6alibini almıştır. 1 rr 

levam etti. topçularımızın büytlk ta •11 Gafenku harpten sonra gazete- e 1"' 
Kıymetli kumandan ve su. dakl rolünden babsettl 'V ...ııı 

cilik yapmağa ba!lanu§ ve "Vre. bUr 
baylarımız bUttln safhalarda kurstan mezun olanl~ra ııJs· 

mea,. mecmuasını kurmuştur. u ıı 
bUyl\k muvaffakıyet gösteriyor- ve kahraman Türk ordu& af· 

1922 senesinde de Argus gaze. lar, bUtün atışlar hedeflerini ki şerefli vazifelerinde ınu<d'' 
tesinin müdürü olmuştur. Arient. e 

buluyor ve takdirle karştlnnı- rakıyetler dilediğini uav-e 
R;ıdyo isimli telgraf • ajansını da 

yordu. rek sözlerini bitirdi. tıl' 
kurmuştu. uıc 

Misafirlerin bulunduğu tepe· Herkes tarafından bUY ııs· Mösyö Gafenku son defa hari- 1 ev 
nin, sağdan, soldan, arkasından zevkle dinlenen General 0 

11111 ciye Vekili oluncaya kadar, ken· b 
önünden vızıldayarak geten lerlnden sonra, otobtıslere 

B. G 'enku 1 disinin kurduğu ve müdürü bulun- gUllelerin, hede!tnl dalma bU· dl, mektep binasına gidildi· ~e 
juğu Timpul gazetesini idare et. dl 

yUk bir isabetle bulması, Burada mektep geıil ' 
D t R H . • V nıiştir. ..,eııı• 

os omanyanın ancıye e· • hem memnuniyet, hem de heye- sonra misafirlere 6ğ'le ,, 
kT M.. .. G f k b" k Gafc:n"ku 1928 senesmde harici. 

1 1 osyo a en u 6on ır aç k-l · b k"' "b" "d' B" ~ "anla saatlerce seyredildi. ikram edildi. .,, 1 • . ye ve a etı a~ utı ı ı ı. ılcıhara bil' 
ay zarfında, Çekoslovakyantn ıl- veJdı:er heyeti mlistesar vekili ol. Sııat 13 de atışlar tamam o- Samimi ve neşeli bir ıı9 
bakını mlitcakip çok nazik bir va.. du. Bundan sonra 19~9 da muha- hınca, güzide bir topçu olan cinde yenen yemeği ınutell tt' 
ziyet arzeden memleketinin hari. berat çekaleti müsteşarı, sanayi mektep komutam Albay Sırrı, hep beraber bahçeye çıkıldı, 11•1 

ci siyasetini tanzim etmek üzere v~ t:!caret vekaletleri müsteşarlı· topçu müfettişi Generale ve bU· simler alındı ve davetliler su•· 
muttasıl 6eyahat etmekte ve Av. ğında bulundu. Nihayet 1932 de tlln misafirlerle talebelere ya. 17 ye doğru gene hususi otob 
rupa devletleri merkezlerinlde si- hariciye vek51eti müsteşarlığına pılan işlerin kısa bir hUlA.saeını lerle şehre döndüler. _..-/ 

yasi temaslar yapmaktadır. geldi. yaparak kendi görUşlcrlnl ve _ , 
Mösyö Gafenku buglin ikinci Mösyö Gafenku, Falticem•nin 'Atışlar d:ürbitıle ta.kip ediliyor nokta! nazarını anlattı. Bundan ~..,ı..1tJ>j 2 

defa memleketimize gelmiş olu· eski milli köylü partisi mebusu ve Her seferinde daha geniş ve ris sahasının bulunduğu yer sonra topçu mU!ettlşl General 
yor. Gaienlru 1892 senesinde Bar- teşkilat şefi idi. daha semereli neticeler vercn. j tam bir bahar manzarasına bU· Vehbi, çok açık, ve etraflı ola· Casus tefrikamı:Z: ..d-
lfid'da dünyaya gelmiştir. 20 Kanunusani 1938 tarihinde Topçu Atış mektebinin 21 inci rUnmUştU. rak atışların umumi bir tcnkl· Yazılarımızın çokluğu dols~;e, 

Lise tahsilil\i lsviçrede yapan 'doktor Miron Crlesta'run riyaset kara kursu devresi de, dUn ya. Top sesleri, infllA.k tarakaları dini yaptı. le bugün girememiştir. özUr di 
genç Gaienku, Cenevre hukuk şa. ettiği ınilli birlik bükQmetine ha- pılan son atış tatblkatlyle bit- arasındaki fasılalarda, çeşit ~c- GördUIU ufak tefek noksan- riz. 
hadelnamcsini almış, Pariste de riciye vekili olarak seçilmiıtir. miş oldu. şit kuşların ötUşlerl duyuluyor- lara temas ederek, bunların ..111 

kioktorasıru vermiştir. 1 Şubat 1939 tarihir:de Doktor Şiddetli yağan yağmura rağ. du.. mahzurlarını anlattı. ~- 3 
Romanyaya do .. ndliğil ""man Miron Crı"stea tarafından kurulan b hl 1 t 8 d iti b k h Atışların umumiyet ltibarfy. ..... men sa a ey n saa en - Atış tat i atında azırln.nmrş 

1913 harbinde top~u zabitliği yap. "Milli Rönesans cephesi,, mensup. baren, Topkapıdan kallmn hu· olan meseleyi şöyle hUl!sa. et-J 
rmş, umumi harp 6rralarmda da lanndandır. sust otobüsler, kalabalık bir da- mek kabildir: 

İstanbul Defterdarhğ&ndan : 
vetli gru~unu Metris çiftliğin. AtUJ yapan taraf kırmızı kuv. 
deki atış sa.hasına taşımnğn baş.ı vetlel'dlr ve Metris tepclcrtndo HRSRRRT 

.- ~ 5ıhhafinizi Muhammen ıamıştı. yerıeşmişlercıır. 
bedeli Saat 10 olduğu zaman, baş Kilyos tıe Fllorya arasmda-

Lira. Kş. tablanın bulunduğu kısımda, kt kısma dtlşen arazide, yani 
Aksarny Yusu!pat}ada Muratpaşa mahallealnin Hacı. içlerinde bir çoğu yUksek rtıt- karşı sırtlarda ise mavi kuvvet· 
ahmet sok:ığmda bir numaralı arsayı mtl§temil Sofu. bell kumandan olan ytızlcrce lcrln (dUşman kuvvetlerinin) 
lar caddesin,de bir numaralı dükkan ve Topkapı cad. davetli toplanmış bulunuyor- yerle.şmlş olduğu farzooflmek· 

lı/Jtliıl ediyor 
desinde 76r 78, 80, 82 numaralı Uç dükkanın dörtte du. tedir. 
Uç hissesi. 2325 00 Bu sırada ordumuzun kry- Bir gUn evvelden başlamış ol-
Bebek mnhallcsinin eski Kilise yeni lnııirnh soka. metli topçu müfettişi General duğu kabul edilen muharebele-
ğmda 14 eski, 18 yeni sayılı 62 metre murabbamdaki Vehbi KocogUnny da baş tabla- rln sonunda, (Bahçeköy - Os· 
ev arsası. 155 ()() ya geldiğinden, tatbikata baş- mnnbey telsizi, KtlçUkköy, Met· 
Bcyoğlundn Tımtım mahallesinin Bostanbaşı cadde. landı... rls ve diğer son tepe) mtlda· 
sin.de 72-74 sayılı dükkanı mUştemil hanenin altıda Evvelft. mektep kamutanı Al- !aaya geçmiş olan kırmızı kuv-
iki hissesi. 2223 33 bay Sırrı, gUr bir sesle yapıla- vctıer, (Pirges ile Dağlar tepe. 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller isim. cak atışlar hakkınıda etraflı ı- si) istikametine kadar Herle· 
leri hiza.lartnda göstorilen muhammen bedelleri üzerinden açık r;ahat verdi. Saat 10.50 de iza- mlşlerdir. 

arttırma ile satılacaktır. Müzayede 26-6-939 tarihine mUsa- hat bitti ve atış hazırlıklar~ baş- Bir dağ tugayı, bir piyade ve 
dif pazartesi günU saat 14 de yapılacaktır. Satış bedeli nakden ladı. bir süvari tümeni, bir piyade a. 
ve peşinen veya. mübadil ikinci tertip vesika.sile alınacaktır. Ta. Atışları idare edecek olan layı ile bir piyade topçu taburu, 
liplerin % 7,5 pey akçclerini vakU muayyeninden evvel yatırarak Albay Hüseyin maiyeti ile mu. iki tayyare defi bataryası ve 
mezk\ı.r gUn ve satte Defterdarlık .MilU Emlak Müfülrlilğünde zakcreden sonra almış olduğu bir tayyare keşif blilUğünden I· 
müteşekkil komisyona müracaatları. (4138) tedbirleri ve kararını anlattı. baret olan kırmızı kuvvetler, 

1939 Resimli Hafta 
Biraz sonra ise, fevkaldde gUzel dUn sabah erkenden tekrar ta· 
ve isabetli bir şekilde sırtların arruza başlamışlardır. 
muhtelif yerlerine gizlenmiş o. Dağ tugayı ile piyade tUmenI 
lan toplar ıgUrlemeğe, melhuz Uk hatta, süvari tümeni sol tn
dUşmanın bulunduğu tepeler rafta, blr piyade alayı Rami cl
şiddetıe dövülmeğe başlnndı. varında ikinci hatta bulunmak

r.ı~~ .. 

Of/Lflfll 
il 

ile ö~ Vrünüt Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftahk gazetesidir Bu sırada hava açılmış, Met· tadır. u-ı "''" ı L lrtlJI•. lııaahl, Galeta. V.r"4a llu 1 

.. _ _,. . 
Karamazof Kardeşlev 

Yazan: Dostoyevski 
' . 
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Hepsi euçumdan memnundurlar. Yüzle
rinde sevinçle Ustüme atılırlar. Ama yi
ne haç çrkarır, o'kur üflhim. Yine defo
lurlar. Ne ho§I ne hoıt insan heyecan. 
ldan nefessiz kalıyor. 

Aliycşa: 

- Benim de böyle rüyalar gör.düğüm 
olur. 

Dedi. Liz pşakaldı ve: 
- Olur mu ya? .. Kabil mi bu? diye 

haykırdı ... Çok mühim şey bu, Aliyoşa. 
Bir rüyayı iki kişi birden görebilir mi? 

- Tabii görebilir 1 
Li%, ~ llO.D. mertebesine va. 

...r. 
- Ço'c mühim bu Aliyoşa ! Bu so!t 

mühimi Mesetc rüyanın tuhaflığında 

değil. Aynı TUyayı i!dmizin birlikte gör-

meınizdir. Sen, ki hiç yalan söylemez· 
sin, elbette şimdi ide beni aLdataca\t de
ğilsin. Şaka mı yoksa?.. Alay etmiyor· 
sun ya? 

- Hayır, doğru söylüyorum. 
Liz, hayretten bir zaman söz söyli. 

yemedi. Nede::ı sonra ? 
Yalvaran bir sesle: 
- Kuzum Aliyo§a, gel, sık sık gel de 

görüşelim. 

Dedi. Delikanlı kati bir tavırla: 
- ömrüm oldukça geleceğim. 
Cevabını verdi. 
Liz: 
- Size, ancak size kendimi emanet 

edebilirim; idi ye başladı. Evet bütün 
dünyada yalnız size. Kendime bile söy. 
lemediğim §eyleri size söylüyorum. Si. 

zin karşınızda hiç bir utanç duymuyo. 
rum. Bu, neden böyledir acaba Aliyoşa? 
Ha, sana bir şey daha soracağım: Ya· 
hultiilerin pas"kalya günlerinde küçük 
çocukları çalıp boğazladıkları doğru 
mudur? 

- Bilmemi 
- Bende bir kitap var. Bunda böyle 

bir davanın safhaları hikaye ediliyor. 
Anlattlklarma göre bir Yahudi, dört ya· 
şmdaki bir yavrunun önce parmaklarını 
kesmiş, sonra ıda, duvara çivilerle çak· 
mıı. Hakimlere çocuğun çabuk öldüğü. 
nü ve işkencenin ancak dört saat sürdü. 
ğünU itiraf etmiş. Ne çabuk ölüm değil 
mi? .. Dört saat zavallı yavrucak, cançe. 
kişip inlemiş ve herif onun bu halini hiç 
tınmadan seyrediyormuş .. İyi etmiş. 

- İyi mi etmiş? .. 
- Evet, hazan bana öyle geliyor, ki 

çocuğu çarmıha geren benim. O, du. 
varda asılı i:::~erken, ben, karşısında 

ananas kompostosu yiyorum. Ananası 
pek severim. Ya sen? 

Aliyoşa, kızın solgun yüzündeki ı:ie· 

ğişmelcre .dalmıştı. Lizin yµzü peı de 
perc1e tolarken, gözleri parlıyordu. 

- Biliyor musunuz ki, bu muhake. 
meyi okuduktan sonra bütün gece hıç. 
kıra hıçkıra ağladım. O biçare çocuğun 
iniltilerini, çığlıklarını işitir gibi oluyor· 
dum. Münasebetsizliğe bakın ki, bir 
yandan bunları duyuyor, bir yaruian da 
ananas kompostosu aklımdan çıkmıyor
du. 

Ertesi sabah birine mektup yazarak 
gelip beni görmesini rica ettim. Geldi. 
Ona çarmıha gerilen çocuk hikayesiyle 
komposto mese1esini anlattım. İşkence.. 
yi zevkli bulduğumu da &aklamadım. 

Güldü ve kendisinin ide bu fikirde oldu. 
• 

ğunu 6Öyledi. Beı dakika sonra gitti. 
Acaba benden nefret ettiği için mi böy. 
le yapmıştı?. Söyle bana Aliyop, o, 
benden iğreniyor mu, iğrenmiyor mu? .• 

Genç kız, gözleri alevler içinde yat· 
tığı yerden doğrulmuştu. 

Aliyoşa, telaşlı ve heyecanlı bir ta· 
vırla: 

- Gelen zatı, siz mi davet ctmiıti. 
niz: yoksa kendiliğin.den mi gelmifti? 

Diye sordu. 
- Ben çağırtmıştım. 
- Mektupla mı! 

- Evet! .• s 
~ ııtı" - Maksadınız yalnız okudug ;'ol' 

kitap hakkında fikir danışmaktan ' 
retti, değil mi? t-

- Hayır, yalnız bunun için çağı!\~ 
mamı§tım. Fakat gelince muhakertl~p 
hatırlayıp sottium. Gülümsiyerek ce 
verdi ve kalkıp gitti. 

Aliyoşa, usulca: 
- Namuslu bir adamın yapacağıııl 

yapmı~. 

Dedi. cıel1 
- Evet ama, güldü. Mutlaka befl 

nefret ediyordur. 
ıı1' 

- Hayır!.. Belki o da ananas kO et' 
postosunu düşünmüştür. Çünkil bal1

5 

tiğiniz adam ıda şimdi çok hastadır· ıl· 
Liz, gözlerin.de yine o parıltı ile fıs 

dadı: iıf. 
- Evet, <> da inanıyor; o da befl 

gibi hissediyor 1 
Aliyoşa, ağır ağır; . . 11, 
- Hayır, gizden nefret ettiğını ~,:' 

m.akla yanılıyorsunuz. O, hiç kimse .. ı 
· anft1" iğrenmez. Ama, kimseye de ın 

İmansız bir ruhta ise nefret tabi:dir. 
(Devamı var) 

1 

k 
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k; :allahi olmaz, billahi mum. 
da ot eğıı. Zatı ali ınfatınız ora. 
libari~urııa:nız silsile ve teşrüat 
llıe1tı • e bendenizin yere diz çök. 
~e~~?1 icap eder ki buna da 
ı!erilll arınız razı olmaz zanne . 

~is·~. 
~ll.U:ı ır hazretlerini pencere 
totlır~~i büyük kanapeye kadar 

..... ı..nu Vak edin mevlana! .. 
~d ıaYl keşfedene, apa.yan 
1<aPa1t~a çıkarana kar'§ı gizli • 

lJ 1 olur mu? 
Ua\·~lrnayaıım, bahsi açtı. Ne 
llJ:a er, ne mübalağnlar, ne na. 
~.'1~Pkı sahnede aktör .. 

l:ııit d lllı §ehriyarlde gözler giL 
t, Ilı Udaklar sarkmış, uçuk ben. 
k~~Y~ sansı. Göğsü kalaycı 
Su~ ~ıbi inip kalkmada .. 

~ğn stıyecek, söyleyecek halde 
"ilde' J\ehriba 33 lük tesbihi e. 
!Oçı~ Çekip duruyor. Her halde 
~~kr· Yediler, kırklar n diye 

J\ı:ı 1Yor. 
)okSa ladık ama bu kadarı zait; 
~ti asıl esefi kendisinin de iş
~~ ~dan uluşundan, yağlı 
tla..b_ ""gu başkasına kaptırışın • 
~;.r? 

~hiı:ıgtl, Allah var. Onunkisi sırf 
~il' §ahı azama muhabbet, mer. 
daıı~t: Sadakati kamile ... Baba. 

İli ti SUrUp giden nimetler ki. 
~ enı~Yesinde?.. lliklere kadar 
ll 1§, 

eoı:;:Unla beraber adamcağızın 
~i ~açır taraklarda hakikaten 
~i/0ktu. Maiyet kullanması, 
~1 e ltıafiyelerle etraf kolla • 
~ ~··ev bark yıkmak, hanıman. 
~~~ndiinnek gibi ta§kmlrkları 

ıı llıarnrştı. 
'illi ap Yutınu§ hasta, bilmem ne. 
l'ıı,r~etniş ispinoz gibi susup du. 
telt • ıır~cm ır taRatsız 

Sesie · ...... . 
h~ Lahavle velakuvvete! .. Süb· 
l'i:ı! kah!·· !nnnllahema.assabi • 
dil'ar- abılinden kelimeleri s:ırfe. 
~ıtaıı' Ust dielerinin arkasına ya. 
l'o?'d dilinden (cık cık) lar çıkı. 
~ u. 

~d~allı kapıya kadar gidip, dı
tıı~ d~ duyacak kimse var mı yok 
l''Ye etratı kolladıktan sonra 
' geldi. Corciyi de yakınla
' 

0turtnıue, bahse karıştır. 
1, 

~~ ~Yfendi mütemadiyen el. 
hiı- h ~·.. Bu gibi gayet tehlikeli 
'tsiıı lldise~i duyduğundan, ken. 
~ipe bahsi açıldığından da mu.z
\'eli~~ ~}d:uhbirin isticvabatı ev. 
~l:liI sın?e sen de bulunmuşsun) 
'ı:esı ve araya sminin karıv. 
~ ne lUzum var? 

~ht:::.lerinin kilitlenmesi de bu 

~:ci~c tek bir sual tevcih et.. 
~/ agzmaan bir kelime ~ıkar. 
'a~ Yalnız dinledi; dinlerken 
~ lt terler döktü; elleri ayak
~lllıu llrnıcalandı; sol yanı eni • 

il' ll:VUştu. 
~~a ~uracak halde değil, şu 

, dıyebildi: 
tı_Jbiıı lrad~i seniye mantuku mü. 
~Ilı, Ce hır an evvel hareket ede·. 

~~;Cip ·ı:'<e· Melhame gözüyle işa. 

~e~~rc.iyi beraber alsak mı? 
Cu stıyor. 

fetıd· ç bel~ anlıyabilen X Bey -
1 kaş '·ıldırdı · ...... l!: •• . 

tıİl\iıı fenuı muhlisimiz avdeti 
' g .bUrada mı bekler, yoksa 
aı~ ecıknıeniz ve nezaretin tatil 
"'- ası d ~ı.ıı-uı a muhtemel - ta~in bu. 
~etıik~~ak bir mahalde mi, ynhut 
ltıt~ 0Ydeki sahilhanenizde mi 
l:li~ r eyler, orası bittabi reyi. 

Şı \'a?este! .. 
bilrt~dı de Corcinin yüreği güm. 

nu e ... 
lirdi ~adar pişirdi, kıvamına ge. 
l'a.l'a' lt otardı. GürültUye gelip a
~'lıd aYnamasm; elleri koltu • 
tn.,,ııı a kalıp ağzını boyraza aç • 

ll,, 
~ k tılh: 
...... lk· 1 dakika müsaade temen.. 

ni ederim! deyip Corciye işareti 
geçti. 

Odadan çıktılar. Üç kapı öte. 
deki abdesthaneye doğru gider
lerken odacı yetigti .. Cebinden a. 
naht.arı çıkarıp kilidi açtı. 

Girdiler, kapıyı kapadılar .. 

tesit e iyo 
lngılii takımı dün şehrimize gel 

•• munu •• 

- §iunu bir defa daha söyle. 
Herifleri gördUğUiı hangi pazar. 
dı?: 

Hoppala, ver cevabı şimdi.. 

Corcinin avucu yine alnında ... 
Kendini çabuk topladı. Fılan pa.. 
zar, falan pazar ecsin de (ne di. 
ye aradan o kadar gün geçirdin?) 
tevbihine mi maruz kalsın. 

- Bu pazar, yani dün eksc
lan ! .. 

- Pardcsünün yakasındaki ta. 
rihi tekrar et, işaret edeyim!. 

Cebinden altın kur§un kalem. 
le uf ak btr kağıt çıkarmış, bekli. 
yor ..• 

Zihni alabura olrnuş olan ba • 
caksız ppa oturuvermez mi? Bi· 
raz evvel söylediği rakamlar ak. 
hnın evinde değil ... 

Pot kırmasına ramak kalmış. 
ken, beriki. 

- Ha.cet yok, hatırıma geldi, 
dedi. Fransızların Katorz Jüyye. 
!erinden üç gün mukaddem .. 
Kaydı klğıda geçti. Altın ka. 

lemini göğsünün iç cebine sokar· 
ken, maroken bir cüzdan çıkar. 
dı: 

İçi dopdolu. Osmanlı Bankası. 
nın beşlik banknotları yığınla ... 

Bir kaçını ayırdı; sonra cüz. 
danındaki dili çekti. 

Yuyarlak gözlerde sıra sıra sa. 
rı liralar. Arkaları da dopdolu ... 

Gözlerin iki sırasındakileri a • 
vucuna koydu. Evvelce çıkardığı 
e:ııı;"aWUnr?ıı beröber COrclnin 

göğüs cebine boca etti: 
- Mon ami, bu miktar şimdi. 

lik Bana kifayet edecek bir (ar. 
gent de poche) tur. Merak etme, 
korkma mabaidi peyderpey de. 
vam edecek. Parasız bırakmrya. 
cağım seni! ... 

Ve gayet amirane, emir verdi: 
- Şimdi tenbiha tuna son de. 

recede dikkat et; kaffesini aynı 
aynına, hiç bir noktasını tehir ve 
ihmal etmiycrek üa etmeğe ça
lış! 

- Kasemi billlh olsun ki bita.. 
mamiha yapacağım, siz müsterih 
olunuz ..• 

Abdesthane sözüm yabana te. 
miz. Halbuki amonyak kokusu 
genizleri yakmada; karasinek • 
ler, tatarcıklar vızır vızır dolaş. 
mada. 

Küfelik Barhoşu getir, saniye. 
sinde ayılır; binlik te binlik di
ye ayaklanır ... 

tceridekiler farkında. değiller; Fencrb'17ıço birinci taktmtndan 
müsteşar hazretleri yine cva. (Yul..aru.lan a§ui}ıya </.o§m) Re
mirde: sat, Basri, Esat ve Ilüsamettin. 

- Şimdi ilk yetişcbildiğin va. 
purla Yeniköye gideceksin; bir Memleketimizde kurulan ikinci 
muvakkat ikametgah bulacaksın. spor klübil Fenerbahçe, yarın 31 
Cence muvafık.sa gazinonun üs. inci senei devriyesini kutlulaya.. 
tündeki otelciyi, AJeksiyadisi cak. Birçok kıymetli sporcular ye
gör; bend~ selam sarkıt, yer. tiştiren ve ezeli rekabet yüzünden 
leş ... Fakat hayır, orası nazar~ Galatasaray ile beraber"Türk fut· 
dikka~ cali?.tir; ga:sonlara i~- bolunu bugünkü varlığa ula~tıran 
mat. ~aız d:gıı. Enaebı, evfa~ı koy sarı _ lacivertliler bu defaki bay
dahilındekı Rum hanelermden ramlarını zengin bir programla te. 
birine pansiyonerlik .. daireye de. sit edecekler.dir. 
vam hususuna aldırma, müdürün.. 
den mezuniyet alırım ben!.. Aşağuda görecegınız program 

Yine emir emir üstüne: ::ibince Fenerin birinci futbol 
- Bilhassa o gözlüklü, (a takımı da aylardanberi dedikodu. 

pointe) sakallı mel'unu gayet ya. su süren bir futbol m~ı yapacak 
kından takip edeceksin .• Kimlerle yani lngiltcredn davet ettiği Mid· 
temasta Ye ülfette? Kimlerin nez. dlesex ekibiyle karşılaşacaktır. 
dine, yalısına girip çıkıyor, onu 1 .1• t•• l"'ğünd b' . . ngı ız ama or u e vasat ır 
kımler zıyaret ediyor? Zinhar ih. k'' 1 kl b b b' d k 

t d b 1 ( 
L • mev ıı oma a era er ızı en at 

sas e me en un arı mt:tıcu.. .. . . 
1 S t) .. w k . d kat yuksek futbol oynayan 1ngılız· 
eu emen ogrenece sın ve er. 

hal bana ihbarı keyfiyet eyliye. lerin. ~u m.üsabak~sı spor meraklı· 
ceksin. Pek müstesna bir vazi. ilan ıçın bır hayli enteresan ola. 
yette, yani (flagrant delit) kar. caktır. 
şısında kalırsan hemen zabıtaya Misafir sporcular dün sabah 
mliracaat edip ismimi ver, dera.. şehrimize gelen ekspresle Sirkeci. 
kap derdest ettir habisi ve rüfe.. ye muvasalat etmişler ve Fener· 
kasını!.. bahçeliler tarafından merasimle 

(Devamı var) karşrlanmı§larclır. 

İstanbul nuntakaıu namına da 
büro şefi Halit Tüccarbaşıoğlu İn· 
giliz takımı kaptanına şık bir bu· 
ket takdim etmiş, misafirler de 
Fenerlilere yapma bir kuzu hedi
ye etmiŞlerdir. 

Gardeki merasimden sonra 14 ü 
futbolcu, 7 si de idareci ve an'tre. 
nör olan İngiliz takımı Modaya 
götiirülmiiş ve Modapalas oteline 
misafir edilmiştir. 

Middlesex takımı için hazırla. 

nan programa göre, misafirler bu. 
gün serbesttirler, yarın müsabaka 
~;ıpılacak, o gece ıereflerine Moda 
klübünde bir ziyafet verilecektir. 

Pazartesi günü yine serbest ka
lacaklar, Salı günü Adaya gidile
cektir. 

Çarşamba günü şehrimizdeki 
İngilizlerle bir Kriket maç.ı yapa
caklat'dır. 

Perşembe günü motorla Boğaz_ 
içinde bir gezinti yapılacak, ertesi 
günü de Ankaraya hareket edile. 
cektir. 

Eski hakemlerimizden Altınor
clLlu ve taç atmasiyle maruf Ah. 
d:.ıllahın idare edeceği bu müsaba. 
kaya Galatasaray §U kadro ile İJ
tirak edecektir. 

Ulvi - Burhan, Vehbi - Saim, 
Muhavvit, Şakir - Necdet, Ve. 
dat Abut, Necip Şahin, Muslih, 
Arif. 

Fenerbahçe ise maruf on birini 
blr araya toplanuştır. Onlar da: 
Nt dim - Cafer, Hasan Kamil -
Fahir, Sadi, Kadri - Samih, Alt• 
eddin, Zeki, Ömer, Hikmet'ten 
mürekkeptir. 

Misafir takım hakkında 
malumat 

Memleketimizde üç maç yapa
cak olan Wandres takımı kadrosu 
şu oyunculardan teşkil edilırı.i~tir: 

Kaleci: Eric Mulley (takım)' 

kaptanı. 

Müdafiler: Firth, Hickı, Clark. 
Muavinler: Brown, Hockeday, 

Vhittker, Fuller. 
M uhacimler: Gerron, Friffiths, 

Middlesex takımı, Cumartesi Anderson, Head, Kellerher, Love, 
~e Pazar günleri Ankarada ild mü. Golightly. 
sabaka yaptıktan sonra Pazartesi Kaleci Mulley, mildafi Firth, 
günü dönecek, Salı günü akşamı muavin Hocha.'day, Whittaher, 
da ondraya avdet edecektir. muhacim Griffiths, Anderson ve 

F b h b Kellerher takımın en çok beynel· 
ener a çe ayramının mı'J 1 maçla · t' ak d e ra ış ıre& e en oyun.. 

programı ct•Iandır. 
Fenerabahçenin 31 inci ıenei- lngilterede amatör futbol, pro-

devriyesi proğramı töylecc tubit fesyonellerle kıyas edilmiyccek 
edilmi~tir: kadar dü§ük seviyede ise de - ki 

SAat bu idıdiaınızı olimpiyatlardaki o-
yunlariylc de isbat etmek mllm. 

15,- - Bayrak merasimi kündür - dün 1ehrimize gelen 
15,10 - Atatürke ihtiram duru· misafirler bizim en iyi bir ıelcilde 

ıu. kurulacak muhtelitimizle de kolay 
15,15 - Nutuk kolay boyölçüşebilirler. 
15,35 - Temsili bayrak çekme Mi.ddlesex Wan!drers talmrunm 

en iyi amatör klüplerin oyuncula4 merasimi, 
15,45 - Fenerbahçe - Kurtu

luş atletizm müsabakaları. 
16,- - Galatasaray - Fener. 

bahçe mütekaitler maçı. 
16,30 - Atletizm müsabakasının 

devamı 

17,15 - İngilizler - Fenerbahçe 
müsabakası. 

rmdan kurulmuş olması bize iııbat ......._..~.._ 

Fenerbahçe takrmı yarınki bu 
mühim maça şu kadro ile çıkaca~. 
tır. 

Cihat - Yapr, Lebip - Ali, 
Rıza, Esat, Reşat - Naci, Basri, 
Melih, Rebii, Fikret. 

lhtiyatlarda: Fikret, Angelidis 
ve Semihtir .. 

'.1ütekaitler müıabakaıı 1 

Bu maçtan evvel yapılacak olan 
Galatasaray - Fener mütekaitleri 
müsabakasının da ikinci maç ka
dar enteresan olacağına şüphe yok· 

ettiği kadar zevkli bir futbol gö&
termelerine kafi geleceğini sam· 
yoruz. 

Futbol maçları tertip 
ediliyor 

Hahcıoğlu spor klilbi: tarafın

dan 18 - 6 • 939 tarihinde başla.. 
mak üzere iki ldevreli lik maçları 
tertip edilmektedir. 

Bu müsabakalara girmek isti· 
yen klüpler en geç 14 • 6 • 939 ta. 
rihine kadar Halmoğlu klübilı:ıe 

müracaat etmelidirler. 

Fencrba1ıçc birinci ta1~ımmdan 
İEta-nbul Avcılar ve Atıcılar Bir. (Yukarıdan a§a.ğıya doğr·u) Şa. 

li~inden: ban, Naci, Ya.şar ,;e Fwct 

Kongreye davet 

İstanbul Avcılar ve Atıcılar Bir· 
liği umumi heyeti 16 Haziran 1939 

tur. Cuma ~ünü akşamı saat 18 de Bir. 
Esnaf Bankacı 

tasfiye İşi 
Her karşılaşmaları bir hadiıe lik merkezinde fevkaUde olarak 

Yakında esnaf bankası umu. 

mi heyeti bir toplantı daha ya· 
Muhterem azanın, Birliğin maz- pacaktır. Banka trısfiyeye baş· 

olan san - kırmızılı ve san • Iaci. 
vertli sporcuların bundan on sene 
evvelki elemanları yarın yine kar. 
~ıı kl• dizilecekler ve - yarım sa
at dahi olsa - taraftarlarına yine 
on ı;ene evvelki heyecanlı dakika· 
hrı ya§atacaklardır. 

tl)p' • -acaktır. 

har olduğu büyük bir teveccühten 
1 

d ıo:. d b an ı6ın an ugUne kadar olan 
haberdar edileceklerinden, bu top. 
ı b h hal 

1 1 
.• işlflr hakkında bir tasfiye blla.n-

.antıya e eme ge me erını 
saygıL.rımızla dileriz. çosu hazırlanacaktır. Yapılan 

tetkiklere göre bankanın muh· 

telif yerlerden 4SG.45G lira ala-

ca~ı vardır. Buna muknbil 

340.181 lira da borc bulunmak 

tadır. 

!ki sene zarfında 486.456 11· 

ra 11.lacaktan ancak iki bin lira 

tahsil edilebllmiştir. 

n bin lira (}.a belediye CYYCl· 

<'e l•nnkaya borçlanmış olan 

memurlarının maaşlarından keF 
rulşUr. Bankanın alacağı olan 
paralnrı tahsil fşlne hu: YerUe. 

f cek Ye borçların da lidenmcslne 
Dün sabah §Chrimkc gelen lngifü: futbo'lcu1an SirTccci garın. talışılacaktır. 

da kendilerin kar§ılıyan'lb.r. arasında 
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İngiliz Krah 
Japonlar Vaşingtonda 

d 
( Baıtaraf ı 1 incide) 

Taarruzların a Vqington, e cA.A.> - DUn 

1 1 
a.1qam cumhur sarayında verilen 

muvaffak 0 amıyor akşam ziyafetinde Ruzvelt bir 
nutuk söyliyerek İngiliz impara. 

Şunkiııg. 9 (A.A.) - Anlunun torluğunu Amerikaya birleştiren 
timaJinde, Lihokov mıntakaımda bağlan hatırlatmq ve iki mem • 
Japon kuvvetleri Han nehrini top. leketin medeniyete ve milletlerin 
çu ateıinin himayesinde geçmeye selamet ve refahma olan hizmet. 
teıebbüa etmiıJene de muvaffak lerinl kaydeylemiftir. 
olamamıflardır. Ru.zvelt: "İki memleket arasın. 

Çin topçuıu ıllrekli ve fiddetli daki anlayışın devam ederek git. 
bir ateıle 30 Japon nakil kayığını tikçe inldpf etmesini ve dost • 
l::ıtrrmııur. DilfDWl prk istika.. luğuınuzun itilbmı dilerim.,, de. 
mr-tinde çekilmiıtir. miftir. 

Honkonc. 9 (A.A.) - Son on- Bu nutka cevap veren lngilte. 
beı giln içinde Çin kuvvetleri Şan- re kralı, gördüğü hararetli ka • 
w ~iJlyetinin mer'kezinde ve tim&. bulden çok mUtehuaiı ve mUte. 
Uncie düpnan mevzilerine muvaf- heyyiç olduğunu kaydettikten 
fakiyetli taarruzlarda bulunmq- IOl1ra demiftir ki: 
lar•lır. Japonlar on bet bin ölil ver. Endite ve ıstırap anlan yap. 
mişleröir. Bu, mubaaamatta bida- dik, fakat bu anlar biz.e bu ziya. 
yetindenberi Japoıılann Şanaide ret vesilesini ne kadar arzu etti. 
uğradılr:an en •lır maflQbiyettir. ğimlzl anlattı. 
Muharebeler Fenrho civarında Kral, ild koıqu olan Amerika 
kan!ı bir ıurette devam ediyor. ile Kanada arumdald doatluk 

Honrkonc, g (A.A.) - Çin la· bağlarından ve İngiltere ile im. 
taatı, Kafİllr ve Kqan'da bulunan paratorluğun Amerikaya k&r11 
Japon kuvvetlerini muhuara et· olan ıamiml hUanllniyetlnden 

:l!r. Bu tehirler Şanncw • cumhurreiaiııi temin eylemlttlr. 
Hcıngkov Sunkiang civannda da Kral, Amerikanın terakki ve 
tahrip etmeye muvaffak oldul\ın- refahı ile iki memleket doatıutu 
t'an buradaki Japon lnıvvetlerinüı hakkmdald kanaatini teyit ede. 
ı:ıuvalalam tamanılyle keaiJmiftlr. rek aözlerini bitirmlttir. 
Ja~:-nlar mahuara hattım ftl'ml· Nevyork, 9 (A.A.) - İngiliz 
ya tflebbUI etmlflerte de afır sL kral ve kraliçesinin Nevyork 1er. 
,-iatla pllüllrttllmiltleıtdlr. gillnl ziyareti emumda ünifor. 

.---- malı 13282 polis memuru korden 

Ç k 1 k d teekil edecektir. Pollil husUlf ted. 8 os sva ya a birler almıp. 
(Baıtara/ı t tnctdı) Diğer taraftan kral ve krali. 

tefi Voıı Neurath'ın çıkaılclılJ e. çenln geçeceği yol tlRrindeki ba
-"l llzeri bir zı noktalarda durmafa mezun 

mirnameye burOn a. e 60 bin davtli mevcuttur. Dedek. 
seyl nqretmlttir. 

Bu zeyle 18re, btDl t..ılm et· tifler, bomba bulunabilecek bil-
mek lçfn halka verilen mUhlet 24 ttlıı yerlerde, İrlanda mtlfritleri 
aut, yani yann aut 20 ye kadar telinin evinde ve kralın geçece. 
uzatıımıetu'. Alman j&ndamumı ği bUttlıı noktalarda arqtırma • 

lar yapmJtlardır. 

/F ·--- Heyecanh Zabıta Romanı ----.. 

s.o.s 
lnsilizceden Çeviren : H. MONIR 

-12-
Londranın kibar mahallerin.den 

birinde oldukça iyi döıenmiı bir 
evin aokaia bakan odasında Lesin· 
ıer, dizleri üzerinde bir ıuete ol. 
duiu halde bir kanapeye uzanmıı, 
.:lütünüyordu. 

KarfJIDlda ince zarif vücutlu 
kadın muavini Serpolet oturuyor· 
du. 

Serpolet siyah bir ipek çorabm 
delilini tamirle meırutdü. 

Serpolet bu haliyle bir ev kadı· 
nı gibi rörülüyordu. Halbuki bu 
kadın, yU.ıilnde ıiyah maakeıile 

tih;lü haydutluklar itlemiı bir diJi 
hainden bqka bir ıey delildi. 

Le11inıer, Serpolet' e bakarak 
kendi keıidine bir tiir mırıldan· 
mata batladı : 

"Okyaauılann karanlık derin.. 
liklerinde... 

ki, orada ıenelerce kalacaktır. 
Belki biz ölünceye katlar meyda. 
na çılmuyacaktır. Denizin tabii -:e. 
reyanlariyle bir sahile doğru sil· 
rükJenmeaine ihtimal verecek o
lı.raak, bu sahilin mu.hakkak Fran· 
aa olduğunu kabul etmciiyiz. 

- Bence tnpıterenin cenup , 
sahiline ıelmeıi pek daha muhte. 
meldir. 

(Devamı '1Gr) 

Sandıkh halk evind e 

~11ndıkh, (Hususi) - Sandıklı 
ha!l.c vinde hiç okuyup yuma bil
mıyenlere açılmıt olan A deraha
r.cı.ne devam eden 62 kitiden 22 
ıi muvaffak olmuı. kendilerine 
dipı'malan verilmiıtir. Halkevi 
b.ı tahF'ald çahımatanna büyük 
bir faaliyetle .devam etmektedir. 

··h. par1a1c a,a1ar .,...ı Topr a k o fisi teşkilatı 
''Çöl hava1tnm ~ala İçİDcle Ankara, 9 (HU1uat) - Toprak 

• ... ~c:e kaybolan mahlUlleri ofiıi mUdUrlUiUııe ida-
"N1Ce larmm çıçekler tıuuJa.. re mecliai reiıi Rafit tayin edil· 

rum.,, miıur. EylQlde tatbik edilecek ye. 

Serpolet bapnı kaldırarak aor. nl kadroau huırlanmqtır. Yeni 
du: lraclroda teftit heyeti tqkilltı kal· 

- Neler ı8y1Uyonun yine? 
- Şiir okuyorum... Aynı sa-

manda içerili yan yanya elmasla 
dolu olan bira tiıeaini diltUıı6~ 
nım. O bira ıiıeainin timdi deniz. 
lerin dibinde cömülü ol.dutunu iL 

nıyorum... Ah Serpolet. Ben bu 
bir'a titeıiyle bilyiik bir muvaffL 
kiyet kaydedecetimi tahmin edi.. 
yordum • Fakat tahminim bop 
çıktı. 

Serpolet cevap vdi: 
- Ben de mllteeuirim. Eler 

dınlmq, miifettiılere mllrakip il.. 
m! Terilmittir. 

Bonenin beyanatı 
Parlt; 1 (A.A.) - Hariciye Nazırı 

Bonnet busfln ayan hariciye enen. 
meninde barlcl siyaset hakkında ıe
ni' bir beyanat yapmııbr. 

. COnlcO 'ASPiRiN senet f. 
denberi her türlu sooutc• 

t k•'' gınlaklırana ve •Orı ara 
tesiri ııımıı bir Ulç olduouttlt 

lsbıt etmiıtir. 
A s p 1 R 1 N rn restrr"d• 

~ · rk 
emtn otmak için lütfen \J7 "'' 

sına dikkı_t ediniz. 

Le vazım A mirliği S atınaıma 
K o misy o nundan 

5000 adet yU& havlusu müteahhit nam ve hesabına 
939 cuma gUnU saat 1~30 da Tophanede Jat. Lv. im. Sa
da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1750 lira 
natı 131 lira 25 kuruotur. Şartname ve nilmunesl Ko. da 
bilir. htekHlerin kanuni veaikalarile beraber belli saatte f#. 
gelmeleri. (696) (3858) 

• • • 
Bin adet yün kazak müteahhit nam ve hesabına 18 

OldUreni ihbar edecek olmı pha Kral ft krali~ ~ IOD-
wrUecek mUk&fat, otus bin a.rk· ra Kolambl~ bl~ w 
taıı 100 bin markı çrkanhmJtır. sonra da Ruzvelt ailesinin husu. 
& tilleri bilen, tanıyan fakat bun.. st ikametchnu ziyaret edecek • 
lan ihbar veya teslim~ late- JeNlr. 

= aa.~!tur ye n e 

939 cuma gttnil ıaat 15 de Tophanede Amirlik sa.tın alma ıl'.. 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin ~11 1500 lira ilk 

f!6'•N•M~--~·h~ lluQak.IUıaclar. -lli'mUMlli Ko. da ıörWebllir. lsteklfl 
e 1iıirifvestkalarlle beraber bent saatte Ko:ifa~men5tıt . .-

Rusya ile yapılmakta olan mflzake
:elere temas eden Bonnet bazı alAka
dar deTlellerin huıuıl vaziyetleri do
layıslyle daha bir takım milşkülAtııı 
ınncut oldulunu Te fakat Frwnsıı 
bllk6metlnin mllukerelerl ıilratle 
neticelendirmek için biç bir pyret· 

kin. arasında yapılan müıakueleri 
ınenuubabfl etmlştJr. 

kaliılıyacaktım. Yenilerini alırdım. 
- BOtUn kabahat muavinlerim· Harlcl7e Nuın bu mllukerelerln 

ele.- Ben her teJl etrafiyle dUfU· iki neTI oldulunu 16ylemlfUr: 
tıt. Gafe k b .. nilp bamhyorum. Fakat muavin. Biri Tilrkiye ile Suriye arasındaki 
miyen her phıı, idam olunacak- r-------------

Kladno halkı, tamamtyle dehtet n 0 UQ Un lerim olacak Bemard ile Ebet • . arazi meaeleelrlnln katı olarak hal. 
inJ uk ta lfl Une, dllerl de Tilrk - Franıız kartı· 

içindedir. Şehir, b erce er ı · berbad cıdiyorlar. lıklı )'U'dım deklaraıyanuna aittir. 
rafından iteal clclilmittir. SUnıU ge ıyor - Fakat ba sefer kabahat on. Bonnet, blrlblrlnden ayn olarak 
takim! aıkerlerden mürekkep dev. Rumen Hariciye nazırı Gafeiku larda delil ıaliba? •• Çünkü onlar yapılan bu mllukerelerln intaç edil· 
riyeJer, yanJannda hafif makineli burun öğleden ıonra 2 _ 2,5 ara- da kendi hillelerine diifen vuüe- mek tızere oldulunu ıöylemi•llr. 
tUlenklerle ıoka'klan ıezmekte ve da h · • 

11D te rımıze ceJecektir. Dott yi pekli& yaptılar... Motorbotla 
at.uka altında bulundurmaktadır. em1 m eket hariciye nazın reamen vapurun kenarında bulunuyorlar-
1!:& hveler, gazinolar ve lokantalar -1 "' • • i _: ' ll!~e&etimU :&ıy&ret ettiğinden dı. Şiıenin denize fırlatıldı~ ıar 
A•man aılıerlerin;n kontrolu altm· k ..uı•.ı •--

Yeni neşriyat : 

OLUŞ eDili Tophane nhtımında vali dUler. Fakat ıiıe denize battı. Bu-
d: c'lır. Alman idarl makamıtınm be ve led.iye reisi ile İltanbul ku. na ,__ ne - .... ,.m-1er. Kimbilir, On bef -"nde bir çıkan bu edebi. 
bulunduğu binaların anUade, as- danı D -ı- k ..a,a r...,...&a&a •u ırın , eu&:& uman.danı ve eli· belki de l,.eriıindeki elmaılar .~ yat Te ftkir ınecmuasının aon say'tsı 
kert kordon bilhaua ukdur. Al- "' • ... d y .. er zevat tarafından karJılanacü, gelerek fltenin batnuıuna sebep Muzaffer Şerif, Tedik Arara , uıı. 
man aıkerleri, daimi surette top. bir kıta asker selAm duracalltır. olmu-·. lafa Nihat, Reşat Cemal, takender 
Janan gruplan datıtmaktadır. G f ku b" Udd s... Fikret. Pertn BorataTın makalelrrilc 

a en ır m et ıonra vali- .- Ximbilir •imdi denizın" aı-Saat ı ı de Alman poliai, bilttın :i r uu- intişar etmlftlr; J makamında ziyaret edecek, va· da ne kadar ıervet yauyor? Hele _.,;.. __ ;......_...._ ____ _ 
tehirde bukın mahiyetli umumt ı..ı. ı-ı b ı . ıuo 11Uei ziyarette olunacaktır. bir 'kere d"•Uıı! A-"mıda reli..ı ..,, lıtanbuJ 
ın~ arqtırma yapımttır. Bllttln to- ft- mı--~· .., • r •-

uv.t ~ır 7,10 treniyle An. zel bir tıpa bulunan elmaı dolu o h 
aklar tutulmuıtur. Hiç kimle, ne kıraya cidecektir. Giditinde de bira m•eainin müstakbel macera11- Ticaret ve Za rra Borsası 
pebilme'kte, ne de tchirden çılra- , .-. 

rtı:ııu ıurette uturlanac~ktır. nı dütün 1 Belki ije reınilerin dü· 
bilmektedir. Bilkreş, 9 (A.A.) - Romanya Ha- nI • 

Bohemya ve Moravyaıda pse. riclye Nazırı Gafenko bu ak.-m saaı me enne çarparak larılmııtır. 
9 

FiYATLAR 
trler mesele hakkında yahu% rea· 22.30 da Bilkreşlen ayrılmıştır. Bunu dUtUnl Elmaslar nuıl deni-

A '- zin dibine da"-' tır O'-- -1- Bulday yumuşak ekstra 7.10; buit-
m: tebti~leri neıretmek emrini al- n.arayı resmen ziyaret etmek O •"llUf . ..T.nu-.. 

5 zere tiden Gafenko)"a harici)"e neza. nn lraranbk ve derin diplerinde day sert 5.10 - 5.12,1/2; bulday kı: 
a:ıtlardır. retl ılyasl şube reisi ile hususi ka. 1 _ _ _ ,_ 1 zılca 5.26 - 5.30; badem iç, acı 61.20, 

"P.o. ... 9 (A.A.) - Umumi vali ı parça parça e--r.... fındık iç tombul 103; keten tohumu 
v:ı:?Zurath dUn Klando'da la. em mildilrii, Rador ajansı direktörii, - Allah atlana bu rfbi 1eylerl yeni mahsul 9.20; ıusam 19.35; pey. 

matbuat umum mildürü ve birçok I•· dilJUııme 1 Teeaaüriim d-L- zi•-'• alr bevaz 25 • 26.22; peynir kacar 
dar eWği hü:dlmJerl ıiddetlen - zetecller refakat etmektedir. 1UU1 r ... .,. ., .,-. 
dlrmiltir: Hariciye nazırını istasyonda TQr. artıyor. '4 - 60; yapak Anadol 52 kuru'° \ 

Saat 20 den bete kadar yalnız kiye, Yunanistan ve Yugoslavya mtl- - Fakat itin diler bir ihtimali GELEN 
& ~' meuilleri, hariciye nezareti erkanı de var. Belki de bira tlfeai, her Bulday 450; çavdar 30; tiftik 30; 

ite gittiğini veya itten d ndUau- selAmlamı .. tır. tü lil L---1--dan kurtularak. lalıL ı 13 k 4 "' r JUUIUAT :<epek 15; 8. peyn r İ a•ar t YA· 
nll iabat edebilecekler sokağa ÇL Btlkref, 9 (A.A.) - An"ara ve A • "' • il ü1ı:1 bili belki d Prtn pak 32; Z. yalı 48; mısır 30 ton. 
kacakla.rdır. tlnaya hareket etmeden biraz evvel e 1 r ene r, e, sa ------------

Derhal tediye edilmek üzere ayan ve mebusan meclislerinde be 3&h.illerlne rlder orada lrilçülı: bir lıtanbul Aıliuı lirünc-n llııkul 
tehre 500 bin kuronluk bir ceza yanalla bulunan Hariciye Nazırı Ga. ,ıJıkçt kın bu tiıeyi bulur. llahkemeılnden: 939/.&06 

fenko, demiştir ki: _ Franll sahillerine kadar nı. Nesibe tarafından Be,ikta' Şenlik-
tarholunmu,ıtur. Bütün belediye - Milletimizin buduUannı ve is • d I gil lede Mektep sokak 33 No. da Fehmi 
aaslle pazar meydanında silah. ıiklAlinl icap ederse sıllbla dahi mn. in rJ:liyonun? Belki e n tett ıleyhlne acılan bopnma dava"ında 
larmdan tecrit olunan Çek polis.. dafaaya karar verdik. Menıle~elimı ':ahiJlerin: vurmuıtur. Mcseıt ce lava olunan Fehmlnln töslerilen J. 
ieri hapeedilmiılerdir. Şehirde ze ka"ı yapılııcak ilk teşebbü le çar ıup sahiline ... Ne denin? '.ametılhına ıönderilen dava arzu. 
bir çok binalarda taharriyat ya. pıfacalız. Kendimizi mildafu etme' - Bence bt.ı ikinci ihtima'imiz 'ıaline mübaşir tarafından nrilen 
pılmıı ve Uç yUz kişi tevkif olun. mecburi)"etinde kaldılımız zaman bl biraz uzakt r. Zira ~iıe yüzemiyor· netruhatıa Fehminin ikameııAhını 
muttur. ze her hususta yardım edeceklerin<: du. Efet' yüaseydi, kA'aydr. Llkir •crkeylediiti ve yenisi de belirsiz ol
------------• lnslltere ile Frıınsa slhl iki büytll d • dulu cihetle H. U. M. K. nun 141 ve 

devlet saz nrmiflerdir. Samimi •em. l1lizın dibine ~atmıı oldufunv te2 nci maddelerine tevfikan lllnen 

200 adet çöp kovuı mllteahhit nam ve heaabma 16 
939 cuma gilnil 1a1.t H de Tophanede Amirlik aatm atına P 
açık ekliltme ile almacaktır. Tahmin bedeli 2000 lira ilk 
natı 150 liradır. Şartname ve nllmuneıi Ko. da g'örillebilif· 
lilerln kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na 

<699> c3880> 
•• • 

500 çift dağ f otlnl ve 500 çift tırmanma fotini mt1 
nam ve heeabma 19-6-939 puarteei ıUnD aaat 14 de 
nede lıtanbul levazım lmlrllfi atmalma Ko. da açık 
ile almacaktır. Hepainin tahmin bedeli 9750 lira ilk tenıiJlatı 
lira 25 kUl'llltur. Nilmuneleri Ko. da görillebilir. lsteklileriJS: 
nunl veeikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri.(700) 

••• 
4500 kilo sade yafl alınacaktır. Pazarlıkla ekliltmetl 

-939 pazartesi gttnU 1a1.t H ele Tophanede tat. Lv. lJn. 9" 
Ko. da yapılacaktır. t.teldileri nkatl teminatlarile berabel' 
il aaatte Ko. na gelmeleri, (7) (3990) 

••• 
Tophane !ırmmda birikmiı olan 1100 kilo kadar 

fırın kömürü 12 6 939 pazartesi günü saat H,30 da 
de &mirlik satın alma Ko. da pazarlıkla satılacaktır. T 
dell 1630 kuruı kati teminatı iki buçuk llrachr. lsteklilerlJI 
aaatte Ko. na gelmeleri. (8) ( 4018) 

••• 
Rumeli cihetinde bulunan mileueaeler için 348.200 .-_ 

murtanm kapalı zarfla ekıiltmeıi ~939 pazartesi gt10f 
at l:S,30 da Tophanede htanbul levazım &mirliği aatm~ 
milyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5712 Ura 30 
tik teminatı 428 lira 42 kunıttur. Şartnameıi Ko. da gö 
lsteklilerin kanunt veafkalarile beraber teklif mektuplarıDI 
saatinden bir aaat evveline kadar Ko. na vermeleri. (10) ( 

•• • 
3198 metre yastık yUzU ve nevresimlik bez müteahhit ~ 

hesabına &ımacaktır. Pazarlıkla ekailtmeal 14--6-939 
gUnU ıaat 14,30 da Tophanede Levazım &mirliği ıatmabll' 
miıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 910 lira 86 kurul~ 
mlnatı 68 lira 33 kuruttur. Nilmunesi Ko. da görülebilir. ~ 
lilerln kanuni veaikalarile beraber belli saatte Ko. na ~Jll! 

(11) (41~ 

İstanbul Defterdarhğından : 
L ord Terth istihbar at•patiler .... şeerfil hatıralarla ballı atreniyorua. o takdirde ••• Demek lebllllne Te 939/406 No. ya kaydolu-

ld lbulundul)umuz bu iki memleketin bir lir. nan dava anuhallnin ilsakına karar Sultanahmette~ M~ adliye blnuı bah-
nazır1 0 U dostluk eseri olan bu söılerinden do Gafenlco. netice olarak AJmany verilmiş olmakla tlln tarihinden itl_ı1 çes~ki mevcut cevıa kUtlljU 

Londra, 9 (A.A.) •.• Star ıazeteııi. layı kendilerine çok minnettarız. ·ıe aktecllJen lktısadt anla'"9•l•H•tn e- boren on ıün sarfında miiddealeyh Rocapqa maliye tu~bıde mevcut (67) (8 
nln )"'JZdılına f{öre fntdllerenln es' ıl Nazır, Potemkinin Bükrefi xi)are. hemmlyetfnden bahır.etmfş Te hu an- Fehminin mahkeme~·e milracıı•lla parça eşyL 
Rcıma büyilk elçisi Lord Pertb harp ti esnasında da anlatıldılı veçhile laşmalano llrt memleketin sulhc6)-n. tava arzuhalini tebellüit ve ceva' Yukanda isim ve mevkileri yazılı eıya ve ceviz kUtUlU 
-anında qleyecek ohın "lstihb ... Romanya ile So•yeller Birlili arasın- '1e maksatlannı tebartla ettln111inl vermesi lüzumu teblıl olunur. larmda gösterilen bedelleri tlRrlnden 6-7-939 tsrihlrıe 
NI"' anaretine tıyi~ o~muştor. ts.ldakt milnaaebeUerin iyi oldutunu aydettlkten sonra Fra1111 .,, lnıil- (K. t. 133) • aJh> 
ı-...rat aasırına fevkallde satAhi-ısöylemff w Balkan milletlerinin sulh •ere ne aktedlten iktıaadl anlaşmala pazarlıkla aablacaktlr. Bedelleri nakden ve peşlndır. T 
'9ller ftl'ftmelttedir. dyane menfaatlerinin mildafaımna nn d:1 isUkbalde daha ıenlf mikyııs- SAHlnt: ASJ:\t UR % 7,5 pey akçalarım vakti muayyeninden evvel yat•rat9 

L ... ._.. M&uldt ınesalaine baş. hizmet edeeet olH Balkan antantın· •a inkiıaf ldehilecellnf UAve eyle- ~e,rl)'ıt Uildilrii: H. Ahmet s~wr111nı müddet zarfında pazartesi ve pefleJllbe cUnleri def 
ı..ıfbr. lc1an ılta)'ifklr bir Uaanla bahaetmlt· mittir. Buıldıtı 7er: V AKIT lılatbauı Milli Emlak mlldüriyetbıclekl komi8yoına mllracaatıan. ( 



ttic:Q katartarmda 11.dihamı önlemek ve yolculuğun daha 
~ altında yapılmasını temin etmek maksadile 15-6 
· l.ı~ itibaren Ankara - Haydarpa§a - Ankara L 

b ~ 1 ve 2 No. h Anadolu ekspres katarlarlle 3 w 
>er t karatıarmdald birinci ve ikinci sınıf arabalarda 

~ ~ nlıbetinde bilet satılm&11 mukarrerdir. 
>-. 1 la aeyahat etmek isteyen yolcular beher birinci 
~ ~ 2S kurq ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. te. 
t)~le: 

edeıı Haydarpaşa arasında ve müteakiben her gUn 1ey. 
'» ~ ve 2 No. lu Anadolu sürat katan: 
"leıı • Sab, Çarşamba ve Cuma gllnlerl Anhradan ha. 
~ 'D.._ 8 No. lu surat katan: 
.:..._~. Salı, Perşembe ve Cumarteli gtlnlerl Haydarpt.. 
~ ~ eden ' No. lu sürat katan: 

, ~ ve Haydarpaşa mebde garbın ile Polatlı, Ea. 
'-' öy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavuart ı.tuyoıı. 
): kuponu temin edeceklerdir. 

t, ~-~P<>tllcm""' aahf mahaaeri oe ......ı.nı 
•> a -.ara garı 
"

1
1'0 lu katar için katarın hareket 1aatinden 24 aaat 

'-at No. il Anadolu katan için katarm hareket edecefi 
1 , l!a8 inden itibaren. • 
) t Ydarpqa garı. 

tılo. lu atlrat katan ile 2 No. lu Anadolu lt1rat katan 
a .... p l&atinden 24 saat evvel; 
' 

01atıı istasyonu: 
C .... ~ .Ankara ve Eeki§ehirden hareketlerfndm IOllr&, 

4'9kieeııtr gan: 
, ır:_~ _Kan.köyden hareketlerinden eoma, 
~~ay iltasyonu: 
t ~ ~e Bilecikten hareketlerincla IODI'&; 
>..: lSllecık istasyonu: 
i~ ve Arifiyeden hareketlerinden IODl'a; 
~ 4ıitıye iltasyonu: 
t, t-. ~ lzmftten hareketlerinden IODJ'a; 
~ ~t ietuyanu: 
t;.~ ft Arlftyecllm ~ IGIU'&; 
~ 1. .. IJOIU&n atacaklar. 
tı..::~ lltuJ'onlar bBdi emlr1erlııcle kalacak l8l'bllt 
~ yer kuponu utllabllecektlr. " 
~ alclıklan ,.. lrupaaJarmı ıldeceklerl mahallere 

llaı; er tarafmdul toplumca,a kadar muhafua et. 
l'- dır • ...:r lf o. lu Anadolu lflrat btarlarmdald btltUn birinci :ve 

)erlerin evvelden bpah'lmm arurldir. Yer kupo. 
", olan yolcular bu katutarla •,.ut edtmnlr. 

Mo. lu katar1uM ,_. k..-m 'ümJa ,ıoıauıar bu 
bQıunan lllr12111t. aıab&Ja blneblllıler. y_. 1mpcmu al. 

lfo. lu Jel'lerl lfp1 eden yolcular J§pl ~lderl ~rle. 

~~ ~. Ankara ve.llaydar.pq& prlarm .. 
~larmıda daha mufassal malQnıat almablllr. 
~ iatlrahatin ve herkesçe matl~p intiıamm temlnl 
-.:=.baıknnızm latuyon ve katar memurlanmn taVliyele. 
~ ve tahais edilip kuponlan verilen yerlerden bq. 

tn..~. Gturmamaıarmı ve herhangi bir h0tnutsuzluk vuku. 
ıı ~ .latuyon ve katar memurlan yanında bulunan 

._terlerine yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. (4023) 
UMUMi 'lltJDtJR 

~ ... 
~ ııunen bedelleriyle miktar ve T&llflan atalı4a )'aıılı 
lt » lllalzeme ve eşya her prup am &)Ti ihale .ıtımet 

.. 8 • 1939 pazartesi gUntt saat (10.30) on buçukta 
da Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından açık 

'- 1ltuu1ıe satın alınacaktır. 
::- ctrmek llte1enlerlıl her gurup hizasında yazılı mu
' llllnat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksllt

"s:.ll&tlne kadar komisyona mUracaatları llzımdır. 
alt tartnameler komisyondan parasız olarak dalı· 

l 1'. 

; 700 rulo Flaman T. 1 Te T. 3 tipi dt''at kontrol ıaat 
1llaa11ımen bedeli 700 Ura muvakkat teminatı H lira 10 

a.. .. .' 
~ 1600 adet princ;ten Kondense kazan borusu muham-
a, 11 UH Ura muvakkat teminatı 309 lira 38 kuruştur. 

IO.ooo adet cllllı parlak c;lnl, 5.000 adet mat çini mu· 
bedeli 1400 lira muvakkat teminatı 255 liradır. 

(8711) 

kara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

~)'e kadar Ziraat, Veteriner, Orman faldlltelerinden me. 
t.lebentn diplomaları tevzi edilecefinden allkaclariarm 
"'8ıar dahilinde rektörIQ11e mUracaatlan illn olunur. 

t .... (1876) (3511) 
a ...... l'akuıte kayıt numaram. 
a .... ~ künye ve soyadı, 
i, ~ltitlden alclılı ftllk&11ı111 ladeal, 
a , Ql1' liralık clamga pulu, 
t, 'adet vesika fotoğrafı, 
? , 'l'llhhubü mektup için iktiza eden 12 kunııluk potu pulu 

'-oık adresleri. 

d' el işi ve makine kalfası ile makine 
• ~er erkek ve kadın terzi arantyor: 
~ 'ropbanede 2. No. lu dikim evi için arao el ili ve -. 
~ve aynca makine ile elbiııe diker .ak ,,. bıda 

a, ktır. 
t, ~lf ve askerlik naan dikkate almnuyacaktır. 
'-~ ~ık verilmek llzere taliplerin hllatlhal ve 
~~~&im~- .... ·-1., .. )./ 

Harici Askeri Kıtaatı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Muğla ganıiz.onu için 85000 kilo sığır eti kapalı zarfla ek
liltmeye konulmuttur. İhalesi 19-6-939 pazartesi günü saat 
18 te Muğlada dağ tuğ. Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. Tutan 19550 
Ura ilk teminatı 1467 liradır. isteklilerin kanuni vesaiki haiz 
olmalan llmndır. Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat 
evveline kadar verilmelidir. Şartnamesi Muğlada Ko. da görüle. 
bilir. isteklilerin Muğlada Ko. na mUracaatlan. (1033) (3924) 

*** 
128 ton benızolün prtnamesinde tadillt yapılmlf ve yeni. 

den kapalı zarfla eksiltmeye konulmU§tur. Hepsinin tahmin be
deli 40320 lira ilk teminatı 3024 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
23----6---939 cuma günü eaat 15 te Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şf.rtnamesi 2 lira mubblllDde Anbrada 

Cinsi Miktan muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira. kuruı Lira Kuruı Şekli ıaati 

Sömikok 50 ton 1137 M 85 31 Açık ek. 14 
Maden kömürü 60 ,. 840 - 63 - " " 15 

1 - Şartnameleri mucibince 8-Vl-939 tarihinde ihale edil. 
mJyen yukarıda cins ve miktan yazılı mabeme §el'aiti sabıka da
iresinde (10) gün müddetle temdit edilmiştir. 

ll - Eksiltme 18-Vl-939 pazartesi günü hizala.nn,ıa yazı. 
b saatlerde Kabataşta Levazım ve mUbayaat ıubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktn-. 

m - istekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte tayin o. 
lunan gün ve taatlerde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. 

(4141) 

Ko. dan alımr. İlteklilerin kan.unun 2, 3 ctl ma4de1erlnde JUi· •--------------------ı 
il veuık1e birlikte ilk teminatı ve teklif mektuplarını ihale ... 1 D e n i z L e v a z ı m i 1 a n 1 a r ı 
atlııden bir saat evveline kadar Ankarad& M. K. V. Sa. AJ, Ko. _ 
na vermeleri. (l036) <3948l ... -,·--Tab••m-in·edllen--•bedıe-•11•(•29·.-7-72•)•1-ira_o_lan--(1•20-,000-)•ki•.lo 

• • • 3GO ton otomobil benzini alınacaktır. Hepdııin tahmin be. pirinç, 18 lıulran 938 tarlhhıe rastlıyan perşembe gilnU saat H 
ili de kapalı arf1a almmalr bere eksiltmeye konulmU§tur. 

deli 70000 lira ilk teminatı 4750 liradır. Kapalı IBl'fla eksiltm 2 - tık teminatı 22S2 lira 90 kuruı olup ıartnamesi her gUn 
23-6-939 cuma gUnn saat 11 de Ankarada K. M. V. Sa. AL 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 350 kurup Ankarada Ko. dan koınlayondan 149 kurut bedel mukabilinde alınabilir. 

8 - ı.teklilerin 2'90 •)'Ilı kanunun tarif atı dahilinde tan. 
. aIJMbillr. Ebiltmeye girecekler kanunun 2, 3 ci1 maddelerlDı!t zf.m edecekleri kapalı tekUt mektuplannı belli gün ve aaatten 
yuı1J vetaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale bir .. t eVftliııe kadar Kuımpap.da bulunan komisyon başkanlı. 
.. tinden bir 18.&t evveline kadar Ankaracla M. M. V. Sa. AL ğma :malrhus mubbJlfnde ftmlelerl. (3740) 
Ko. na vermeleri, (1035) (3947) 

••• 
Dbel Mot6ril 

kuvveti Lira Lira Ku. 
Beygir 600 Mu. Be. 327:50 ilk te. 24fi6,25 

" 300 .. " 17300 .. .. 1290 
Yukanda yam1ı iki adet Dirıel mot&itl elektrik grupu p.rtna. 

mesbıde tadlllt yapıldığmdan yeniden kapalı W'f1a ekliltme
ye konulmuttur. Kapalı zarfla ekliltmeet 19-7--839 çarpmba 
,unu saat 15 Ankara.da M.. M. v. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Bu 
motlSrler birlikte aJmlOileceii ıibi ayrı ayn da alm&bilir. Bir. 
likte almdJlt takdirde ~i 2S> lrUl'.UI ve )'alım 800 bey. 
pllk motarb tutumlll W kurut mukabilinde Anlran4& Ko. 
adan almablltr. ı.t.Jrıllerin kanunun 2, 8 • cl1 maddelerinde yuı. 
il vealkalar1a blrUlrte ilk teminat ve teklif mektuplarml ih&le 
uatbıden bir uat evveUne kadar Anbrada M. M. V. Sa. AL 
Ko. Da YmDe1m. (10Je) (8707) 

••• 

suretlle mUnıJreuya ~ır. ihale Dörtyolda 30--6--939 
Cuma günü aaat 15 de yapılacaktır. Muvakkat teminat llM li. 
radır. Bu teminat k~d&kt ahk!m dahilinde vakit zamanlama
liye,. ,atmlaralr bir su.t evvel komisyona teminat ve teklifin 
vertıme.ı I&ımıdJr. Şartname her gUn Alay Levamnmda iste. 
J9I11ere verilir. (10'9 ('116) ... 

Balıkesir BfrlikleriııJn Dıtfyacı olan 130 ton mfır eti kapalı 
zarfla ekalltmeye konulmllltur. Tahmin edilen bedeli 35,100 U. 
radJr. Muvakkat temfytı 2632 Ura, l50 kuruftur. :ihale 29--6-
939 sUntl .. t 11 de BehlrMtr Kor Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
JD9ld w pıt1an her sllD Ko. da w ı.tanbaı, Ankara .M. M. V. 
Levuım lmfrlltl Satmılma ~ ,arWebilir. Taliple. 
rln belli belplerle ve muvakkat Uımlnatlarmı havi teklif mek. 
tup1anm lhale .. tlnden m PQ bir aat evveline kadar Balı. 
kemde Ko. na wrmelerl. (1CH7) (4117) 

••• 
Mufla Garnbonu ip 2150;o80 kilo ve MUa. pnıtr.onu için Karaköee pnıtmnu için iki milyon dılrt yUz bin kilo tez.eğ! 

250,000 kilo ki cem'an 500,000 kilo UDı lr&palı art uaullie ekallt. kapalı artla elmlltmeye çıkanlmıftlr. Tahmin edilen bedeli 
meye konulmuttur. İhaleleri 28 Hulran 939 çarpmk sUni 11.&t 24000 lira, 'ilk teminatı 1800 liradır. Ekldltmesi 28-6-839 çar. 
~ ele yapılacaktır. Mufla pl'lllmnuna alt olanın tutan 82&00 1L pmba ,ontı N&t ıo da Karat&ıede JaP!luaktır. Şartnamesi 
ra ve ilk teminatı 2488 Draclır. ıou. ganmonuna alt olaıım da Ko. da mevout.tur. &r IÜD sOrllleblllfl ı.t.eklilerin teklif mek. 
•Jmdır. Toptan talip çıkana umumunun tutan 65,000 Ura ~ tuplarmı ihale taatlndelı bir aat en.u. kadar Ko. na tealim 
ilk ~tnıtı 48TIS Utachr.Teklif mektuplan ihale uatlnden bir sa. .ıznlt bulunmaları. (lOCSl) (4119) 

. . . 'el • d ü'l~eir. ~ ... • l•P-111111•1'11111•~•11•1,~~.ra; o4mı bpab Sll'fla 

mUracaatıarı (1M6) (ill.S) eblltmeye Çlkarllımfbr, Tahmfn edDen bedeli 15750 lira, ilkte-••• mlnatı 1181 liradır. Elariltmeel 27--6 939 alı günü saat 11 de 
&lremlt ve Bergama pnılzonlan ihtiyacı lçln 2U5 ton Ade Karaköeede aatmalma Ko. da yapılacakbr. eartname ve evsafı 

Yalı mllnakasaya konınu§tur. Muhammen bedeli 22:S75 liradır. her gün görülebilir. İstekliler teklif mektuplarını saat 10 a ka. 
Şartnameyi görmek isteyenler her gün Edremitte Ko. da göre- dar Ko. na vermif olacaklardır. (1052) (4120) 
bilirler ekalltme kapalı zarfla 30--6--839 güntl saat 16 da Edre. . •• • 
mitte Tllm aatmalma Ko. da yapılacaktır. Teklif mektuplan bir İzmir Gazlemirde bir adet UÇUi pisti yaptm1acaktır. Ku. 
u.at evvel Ko. na teslim edilmiı olacaktır. Teklif mektuplannda hammen bedeli 131,096 lira a& kuruş, ilk teminatı 7805 liradır. 
Edremit ve Bergama için ayn ayn fiat yazdaca.ktır. ilk teminatı Kapalı zarfla ihalesi 29--6-939 Pertembe güntl eaat U de An. 
1883 lira 13 lturu§tur. Taahhtıcle lftlrlk edecekler ticaret odL karada M.. M. v. Sahna.Jma KomlJyonunda yapılacaktır. Şart. 
amda kayıtlı ol4uldan vestka1armı Ko. na ~klerdir. name proje ve l'ellmleri 680 kurup. Anka.raci& Ko. dan almlr. 

(8) (4124) isteklilerin k~unun 2, 3 cll maddelerinde yazılı vesaikle birlik. 
*** 

6--6--939 ela kapalı zarfla ihalesi yapılacak olan Hayrabolu 
Sv. alayın.m 37 ton aığJr etine talip çıkmamaamdan mezk6r ih
tlyacm 16---6-939 cuma gWUl saat 11 de pazarlıkla lhaleeine ka. 
rar verilmittfr. ı.teklilerin LWeburgazda Tllm. Sa. Al. Ko. na 
gelmeleri. (1°'8) (4118) 

••• 
7-6• 838 çarp.pıba gbU aat 15 de kapalı zarlla ebilbne.. 

81 J&pdacalr olan Kaynarca ve HaJr&bolu Sv. alaylarmm dört 
yQ.z beeer ton kuru otuna talip çıkmamasından bu alayların o. 
tunun 19-6-939 Pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın a. 
lmacaktır. İsteklilerin kanuni veBikalarile belli gUn ve saatte 
LWeburguda Tllm. Sa. Al. Ko. n& gelmeleri. (3) (4128} 

••• 
Ankara4a M. M. V. eatmalnıa Ko ca 14-T-839 cwna sUDU 

eaat U de kapalı u.rf uaulile aatm aJmıealı ilb edileıı 150 adet 
aeyyar ettıv'Un tfmclWk almmaınnlu vugeçllmlftir.(1°'3) (4071) 

••• 
Beher bqma tahmin edilen flatı 3l50 lira olan 150 : 200 bat 

ağır süvari binek beygiri memleket haricinden kapalı zarf usu. 
ille satın almacaktlr. Eksiltme 21-7-939 Ptqe1Dbe glbıtl saat 
15 de Ankara.da M. M. Veklletl Satmalma KomWyonunda yapı. 
lacaktır. tık temi111t '750 lira ol1qt prtmmeli 8IC> Jmrq& An. 
br&da Xomilyoadan almablllr. Elmlltıne19 glnoeJderba kamlnt 
teminat ve 2490 aayılı kanunun 2, 3 eti macldelertnıde yazılı bel. 
gelerle bu gibi iglerle mequl tüccardan olduklarma dair vealka. 
larile birlikte teklif mektuplarmı ebiltme .. tinden llehemehal 
bir uat ~ kadar A.nkaracl& M. lıl Vok&leU •tmalma ko. 
milyonuna vermeleri. (1048) (4072) 

*** 
1--3-9~ pergembe günü saat 11 de kapalı zarfla aatm alı

nacağı illn edilen ve beher adedinin tahmini fiab 14 lira 93 ku. 
l'Uf olan 7500 adet ytın battıal'9J9 eksiltme ,nnu talip çıkma. 
~ yeniden kapalı llrfJa ebiltmeye kcmulmQftur; Ve ek. 
a11'lll gtlntl • • 139 .......... ll&t 11 tel1tlt edilmll
tlr. IUı tenılut llllO Ura obap IU'lllameli 6CSO karul& Ankara. 
da Ko. dan almlr. EbiltmeJe girw1dsln kamml +_.inat ft 
2dO ayılı a.aıa 2, 3 • el maddelG'lade ymh beJtelerle 1111 
gibi itlerle IMIPI o14uklarma dair Wlaikle birlikte t.tllf mek. 
tuplarmı eksiltme saatinden bir aaat enelfne kadar Ankarada 
M. M. V. Sa. AL Ko. m ~ (lo'U) (f067) 

••• 
-~ r-. •r •&_.,_, lılfpcl * ....... • .._. • 

te ilk teminat ve teklif mektuplarmr muayyen saatten bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. Satmalma Komisyonuna ver. 
meleri. (1053) (4121) 

••• 
Çorlucla bir uçU§ pisti yaptınlacaktir. Muhammen bedeli 

161,027 lira 73 kurue olup ilk teminatı 9302 liradır. Kapalı 

arf1a ihaleli ~939 pergem.be güntl saat l:S de Vekllet Sa. 
tmaJma Xomisyonunıda yapJlacaktır. Şartname, proje ve reelm. 
Jeri 810 kurut mukabilinde alma.bllir. ı.teklileriD kanunun 2, 3 
cU maddelerinde yazılı veaaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara.da 
M. M. V. Satmalma komisyonuna vermeleri. (1054) ( 4122) 

*** 
SUr~an prnigonu için bir milyou aiti yüz elli bin tno 

ter.eği kapalı arfla eksiltmeye çıkanlmqtır. Tahmin edilen be
deli 16C500 U,.., ilk tenıtn.U 2237 ll?ı& 50 kuru§tur. Ekailtmeel 
21>--6-939 Peqembe gtbıl mt 18 da Atn satmalma komllyo. 
nunda yapılacaktir. Şartname ve evsafı Kolordun~ tekmil gar • 
Diz.onunda mevcut aynıdır. Her yerde ve her gün gröülebilir. İL 
teklilerin teklif mektuplarım saat 15 · e kadar komisyona vermll 
olma.lan llzmıdır. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabal 
edilemez. (1050) (4126) 

••• 
Adınıda JQılden J8fbnlacak olan 232,815 Uıa • k1U'UI b. 

tlf bec!elll hastahane binalı kapalı zarfla eksiltmeye k~ 
muştur. Eksiltmesi Adanada Tüm. Satmalma komisyonUBda 30-
6-939 Cuma günü saat 16 da. yapılacağından tayin edilen aa.. 
atten bir saat evvel teklif mektuplarını Ko. riyasetine vermeleri 
şarttır. llk teminatı 12,882 liradır. lnp.ata ait keşif, plln w 
p.rtnamesini görmek isteyenler Ankara ve İstanbul Levazmı 
lm. Sa. Al. Ko. da ve Adanada Tüm. Sa. Al. Ko. da görebilirler. 
istekliler 2490 sayılı kanunun 1, 2, 3 cü maddelerindeki evsafı 
haiz olduklarına dair lüzumlu olan vesaiki ihaleden evvel Ko. na 
ıöstermek mecbun,.tiııdedirler. (2) (4129) 

••• Va•• n harlo kıtaatm ihtiyacı için 33,300 kilo aacle yalı 
kapalı arfta satm almac&ktlr. Hepsinin tutan 36,630 liradır. 
Şartnameel parum olarak Jlaııiaada Ko. dan verilir. İhalesi 
~7.....-& runn ıaat 11 dedir. llk teminatı 2747 lira 25 kuru§. 
tur. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 en maddele. 
r1ndekl istenilen belgelerle ticaret odan veslkalarile blrllkte ek
alltme •ltlnden bir mt evveliJJe kadq tmd• w tılJ4\(. D.IU
_....,.. • 121111ıı81'.AJ.B'o,.,ız Lltllt_,); 
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