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Yugoslavyanın yeni i 
Ankara sefiri 1 

Belgrnt, (Hususi) - Yugos
ıavyanm Ankara sefiri Gospo
din Subotiç r~ondraya nnkledil· 
miş, onun yerine Yugoslavya
nm daimi delegesi Gospodin lli-

1 

ye Şumenkovlç Ankara sefirli
ğine tayin olunmuştur. 

'-.. Tn.&.nı~ E\'I: Ankara C.nd. 1STANBUJ.• Telgraf: \'AKIT• Posta kutmn: 45'Telefon: 21413(Ya:ı)-24370(/dareT 
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8trang Moskovada ingiliz ve 1 ~..!~i_n~~ a~t<:>~n~~ _b!r ~k_0~!er~':'~~~ 
Fransız sefirlerile görüştü lıngilterenin Çan -Kay-Şek lehindeki 

~ofoftan henüz mülakat istemedi hattı hareketini değiştirincige k adar 
lngiltere imtiyazlı- mıntakalardaki a blo-
i~ak i katen sulh kanın devamına karar verildi 
Çin mi çallşıyor? Ç b J • • 
~:~~z,~n~,r~fı[.~.~~ ho- e er ayn: vazıyet vah ---- ded 
11
111

.)or. J;-'ransnnın mlizaharetf 
'us ·llnruıı tnn, Uomnnya ,.e Le· Parti merkezinde dünkü toplantıda ' 
, la.nın da dnlıil ohluğu hu 
, lca '.l'ürk:Jye de girıııi%1r. l'n 
~ .~ b:r znınamln nuı-yn (L-\ ilti 
~ C<lcccktir. 'l'ürkiyc ilt• l'u 
~stan, manya ,.c Lehistn

~~sa~cc su h idenll için sulh 
;0~nn. ,girmiş olıluklarındnn 

············································-·······-··········-··········--

~ ~nııi en kiiçük lılr şüphesi 
fte lllaz. Fransnnın da lınrpteıı 

Dolmabahçede küçük bir stad 
yapılmasma kati karar verildi 

~lldiğlnc innnılal>illr. 
( 1'1\knt 'lıtgiltercde böyle mi?. 

/ı:liz ~Ş, ·qki Çcmlıcrlayn ha.. 

Eyüp, Yeni kapı, Üsküdar Fatihde 
de sahaları yapılacak 

b\ llt s sulh için çalışan 

4 l' ~~ damı mı? Ilu nol...'iıı.· 
J ~"""""~~~~-

.. 1 1 

~,1'· "'"" n~Jıı süoheıniz yoktur. 
\ 11.t AJmnn3-a "lo Jtal>".A bu ~1 :$t'u.,ı.--. • «~ ıH .ı • ..,.. 
~ ~ d~rildir. Onlar lngilte- Sceds Ye Str:ıng, hu s:ıb:ıh lnglliz 

11 ~elci: Joynfctino girmiş bir sc!arcthancsindc görüşmüşlerdir. 

~:n diyQc.tclflkkl cıllyorlnr. Moskova,'15 (A.A.) - Fransız se 
b~~iltcx4nın hıızırlndıi;rı sulh Ciri D. Maggfar, Büyük 13ritnnya scfn-

11 
Olctırru~ bnklkatto Almanya rcthanesinde bir saat kadar B. Sccds 
a ı \'C n. Strang He görüşmüştür. ,
1 

tnlynyı demir çember lc,:lne 
t arak hoğmnktnn, dUnynyı ıı.- O~rcnildiğine göre bu iki ıa!, Fran 
~~ J'n~nrnk kendileri keyifle- sız sefirine B. Strang'ın fngııtere ha-
~ bnlpnaktnıı b:ı.şkn bir mnk- rlrıyc nezaretinden almış oldu~u ta

l!r.1-,., 
ı;;'ı olmn<lığmı i<l<lia cylcyor· 

l'. 

lhı:ıtı bildirmişlerdir. 

l\Ioskovn, 15 (A.A.); - Bu sabah 
Fr:ınsa büyük elçisi ile İngiliz dele· O halde tngiltcro lıakikatcı ı 

:ııtıı için mi çalışıyor? Ilöyle ise gcsi Str:ıııg, ikinci defa olarak l n-

lıntın delill nedir? gilterc büyük elciliğinde buluşmuş 
~Ürk efkftnumumylcsl için de !ardır. Henfiz Strang ~lolotortnn mü· 

ıtıu~hi lôkat tnlcbinde bulunmnmıştır. m olan bu nolda.yı blra7. 
"»«lınıatmnk üzere lnı:;lltcı·enin 
ll6dcn dolayı sulh istediğini, en 
Son limitler ortndsn knlkmadık
ta, daha dof,rrnsu Derlin - Romn 
Qllb,·crı tnrnfmdnn Jıerhangi 
tenı bir tecavüz T'Ulrubulmadık
i" bu dct"lctln da.ln:ıa harpten 
~t1nap odeceğinl izah etmek Hl-
~tlt<lrr. 

Atina ve Belgrat 
Elçiliklerimizin de
recesi yükseltiliyor 

lngütcro hükfimetl h arpten 
~11lrinıyor. Çünkü Avnıpada çı- j 
lcncnk umumi bir harpte lnglltc· 
'.l'cıı.tn galipler arasında TO bn- 1 

Şındn. bulunllCnğına kani oldu
fu. halde gene hakikntie b un<lnn 
tıyıuz milletinin büyük zarar

l:tl' görccct-inl biliyor. 

dır. 

Hamid iye 
Trabzonda 

İln hususta Avnıpa tar ihi n<·ı 
lttlsaııcr kaydetmi~tir: :\lcselfı Rize, 15 (A.A.) - Ha.midiye 
ı mektep gemisi dün saat l1 de Ri. 
CllgiJizler Nnpolyon A,·nıpnsını • 1" d demir ı.. • zcye gelmış ve ıman a. • 

a.,lokn. nltma aldıktan , nihayet 
" lemiştir. 

"
1 \"l'upn. harbin i ken<li leh leri ne Bir saat sonra. da Rizcnin yeni 

netJccfon<lirtllktcn .son ra. ~ulh valisi B. Hüsnü Uzgören de Trab 
\·aı:h·eti avdet edince kıt'n aha-" zondan Rizeyc gelmiştir. 11sinl bü .. ·iik hir iktısn.di sefalet " öğleden sonra gemi komutanı 
i~inc dfü::miis hııl<lulnr. Zafer. Ru~cn Eşref karaya çıkarak valiyi ve belediye 
Uen so~ra , ekonomik b uhran yi ve askeri makamatı Zİ'-'aret 
,,,. ld Haber alclığımıza güre Atina " 
~c 1. J~şya fiyntlnrı <lU~tii, h er ctmicıtir. Vali refakatindeki ze.. 
t~ , k .. \'e Belgrat orta elçiliklerimiz ';/ 

trnrtn işsizlik '.;Oğaldı. l•n ·ru vatla bu ziyareti iade ve gemide 
r bUyUk elçiliğe çıkarılacak, Ati-

e nlctıe dfü .. cıı Iınlk tabnkn· izaz olunduktan sonra gemiden 
in · 11 1, na sefirimiz Ruşen Eşret ile 

rı nsnriş izlik fimili o ı u. >ll ayrılmış, bu esna.da 21 pare top 
s Belgrat sefirimiz Haydar ol-
ıı·acln mcytL'ırrn gelen yeni mn- atılarak selfunlannııştrr. 

ı ı dukları yerde ipka edilerek de· 
' ne snnnyli hnlk arn mclı\ h ar- Akşam üzeri geminin stajyer 

l J rccelcri yilkseltlleeektir. 
J n te\'lit. ettiği iktısadi ı~tı- subayları şerefine parkta bir ~ay 
l'nhr nrtırdı. 1şsizlcr fııhrikn.. Diğer taraftan derecesi yUk- tertip edilmiş ve gece de halke-
lara hücum ettiler n yaktılar. scltilcn BUkreş elçimiz Ham- vinde gemi komutan ve subayları 
l<üylcrde oturan ahalinin çoğu dullah Suphi Tann6ver de önU· şerefine 70 kişilik mükellef bir 
l"aşamnk için ş<'hlrlcro gl<lerek m llzdekl hafta Romanyaya gi- ziyafet v~rilmi3tir. Bu sal>a.h 
l\Jııeıc olmak mccbmiyetln~ derek Kral Knrolc lıUyUk clçlltk Trabzona gitmek üzere limanı ,. 
•-.. 1",1""· '(Devamı"'G ıncıdii)1• İtıhıatnnmcslnl'verceektlr, ..,. • "roızd:ı.n ayrılmıştır. " -

• 
lnönünün 

taktiri 
Ankara, 15 (Hususi), 

Ulusal Ekonomi ve Artırma. 
Kurumunun Beşinci Kongresi 
münasebetiyle çekilen t!zim 
telgrafına Reisicumhur İnönü 
§U cevabı vermi§lerdir : 

Kongreye candan muvaffa
kiyetler dilerim. Yüksek bq
kanlığmızda cemiyetin on se~ 
~edenberi ifa ettiği yüksek 

takdir ile yadeyle-

BUNDA...~ BAŞKA 

vurdu? 
Resimli büyük 
zabıta hikayesi 

I 
BUGÜN ,, 

Barem hakkında ~ 
düşünceler \f 

Yazan: Fikret Adil ~.~ 
ücUncU sayfamızda 

okuyunuz. 

Abdülfettah Yahya Paşa yarın geliyor 
-···································································--·-······· ..... ---
in önü Pazar günü 
Nazırı kal!>ul edecek 

bir vapurla ;Yalovaya gcçeccklcı:: 

ve burada Hariciye Vekilim" 
Şükrü Sara~oğtu ile Yalova hük"h 
met crkant tarafından kar§ılana
caktır. 

11.45 te Reisicumhur !nönU t 
rafından kabul edilecek olan M 
sır Hariciye Nazın öğle yemeği 
Reisicumhurumuzun nezdlerind 
davetli olarak yiyecekler ve saat 
16 da Hariciye Vel..;limizte birlik 
te füev vapuru ile Yalovad 
Pen.diğe geçerek 18.10 da Pendik 
ten hareket edecek olan husus 
trenle Ankaraya gideceklerdir. 

Adliye Vekili Ankaradan geldi 
bu akşam Londraya gidiyor 

Nafia Vekili tetkikler yapıya 

Nafıa Vek·ili '!itan bul nafıa nıliiWr1ilğü11ac 
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ispanya - mihver 

ittifakı Hava nakliyatımız J 7 k •t ·· t · · 
l·'rnnko Jsıınnyn ının mihver • • - a s l u c re l n l 

de\'letlcrlno iltlhnk etmek üze· da ınkışaf ' 

Akhisarda yeni bi 
Halkevi yapıhyor_ 

Bay Na§it, Hakkı Ul~~ 
Mahkeme kapısın- çalışmaları teftiş ett• ~ 
d d d••...; Akhisar, (Vakıt) - C. fi. 

re ol<JuJ;,"11 hakkında Romndnn t l b le 
tıaberıcr bır sıığnnk 1ııı11ndc Almanyadan beş yolcu Verme gen Q e e r 
ya~-nıaktndır. tayyareai alıyoruz .. .. • • k 

a a am o nen Halkcvlcri müfctişi eski gütab: 0 :ı . k l}lCo ~ 33 gün hapae, 80 lira mebusu Bay Naşıt Hak ı . .,~ "llld 

hı_~ bir haftadanbcri Manisa vıla> 
1 
~ 

}i'rnnko birknç gün e,·,·eı Fa- Devlet hava olları umum mü- Sozlu ımtıhanlara ah naca 
Jarıj'ın toıılttntısmıla bir nutuk d .. rli ·1 y ak" b 

para cezaaına ma Kum dahilindeki halkcvlcrini teftit ' U 
ld ~.·k O U mekteıdir. "Q 

Mustafa adında birisi dün mah· Evvelki giln ıchrimizc gelert~ ~di l ,1 U ] • t kt dikkate u gazetccı ere v 1 olan cya- Maarif Vekaleti tarafından öy eııı ş . ..u nu u n • . . 
tı ı rdı· natın!da hava nakliyatındakı ın- yapılan tefU~er neticesinde özel layık olnrı şu ıı r nr va · k .• .,, v 
k i •ll blı· 1~ın gUnden gUne arttığıru, ec· okullnrda talebenin taksit Ucreti "Vatnnonızıt ·nrşı g .. , . 

rd b '"lnrtl nebı memleketlere açılan yollar-tnnrruz \'a ır ,.e una ı• r 

ı . k ~- clnnyctleri- dan başka memleket dahilinde yc-pnn) ruıın ora-unç . . 1 L.. 1 - •. ı· 
1 ı id nı servıs er v..ı§ ıyacagını soy ıye. 

ni teşdk ctm ş o ıın ııre ve k u • • k" 
re 'UCmıştır ı : 

tspanya nlcyhtan propngnndn "H lığ h d r· k d" 
··zn1ı t tm ktc avacı ımızın e e 1, en ı 

yn.panlnr mu karcdi ~-• e - il- vasıtalanmızla yakın komıula":J· 
tlir nu itibarla -en mw..1 m - . . • 

· mızla hava muvaaalesını tcmın ct-
dnfnnyn , .c çemberlcnmcye mo- k . M 1 k t" · · •kt" d mc tır. cm e e ımızın ı ısa ::n 
kn,·emctc hnzırlnnmnhyız." k k 1 k •t"b · ı d 

ya ın omşu u ı ı arıy c ve a-
l"rnnkonun bu nutku bnzı ih· ha birçok bakımdan doıt lran, 

tJmnllerin zihinlerde canlanma- trak ve Suriye ile hava mUnascbL 
sına sebep olmnktn.dır: tıru temin etmesi bir zarurettir. 

ı - Pro.nko bn.Jııdığı i';'f ken- Bunun için Ankara - Şam, An· 
di mantıki seyri lı,.inde devam kara - Tahran, Ankara - Bağ
ettirm~ktcdlr. 1htlliU bıışlndığı dat hava hatlarını kU~at etmek 
gün :Frnnko nıı ıI mih\ er dev- me~elcsi ile meşgul oluyoruz. Bu 
letlcrinln bir tabii ı e bugiin de münasebetle Almanyadan beş yoL 

ni vermediği için ikmale bırakıl. 
dığı tesbit edilmiştir. 

Bu vaziyet talebenin bilgisizli. 
ği ile aiakndar olmadığı için bu 
gibi çocukların ;ikmale bırakıl -
mıyarak sözlü imtihanlara alın -
ması bütUn okullara tebliğ olun
mu§tur. 

Yapılan tetkiklere nazaran en 

Özel okullarda 
altnan ücret 

Yeni bir talimatname 
hazırlandı 

bu tabiiyet aynı uretle devam cu tayyaresi alıyoruz. Fakat Al· Türk özel, azlık ve yabancı O

etmcktcdlr. Ulnacrınleyh Fran- manya, Ankara ve Fransa.dan di- kullarında talcbclcndcn Ucret alr 
ko mukad(lerntım mihver dev- ğcr yeni yolcu tayyareleri alaca. nırkcn Ucrct talimatnamesi hü
Jctlcrlylo teşrik etmektedir. Bu ğmuzı da söyliyebilirim.,. kümlerinc riayet edilmediği, tale

teU\kkinln ta.bil neticesi Frnn- ============= beden fazla Ucrct alındığı görül-
mih 11 1 tl rlvlo .... çe, ynnJ demokrnt de\·leUcrden mü•tür. Maarif Vekaleti bu husu· -onun ver <ıe\' e e -1 _, ::ıı 

kcri bir Jttlfnk yapmasıdır. alınacak paralar dödz hnllndc su dikkate alarak yeni bir talimat
ttnlya ve Almanyaya se,·kedU· name hazırlamıştır. Bu talimatna-

Ji'nşl t memleketlerin arzu et- mccJikçe, mali ve iktısadf rardı- me hükümlerine göre: 
tikleri netice budur. Bu bakını- ma :lmklln '·n.rdır. Buna bir· ı _ BUtün hususi okul idare. 
dan Jl'ran anın senelerce süren denblre çö:mıek miimkUn dcğU- teri her ders yılı başında yatılı, 
bltnrnflığı, tngiltercnln ~ık, dJr. Franko şimdi bu tezadın or- güri:iii.zlii talebelerden alacakları 
nc;ık Franko taraftarlığı lAyık tasm<'lııdır. Do teznddtın blok- ücretlerin miktarlarını gösterir 
oldur,ıı mukabeleyi görmil.ş olu· la kurtulmak mümkün müdür? bir liste hazırlıyacaklardır. 
yor <lemekttr. Bunu zaman gö terccektJr. ı - özel Türk okulları resmi 

J>Jplomntlk, olmu.ş hAdlselerl 111 _ Frruıkonun mllı\'er dev- lise ve orta okul talimatnamesi 
değil, olacak hAdlselerl e\"Vel- letleıine :lltJhala için ileri sfirii- tatbik ettiklerinden bu talimatna· 
don kestirip ona göre lstJkamet lecck bazı tarihi ve his 1 sebep· menin taksit borcu hakkın.da dip
' ermek olduğuna gk~ret mul~~l ler de bulunabilir. Faşist İspıın- loma ve tasdikname vcrilmiyccc-
),,r,.n B muhıı.fauı ur ngl o.çre, ~· · b't d 79 adde .. ' 7ada bu <'lemokrııtlnr aleyhine ı;ını tcs ı e en uncu m 
AkdenlzJn garp mmtakMı hak- lrll , ve taksit alınma igi için 78 inci 

.ı-.tnbl ti bir cephe vftcuda get mesin 
kında bir politika m~ fe - koJııyJnştırııbllir. madldc tatbik edilecektir. 
nI göz göre göre kabul etmişler 3 _ Azlık ve yabancı okullar. 
demektir. lspanyn. Traftılgar muharebe· da talebeden alınacak ücret okul 

b l>•le tnglllzlerc mağlup olmuş 
B .. 1 bir ittifakın ıırp vn· talimatnameleri hUkümlerinc göre 

oy e F rnJr •- \'e lmpnratorlnf,runun inlıllftlinc ol-.. caktır. Dcğı"ıı.me ancak Maarı·f kuumla 'ransnya ytıpn...-t;ı ""- ahit l t ::ıı 
sirlcr he aha kntılmca Frıuısn ş 0 muş ur. Vekilliğinin karariyle olacaktır. 
mutcdlllerinln, sıığ cenah dev· tngtliz lmpnrnt-0rlut'll, İspan- 4 - Parasız olarak okula alma-
Ict adnmlannın ddcta hlyanctle- yol hlUdmlyctJnl ı..·nmnk, lmpa- cak talebeye ayrıca okuJ.da karıı
rlnc hükmetmek icap edecektir. rntorlul,"lı yıkmak \"e lmnlarm !ık olmak üzere bedeni işlerde ça-

İngiltcre l~ln blrliksl:r.Uk l· nrnsmR daha bn..-;kn Jmpnrntor- lıştmlmaları caiz değildir. 
ı;mrctl tclllkkl cdileblllr. Cebe- ltıklar enkazı ol..-ınak t.-ııretly· 
İüttnnk'ln geıi ınıntnknlnrını lo lıngiinkil azametini kurmıış
dUşmruın teslim etmenin mnnn- ır. ımm l panra politika ı ta· 

1 l l t b"kınun<lftn rlhi diişmn.n olarak tnglltcrcyi sı ( a c ıcmm ye .. .. 
l!ransnnmklııden pek farklı de- tanır. Aynı znmnıula Cebcluttn

nk lspıın)·ol ''n.t~nının ortnsınğildlr. 

il - 1 panya dlktatörilniin 
dn. bir Jngiliz kBlesldlr. 

Bunu znı>tetmek ILlzınıdrr. 
ınıtlrn '\"C İtalya ile olan pollt.lk k tl en'ıesi nlc"'-

Bll Clcmo ra ar c ı•• " 
nıiiııWiebetlert t pnnyanın mali, 1 h". csllcsl oldu1'..rıı .. bine b r ucum ,. e 
tkt:ı adı polltıkrun; mnıt, 11.."tı-

1 1 
d tnarruz TC· 

adi :r..ıırnrctlcri balnnundan gibi Fransa. . ç ~- 0 ts nn 'n 
···ıaı edilmelidir O zaman sUesldlr. Çimku Fıı ' p > 

mu en • 1 • ı bir arnz telt1kki 
diktatörün nutkuna. bnşka tür· iç n ıne' uc n-d·· 

k ·· 11.."luı ur lü mnnB '\"ermek iktlza eder. etme - mun • 
Çiinl..-ü t pnnyn. politikası ile ma· Ufitiin bunlar tahakkuk etse, 
li \"C Jktı adi hayatı n.ı-n mcln blrlynnI, Jl'rnnko, mihver de\'leUe
teUlll mc,·cuttur. Hu t.ezıulın rtno Utihak etse bu '\'tızlyet hnr-

bl t k snrtlardan biri dc-ta fJye 1 gnyet mfişkUlclilr. Du- uzn aca ., 
nıın lcln l"rnnko mıt1nıyla hattA ğlldir. 
imznl~yncn.ğı bir mnnhetlo ile Ha.lbnki mihver devletlerine 
blle bu tczndı mnli ,·e lktısndi şimdi lllzım olıın kuvnt hnrbl 
::r.ıınırctlcr Jclılne çe\irebilccek. nuıtnca'k elemanlarn sahip oltuı 
ı-.artlarn. kn.r ı uluortıı yilrllror. memleketlerdir. Jspa.n7a bun· 

Tarihi bir hatıra 
Napolyonun Mısır seferi e11na· 

sında İngiltere ile ittifak etmi§ o
lan Türkiyenin o devrine ait bir 
hatıra Ankaraya gclmi§ olan iki 
İngiliz mebusu tarafından Büyük 
Millet Meclisi Riyuetine takdim 
edilmi§tir. 

Bu hatıra 1801 tarihini ve U. 
çlincü Sellinin turnamı taşıyan 

bir madalycdir. Maıdalyc, İngiliz 
mebuslarının, Türklerle o zaman· 
ki ittifak hcngfunesinde harbe if
tirak etmiş olan cedlcrinc 'U~UncU 
Selim tarafından verilmiıti. 

-o-
Çubukluda bir kaza 

Evvelki akşam geç vakıt Çu. 
bukluda gaz depoları önün.de bir 
deniz kazaaı olmuıtur. 

Burada demirli bulunan İzmit 

!azla tsta.nbulda olmak Ur.ere tak 
ait Ucretini vermediği için özel 
okul idareleri yUzde kırk nisbe. 
tinde talebeyi kanaat ve sözlU im 
tihanlara almıyarak ikmale bı • 
rakmı§lardır. 

Talimatname hükümlerine gö. 
re bu talebeler imtihana alına -
caklar, fakat okul ücretlerini ö. 
deyinceye kadar kendilerine dip. 
loma ve tasdikname verilmiye -
cektir. 

Ankara - İstanbul 
hattında 

Numaralı biletle seyahat 
usulü ba§ladı 

Devlet Dcmiryollarında numa· 
ralı yerlerde seyahat usulü dün
den itibaren tatbika başlanmıştır. 
Yalnız bu usul şimdililt Ankara -
İstanbul hattın.da tecrübe edile-
cck, Anadolu ekspresi ile sürat 
katarlarında mer'i olacaktır. 

İlk tecrUbclcrden alınacak neti-
cclcre göre, ileride İstanbul - E· 
dirne ve Ankara - Kayseri ara· 
sında bu usulün tatbikine başla
nacak, nihayet bir mUddct sonra 
bUtUn hatlarda numaralı biletler 

kcmcde aleyhinde şahadet eden halkcvinin muhtelif şubeleri lı· -.ıı 
Fatma isminde bir ıkadını mahke- yctleriyle temas eden ve E'lin ç• 
mc kapısında yumruklamış, yere lışmalan üzcrinöe tetkikler ya~ ~ 

• • dı!l1 
scrmıştır. .. .. . .. • mUfcttiş, bilhassa sosyal yar ~ 

Uzunçarşıda tutuncUluk cd.n şubesinin işleri üzerinde tevalı 
F t M r d .. kkt! ·· ·· · ıarr a ma, usta anın u ctnı onun. etmiş bu şubeyi muhitin ıcap 
df! arkadaşı ile kavgasına şahit :ıl· le daha yakından alakadar kıla'' 
muş ve vakayı 2 inci asliye ceza hasbihallcrdc bulunmuştur. 
mahkemesinde olduğu gibi anlat- Naşit Hakkı Uluğ, sosyal ya: 
mıştır. Muıtafa dııarı çıkıp Fat- dım ıubcsi idarecileri ve Evirı b' 
mayı yumrukladıktan sonra bu tün mensupları dahil olduğu hJ 
kadarla da kalmamış, adliye poli. de kaza do~torlarının da iştlra"1 

. . hk. . . d tıi' sını ta ır etmıştır. Jc akşam Halkcvi binasın a rıl 
Bunun üstüne tekrar hakkımla toplantı yaparak önümüzdeki ) 

zabıt tutularak aynı mahkemeye yepyeni ve muhteşem bir biııJd~ 
scvkedilmiı, ıuçu sabit görülerek, başlıyacak olan daha şUmuJlil çJ 
polisi tahkirden 1 ay, Fatmayı da lışmaların dayanacağı esas ve b~ 
darp ve tahkirden 3 gUn hapse ve esasın programını tcsbit cyıeısılf 
80 lira para cezasına mahkQm cdi· tir. 
!erek hemen tevkif edilmiıtir. MUfcttig. Akhiaardaki tetk11t1; 

Denizbank erkanı 
araaındaki 

Bir ihtilAf mahke
meye intıkal etti 

rini bitirince, bu &ene ycnide11 
Y ·alcO çıtmış olan Marmara ve ay ır 

nahiyeleri halkcvlcrini görrne1' ıe 
z«>re Kaymakam .;ay Bedri özer 
birlikte ayrı günlerde bu nabirt' ıot 
lere gitmiJ, oradaki münevverle~· 
le ve öğretmenlerle temaslar > rı 
parak önümüzdeki yıl çalışınal~e-

Denizbank erkanından iki ki§i hakkında kendilerini tenvir c'j 
arasmda cereyan eden bir vaka mittir. 
adliyeye intikal etrni§tir. Hadise Naşit Hakkı Uluğ, kazaınt:_d' 
şudur: bUyük alaka ve sempati görırıur , 

satılması mecburi bir hale konu- İddialara göre, Den.izbank u • tilr. Bugün hararcUi ıekildc te~r1 
1 k .. dU . 1 ' d f 11d' aca tır. mum mu r muavın erın en en edilen sayın meslektaş ile tre 

Numaralı yer biletleri Ankara, heyeti mUdürü Harun bir kaç ay konuştum. Bana §Unları söyledi: 
Haydarpaşa garlarında ve Polatlı, evvel Banka mühendislerinden _ Akhisarda muazzam bir 1'1•1· 
EskiJchir, Karaköy, Bilecik, Ari· Sermedi yanma çağırmıu, bir fab. kevi in§a edilmekte olduğıJll11 

fiye, İzmit iıtasyonlarında satıla· rika ~isat~m baş~a bir yere gördüm. Pek az noksanı kalan 1'11 

caktır. tıtasyonlardaki memurlar nakli ıçın emır vermı§tir. Fakat bina ikmal edilerek içiritlc çalı! 
katarldaki bot numaralı yerleri mühendis Sermet bu işin kanun. matara ""'·landı~ı gün kazarııtl 

ıd - .. ı· k ~ • , d b!i tren hareket ettikten sonra tele- suz O ugunu so ıyere yana • aotıyııı ve ıtuıturel nareketın e 
fonla birbirlerine Haber verecek.. mıyacağını blldinnitJ, Har;qn ise yUk vo daha canlı bir davraııı1 
lcrdir. 

Şimdilik Ankara - latanbul a· 
rasındaki ıUrat ve Anadolu eka-
pres katarlarına ıerbcıt yerli va
gonlar da bağlanacaktır. Yalnız 

ekspreslerde numaralı yer tutmak 
mecburidir. 

Dcmiryollarında yeni tari!elc
rin tatbikine de ldün aabahtan iti· 
baren baılanmı~tır. 

"burada amir ve mesul olan be. belireceğine §Üpbe etmiyorutl'l· 
nim. Sen emrimi yap. Üst tarafı- E§ine az rastlaı.abilecek olaf. 
na. karr~ma. ... deınl§tlr. Buna rağ. bu muanam binıyı bUyUk bir Jıt' 
men mUhendıs. Se~et. işi yapma. vcs ve arzu ile v\!Cuda getirtıle~ 
mış, fen §ubesı müdüril Harun da • • ralıu.n hcmoterilcrinizi tebt 

· · d azJ ttirm" ıçın :s ::ıı- :ı 
bu memuru ışın en e ıt - ke cidden pyan bulurum. 
tir. Şimdi mUhendia Sermet ke.n. Akhisar yenilik harcketlerind~ 
disinin haksız yere ieten çıkanı. 11 . h 

1 1 
Uzel bit • . . en am e er yapmıg g 

dıgmı ve aylarca ışsız kalmasına 
1 

,_ . 
be 1 k dd• mem c~ettır . ., 

1 se p o unara ma ı ve ma • C H p H Ik 1 • Uf etti~ · 
t- • d ğı 1 ri U . . . a ev crı m 

ncvı zarara ugra ı nı 1 e s r. . .111 • • ld bir d k. tettci1'' 

k 
mek euretile umum müdilr mua. nı~ vdı 4yctımız kat d~n e 1 

Deniz ban vini Harunun aleyhine dava aç. len cvam etme c ır. ff. (;; 
mıştır. Dava yakında adliyede -----------

Memurlardan müddet· görillecektlr. l ı· 1 
lcrİ gelen tekaüt edilecek Davada Denizbank mUdUrlerln.. ey 1 O an memur 

Denizbank meclisi idaresi dUn den bir çoğu §ait olarak dinlene. çocukları 
umum müdür vekili İbrahim Ke. cektir. 
mal ve Denlzyollnrı umum müdür • 
muavini Yusuf Ziya Kalnfatoğlu. Ücret yeniden tesbıt 
nun iştira.kile toplanmış. banka: Deniz ticaret edildi ııı 
nm I~g· vı ile yeni kurulacak te§. Leylt olarak tahsil eden ıneıst .. d.. .. tl" kilata. devredilee\!k işler fu.erin - mu uru çocuklarının pansiyon ilcr~ el> 
de gö~mü§tUr. Bilhassa ban - •• • rimlen yapıJaçak teıuillt ycnıd t· 
kacıhk kısmmm lağvile bir çok Mufıd Necdet hakkında tesbit edilmiş, okul idarelerine a:>i 
memurların açıkta kalacağı an • tahkikat yapılıyor dirilmiıtir. til'1 
!aşılmıştır. Fakat Vekalet açık - Deniz ticaret müdilrU MU!it Pansiyonlarda tcnzillta i· 
ta. kalacak memurların mUmkUn Necdet hakkmda, latanbul birin. memur çocuklarından birinden ı 

• k d 1 b'ld" d · · · h t ndlltsı oldugu a ar az o masını ı ır • el aorgu h!kimliği tarafından ya esı ıçın cm m~ur c . . ... 1' 
diğinden yeni bir §ekil bulunmU§. tahkikat açılmıştır. hem de kardcı tenzilit:ı yapııaı~ 
tur. Buna göre bugün bütUn de.. MU!it Necdetin sorgu h!kimli. bu suretle birinci çocuğun takS1 

İln Jmdnr ec~nnıne .,öz; İ pan- !ardan biri dcJ:,rildlr. 
) nya muhtnç olduf,"'ll söylenen Uzun sürecek bir harbi göze 
tn~Uz, Fransız sermaye ini da.. n.ld11'Jnac'lıkça mJhvere :11Uhnk, 
Jın. fn::!a (Ckeblhnek için yapıl- t pnnyay:ı kcnCll iç-inde eritme
mış 1,llr je ttlr dencbllfr. ğe, knnıtmR)'tı mn.hkflm ede· 

niz teşkitatmda çalt§an memur - ğine verilmesine sebep, bir işi tinden yalnız yüzde on, ikinci Jıa!; 
lardan tekaUtıük müddetleri ge • hal için hakem olması ve bunun deş çocuğun tabitindcıı uı~..:ı 

limanına ait Mehmet Sonerin ida· tenler tekaüde sevkedilecck, bun.. için de Ucret almasıdır. KendL tenzilitx ile birlikte yüzde yıı--
resindekl 90 toruuk Kaplan motö- larm yerlerine banka memurları sinin hakemlik edip ücret alma. bcJ, üçüncü ve daha ziyade ~ 
rü infilak etmiş ve yanmıştır. tayin edilecektir. Şimdilik tekL ğa salahiyettar bir memur olup dcıtcrin taksitlerinl:Ien ise ~ 

Hariçten yetişenler tarafından Ut edilmesi lAzım gelen memur. olmadığı tetkik edilecek, değil. memur tenzilitı ile birlikte yU2: 
motördeki 595 teneke benzin ve larm listeleri hazırlanmaktadır. ile muhakeme edilmek Uzere mah otuz tcnzil!t yapılacaktır. _ .. 

1 Çiinkli, İspanya her şeyden ccktlr. 
()noe mali, il tısndi yardıma muh Bunun tek fıı)'dtısı şu olacak
t ııçtır. nu mali ,.o iktısa<li JhtJ . tır: 
yaç onu dcınoh:rntlar cephe-.sine Propngnnda? 
ntD1nkt.tı{lır. JJuna muknbll po- Muhtelif mihver merkezleri 
Utika r \"c <1nhlli hRI"bln şartları Jspnnytmm mJbvcro Utlhakırun 
hn.1.ımın<lan mlh\'er de\"letlerlıu\rlfi, Hirlfi meziyetlerini sayıp 
ar:ısınCln. yer tutmnkta.<'lır. !dökecekler, tcabın<la kenclllcrl-

Polltiknrı lktı ndi ' 'e mnli ntn tok JmV\'etlcndlklerlni, ica
'inrtlnrn. hlLklm tatmak için İ-1bındıı. başkalarının ~undan çok 
tn'ya ,.c Almnnrıınm yilksek,korkmalan 1caı> ettlğinl ileri 
Jktı ndi nınıt mcmbtılnra mallk sürecekler; bllhas a Akdeniz • 1 
olmnln.rı iktlza eder. Halbuki milletleri Ozcrlnd.e tesir 1apmak 
buna lmkAn yoktur. 'için mOball\ka ,-a.nında masum 

Dö)'lo olm&fIDCB Almanya To,blr ''adyctte kalacak: olan neş
ltnlya ite malt ve tktısadi faall-lrlyat yapac:aklardIP. 
yeti tamamen tasfiye etmedik· SADRİ ERTEM 

gazların mühim bir kıımı kurtarıL kemeye verilecektir. Bu ıckil önümüzdeki ders Y""ı' 
mıştır. Yalnız bu tenekelerin glim· Asfalt yollar batından itibaren tatbik editınC e 
rük resimleri verilmediğinden Astnlt yollardan demir teker· Tele fon kablosu başlanacaktır. 
muhafaza teşkilatı kurtarılan mal- J~kıt nakil vaartııJarınrn geçme- Telefon idaresi mUdUrU Ni. ----o---
ları nezaret altına almıgtır. eı yasak edilecektir. Bu glbl ve- Olgunluk imtihanına 

_ 0_ salt l~ln ba ka ollar göııterlle- yazı vo telefon mUtehassısları • • bel 
ktı ş Y oehlr mUtehnssısı Prostu ziya. gıremıyen tale ~stl 

ltçi kuraları ce r. ret ederek Aznpkapı ile Unka- Bazı yabancı ve azlık 0 tıııaıı-
Bütün aanayi mUessesclcriylc panı arasına döşenecek kablo talimatnamelerine göre im ,,.,ııı 

ma!:lcn ocaklarında açılacak çırak, Belediyenin yapacağı. etrafında görUşmUşlerdlr. Kab· larını geç yaptıkları için ~;: 
kalfa ve usta kursları hakkındalti istikraz ıo 26 eylUle kadar tamamen dö- luk imtihan.ma girecek taı:ıife , 
nizamnamenin 13 ilncU maddesi Belediyenin yapacağı istikraz şenmiş olacnktır. rin olgunluk imtihanm.& y ıs • 
mucibince en aşağı günde ıoo it- mukavelesi şehrimizde imzala- medikleri ve geç kaldıktan ı 
çi çalıştıran bUtUn mUesseseler, nacaktır. Be, milyon lira on ye- , • •• eli rUlmUttUr. ıuıiatl-
açacakları kunların müfredat pro- dl ayıda tamamen alınmış ola- Dahılıye Muıtepn gel Bu okul idareleri imtih k U-
ramlarmı ıs Temmuza kadar caktır. Bu paranın ııarfı husu- Dahlllye Yekleltt MUsteoarı1ıu bir an evvel tamamlayara 

fktısat Veklletint bildirecekler- ıunda bir de program hazırlan· Nazif Erkin Ankaradan eehrl·.Jebeyi olgunluk imtiha.DI ~ 
mretır. mlıe gelmlottr1 lriııo ,et:ift:lreceklerdirı dir. 
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Parti merkezinde dünkü toplantıda 

arem üzerinde DÖ"i"ii13b8·h-Ç0d"H" .. kü.Çük····b"fi····sfad ıt~~~~:i1~!~eı~~a;1:a~~~a-
du·· şu·· n celer 1 k /\ •ıd• Roma, 15 (A.A.) - Birinci rı haber verilmektedir. 

Yapı maslna atı karar verı 1 t!alyan deniz tllosu cüzlitamla- Deniz kuvvetlerinin norl!'.lal 
Fikret Adil ] rının bu ayın son 10 gtinü ile 'laliyetleri çerçevesi içine giren 

r y hd temmuzun ilk 10 gUnll içinde j"e gayesi antrenman olan bu 
at Ue, Şeenniyet ile yakın Tekrar ediyoruz. barem kanu. Eyüp, eni ~a pı, Osküda r Fati e !spanya ve Portekiz suları ile 'eveUna birçok tahtelbahlrler 
~lınıyan kanunlar ölüme nu, bir sarsıntı kanunu olmama. Tuncada bir ceveH\n yapacakla · ' ştirA.k edecektir. 

c . Ur. Bir memlekette bi- 1ı bir istikrar kanunu olmalıdır. de antrenman sahaları ya pılacak---------------------
tti~en kanunların mev Esasen, hemen bütün mebusları • Yuna n is ta n da B 1 a B aşvek i 1 i 
latik o llıenıiekette huzursuz.. mız, meselenin memlekette, bu Dün Halk Partisi merkez bi- - Beşiktaşta Şeref stadının u g r 

~ ~eıı ~arsızlık doğurur. Ha . şekilde telakki edildiğini göre - nasmda Dolma bahçe stadyomu olduğu yerde yUzme havuzu H ·ı . Ah Yakında Ber lı'n ve 
e- dı k bi b ' arp gemı erı tezga ının 4aıı anunundan başka hiç rek, efkarıumumiyenin hassas - için bir toplantı yapılarak spor- antrenman sahası, ve diğer azt 
" Una uymıyan hayat, mu. rer ibresi gibi, aksülamellerinJ cuıarı alAltadar eden mUhlm ka- tesisat yapmak istiyoruz. o ci- temeli atıldı Parise gidecek 
' ~tuı kaııunı kaçamaklar bu • göstermiş bukım:yorlar. Halkçı rarlar verildi. var<la birçok mektepler ve ke· Atina, 15 (A.A.) _ Dün Sata- Sofya, ( HusUi:;. ı Hususi su-

l Utı böyle olmasına şük • bir zihniyetin bayraktarlarının, İçtimada beden terbiyesi ge- sit bir halk var. Burası plA.nda min civarında Skaramangu'da, rette öğrendiğime göre Bulgar 
s'Jiı, Zira, aksi takdirde iç. her şubesi - maarif te dahil - nel ulrektörl1 General Cemil ne şekilde gösterilmiştir. Böyl~ Kralın, Bükre~ten yeni dönen Ve- I Başvekili Gsopodin Köseivanot 
~l'Snıtııar meydana çıkar. inşa halinde bulunan bir memle. Taıı.ır, şehir mütehassısı Prost, bir tesisat yapabilir miyiz? liahtm, başvekil Metakeasxn, bir- bu ay nihayetinde Berllnl ziya-

~ anun karşısında, iptidai ketin yaratıcı başlarını tahdit et. stady·Jm projesini yapan ltal- Prmıt cevap verdi: çok nazırların ve yüksek general~ ret edecek ve ağlebl ihtimal ora· 
' 8affetine, çocuğun olgun melerine, faaliyet sahasında ze. yan mimar Viyetti Viyoli, yUk- · · dan Parise de gidecektir. 

11:ı~ - PlA.nda Çırağan 21arayını ve lerin huzuru ile, harp gemılen 
""11 utan mr..ntığına sahip ka, kabiliyet, ehliyet ve idraki sek istişare heyeti azalarından 

()ı:ıu~tiın. Çün. •• kü bir gün, ihmal etmelerine imkAn tasavvur bazıları bulunmuştur. civarı boş olarak gösterdim. 0- için yapılmakta olan tezgahların 
~ - rası hakkında bir takım arzular mf'kanik ilk tesisatının küşat me-
ihı.~ bır davada, hak . edilemez. Topıantıya Dolmabahçe gaz- var. Fakat spor sahası çok gU- rasimi yapılmıştır. 

Ilı <ı.a.kı için kanunen yalan Barem kanunu projesinin tah- hanesinden iki mümessil de da- zel olablllr. Ancak fazla ruz. . k 
taı:: icap ettiğini gördüm. ditleri serbest tel!kki edilen, fa.. vet edilz=.:tştf. Bahrıye Genel Kurmay Baş a-

Böyleyemedim. İçim - kat imparatorluk zamanının uyu.. Gazha~_2nin bulunduğu saha.- g!r tutar. nı Amiral Sakellariyu, bir nutuk 
'l:' şukluğu ve kapittilasyonlar yli - ya göre mimar tarafından ha- General: "Stadyom tribünle- söyliyerek, otuz senedenbri düşü-

1.~!an eöylersem, ve yalan zünden evvelce Tilrk müteşebbis. 
1 

JA rinl yüksek yaparız." dlylnce nülen fakat şimdiye kadar yapd-
{Pi~ • • zır anan p ıı.n masanın üzerine ·":"1 ıneydana çıkarsa malı lerı, gençlen tarafından yapıla • . . Prost tasvip etti. mıyan bir işi başardığından dola-
ıog 1 -· d _ . . umh . t• serılmiştı. k ,. . kk'" g-· "'; a ettigım için ayrıca ma ıgı ıçın c urıye m yar • Generaı ikinci sual olara. şu- yı Metaksas hükumetine teşe ur 

~~·eo~. dımı ile tahakkuk ettirilm1ş ve Evvela. gazhane ınUmesslllerl- nu sordu: etmiştir. 
Ilı dll§Unüyordum. Bu yüz - muhakkak rekabet, ''emulation,, ne Dolma_bahçede gazhane test- - Bebekte bahçe ile eski Hl- -
l~kfu:n oldum. Hakkımı isteyen mesleklere, müesseselere satını da ıhtiva eden sahaya bir dtv yalısı arasındaki sahada Al B 

1 
• d k" 

ıı~'ın. Sonra ögr-endim ki, de teşmil edilirse mali iktısadi stadyom yapılacağı blldirileerk ı it t i t vap- manlar J uıgarıstan a 1 
"'1 ' ' • deniz spor atına. a es sa ,, 
n ~alan söylerse, bundan sahalarda inkişaf etmek istiyen ne .dUşUndükleri soruldu. MU- mak istiyoruz. Ne dll~UnUyorsu- krom madenlerini işletiyor 
e aYrıca bir mahkfuniyet gençlik böyle tahclitlerle boş kad- mess11Ier her şeyden evvel tesi- nuz 

1 '1.>~· Kanunen. roları doldurmağa sevkedilirse, satın nakledllebileceği bir saha Prost, kendisine gösterilen Sofya (Hususi) - Bul.gar ga-
1'\ll.tlUJıdan bahsederken ''K" bu tedbir hem zecri, hem muvak. gösterilmesini ve bunun yakın- zetelerlntn yazdığına göre, hü-

lle d plAna baktıktan sonra: 1 TU ki d k rom ~a~ e çok tekerrür ediyor kat bir tedbir, memleket müda- larda olmasını, söylediler ve bu kClmetlm z r ye en u 
~ <>foniye sebep oluyor! faası bakımından ise, tehlikeli o. tesisat için evvelce şirketin 800 - Güzel olur ,itirazım yok, madeni ihracını yasak etmiştir. 

•• Utııarın çokluğu, haksızlık. lacaktır. bin lira sarfettiğini bildirdiler. dedi. ·n Almanlar, Balkanlardan krom 
-1:be - 'OrUncU ricamız da şu: us-
1 P oluyor. Bir hakim ar. Bugünkü harplerin, iktısat sa. Bu tesisat paarsından başka. ay· "' t d iki ı ı teşebbUsata geç 
ll't küda:nda gençlerin çalışmasına e ar ç n -

.t;;•·• "ar. Arasıra gidip nasıl hasında yapıldığını unutmaya. • nca arazı· istlmlAk bedelinin de m'şl rdi Bu maksatla Alman 
:'lllı \' yarar saha yok. Gençler çalışa- 1 e r. 

L erdiğini dinlerim. Bir hm. 300 bin liravı geçeceği de bu a- O Z S f 
'{~dieine sordum: Fikret Adil ,, mıyorlar. Hale sineması arka- profesörlerinden ne orge o ~ 

~·~e . raıda zikredildi. Bu vaziyet kar- sında. bir takrm bostanlar var. yaya gelmiştir. Profesör, Bul-
lçin derhal hüküm ver. •

1 
şısında ltalyan mimar tarafın- ı t t Al n ya. krom 

llıı.' 9 3 8 1 d f h A 1 Orada. istiml!k yapıp an tren- gar s an an ma ya ~Qı-.. • Mütemadiyen talik yı ın a a Si a dan gazhane tesisatının olduğu 
Q ''llıı.? man sahası tesisini dUşUnUyo· ihracı meselesini tetkik edecek-
~Ulllsed. yeri de içerisine a.lmak Uzere 25 tir. Sofyada Erts namlyle bir 

'U . 1 
ve: 256,647,178 lira bin kişilik olarak yapılan stad· ruz.. ı 

~ı ~ bın k .. • k Prost cevap verdi: maden şirketi teşkil edilın ş ve 
·"' b· . usur anun var, Malı'ye VekAletl 1938 yılının yom pla.nının tatbiK mevkline 
t ll' ınsan için bunları bil "' .,,. d d kt h kkında bu şirket Rodop havalfslndeki ~ lı-... ..... • 12 aylık devlet tahsilA.tını tesb1t konmasının çok paraya. mUte- - vskU ar a yer a 
:~-~srzdır Muhakemede lk t ı t dt"'inlz c.e. krom madenlerini lşlotmek ve 
~~~.:'nıUWaa ve iddiaları. etmiştir. 1938 yılının 12 nci a· vakkıt olduğu anlaşıldı. tetk a yaapyım. s e " v • başka. maden aramak Uzere fa-

\11.. ""'~lten, .. ı:ıı ..... · k ...... n m1ı yı Qlan ma.yı$ a."'r iQitıı.de 2l::ın J- G:•""" b.ıt azlnt.. kareıe•n- kilde hallederiz. 
''Qcı.. .._ ........... .; ,,.........,. ~ n d B thl t ar&· alfyete 1reçmiştlr. ~· .. ,, derler. Ben not alır, yon 337 bin 999 Httt tata1I!t ol- da şöyle dedı: .oun an son r a ay e 
~~ enteyi talik eder, bu ka.nu- muştur. Nisan ayında 235 mll· _ Elimizdeki parayı yalnız tından Prosta Mecidiye köyttn-

Navarmda batan 
kadırgalar çıkarılacak 
Atina, 15 (A.A.) - Maliye ne-

zareti ile bir Fransız şirketi ara· 
sındat 1827 de Navarin deniz mu. 
harebesinde batırılan Türk - Mı

sır donanmasmın yüzdürülmesi 
hususunda müzakereler cereyan 
etmektedir. Batan bu gemilerin 
yüzdürülmesi ile gemilerıde bulu
nan kıymetli madenler, harp bazi· 
nesi ve gemilerin kıymetli ağaçla. 
n kurtanlmak istenmektedir. 

Elde edilecek kazanç, Elen dev
leti ile yüzdürme işini üzerine 
alacak Fransız şirketi arasında 

müsavi surette taksim edilecektir . 
I?u donanma, altrrugı hemen tama
miyle tahrip olunmuş, s.eksen do
kuz gemiden mürekkep bulunu
yordu. 

Emrazı sariye mücadele .. 
sinde bulunanlara 

verilecek yevmiyeler 
Ankara, 15 (Hususi) - Vazi

fei memureleri haricinde emrazı 
sariyei hayvaniye mücadelesine 
memur edilecek memurini fen niye 
ve aaireye verilecek yevmiyeler 
hakkındaki l~yiha ruznameye 
alındı. ' ~llddelerini tetkik ederim. yon 4 09 bin 179 lira olan dev- tesisat nakli ve arazi parası ola- de Galatasaray klUbtl tarafın· Şuşnİng kaçmamıf 

bıı eıt &.VUkatlar olma.sa ... hay let tahsllA.tı bu suretle 938 mali rak yatırırsak sta:romun tnşası dan yaptırılmakta. olan s~ad- Berlin, 15 (A.A.) _Eski A _ L~yiha esaslarına göre bula§ık 
14 bt ~evzuu bırakalım ve gil. yılı sonunda 256.647.178 lirayı gene geri kalır. Halbuki biz yom hakkında izahat venld~ vusturya Başvekili Şuşnig, firar hayvan hastalıklarının salğın bir 
'~~~ meselesinin: bulmuştur. derhal ktiçUk bir stad yapmak Prostun Mecidiye köyünUn ço etmiş olduğuna dair ecnebi mem. halde büküm sürdüğU zamanda 
~ta"ilQede gelinlzl ~ -o- emeltndeylz. BUyUk bir stadyom ilerisinde gösterdiği spor saha- leketlerde deveran eden şayia.la· memuriyet mıntıkası haricinde 
Std .. ~ dinliyelim. tlkokul sergileri yapacak olduktan sonra Yeni- sının Galatasaray stadyomunun ra rağmen Viyana Gestaposunun hastalığı ortadan kaldrrmağa me· 
it ""'Qlnuz haremdir. h ki t d b 1 olacağı yere nakil kabil olup 0 - merkezi olan Metropol otelinde mur edilecek veterinerlere harci-
~~Uı iki maddesi kabul olu. nk okullarda imtihanlara dUn. ba çcde e a yoma. aş arız... lamıyacağı soruldu. Prost bun:ı bulunmaktadır. Refikasının her rah \re yevmiyeden başka ayda 60 
\\.ll\l kanunda bir teadülden den itibaren başlanmıştır. Bir Bunun Uzerlne General, Pros- Ja muvafakat etti. hafta muntazaman kendisini zi. ve reislere 80 lira maktu ücret ve
~<l'~iYor. Teadül ne demek? y~dan imtiha~lar yapılır~en, ta. şöyle ,dedi:. Gcnernl Cemil Taner, Eyüp, yaret etmesine müsaade edilınek. rilecektir. Asker ve jandannalara 
~ ~hu.aumuz, kelimede adalet bır yandan da ılk okul sergıleri - a~ - . . ı ;n gerisindeki sa- Yenikapı, Bakırköy, Yeşllköy, tedir. yevmiye 25 kurut verilecektir. 
\ı..~u olduguny u söyledi. Gü. hazırlanmaktadır. tık okul ser. haya stadyom yapılmasına fm- tih gibi 1 d spor antren- ------------------------" il . d tal bel . b' 1 . . . Fa. yer er e \ '·ualet tarafta~ ve a.da • g erın e e enn ır yı ıçın.. ka.n yok. Mimar Viyetti VlyoU- h 1 pmaya. karar 

<ıı ··.;-. d b··t·· ı al 1 w JA man sa a arı ya 
~.. l'oruz. Yalmz adaleti kır. e u un ça ışm arı esası su • nin hazrrladıgı P ıı.n da maddi iki 1 1 

Ut h sn pı•. 

~·"" ıı. verd er n , m e assı ı ıı. 

~
~Ullerle ve baremi asiyabı rette canlandırılmaktadır. Bu ser bakımdan tatbik edilemiyor. Ge- h 

1 
österl-

. · .. nında spor sa a arının g 
. haline sokarak deg·il, eh.. gılerden ılk olarak dun Eseyan rlye Dolma bahçede oski Hassa 

11 
dtıc.ı 

1 
d 

ı.... 1 tal bel · af d llp göster me s n sor u. Uı..' 1~idar ve eserin esas tu • orta oku u e en tar m an ahırlarının olduğu saha kalıyor. 
\ ~tllıda., inkılap mefhumları_ hazırlanan ve yıl içindeki faali. Buraya eldeki para ile mutena- Prost lstanbulda yapılması 
~y" ibaıt edilmesinde arıyor, yetlerini gösteren bir sergi açıl. sip olmak üzere yapılacak bir dUşUntllen sahaların bir listesi· 
~ f)t'tız mıştır. stadyom şehir pJAnını bozar mı, nin ve yerlerinin kendisine bil-
'~eti, sınıfsız bir cemiyette Bu serg'.de resim _ iş dersinde bozmaz mı? dirilmesini, bunları tetkik et.. 
~o.q,z bir sınıf yaratmakta bu. yapılan bi.Jtün resimler, kız tale. Prost "bozmaz" cevabını ve- tikten sonra karar vereceğini ı 
~la.hı. Adaleti, bütün vatan • benin elişleri, talebenin kendisi rince stadyomun Dolmabasçede söyledi. 

?'\re bilhassa, bugun·· kü diri, tarafından hazırlanan ders vası. i kat'! olarak k GörUşmeler bitti. General, 
ı , 'il.· t 1 t şh' d'l kted' S • nşasma arar ve- tti 
'lh_ "1ÜstaJ.tiı cumhuriyeti mey _ a arı e ır e ı me ır. ergı 'ld" mütehassısa teşekkUr e . 
b-:ıa tetı-.:_ ekalliyet okulları arasında bü • rı ı. YEKTA RAGIP 
1~ .... u~ olan nesil, harp ve Bunun üzerine mimara elıde-ı.t le.,, a l" ·· · yük bir muvaffakıyet kar.an • 
• ~ "" onra nes ı musavı su. ki sahaya göre kaç bin kişilik General yann gidiyor 
~aylaşmalıdır. Yabancı is~ mıştır. -o-- olursa olsun bir stad projesi ha· Bir mUddettenberl şehrimlz-
~ı~ karşı çağırıldığı zaman, Ah l d zırlaması rica edildi. de bulunmakta olan General ~~'-1 "'Uadan koştuğu zaman ·ken ır mese esi e 
llı <ıll(l J il d"l k Mimar, belediyeden kendisine Cemil Taner yarın otomobille 
"ı b :?- diploma aranmıyan ne. ıa e 1 ece bu hususta resmt bir iş'ar yapı- tzmtt, Adapazarı, Bolu yoluyla 
~ ltgun istilanın iktısadt ve Belediye sut işini hallederlcen lınca sahaya göre derhal bir Ankara.ya. dönecektir. General 
~~ll~asmda dövüşmekte, ts - ahır meselesini de yoluna koya- stadyom projesi hazırlayacağını geçtiği yerlerde tetkikler yapa
'.~1 lklUcadelesin.in bu safhasını r:aktır. Bu maksatla dün vila.- ö 

1 
d. 

1 ~ilf etmektedir. Şimdi, bu nes. yet ve belediye baytar mUdUrle· s Y e ı. 
~~ .. fllıa.rp harici mi edeceğiz? .. 1 hh t Udü 1 1 b" 1 t• Aynı zamanda Vali ve Beledi- ------------·· 

ıı:eı rı ı e sı a m · r er ır ç ı-
Y~ "'. ecek nesilleri de bürokrasL k b lı t .. tl ye Reisine müzakere tafstlA.tı- Atatu""rk Köprüsü 

caktır. 

ı. '<ilk ına yap ara u usus a gor ş-
'll I tı.rban edeceğiz? Eğer böy. . nın bildirilmesi ve mimara res- rta kıs· 
t ~ rr.il~lerdır. 

1 
Atatürk köprllsünUn o 

Qj~ • :tnaaş teadülü bu şeklile ır k 1 t k 1 men emir verllmes nin rica olun tinde 
0

_ 
l J..ıı~ }o.ayma am ara mm a a arı mı dUn tecrübe mahiye -
•ııı .. :ı~""llai tesviye şeklinde teza. ması karar altına alındı. ı 

' dahilinde nerelerde ahır yapıla- ıarak raptedilmiş, tecrübe mu-
~(t ede:. Fakat bu, Hintlilerle, bileceği sorulmuş, yerlerin liste- Gazhane mlimessillerl Uze- vaffakıyetle neticelenmiştir. A-
~\ı hırıstiyanlığm sefalette mü- si istenmişti. Bir kısım kay- rinde mutabık kalınan saha.dan çılıp kapanma tecrübesi birkaç 
~li at ı>rell3ipine benzer, ve fert. makamlar mıntakalarında a· borularının geçtiğini, bunların gUn devaı;n edecektir. 
hi~ 11

tandardize etmekten başka hırlar i('in yer gösteremiyecek- bir an evvel kaldınlabilmeai i-
n~~i ~eye yaramaz. Halbuki, en lDriDi, bildirmişlerdir. Bir kı- çfn belediye vasıtasiy1e şirketin -0--

lııa,d hareketler, fertleri ersatz sım kaymakamlar ise henüz ce- resmen haberdar edilmesini is- Belediyedeki teftişler 
lrer-u:elere benzetmekle değil, vap vermemişlerdir. Bu cevap- tediler. Birkaç aydanberl belediye! 
~ı.: te, imkılnlarını, kabiliyet -
~ ' 1l'll t ıarın sonu alındıktan sonra be- Bundan sonra. mümessiller ve muhasebesinde teftişler yapa.nl •ıaı.1 eza.hür ttmekte müsavi 

ıt ar tediye imar müdüriyeti ne te - İtalyan mimar Generala veda e- mülkiye müfettişleri bugllnden l'tıı~tı vermekle meüdana çık - ... b r, mas edilip ahır yerleri tesblt e - dip gittller. ltlbaren fen heyeti muamela.tı· 
~1.ıtı aren:ı, bunu temin etmelidir. dilecek, ahırların muayyen General Cemll Taner, şehir nt gözden g~çirmeye b aı,lry-acak 

Görüp düşündükçe : - -· - -----
Kanatl ı iskarpin ler 
Dünkü ''V AKIT" yeni bir papuç modasından bahsediyor. 

du. Sözlerine fotoğrafların §ahitliğini de yükleyerek, yanları 
kanatlı bir çüt iskarpin resmini de basmış. Daha aşağıda. da 
ayaklarında bunları taşıyan bir genç kadın var. 

İbretle, hayretle ve ne sakliyayım biraz da nefretle baka. 
kaldım. Kanadı ayağa. indirmek, öyle kekre bir şey ki insan, 
bu tezadın çarpılışından, da zevk alamıyor. 

Gözü tepesinde, burnu ta banmda, ağzı karnında bir mah
luk, ne kadar acaipse, bu kanatlı iskarpinler de bana o kadar 
fena ve iç sıkıcı göründü. 

lskarpinlerine kanat takanlar, acaba kendi bacakla.rmm 
hızını a.zımsadıkla.rı için mi bunu yapıyorlar? Aşık kemikleri 
hizasından fışkıran bu ölü tüylerden medet umuyorlarsa., bu 
zavallıların, değnekten atlarına aprşarak kendi tabanlarına iş. 
kence eden çocuklardan ne farkları kalır? Gülünç, hatta aCI 

değil mi bu gayret! 
Güzelliği aradıklarını sanıyorlarsa, paçalı tavuklara dön. 

mekte ne biçim bir güzellik vardır? Bu imrenmedeki insanlığı 
inciten hali olsun sezmiyorlar mı? Vaktile şapkalarını kuş me
zarlıklanna, manav sepetlerine döndürürlerdL Güzel bir saç ta. 
cınm üstünde, bu aburcubur şeylerin ne çirkin durduğunu bil. 
mem nasıl anlamıyorlardı. 

Şimdi de ayaklarına. kanat takıyorlar. Eğer bu gayret u.. 
çarı olmak içinse boşuna yoruluyorlar. Baldır belki titrer, ama 
uçamaz. Uçtuğunu farz.etsek de içimizi dolduran duygu, befıen. 
mek değil, - bir gün tekme olup kafamıza iner diye - korku 
olur. 

Daha bazı şeyler söyliyecektim ama, sonra dUşündüm, ki 
bunları yapanlar, yilzlerini gözlerlııl boyayan, ayna karşısında 
maddi benlik değiştiren kişilerdir. !Kendi derisine saygı duy. 
mayanlar, yılan derlsl iekarpblcrlne kanat tatrmı~. çok mu, .• 

' 

~a.t- \t Yaparsa, memlekette, istik. bir müddet zarfında buralarda mütehassısı Prosttan bazı rica- Iardır. Muhasebedeki tetkikata

1
. 

tıtrı~.i:ııan.an, istinat eden bir iç. toj.laumaları a~tkaıdarlara. .bil· larda bulunacağnıı sijyledl ye ait tezleteler.....P.!~~ ..... g_ğ_~~ •.__ .., ___ lm!'"'-~-------=-~-~- '"'..---...... -~- -- ı:ı-~ ---· 
"'<ll. ~1 · olur.. tllrilecekt111s Wt olarak ıu suaıı eordua /' rilecek.Uı\. 

Hakkı Siüıcı Gezgin 
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'• VAKi Bügün~ü 
Ha~iseler ve şahıslar 

hak kında faydah malumat 
Sarışın Güvercinler 

llemleket 

4 Çeviren: lbrahim Hoyi 
lrinde 

Aylık 95 

Luvr müzesinden çahnan 
"Lakayt,, 1 ablosu 

sahibi kimdir? 
Gecen pazar gUnU Fransanın iken alleslnl terkederek hayatı· 

meşhur Luvr mUzesinden res. nı kazanmak Uzere Parlse gel
sam Vatoya alt "Lakayt" (ln. dl.. 
dl!fereut) tablosu kayboldu. Ekmek parasını temin etmek 

Çalındığına hiç şUphc edilml- kaygusuyla Notrdam (Notrc 
yen bu tablo hakiki bir şaheser- Dame) köprUsil tamlratmdn 
dl.. Bu gibi sanat eserlerini mad çahşmağa mecbur kaldı .. 
dl kıymetler ile mukayese et· Bu sıralarda tanınmış res· 
wek her ne kadar doğru olmaz samlarla ahbap olmağa muYa!
ise de mUtehassıslar tablonun tak oldu .. Evvela. Giyo (Glllot), 
yedi mllyon frank değeri oldu- bilA.hare de Odran (Audran)-
ğu'CU blldirmektedir. dan ders aldı .. 

"Lakayt" tablosu Vatonun Verdiği ilk eserler: "l\fenlm-
dehasrnı ifade eden en beliğ e· ler, Av partisi ,.e Yuva bozan" 
St;rida:.. dır .• 

Sanatka.r, kaygısız, serbest Vatonun parlak kabiliyeti, 

- Son zamanlarda onları gör
mü~ müydünüz, acaba? .. 

- Geçen hafta gördüm. Çar· 
şamba idi, sanırım. Bankadan ldön. 
müştüm. Evden çıkmak üzere idi
ler. Kapıda durmuş karımla konu
şuyorlardı. 

- Zevceniz, bu genç 'kızlann 

kaybolu~larma dair size bir §eyler 
söylemedi mi?. 

- Hayır. Fakat, doğrusunu is. 
terseniz, Mister Banbrok'un kızla· 
rı hakkında size hiç bir malUmat 
verecek vaziyette değilim. Müsaa. 
denizle bu bahse ... 

Bangerin hemen sözünü kestim. 
- Bir dakika daha 10tfen, de

dim. tcabetmemiş, lüzum görme
miş olsaydım, sizi rahatsız etmez. 
dim. Dün gece buraya geldim. 
Madam Korel'e bazı şeyler sora· 
caktım. Kendisini pek sinirli, asabi 
buldum. Bazı cevapları, nasıl arze
deyim.. bana pek müphem geldi 
idi. Maksadım ... 

Banger, oturduğu iskemlcld~n 

ayağa fırladı. Yüzü istakoz gibi 
kızarmı§tı: 

Korel, dedim. Sırf, zevcenizden 
Banbrok'un kızlarına dair bir biL 
diği olup olmadığım sormaya gel
miştim. Bana doğrusunu söyle
mekten çekindi. Müphem cevap
lar verdi. Sonra lda intihar etti. 
İ§te bunun sebebini öğrenmek is
tiyorum. gazetelerle cfkanumumi
yenin, kızların kayboluşiyle bu ö
lilın hadisesinin arasmda bir mü
nasebet arayıp bulmamalanna e. 
timden geldiği kadar çalışacağını. 

- Bu ölümle, kızların kaybo
luşları arasında bir münasebet a
ramak mı?.. Pek gülünç bir şey 
doğrusu!? .. 

- Olabilir .. Fakat, vaziyet bu 
merkezde .. ister istemez iki hal:li
ae arasında bir yakınlık bulacak
lar olur. 

Bangere müthiş vuruyordum. 
Ama ne yapayım ki, vazifemdi... 
Onun için: 

- Ya doğrudan doğruya bildik. 
lerinizi söylersiniz, o vakıt iş ga
zetelere aksetmez. Ve yahut da 
ben bi):liğim gibi oynarım, dedim. 

• • • 

ve neşe He yaşamak arzusunu renkleri görUşU, terkip kab111ye
blzzat hlssettığl bu ihtiyacı, yir- tl bu ilk eserlerinde bile göze 
ml sa.1itim eninde n yirmi beş çarpıyordu. Fakat o asıl hocası 
santim boyundaki bu kUçUcUk nı Luksemburgda buldu.. Meş

"Lakayt" tablosu Uzerlne cok hur Rubcnden uzun müddet 
muvaffak bir şekllde aksettir- ders aldı .• 
mlş ve arkasında ölmez bir eser Bundan sonra Luvr mektebi -

- Siz ... siz .. teşekkür ederim, Biran, a.damın üzerime çullana. 
cağmr sandım. Herifin hakkı var

etmeğe çalışa- dı hani ... Vücudü kaskatı kesildi. 

ki .. diye bağırdı. 
Bangeri teskin 

rak: 
olarak bırakmı~tır. ne devama başlayan Vato g'ene 

Vato, cılgın, ateşli gencllği sı- çalışmalarına bUyUk bir nşkla 

rasında. kaygısız, serbest yaşa- dc"\'am etmekteydi. Fakat ancak 
mak ihtlyaciyle yanıyordu. Bu bir tek kere ikinci Roma mUkd
ihtiyacın doğurduğu eser lınk- falını kazanablldl.. 
kında Luvr mUzeslndekl kata. Vato ltalyaya gitmek lcin gU-
loğda şu cümleler yazılıdır: 7-Cl hayaller kuruyordu. Fakat 

"Yapılış bakımından Vato blr m Uddet sonra vazgeçerek 
bundan daha nefis bir tser Yer- Krozat ismindeki tUccar ile an
memlşttr. Mavi ceket lle man- ıaştr, yeni tablolar yapmak Uze
tonun, pembe çorapların imtlza- re bu tüccarın Montmorcnay· 
er, ve satenin ışığındaki parıl- daki mallkAneslne cekfldi. Va
tılarını hic bir zaman Homojen- to burada zeki ve ham bir mn. 
llğlnl kaybettirmeden resmet- hlt içinde bulunuyordu. Sanat
mcsl onun fırçasındaki kudretin kdnn aradığı mevzular esasen 
ve ruhundaki incelik ve renkli- bunlardan ibaret ddll miydi? 
liğin ıtadesldlr.'' 1712 de resim akademisine 

:Vatonun görUş kablllyetınln kabul edllen Vato, 1717 de a

- Fakat, Mister Korel, buna 
hiç lüzum yoktu. 

Lakin Mister Korel, kendi ken
disine söylenir gibi : 

- Karımı siz ölüme sevkettL 
niz. Onu o mel'un ısrarlarınız, ta· 
kipleriniz, ağzından laf almaya ça. 
hşmalarınızla öldürldünüz, katlet
tiniz ... diye beni ithama kalkıştr. 

Bangerin garip mantrkı karşı
ımda şaşırmadım. Zira ne de ol
sa, karısı kendisini öldürmüştü. 

Elbette müteessir olacaktı. Fakat 
teessürün, hissiyatın sırası değildit 
İşimize bakınak gerekti. Onun i· 
çin biraz tepelden konuıtum: 

- Münakaşa etmiyelim Mister 

emsalslz blr şekilde zengin ol- kademi azası na.n edildi.. yanan bir varlıktı.. o hayatını 
ması bu birkaç parmak boyun- Vatonun buraya kadar sanat sanata vakfetmiş, durmadan 
dakl tabloya bUyUk bir ktymet hayatının en mUhlm eseri LUk- <;alışmış, kendini israf etmiş 

temin etmiştir. semburglu sanatk!r Rubenden idi.. 
vatonun bu tablosu, bir sn- ders aldığı zamanlar yapmış ol- Sanat tarihine altın yazılı bir 

uetl, hiç bir iş veya kontrasdan duğu "Zcndostların bayramı" yaprak il!ve etmiş olan bu bU
istl!ade etmiyerek yalnızca. ken- tablosudur. Vato akademi azası yUk sanatkAr 16 temmuz 1721 
dl kıymetiyle gölgeye yerleştir- olduktan sonra da bu tablosu. tarihinde söndUğU zaman arka
mek gibi :Verovesdenberl tahUl nun namına işaret olmak Uzere sında yedi yUz tane eser bırak
cdllememiş olan bir meseleyi de "Zendostıar bayramı ressamı" mrştı .. 
ortaya koyuyordu. diye anılmağa. başlandı. BugUn en kıymetll tabloların-

VATO KlMDlR ?, Bundan sonra artık zafer ve dan biri alçak bir el tarafından 
:Antuvan :Vato (Antoine Wat- servet bir gUn blle Vatodan ay- çalınmış olan Vato yalnızca 

teau) 10 teşrinievvel 1685 de rılmadı. BUyUk sanntk~rlar sı· Fransız sanatk~rları arasında 
:Valanslyeu şehrinde dünyaya ra.sına girmiş olan Vato da bir- değil, beynelmilel resim saha· 
gelmişti .. Babası çatı ustası idi •. çok şaheserler verdi. smda tanınmış ve takdir cdllmiş 

Vato daha cok kUcUk yaşta Vato parlak ışıklar saçarak bir şahsiyetti. - M. A. 

Sonra Birden gevşedi. Ve bir çu
val gibi iskemleye yığıldı. Gözle
rini benden kaçırarak mırıll:landı: 

- Hiç bir şey bilmiyorum .. Bu 
sabah hizmetçisi odaya girince ka
rımı ölü bulmuş. Zavallı kağıt, 

mektup, filan da bırakmamış .. Se
bep te yok ortada. 

- Dün gece kendisini görmüş 
müydünüz? .. 

- Hayır. Gece yemekte yok
tum. Geç vakıt eve döndüm. Ve 
karımı rahatsız etmemek için de 
doğru odama çıktım. Sabahleyin 
evden aynldıktan sonra onu bir 
daha görmedim. 

- O sabah, bir §CYe canr J:ıkıl
mrş mıydı? Üzüntülü bir ıbali ıvar-. 
mıydı? .. 

- Hayır. 

- O halde intiharına sebep ne 
olabilir, ldersiniz? .. 

- Ne bileyim ben be adam! .. 
- Sıhhatmda falan bir bozuk. 

luk var mıydı? 
- Hayır, çok iyi görünüyordu. 

Hasta olmamıştı. Bir şikayet de 
etmi' değildi. 

- Son günİerde kavga ettiniz 
miydi? .. 

- Son günlerlde kavga ettiniz 
miydi? .• 

- Biz asla kavga etmiş değiliz. 
Bir buçuk senedir evliyiz. Aramız. 
da en küçük bir münakaşa bile ol
mamıştır. 

- Para mara meselesi?. 
Tek bir kelime söylemeden, ve 

gözlerini de yerden kaldırmadan 
başım sallaldı. 

- Her hangi bir düşünce, mü
lahaza da yok mu idi? 

Banger tekrar başını salladı. 
- Hizmetçi, dün gece hanımı· 

nın hal ve tavrında bir tuhaflık 
far ketmiş, görmüş IJlÜdür? .. 

- Hayır .. 
- Eşyasını, mektuplarını, hu-

susi kağıtlarım aradınız mı? .. 
- Evet aradım. Ve hiç bir şey 

He bulamadım. 
Korel başını kaldırdı. Yüzüme 

bakarak yavaşta nunldandı: 
- Yalnız odad~i şöminenin 

bir kenarında birtaknn küller gör. 
düm. Anlaşılan, karrm bazı kağıt
larını yakmış olacak. 

Korelden fazla bir şey öğrene
miyeceğime aklım keserek ayrıl
dım. Banbrok'un müessesesine 
gittim. içtima da varmış. Gön.der. 
diğim kartımı alır almaz, hemen 
geldi, beni hususi yazıhanesine 

götürdil. Üzüntüden altlan lanş 
kırış olmuş gözlerini yüzümde gez 
dirdi. Onu bekletmek galddarlık o. 
lurdu. Nihayet bir baba bulun
makla beraber, yaşını başını almış 
bir insandı. Vereceğim haberler, 
ne kadar can yakarsa, kalp üzerse 
üzsün, bir babayı daha müthiş bir 
kedere sokmaktan başka bir işe 
yarayamıyacaktı. Onun için derhal 
mevzua giriştim: 

Alemdar sineması 
tKt FtLM 

Sahte Kont 
Markopolonun 
maceraları 

3 aylılı.' 260 
6 aylık 475 820 

1 yıllık 900 ıaoo 

l'arlfedeo Balkan 61 

için ayda otuz kuruş dil 
Posta birliRine girmeyen 
ayda yetmiş beşer kurut 
medillr. 

Abone kaydını blldfrell 
tup n telgraf Qcretiol, 
parasının posta veya baP~ 
yollama ilcretini idare keııd 
zerine alır. 

Türkiuenln ha posta merk ' 

VAK/Ta abone ua:ılıt• 
Adres değiştirme Qcred 

25 luruştur. 

iLAN UCRETLEJ\1 

Ticaret UAolarıoın saııtl 
satırı sondan ftibaren UAll 
talarında 40; iç sayfalard• 
kuruş; dördnncQ sayfad• 
ikinci ve üçilncüde 2; bfrlD 
4; başlık yanı kesmece 5 
dır. 

Bilyilk, çok devamlı, ~I 
renkU flAn verenlere ayrı 

indirmeler yapılır. Resmt il 
rın santlm • satırı 30 kurıJŞ 

TiCARi MAHiYETTE OLrJlf 
KOCOK iLANLAR 

Bir defa 30, iki defası 50, 
defası 65, dört defa.,ı 75 tC 

defası 100 kuruştur. Uç 
iJAn verenlerin bir defası 
vadır. Dört salın geçen uAııl5 
fazla satırları be~ lı:uruştaıı 
sap edilir. 

Hlltmet kapona 
küçük ildn tarif esi 
lndirlllr. 

Vakıt hem doğrudnn dof": 
ya kendi ldnre yerinde, helll ~ 
kara caddesinde \'akıt \'il 
altında KE'.\IALEDDlN t 
lJAn Dilrosu eliyle f!Ao 
eder. (Büronun telefonu: 20 

Lifvanya - Tifrk"iyc ticaret anlaşması inıza1amm-§tır. Resi 
Litvanyada yapılan imza me rasi,.indcn bir safha görüıiif 

':Kar.amazof-K_a~d~şle_r 
Yazan:~ Dostoyevski' 

••---- • Çmreaı ·Hakk i Saba- Geqia - 208 ...__ 
- Evet, biliyorum ..• Ne fena tabia

tim var!.. Kıskançlıklarnnta onu kah. 
rettim yine ... Sonra pişman oldum .. ku· 
ca'ldayıp öptüm, ama af dilemedim. 

- Niçin af istemedin? 
Mitya, neşeli neşeli güldü: 
- Sevldiğin k'!drndan af dilemeği Al. 

lah sana nasip etmesin kardeşim. Hele 
sevdiğin kadından ... Hem suçun ne o
lursa olsun... Çünkü yavrum kadının 

ne olduğunu ancak şeytan bilir.. Ben 
kadınları tanırım. Af dilemeğe kalkıştı
ğın vakıt, bunu candan yapmazlar. Se
ni ezmek, çiğnemekle aflarını hcldiye 
etmeğe başlarlar. Se~in yapmadığın bir 
çok kabahatleri, işlemediğin kuşurları 

başına taktıktan sonra ancak aflarını ili· 
san buyururlar. 

lıbık yaşamak zorundadır. Benim fikir, 
daha idoğrusu hissim bu. Erkeğin cö. 
mert ve mütevazi olması gere'k. Bu al
çalış kimseyi, hatta Sezar gibi kahra
manları bile küçültemez. 

Fakat ne pahasrna olursa olsun, asla 
kadından af dileme. Bu sözü unutma. 
Bunu sana kald.ınların mahvettiği ağabe
yin söylüyor. Ben, Gruşinikaya karşı i~
lediğim kusurları, af dilemeden de ta. 
mire çalışacağnn. Ben onu takdis edi
yorum Aleksi; fakat farkın.da olmuyor. 

Çünkü ona göre ben hiç bir zaman 
lazım geldiği, isteldiği kadar kendisini 
sevmiyorum sanıyor. Aşkiyle beni muz
tarip ediyor. önceleri yine muztarip
tim. Fakat ıztırabım, onun anlaşılmaz 
hallerinden ötürü idi. Şimdi artık bir 
tek vücut olduk. Onun ile bu birleşme 
sayesinde ben adam oldum. Bu birlik 
devam e.dene ne ala 1 Fakat ayrılırsak 
kıskançlıktan ölürüm. Her gece rüyam
da görüyorum onu ... Ne dedi .. Ne dedi 
sana benim için? •• 

atlerini söyledi. Delikanlr dinlerken 
düıünüyor ve memnun görünüyordu: 

- Demek kıskançlığım için bana da. 
nlmamış. Kadınlar böyledir, işte! ... 
Ama severim bu türlü insanları. Benim 
de onlara benziyen katı bir tarafım var. 
Kıskançlığa tahammülüm olmamakla 
beraber hoşuma gidiyor !benim bunlar. 
Söyle Aliyoşa kürek mahkfunları evle
nebilirler mi? Ben onsuz yaşayamam 

çünkü .• 
Mitya, kaşları çatık çatık o::lada do

laşmağa başladı. Hava kararmış yüzün· 
deki çizgiler silinmişti. Birdenbire kuş. 
kulu bir sesle : 

- Demek bende bir sır olduğunu 

söylüyor, öyle mi? dedi. Katerinanın 

da dahil olduğu üç kişilik bir sır ha? .. 
Hayır böyle bir şey yok Aliyoşa. Gru
şinika abdal gibi aldanmış. Dur karde
şim, §U sırrı sana açayım. 

Mitya sözünün burasında etrafını 
dikkatlice gözden geçirdi. Kimsenin on· 
lan !dinlemesine ihtimal olmadığı halde 
Aliyoşaya yaklaştı ve yavaş sesle söy. 
}emeğe başladı. İhtiyar gardiyan, otur
duğu sıranın üstünde uyukluyor, nö
betçiler çok uzakta dolaşıyorlardı. 

sen onc1. da faiksin. Kararımı ancak sen 
verecekr,in. İyi dinle beni. Çünkü bah
sedeceğim şey, çok ehemmiyetlidir ve 
senin yaı dımın oJmadan işin içinden 
çıkamıyacağım. Yalnız öyle sanıyorum, 
ki henüz -vakıt pek erkendir. Hükmün 
verilmesini beklemek lazım. Karar o
kunlauktan sonra alnımın yazısını senin 
elin yazacak. Şimdilik sa<le beni dinle, 
bir şey deme; fikrini söyleme. Ben, sa· 
na fikrin esasını açarak, teferruatını :ıt· 
layacağım. Ama dikkat et, kımıldama 
ve s:ıkın hiç bir şey sorma, anladın mı? 
Fakat ya gözlerin ... Bak onları unutu· 
yurdum. Çünkü söylemesen, sussan da 
ben, C'.:ılardan okur, fikrini anlarım se
nin. Simriiden içime korku doluyor ... Ne 
ise dir.le Aliyo~a! İvan bana kaçmağı 
tekli[ ediyor. Teferruata lüzum yok. 
geçiyorum. l·ler şey, her ihtimal düşü· 
nülmüş ve planda bunları karşıhyacak 
tedbirler alınmıştır. Sus, dinle ... Evet 
Amerikaya kaçmağı tavsiye ediyor. 
Hem Gruşinika da beraber. Onsuz bir 
yere kımıldamıyacağımı biliyor.. Eğer 
onun benimle gelmesine mani olurlar. 
sa? .. Kürek mahkl'ıml:ırı evlenebilirler 
mi? İvan : 

temizliyen, suhumu saydamlaştıratı 
azap ateşinden uzaklaşırsam, haliftl 
olur? , 

Ivan, diyor, ki kuvvetli bir irade 

hüsnüniyetle, insan Amerikada sür~ 
deki madenden daha faydalı olabilİ! ş. 
Güzel fikir. Ama o vakıt bizim ye~ı 
tındaki ıztırap ahengimizin büyU1'1 

nereye gidecek. 
Amerikaya gitmek benlik lda"ıı 

dan, vücut zindanından kurtula.ıllaıt1 
değil midir? Sonra, bana öyle geli) c 
ki şu kaçışta biraz da alçaklığa lb~ıı~ 
bir bayağılık var. işte bunun içind1'.1 
"Aliyoşa içimi yalnız sen anlaya~., 
sin 1., diyorum. Başkaları bu söyledi~ 
rimi hezeyan, butlalalık sayarlar. p. 
sen anlarsın, duyarsın Aliyoşarn 1 ~11• 
kalan ko bana "Ahmak, deli!., dt51 ~ 
ler. Ben ne biri, ne de ötekiyim. Jztı'ı 
çekenlerin ruhlarındaki mukaddes, 
rennüm ahengini mutlaka ivan .Oıı ıv 
lıyor. Fakat susuyor. 

0 
, 

İnanmıyor mu?... Sus! Sus t J3 ~ 11 

zannettiğini gözlerin söylüyor. Hii1'·~. 
saatine ka.dar sabret Aliyoşa. GrLJŞ' 
kası:l yaşayamıyacağım. 

• •• • • ,.g.f' 
Mıtya, bu sozlerı son ıdereccsın• ( 

En iyileri bile en küçük bir suçu gör. 
memezlikten gelemezler. Işte onlarsız 

yaşayama.dığımız bu yer yüzü melaike
lerinln hepsi, ama istisnasu hepsi böy

ledir. 
An1ryor musun yavrum, iyi erkekte-' 

rin hepsi kadının mahkumu olarak kı· Aliyo~a. ona ken!:li hakkındaki kana· 

Dimitri, telaşla: 
- Evet, sırrımı sana açacağım. Za· 

ten ergeç bunu söyliyecektim. Hem 
sensiz ben hiç bir işe girişir, sana da
nı~madan harekete geçer miyim. Sen, 
benim için her şeysin yavrum. 

I van akılca bize üstün olduğu hafale 

- Hayır! 

Diyor. Yer altır.l:ia maden kuyuların
da elimde balyozla ben nasıl çalışabili
rim onsuz?... O çekiç, benim kafamı 

parçalamaktan başka hiç bir işe yaramı· 
yacak. Bunda bir vicdan meselesi de 
var kardeşim. İztuaptan kaçar, beni 

mış bir heyecan ile söylüyor ve ol11ı.ırı 
!arından yakaladığı kardeşinin gozlC 
içine, cılevden gözleriyle bakıyordLI· ,ı 

iif1'" Nihayet yalvaran bir sesle üç 
kere : 

il ·rıe< - Kürek mahkumları evleneb 1 
) 

mi kardc~im? (Devamı 1.'ar 
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~ .l.yakları dağlanası aşifte 
bir kere. Biraz gezsinl~, 

b~ ar, burun buruna versin. 
43t!l'a.ber oturmağa kalkışmaz. 

bileklerimi keserim. Hem 
doğdu, hem de dün gece rU. 
girdi. Hayırdır işallah ucu 

bulunmaz bir umman. 
beyaz martılar uçuşuyor, 
yüzünde yunuz balıkları 

ediyor.. Derken efendim, 
Pınl bir kayık. İçinde nura. 

>liııu, aksakallı iki hulleci ... 
'ın hayırlar versin geldiler 
er. Bir iskelecik peyda olu. 

· .. Üstünde teyzen ve sevgili 
lalesi. B!ndiler kayığa, 

iller sallaya sallaya gözden 
ldular... Benim rüyam 

· Yakında, hem pek yakın. 
başımızdan defolacaktlar ... 

nca ile Addelib karşılaşır 
llaşmaz can ve yürekten ku. 
aşmışlar, şapur şupur öpüş. 

er, Dodika ve Padika hemşi. 
gibi yapışıkmışcasına biri. 

tinden ayrılmaz olmuşlardı. 

ffallfendi şimdilik vaziyeti boz. 
~or, kemçehrelik yapmıyordu 

tedbirde kusur etmeği de 
tanlardan değil. 

' Şimdi rahatınızı bozmayın. 
örtmek, maşlah giymek kül. 
rine lüzum yok. Yemeğinizi 
Ya getirsinler, karşı karşıya 

. oynaya yeyin ! .. diyerek tep. 
hazırlatmış, önlerine koy. 
uştu. 

ller zamanki gibi Andelib Ha. 
ın yatağı Ortancanın odası. 
Yapılmış, tütün tiryakisi ol • 

• sigarasını kendi sarmağı 
t ettiği için tatlı sert yedi. 
teneke, §amalı kibrit tabla 
başına konmuştu. 

İlci kafadar ~e~ vakte kacla 
ize oturmuşlar, eskileraen, 
'!erden açarak, gülüşmüşler, 
kabalar atmışlardı. Sabahle -
Yataklar içinde de bir hayli 

ezelikten sonra pencere önün. 
denizi ve Anadolu kıyılarını 
ediyorlardı. 

Ortanca, Corcinin düdilk gibi 
sesle Cemili çağırdığını du. 
ca başını dışan uzattı. Heri. 
ne mal olduğunu gelir gelmez, 
ınm tozu üstündeyken çak. 

tr. İkinci sigarasını tellendi. 
Andelibe: 

- Yeni kısmetimden haberin 
k! .. dedi. 

- Dideler ruşen, hayrola! .. 

Corciyi gösterdi: 
- Bak! .. 

Ortancada bir kahkaha daha: 

- Uzun etme, işıkımın ismini 
de öğrendin! .• 

Andelib Hanım meraktan çat. 
layacak: 

- Sabnm tükendi, Allah aşkı. 
na söyle. Aşıkım dediğin kim? 
lstanbula daha dün geldin ayol. 
Bu ne talih, bu ne piyango!.. 

Ortanca meseleyi anlattı. De. 
niz kenarmdakinin bir hıristiyan 
akarap olduğunu, Cemile fran. 
sızca okuttuğunu, yalıda yatıp 

kalktığını. buraya adımını attığı 

dakikadanberi herifin pencere • 
den göz ayırmadığını, dürbünile 
bakıp bakıp yılıştığmı söyledi. 
Hakkındaki bilgisi de o kadar, 
hatta adını bile bilmiyor. 

- Zavallıcık ben, kör kısme
time şimdi de bu düştü! derken 
gülmeden kırıyor. 

Andelib Hanım, 

- Dur, şunu adamakıllı göre. 
yim ! .. deyip başını pencereden 
çıkardı. Baktı.. Geri çekildikten 
sonra, 

- Uf ak tefekçe ama riyal arın 
kılıklısı! .. demez mi? 

- Alayı sen de bırak! 

- Alimallah alay değil, doğ. 
rusu bu .. 

- ??? 
- Enikunu rabutah, apiko, 

civelek bir adam!.. 

- Ama pek yerden 
pek te sıska .. 

yapma, 

- Sırık kadar olup gökten yıl. 
dız mı toplayacak? Etli butlu o. 
lup kasaba borçlu mu çıkacak? 

- Çadırdan istifade ctmckliği miz için kccanı.:ın gösterdiği mü. 
saadeye te§ckkiir erlerim. 

- Bir şey değil ... Kocam zaten otomol>ilde uyumayı sever .• 

f Rad y o ve Tiyatro j 
16-6-939 Cuma OPEH.\l.AH \'E SE!'\FO~l 

12,30 Program, 12,36 TUrk mUzJgt _ h'ONSEHl.ERl 
Pl. 13,00 Memleket saat ayarı, ajana 8·15 Napoli grupu: "Halayık ha. 
ve meteoroloji haberleri, 13,15 _ H nım" CPergolesi). 
MUzlk (K&rI§ık program • .Pl.), 19,00 

8·35 llükreş: ".Faust" (GounocJ). 
Program, 19,05 .Mllzlk (Uvertür 9·10 BucJapeşte: "Lohcngrin" (\'ııg 
Pi.), 19,15 Tllrk mUztği llnce aaz he- ner) ikinci perde. 
yeU), 20,00 Memleket eaat ayan, a: 9.15 Leipzig: Hay'dn ns. 
jans ve meteoroloji haberleri., 20,15 

8·30 Paris (PTT): Saint - Sal!ns \'CS 

Ne§eli pllklar • R. 20,20 Türk mUzL 9.4o l\lünih: 9 uncu senfoni (Bcet. 
hoven). 

ği, 1 - Şevkl bey • Uff&k p.rkı _ 
GUlzara na.zar kıl, 2 _ Tamburi Fa 9.40 Istokholm: Keman konçertosu 
ızo _ U§şak ıarkı • Niçin nalendeaın': 11.35 Kolonya: Orkestra \'e piyano. 
3 - Şem.seUtn Ziya • Utp.k tarla • 12. Radio Paris: l\lozart, Ravel. 
Şu aalknn eöğüdlln altı dalma, ' - ODA l\IUSf Ktsr VE KONSERLER 

7.30 BcrJin (Uzun d.): Strauss. UHak tUrU • Söyiey1n cUneoe. es - tan parçalar. 
Şehnaz pe§revt, 6 - Nazım _ Şehnaz 10.50 Torino grupu: Triyolar. 
ağtr aemai • Didem yllzüne nazır, 1 - 11. Strasburg: Org. 
Dellal zade • Şehnaz ıarıa • Etmedin 11.20 Berlin (Uzun d.): Triyo. 
bir lAlıza ihya, 8 - Santur takalnıt, 11.40 Hilversum 1: Piyano. 
9 - Şemsettin Ziya - Şehnaz p.rla • 11.40 Jlih·ersum 2: Keman, piyano 
Hem aldandım hem aldattım, 10 - HAFİF l\lUSlKl VE OPERETi.ER 
Rahml - Şehnaz p.rkı - Ey dilberi 1•- 7.30 Prag: Hafif musiki. 
vebaz. 21,00 KODUfDl&, 2l,les :Mllzfk 8.20 Budapeşte: Çigan orkestrası. 
(Radyo orkeetraaı • Şef: Haaan Fe. 8.30 Istokholm: Radyo orkestr:ıs.ı 
rit Alnar), 1 - :M. Gllnka • Rualan 9.15 Berlin: Operet. 
ve ludm!lla uvertürü, 2 - cıaude De_ 9.30 Kolonya: Orkestra, keman. 
buaay _ L'aprea midi d'un faune, 3 - 9.30 Hamburg: Halk musikisi n 
A. Borodln _ Allya çöllerinde, 4. - N. hafif pari.alar. 
Rlmsky • Koraako!, Capptccto Ea - 9.30 Lille: Stüdyoda operet. 
pagnol, 22,1~ kODUfDl& 22,30 mtlzlk 9.30 Renne: orrenbach'ın opereti. 
(Şen prkılar, kabare ve aalre • Pi.), 10.30 J\orwı grupu: l\luslkili kome-

- Ablam ne maymunakiliği. 23,00 Son ajana haberleri, ziraat, e•. dl. 
ni bırakıyor, ne iskemle kuklalı. ham tahvillt, kambiyo • nukut borsa.. 10.50 Napoli grupu: Strauss vals· 
ğını, ne de altı karış Beberuhi • ııı. {tlyot}, 23,20 Mtlzik (Cazbant • Iarı. 

ı . v. • ,Pi.), 23.5~ - 2t YarmkJ program, 11 30 B" k AJ · t 1 ııµıı... . ırço man ıs asyon arı: 

And ı 'b' k. l t un11r7'=8~~r-c:a1mınııte11t-....... -ıre~ ......, ..... w, e ı ın ıs aze , ~. Pral: llartfii'a proınımı. 
vakit geçirsin diye göre sokmak 13•30 Program, 13

'
35 Türk mllzltt, PlYES, KONFERANS VE 

1 - Şetarab&n pe;revt, 2 - Dede et. 
değil. Ağız aradığına hamledip _ Şetaraban p.rkı _ GözUmden gön • KOXUŞMAI.AR 
idarei maslahat ta etmiyor. ıumden gitmiyor, a - Sadettin Kay_ !~: ~~.~~ln (~~~~i~.) \;;;~:~İıes'lcki 
Bakındı hele, neler de ötmil- nak • Şetaraban p.rkı - Gecemiz kap Monlansier tiyatrosundan n:ıl 

yor: kara, ' - Arta.ki • KUrdlll hlca.zkAr len Heke fesli\'ı:ıli. 
ıarkı - Nep Ue geçen ömrümU, es - 1:\GILlZCE HAVADiS 

- Bir defa asla maymuna an.. :Muhayyer p.rkı • Batan cUn kana ben • 
dıncratı yok. Maymunun, yara • zt 6 Bedri H ,. .... hay 1.16, 8.18 Roma 1; 9.15, 11.15 Ko-

~ yor, - ye Ol(ur - -.u - ı 9 1 ~ 11 20 H b 11 M 
dana kurban olayun, gözleri (Ftl _ er tUrkU Gllne do""du damlara j onya; · a, · um urg; os. 

ı.- Y • f & • kova; 11.50 BucJapeşte. 
yet ufak ve biribirine yakm o. H,00 :Memleket eaat ayan, ajana ve DA:\S l\lUSIKlSI 
lur. Bundakiler bilA.kls iri ve ay. meteoroloji haberleri, H,lO - lUO 1.15 N:ıpo\i grupu, Dralislava: 
nk. Saniyen maymundaki burun :MUzlk (Kanlık program Pi.), 18•30 l 1.40 Londra (N.); 11.45 J>aris (P. 

Program, 18,35 Jılllzik (:Meleodller - T.T.); 12.10 Lon J .3 (R.); 12.15 Ro. 
basık, çene kemikleri yayvan, Pl.), ıs,45 :Mllzik (KUçUk orkestra • 
yollan uz uzundur. Bunun, burnu Şef: Necip Atkm), ı - Humphriea • 
kemerli, çenesi sivri, kolları kı. Pirronun vedaı (Hazln serenat), 2 -

sa.. iskemle kuklası, altı karış Amadel tnvano (Serenad), 3 - :Moıı 
kovıkl _- tapanyol danar, " - Ralph 

Beberuhi denecek kadar da bo - Benatzky _ Grizlnge blr daha gitme_ 
dur değil. 'Kısaca boylu; gehza... Uyim (vala), 5 - Paul Lt.ncke • Kap. 
de Yusuf izzettin Efendi, sadra. rt ·(Serenat), 19,15 TUrk mUzttl (Fa. 

ma \"e Torino grupları. 
VARYETE VE KABARELER 

Hamburg: V:ıryele konseri. 
lstokholm: Kabare . 

7. 
7.10 
9.15 
9.30 

l.ondra (R.): Gülme saati. 
Eyfel kulesi: l\adyo fantezisi. 

TÜRK OPERETi 
- Bu da nesi? .. Kim bu nev zam Paşa, Lavta Pavlaki Paşa 

ııuıur? gibilerin cüssesinde; hatta onlar. 

eıl heyeti), 20,00 :Memleket saat aya. 
n, ajana ve meteoroloji haberleri, 
20,10 Neoell pllklar R 20,15 TUrk 
mUz1ğl (Sazla peırev -ve İıaz aemalal), 
20,30 TUrk mUzlği, l - SallhatUn 
Pmar _ Hicaz ıarkı _ Ha.ata kalbim_ 
de açılmıı. 2 - Supbl Ziya • Hicaz 
dvan • Dün gece yeslle, 3 - llhak 
Varan • HUaeynl §arkı • Baygın au_ 
ıarm, 4 - Sadettin Kaynak _ HUsey _ 
nl tUrkU _ Göreain ml geldi. 5 - HU. 
ııeynl tUrkU • Jıle;,ell meıeıı, 20,50 ko_ 
nU§m& (dl§ pol!Uk& hldlselerl), 21,05 
Tem.su, 22,00 Haftalık posta kutusu 
(Ecnebi dillerde), 22,30 :MUzlk (Dans 

mllzlğl _ Pi.), 23,00 Son ajana haber. 
lerl, ziraat, eaham tahvtlAt, kambiyo 
nukut borsası (fiyat), 23,20 :MUzlk 
(Cazbant _ Pl.), 23,55 - 24 Yarınki 

program. 

(40) kişilik mu 
fl--.. J..---, azzam kadro, Jli 

- Sevgilim!.. dan uzun bile. 
- Allasen pkayı bırak, doğ. Derunundakini Allahm bildiği 

"usunu söyle, kim bu? gibi söylediğine, hakikati sakla. 
lbrı~.Ayol diyorum a işe, sevgi -

Gevrek gevrek kahkahaları 
toyuvermede. Omuz başlarından 
~ınbe kurdelelerle bağlı, fazla 
ISekolte gömleğini fular bir baş. 
~üsUyle sözü pabana örtmüş; 
tıı>Iak kollarile yarı beline kadar 
dışan sarkmış; kıvrıla kıvnla, 
tldıklıyorlarmış gibi katılıyor .. 

'Yüzü kızardıkça, şakraklaştık. 
~a bir kat daha güzelleşmede .. 

madığma ne yeminler, kasem • 
ler... Yine bir sigara yakarak, 
daha da ilavede: 

- Evet, erkeğin böylu boslu. 
su, etli canlısı aranır; erkek kıs. 
mma kalıp kıyafet, güç kuvvet 
yaraşır, amenna ... Ve lakin bir 
de bana sor. Tuhaf değil mi, iri. 
yarı adamdan ömrUmde hoşlan -
marn. Benim indimde ha öylesi, 

ha ipini omuzuna atmııı Unkapa. 
nı hamalı .. 

kişilik balet ik 
yakında Muhlis 
Sebahattinin iş· 
tirakiyle ya1 

temsillerine 
başlıyor. 

ERTUGRUL SADİ TEK 
Sehzndcbaşı (TURAX) 
Tiyatrosunda hu gece 

BAKIŞLAnIN 
Yodvil 3 perde 

OKUYUCU: AYSEi. 

tST.urnuı. HALK 
TiYATROSU 

Bu akşam Üsküdar
ıtar İnşirah bahçe
sinde (iNCİLİ) ta

5 - \ Al .. IT 16 HAZiRAN 1939 

Glinün Meseleleri : 

ilk okullarda 
randman vaziyeti 

Muvaffakıyet derecesi bu sene yüzde 90 
Lise ve orta okulların sözlU 

imtihaıılariyle ilk okulların be
şinci sınıflarının imtihanları 

başladı. 

lmtihana Ubl olmıyan ı. 2, 
3 ve 4 Uncu sınıfları da 12 hazi· 
randan itibaren yaz tatiline gir
di. 

randımana nazaran yüzde otuz 
artmıştır. Buna sebep de köy o.. 
kullarına tayin edilen öğretmen 
!erin köy tedrisatı ile daha ya
kından alA.kalı bulunmaları ve 
bütün mesailerini talebenin ye· 
tiştlrllmesinde teksif eden öğret
menler olmalarından Heri gel-

11 k okulların son sınıflarında mektc.dir. Köy çocukları Ye ~o .. 
yalnız şehrimizde 7.000 talebe cuklarını bugUnkU hayat şartla
mevcuttur. Bunların muvaffa· rına g6re okutmak Ye bllgilen
kıyet derecesi öğretmenlerin yıl dirmek IUzumunu anlıynn kü~ lll 
iı;erlsinde tesbit ettikleri kanaa- babaların bu işte hisseleri mcv· 
te göre yüzde 90 - 95 arasında- cuttur. Ümit ediyorum ki yeni 
dır. Son sınıfların kat'i netice· ders yılı sonundn alınacak ran
leri beş temmuzdan sonra anla. ılıman bu yılki randımandan da• 
şılmış olacaktır. ha farklı olacaktır." 

İmtihana ttı.bi olmıyan ilk KOY YATI OKULLARINDA 
d6rt sınıfın rnziyetl, aym za- RANDIMAN 
manda bu yılki ilk tedrisat ran- Yatı okullarını bu yıl tettlş e• 
dımanı hakkında şehrimizin ge- den müfettiş Bay lzzet Koçak! 
rek ilk tedrisat müfettişleri, ge- bize şunları söyledi: 
rekse ilk tedrisat öğretmenleri· "- llk okulların randıman

nln fikirlerini almayı uygun bul Jarı yıllarla mukayese edildiği 
duk. Kendisiyle g6rUştUğUmUz vakıt bir hayll fark olduğunu 
ispckterler ve öğretmenler va- görUrUz. Yatı okullarının ran
ziyeti şöyle izah ediyorlar: dnnanı da bu yıl çok iyidir. Tef• 

Bu yıl mülhakat kazaların- tiş ettiğim dört yatı okulunda. 
dan Çatalca merkez okullarlyle muyaffakıyet yUzdc 90 • 9ü ara
köy okullarını teftiş eden mu. sındadır. Buna bir sebep de o
fetliş Süleyman Ahmet dlyoı kulun yatı okulu olmasından 1-
ki: leri gelmektedir. Öğretmen ta-

KÖYLERDE RANDIMAN lebesinl mua)yen ve disiplinli 
"- Köy okullarının bu yılki bir çalışmaya seYketmektedir." 

randımanı size memnuniyetle lstanbulda modern teçhizatı 

sByliyebilirim ki geçen seneki ve ders A.lctlerini lhtl,·a eden 

Is tan bul 

Ticaret ve Zahire Borsas 
15 - 6 - 939 

FiYATLAR 
~1:· ~~ ~; Buiday 

serY !:'~ -Buıalı'Ytızıf~ 'S~ _ 5.32; 
Arpa yemlik dökme 4.25; Ça' dar 
4.25 • 4.30; Mısır sarı dökme 4.1'i',5 -
4.20; Keten tohumu yeni 9.26; Tif· 
tik mnl 100 - 101; Yapak Anadol 
:iO - 53; Pe) nir bey:ız taze 23.25 • 
26.3;); Peynir kaşar tnze 50 - 51; Z. 
)"ağı 1 inci 46 kuruş. 

GELEN 

llıltday 1031; Arpa 15; Çal'dar 
15; Buigur J!l; Mısır 15; Kuşyemi 10; 
Pe) nir 30; Kaşar 5; Z. ~ a~ı 23; TH
tik 4 ton. 

GiDE~ 

Tiftik 154 ton; Af)on 605 kilo. 

BORSA 
ı-Ankara 15-6-939 -

ÇEKLER--. 
l.ondra 
l\eV) (J( lr 
P:ıris 

Mılano 

Cene,·re 
Amsıcrdam 

Beri in 
Uruk sel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 

Budapeşle 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
12G.G425 

3.355 
6.66 

28.5"'75 
6i.24 
50.8025 
21.52i5 
1.0825 
1.56 

14.035 
23.8i2j 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.53 
23.8925 

Beyoğlu on UçUncü okul beşin• 
ci sınıt Bğretmeni Bay Muzaffer 
Akgül randıman etrafında şun• 
ları anlatıyor: 

"- Dört yıldanberl beşlnct 

sınıfı okuturum. Muhtelit ders
lerin Yerdikleri randıman başka 
başkadır. Mesel! tUrkçe randı• 
manı ilk olarak ele aldığımıs 

yakıt talebenin bu yıl ) Uzda ytıs 
muvafCak olduğunu görebillrls, 
Gene aile bilgisi yUzde yUz, rly,_. 
ziye bilgileri yüzde 75, tabJ&C 
bilgisi yüzde doksan hcş, tnrlb'e 
coğrafya ve yurt bilgisi r· ndı• 
manı "aa gene yUzde .doksan n1r 
belindedir. Bu rakamlar raıı. 

dımanın llk okulda orta tedrisat 
müesseselerine nazaran dahli 
fazla olduğunu pek aşlkılr bl~ 

şekilde anlatır. 

Yurt bilgisi derslerine gcU. 
cc, talebeye 'erilen kltaptalı:I 

mevzular kendilerini tatmin,_ 
dicl mahl) ette değildir. lçlnde
ki bazı mevzulara ait malCtmatı 

temin etmek mecburiyeti baııl 
olmaktadır. 

Diğer taraftan okullarımmn 

dan bugünküne göre çolt daha l• 
yi randıman almak mtimkUll• 
dtir. Dunun için de sınıf, talebe 
sayısının 40 dan yukarı olnta. 
ması lazımdır. 

Fakir ve gıdasız çocuklar& 
yapılan yardım da derslcrdeld 
randımanı artırmıştır. Dizim o.. 
kulun iyi randıman vermesini 
sebebi, himaye heycll çalışma..; 

lariyle çocukların muntazam. 
gıda alabllmelerlndcn ileri gel 
mektedlr." 

Corciyi sorarsan sanki estepe. 
taya uğramış. Gözleri lokma, di. 
li dişlerinin arasında, hayranlık 
heykeli ..• 

Ne dersiniz Ortancayı sustur. 
muş, düşündürmüştü. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

rihi komedi 3 perde ı--- utikraılar 
İstanbul 29 uncu okul öğre~ 

meni Zeki Atatan da fikirleri 

Çabuk derlendi. Hımbıllığın, a. 
'1anak dedirtmenin sırası değil, 

derhal harekete geldi. Kayıkha . 
tıenin kemerinden bir atlet gibi 
ıııçradı. Nihayete doğru yürüdü; 
l'ilzUnU dönüp duvarın köşesin. 
de, bir ayağını öbürünün arkası. 
na kıvırıp fotoğraf çektirirken a
lınan mahut pozu aldı. 

İçeriden çıngır ÇIJJill" bir fer_ 
)'at: 

- Cemil!.. Cemiii ! . neredesin 
cıva oğlan? .. Maymunaki fellek 
f..Uek seni arıY.or ! .• 

(Devamı var) 
Program Türkiye saati ı1:eri11r. 

ve öğleden sonraki ıaat olarak veril· 
mi,ıtr: 

Bir sivri akıllının maceralmı: 

7 kişilik l\fişel re
,·üsü; l\lacar varye. 

lesi; Telopati 
tecrübeleri. 

Ergani 
Sins • Erzurum 111 

Urk borcu I peşin 
19.80 

şöyle lıah edl> or: 
"- 14 senelik munllimllk h 

yatımda ilk okulun hu u 1 v 
resmt kısımlarında ders 'erdi 
Randımanın yıllara na ara 
gittikçe arttığını memnuııiye 
görUyorum. Benim o ut u~u 
dördUncU sınıfta bu > ıl 35 tal 
be mevcuttur. Bunun bir tane 
dönmllş ve dört tane 1 birer de 
ten ikmale kalını , 30 u m 
vaffak olarak b inci sınıfa g 
mlştlr. İlk okuldan .daha fazl 
randıman alabllmek l~ln pro 
ramın tatbilc ~eklini tahdit 
memelt, kendi lllC ı , hty t v 
melidir." 
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İngiltere ha~ikatelf S P O R 
,....- ....,. ________________ _.. ____ ~--~~-----------------

• lhnlı;li_lifz -b ~a P.011 sulh için~!.~,:~~~!I~Jr Bu haft;ki-maçlar 
---Heyecanh Zabıta Romanı _ __, 

1 1 a 1 UY UY O r 17/6/1939 CUMARTESİ GÜNÜ 
s.o.s 

Son defa Fransa. ve Rusya. ile YAPILACAK MAÇLAR lngilizceden Çeviren : H. MUNIR 
. . . blr1ikto umumi harbe kanşa.n Deden Terbiyesi lstanbul Bölgesi tı11 S 

Tientsin, 15 (A.A.) - Japon Japon askerlerıne ışgal ettırmek tn,.iltcro gene neticede zafer ta- F tb ı A. ı . - U -
· · b · I"kh l ı ., u o ıan ığından. ab1ukasmın ikinci günü bir hadise ıçın u ıp 1 aı.ıe erde ka_ste.n rarındn bulundu. Şüphesiz bu ŞEREF STADI.· Mak v--tı" b d 

·1 ba la t . grev çıkarmakla ıtham etmıştır. i ı ı 1 i l b" • AAı istiçva mda evam 1 
e § mış ır · l\I . . . . zııfcr saycs n< e ng l z er ır- Anndohıhisarı • Bozkurt. Saat 14.30 cldıyordu: 

k B. oreıng, ıstıkbalde bu gı - k 1 ·· •~ ı k ı ld 1 k R f'k o Bu sabah, imtiyazlı mınta a b. h~d· 1 . .. t.a. nn yen mus""m c e er e c J a ·em e ı sman Top. Yan ha. - Daha başka neler dilşünü. 
hududunda tahrikatçılar, 2.000 ! .. ıseukerın .tekez:ur ?tmeme. etti. Fakat hakikatte elde edl- kemleri Rıfkı Aksay ,.e Ziya Ku- yorsun? Söylediklerini kabul etti· 

Sl IÇln m tezı tedbırle.rın alın • len anim«>tler kn badilen k • yumlu. v• • • 

Çinliyi, Japon barikadlarına taar- rnasını istemiştir. g Y ry Sfileymaniye, Sişli _ Topkapı, Ar- gımı zannetme. .Fakat c~naye~le.r 
ruz etmeğe teıvik eylemişlerdir. B B . ,. metleri tclAll edemedi, na\'utkö)'. Saat 16.10. Hakem Sazı hakkında gençlerın nazarıyelerını 
Mitralyözlerle müsellah bir İngi- · utler, ~· Moreıng ın be • Sulhtan sonra beynelmilel lk- Tezcan. Yıın hakemleri Neşet Şarman dinlemek h01uma ıider. 
liz askeri müfrezesi ile mühim ya~atınm ~akık~te mu~afık ol • tısıuli hayatta nl<latıcı ve mu- \'e Fikret Kayral. - Fakat ben size bir nazariye 
miktarda polis kuvvetleri vaka du~nu . soylemış ve 1~P ~e_n \'akkat bir inkişaf oldu. Fakat -Doğan-;por - Beşiktaş. Saat 17,45. ileri sürmek niyetinde değilim. 
mllhalJ;ne gelerek halkı dağıtmış· t~dbırlerı~ ahnrnıfl oldugunu ıla. bu hal beş, on yıldan fazla ~iir- Hakem t~ze.ı !\[ulıicJdin Ap:ık .. Yan Ben hakikatten bahsediyordum. 
tır. 

Tokyo, ıs (A.A.) - Tientsin. 
den Japon telgraf ajansına gelen 
bir te1sizde Tientsin'deki imtiyaz
lı İngiliz nuntaK:asına karşı yeni 
birtakım tedbirler alınacağı haber 
verilmektedir. 

Bu telsizde Tientsin'deki Japon 
makamatırun şimdiki tedbirlerin 
matlup gayenin elde edilmesine 
kifayet etmemesi halinde yeni bir 
enerjik harekette bulunmağa ka
rar vermiş oldukları beyan edil· 
mektedir. Aynı haberlerde Tien. 
tsin meselesini halledecek yeglne 
~renin mevzii müzakereler ol
mayıp ingilterenin Çine karıı ta
kip etmekte olduğu siyasetin ta· 
mamiyle yeniden gözden geçiriL 
mesi o\duğu illve olunmaktadır. 

Aynı haberde mevzii hal suret
leri devresinin maziye lcan§mıı 

ve bütiln imtiyazlı ecnebi mınta
kaları me11elesini esaslı surette 
hal!i zamanının gelmiş olduğu ne· 
tice olarak kaydedilmektedir. 

Tieçin, 15 (A.A.) - Domei 
Ajansı İngilterenin Japonyaya 
kartı ekonomik ze<:ri tedbirler 
tat1:Jik ede<:eği haberini bir 'blÖf o. 
larak tellkki etmekte ve böyle bir 
kararın İngiliz - Japon ticaret 
anlaşmasında muhil olduğu ve 
Tokyo hükilmetinin yeni vaziyeti 
J.:arşılamak üzere müessir tedbir
l::r almakta kusur etmiyecetini 
blldirmtktedir. 

\:e ~tmlş~ır. mcdi. Gene umumi harbin neti- h_ake'.'11~.rı Necdet Gezen ,.e llalıt Ga- Ben bu ıişeyi deniz kenarında, su. 
umaıleyh, z.ıkri geçen iplik. ce i olarak umumi bir iktLo;adi lıp Eıgu. Iarın eritebileceği yerlerin çok i-

han,elerdeki tahrikatın Japonla - b h a b'"tü dün ·avı temelin- 18/G/1939 PAZAR GÜNÜ 
1 

•1 . d b ld B kı k k _ 
k t• ·1 1 ld w o r n u n ) J YAPILACAK !\[AÇLAR erı erın e u um. azı rı e 

rın uvve 1 1 
e yapı mış 0 ~gu • den sarstı ki bAIA bn sanuntınm narlarında lekeler var. Belki de 

nu ve Şanghay ve T~ky~akı Ja. tahripkAr tesirleri bertaraf ol- TAKSl !\ISTADİ: bira lekeleridir. Bu lekelerin kan 

pon makarnalı nezdınde ıcap e - d MJdJ Fenerbahçe Hi!Al. (Şild finali) 1 k 1 ri oımuı d& muhtemeldir. 
den teşebbüslerin yapılmış bulun muş ett• r. Saat 10. Hake~ Ahmet Adem Göğ~ e e e 
duğunu ilave etmiştir. Bu tahrlpkAr tesirlerin ehem- dün. Yan hakemleri Feridun Kılıı; Benim noktai nazarım bunların 

.. . m.iyetinl göstermek için bugün ve Bahaetıni Uluöz. kan lekeleri olduğudur. 
Bunun uzc:rıne .~ele fırkasın. İngilterede bir bu~uk mllyon- Demlrspor - Kndıköyspor. Sııat 12. Mak Karti uzanarak: 

dan Ben, ~mıth, şoyle demiştir: dn.n fazla iş.<ılz bulunduğunu J~akem Sıtkı Eryar. Yan. hakemleri _ Şunlara bir bakayım, dedi. 
- !ngıltere, kendi prestijini .. 1 k kAfidir Neşet Sarman ve Halil· Uzer. Genç adam, mevzuubahs leke. 

ne zaman tanrttıracaktır? soy eme · Galata Gençler - Beylerbeyi. Saat 
B Butle b 1 

· Ru ahval ve şerait meydanda 13 45. Hakem Sami Açıl.1>ncy. Yan leri parmağiyle gösterdi. Mak 
· r, u sua e cevap ver m.Jll ti rı ' . . K t" b ı k 1 · ka 1 k · ld . ı· ' · iken yeniden A\.TUpa e e - hakemlerı Şevkı Çanga ve Fıkret ar ı u e e erın n e esı o u· 

memış ır. nin umum! )>ir harbe girişmesi Kayral. ğunda ittifak etti. 

ÇEMBERi Ay ·•ı . ve lngllurenln de bu harbe işti· lstanbuhpor, Beyoitluspor • Bey- - Şu halde sen, deniz kenarın. 
• • N N BEYANATI Ak tm si d ktir~ İn-'l koz, Kurtulu,. Saat 15,45. Hakem Nu-. da cese-ıı· bulunan adamın bı"r ka-

ra e e ne eme • ,,.. • ri Bosut. Yan hakemleri Rıfkı Aksa) .,. 
Lon~ra, 15 (A.\.) - (<.'rnberlaJ·n terenin böyle bir harpto muzat· ve Sel~ml Aka1. za neticesinde ölmeyip bir ba9ka-

~1:s:an T~ğleden so~r.ı ~'"l:ı:n L.amara. fer olan tarafta. bulunacağı şüp. Doıtanspor. Galatasaray. Saat 17,30 sı tarafından öldürüldüğü kanaa. 
,,,.anatta bent,sln vakzıyetıü1ıa1kkındal b~- hesiz olmakla beraber, malca Hakem Adnan Akın. Yan hakemleri tindedesin, öyle mi? 
o1 u unara eze nı e dem ştır . Gw" 
ki: ve hayatça pek çok fedaklrlık Şazı Tezcan ve Ahmet Adem oır _Bence öyle ... Ve ben 0 kana· 

vanJU>Ak Olan İngtliz mJlletlnJn dün. k. d • • buldu Tokyodaki İngiliz bUyWı: clcl~I sır # .... ~ attaymı ı, o a am, ıııeyı • 
Robert Cralzle, Japonya hariciye na· bundan h~ bir lsUfadesl bulun- Cezalandırılan ğum yerde öldilrlilmilt 'değildir. 
zırı Arita nezdinde teşebbüste bulu. mıya.cağl &çık bir ba.ldkat değil 1 Eğer böyle olsaydı, titenin parça-
narak Tienhindeki saltıhi.rettar Ja. midir? oyunCU ar lan etrafa dağılacaktı. Fakat ben 
P<>n memuru tarafından yapılan Ye İşte sulh ve harp meselealne Yefa klübünden Mehmet Pural -------------
meselenin mesul Çinlllerin Japon -..a- b-'-·l a İngiltere (856) Bir ay, Anadoluhlsarı kJUbün· K • "ld•' 1 
makamlarına teslimi suretiyle halle- b~ nokt~n ..... mc den Necati Çellkörz (100 Bir ay, ar mı O uren IUÇ U• 
dilemeyeceğini ve ablokanın Cinde- hukômetinin neden dolap sulh Beylerbeyi Jdfibflnden Lefter Yorsi- nun muhakemesi 
ki lnsiliı makamlarının çok daha istedJM, neden dolayı son ttmlt- vadis (1430) Bir ay. 

b. o1 Fatih sulh mahkemem önünde geniş bir teşriki mesainin istihsaline ıer ortadan kalkmadıkça, yani Yukanda adlan, aoyadlan, klilp-
matuf bulunduğunu_ bildi~en beyana- A.lmAnya ve İtalya ta.rafından !eri ve bölge sicil sayı~arı yaııl.ı bu. karnı Şükrliyeyi, toför Muetafa ı
lın tazammun edebıleceğı vehametc h gl bir 1 kete karşı lunan idmancılara iJhrAk ettıkleri le birlikte görilnce bıçaklıyarak 
nazarı·dikkalini çekmiştir. Böyle bir her a.n mena e müsabaka1ardaki suiharekellerinden öldilren Sulu Halilin, ağırcezada 
talep, memleketimizden dalın az alil- yenl btr taarruz yapılmadıkça dolayı hizalannda yaıılı milddetler görülen muhakemesi ton aafhaıı· 
kadar olmıyan di§er büyük devletler b&rpton çeJdııcUği derhal anla- lçhı geçici müsabaka boykotu ceza- na gelıniıtir. 
için de mühim siyası meseleler or. f'lılll'. ları verilmiştir. Tebliğ tarihi olan 
taya koyacaktır. Ve Frıınsa ,.e Ame- ' Onun t~n. uBen sulh ltln ça· u _ 6 • 1939 tarihinden itibaren DünkU celaede müddeiumumi 
rika bilktlmetlerl sıkı teması muhn· • uht klüplerinin ve hakemlerin bu futbol- muavini Ubeyit iddianamesini o. 
faıa etmektedir. Bir taraftan dn ltşı7onun." d17en m erem culan ceza mliddetl içinde müsaba- kumuttur. ttbeyit su~lunun Jcan-. 
tnılJtere hnk6meti bir tahkik kom - lnglllz Bafveldll ÇombeTlapln kalara iştirAk ettinnemelerl ınzumu ıını ölclü.rd\iiiinü aabit görmüı. 

Tiençin, 15 (A.A.) 
Ajansı tebliğ ediyor: 

yona n ablokanın üztrine hadis o- sözüne gerçekten ve Ji1rcktcn tebli itolunur. 
_ Domci lan nllyeti tetkik etmektedir. lnanınabdrr. • • 'lk .. ancak kansı Şükriyenin fOför LQt-

Mevslman 1 yuzme fi ile %İna etmesinin husule getir-Bıtnltil, bir mebusa cevap vere- ASIM US 
Pekinde aktolunan bir lionfe

ransta Japon makamatı tngiltere· 
nin Marepl Şang.Kay-Çek lehin
deki hattı hareketini tama.mile de· 
ğiatirinceye kadar ablukaya <ie
vama karar vermi~tir. 

Konferans aynı zamanda lngil
terenin teklif edebileceği her tür. 
lıi muatavassıt tesviye tarzını red· 
detmeğe karar vermiştir. 

Amoy, 15 (A.A.) - Amoy En
ternasyonal mıntakasının bulun
duğu Kulangşu adası etrafındaki 

Japon ablokasının ibazı İngiliz ge. 
mileri geçmeğe muvaffak oldu
ğundan, Japon deniz makamatı 

bu ablokayı daha ziya.ele şidde'

lcndirecek tedbirler almııtır. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Hoclıl 

Chin Boun gazetesi, Tiyençin a.b. 
lukası münnsebetile ''Kılıç, kı • 
nmdan çıkmıştır,, demekte ve şun 
Ja.,rı ilave etmektedir. 

İngiliz memurları, Çinli cani • 
leri teslim etseler de bütlin Çin 
meselesi için esaslı bir hal sure. 
ti buluıunadıkça, Japon kılıcmm 
kınına sokulmasına imkftn yok -
tur. 

Çinin im:ırına ve kalkınması. 
ru temine mani olan biltün engel
lerin ortadan kaldırılması lazım. 
dır. 

Paris, 15 (A.A.) - Biltün ga. 
ı.etclcr, Tiyençin meselesile meş.. 
gul olma.ktadırlar. Gazetelerin 
ekserisi, bu meselenin çok vahim 

ve beynelmilel vaziyetle sıkı su. 
rette alakadar bir mesele oldu _ 
ğu mlitaleasındadırlar. Japonla • 
nn Tiyençindeki hattı hareket _ 
leri, Çindeki beynelmilel imtl • 
yazlı mmtakaalrm kMfesine va. 
zıyet etmekten ibaret olan umu. 
mt plnnın safhalarından biridir. 

Londra, 15 (A.A.) - Avam 
Kamarasında muhafazakarlar • 
dan B. Moreing, Japonları. Şang 
haydaki beynelmilel imtiyazlı 

mmtaka İngiliz iplikhanelerini 

rek, iJUnları llAve etmi~tir: müsabakalara diği 1iddetli elem Ve asabiyetle 
Vaziyet vahimdir. lıtlhaıını karar- Adl.ıye Vek·ııı· bu bunu yaptığını ileri ıilrerek, le. 

laJıtırac:ığımız hattı hareketin ne Beden Tubl11ııl llianbul Bölgesi hinde bir tahfif sebebi sayılması· 
olnc11Aını şimdi söyleyemem. Su Sporları A/anlı6ından: nı, 51 inci madde gözönilnde tu-
Vaşington, 15 (A.A.) - Jlull g:ıze. akşam Londraya ı - Su sporları federasyonu tara. tulani 449 uncu madde ile ceza-

tecllere beyanatında, aliıkndar hükO- fından hazırlanan ve evvelce biltün landırılmasını dtemi!tir. 
metlerin Tientsln vaziyeti hakkında gı·dı·yor klüplere tamim edilen 1939 yılı böl-
gerek Çlndeıkl mrımessllleri ve ge. ge yUıme ınilsabakaları pr04ıramı mu 
rek Parls Londra "'e Va-singtondaki ciblnce mevsimin ilk yüzme hı:ızırlıL: 
mümessııİerl vasıtıısiyle teması mu- Nafia Vekili general Ali Fuat mllsabakaları 18 haziran 1939 paıar 

Tedavüle çıkarılan yeni 
banknotlar 

haraza etmekte olduklai1nı bıldir- Cebesoy dUn Ista.npul Nafia mU. günü Şeref stadındaki ytiıme havu-
miştir. dürlilğilne gelerek tetkikler yap. ıunda yapılacaktır. Ankara, 15 (A.A.) -Tilrkiye 

. 2 - Milsabakalara saat 12 rle baş- Cumhuriyet Merkez Bankasının 
mış. bu a.~ada Uç ~nel.ik .yol prog lanacaiından bu saatten evvel yüzü- 15 nkteşrin 1937 tarihinden iti. 

A k l h et.im.iZ rammı gozden geçırmıştır. cülerln hakem heyetine müracaatla baren tedavüle çıkarmaya baş _ S er ey Vekil dün demiştir ki: lstan.. kayıtlarını yaptınnaları lbımdır. 
ladığı yeni harfli banknotlar • 

•. · _ bulda nafia işlerini tetkik ettim. 3. - Yeni sicil ta.lim~tn~~esi ~u-
Londrada muzakere Yann Yalovaya gideceğim. Pa - cibınce Bed~n Terbıyesı .. h~\·ıyet cu_~· dan 15. 6. 1939 tarihine kadar, 

1 b 1 .. .. " v. danını hamıl olmıyan yuzucüler mu· iki buçuk lirahklaroan 7.310.000, 
ere aş ıyor zar gunu de donecegım . ., sabakal:ır-a giremezler. be§ lirahklardan 41.177.885, on 

Londra ıs (A.A.) _ Geçen- Bir kaç gUn sonra Londraya • - Bir yüzücü bir günde - .s~ liralıklardan 27.835.480, elli lira. 
!erde Lo~draya gelmiı olan Ge· gidecek olan Adliye vekili Fethi topu ha~iç ~ı~ak üzere • ancak ıkı hklardan 32.564.900, yUz liralık. 

=~ · d k. T'" k Okyar dün. sabah saat 8 50 de yarışa ıırehılır. larda.n 33.053.900 liralık olmak neral Orbayın JıUaresın e ı ur . ' l 5 _ Müsabakalar beynelmilel ya. 
askert heyeti ile General Rayski- Ankaradan -~~ir.e gelm~, S- rı~ nizamnamesine göre yapılacak. Uzere yilz kırk bir milyon dokuz 
nin idaresindeki Polonya a&keri tasyonda ~uddeıu.muml Hikmet tır. . yüz kırk iki bin yUz altmıt bet 
heyetinin harp malzemesi hakkın- On~t,. adlıye, tapu ve kadutro 6 - Hakemler: _Rıza Sueri, .sıtkı lira tedavüle çıkarılmJf ve muka. 
d U k 1 ·r·ıtikleri res erkanıle dostları tarafından kar. Eryar Ali Rıza Sozeralp, Fahrı AY· bilinde eski harfli banknotlardan 

a mb~lad. ~rıe ekre d~ı 1 • adanmıştır. \.'ad, Bekir Macur, Nedim özsen, Su-
men 1 ırı me te ır. .,, ,, llw tt' G- eli Zek' aynı miktar tedavülden kaldırıl. 

Sa V kil k dl ile ör.. n ad Erler, usame ın ur ' . ı -·..+ 
Diğer taraftan General Lundun ~ e • en s g ~ Gösışık, Melih Dcnghiz. ~ .. ır. 

'd · d b' ı u· teknı'k he- gazetecılere, Londra seya.hatının ,. karıda i~imleri '·azılı hakem ar-
1 aresın e ır ng ız h. b" . • ak d Uste "t 1 u " .. -o-
yeti dün lstanbula gelmi! ve iki ıç ır sıyası m. sa a ~ n~ kadaşların mczk(ır gün ve saatte ~u-

m! k . l"k d d üd faa olmayıp tamamıle husu.sı mahı. sabaka maahlllndc bulunmaları rıca Tükkuşu filosu İzmirde 
me 1e1et! ~ a .. a .. ar eke~ m aA yette bulunduğunu, 1skoçyadaki olunur. İzmir, 15 (A.A.} - Bu sabah 
mese e erını goruşme uzere n- Sa" t And U · •te · ta 

. ın ru.s nıversı sı ra. 8,30 da. Bursa.dan hareket eden 
karaya hareket edecektır. • fmdan kendisine tevcih edilen lktııat Vekaleti Türkkuşu filosu saat 11 de lz . 

.~f et~o.pol kuvvetleri umıu~ı ''hukuk doktorluğu., Unvanı için imtihanında kazanan mire muvasalat etmiş, havada 
m.u ettı~.ı General Sir Walter eK, yapılacak merasimde h ....... bu . talebeler 
F ı d d ....... tayyare filolarımız ve alanda va-

ın. a.~ ı~a müdafaa ~azı.rının a· lunmağa gideceğini söylemiştir. 1 Ji Etem Aykut, müstahkem mev. 
vetı uzenne, yarın Smkıye hare- . Ok d" bah y 

1 
Ankara, 15 (A.A.) - Meme -

1 ket edecektir. General Stokholm- Feth~ . ya~ . ~n '\ a 0 - ket sanayiimizin muhtaç bulun. ki kumandanı, emniyet direktö. 
de de biraz kalacaktır. vaya gıtmı§, eedıs_ılcd~mkt ur tara · duğu bilgili teknik elemanları 1 

rü, hava kunımu b&.1kan ve aza. 
fmdan kabul ı ı en sonra f ti k Uzere lktıaat Vek~ • ,sı, matbuat mümessilleri tarafın. 

Avusturalya Genel Kurmay dörunüştür Adliye Vekili bu ak ye ış rme tahsil dan karşılanmıştır. 
Reisi General LavaracK: Londraya 1 · . d kf • leti tarafından A vrupaya e 1 
gelmiştir. Londra.cla altı ay kala· şam Londraya gı ece ır. gönderilecek talebenin 2-ô-939 Filo şehir üzerinde bir cevelln 
cak olan General modern harp u- B 

1
. p ... k . da Ankara, lstanbul, BUl"I& ve lyapmt§ ve TUrkkuşu, tayyareci. 

11 . . k"k d kt" er m · rag e ıpreıı lzmir yu"keek sanat okullarında lik ve hava kuvvetlerimize ait 
su ennı tet ı e ece ır. ld kt . . ı 

yo an çı ı yapılan seçme müsabaka ımtıha. j dövizler bulunan klğıtlar atmış. 
Berlin, 15 (A.A.) - Berlin - , nm.ı sıra ile Abdullah .Arkunt, 1 lardır. 

Kral Zogo Yalovaya Prag sürat katan. ~udet mem!e • .Nihat Organt, lhsan Ergün, Meh -----------
• • . katinde ki.in Mittelgrunf istaııyo met Gilçkan, KAmil Yiğiter ve N A 

gıdıp geldı nunu geçerlten yoldan çıkmıştır. CelAlettin Arkun kazanmlflar - Dr. ecaettın tasagun 
Sabık Arnavutluk Kralı Ah- 10 ölU ve UçUnUn yarası a.IYtr ol_ dır. Bu altı genç Istanbulda Fes. Sıbahlıarı s.30 1 kadar; ıkıtan•. 

lıırı 17 den ~onra LA!ell Tın•ıırt" 
met Zogo, Krallçe Jeraldln lle mak Uzere de 20 yaralı vardır. h&ne fabrikuında dört ay ataj \p. Uıtre 2: No 17 rle hı~tıılıırını 

1
. 

blrllkte dUn sabah Yalovaya git· Üç vagon devrilmi3tir. Lokomo. gördükten BOnra Avrupaya yün. ..ı!Hı l eıft'r rTrldnn· :?:t9:.:ıı 
miı,, kaplıcalan gezmiş, akşam ti! makas tesisatına çarparak ta. lU mensucat tahsiline gönderile-ı=~!!l!!~~ll!!!~~-••!mıl 
şehrimize dönmUştUr. ima.mile tahrip etmiştir. lceklerdir. 

onları bulduğum zaman bütil11 
rıklar bir araya getirilmişti. Ad 
sureti mahsusada oraya getirt 
saklanmıştı. Görüyorsunuz Jri, 
şenin boğazı bir ıey otınaaıı§ 
Ben de elimi sürmedim. Bu iti 
la bu ılenin boğazından tutall 

damın parmak izlı:ri olsa gere 
Mak Karti bl:rıun üzerine 

diığmeye bastı. !çeriye bir a 
girdi. Mak Karti o adama hita 

·ıı - Bu cam parçalarını tetk~ • 
::lip üzerindeki kanın teıbitin1 

tiyorum. Şişenin boğazındaki 
mak izleri de ayrıca tesbit e 
:;ın! . 

Mak Kartinin bu genç Aflle~ 
ka'ı gazeteci1 e gittikçe sernP'. 
artıyor.du. Bu itibarla ona ka! 
açmağa başladı ve dedi ki: •. 

- Sana bir şey söyliyecd
1 

Mister Salter... Fakat söyliyect
v• • t ... ıcsııı
gım şeyı gaze eye yazmıya.... fi' 
Mesleğinin şerefi namına söz ~,4 
yor musun? Eğer bana bu '°.

11 
verecek olursan hadiseyi ta~aııı~ 
tesbit edip meydana çıkardııct 

11 
sonra yalnız sana anlatırız. ve e 

eıd(.' iyi olarak gazetende sen neşr . 
sm. Bu suretle bize o]an hizflletr 
nir.. mükafatrnı görmüş oıursıı~ 

Gtnç gazeteci, derhal narnu• 
şertfi üzerine söz verdi. Hadi5C

nin takip ve tesbiti tamamlan~n~ 
ya kadar polisin vazifesini ıf 
etamemek için bir ıey yazrn•~" 
ğını vaat etmişti. Bunun üzeri.ıte 
Mak Karti: 

- Pekala, dedi. Ben de sı-"' 
bizim bildiklerimizi aöyliyec;eğirı'-ıı 
Deniz kenannda c:esedi bulu~ 
adam bir 'kaza neticesinde ölfl1ut

9 değildir. Bu adamın katledildi' 
olduğunu biz de biliyoruz. Fak'' 
bu havadisin ~yi olmasını ar~ 
etmiyoruz. Her fCytden evvel, ıs 
dUren a.dam.ı ele geçirmeği ter~ 
ecliyorus. Biz, maktulün sert bır 
ıeyle öldürüldüğüne kaniiz. F•' 
ket bunun bir tiıe oldu ğu bakk:~~ 
da kati bir kanaata varmı§ deı1 
dik. Zira bu adamın yolda bir .,
tomobil tarafından çiğnenmesi .,e 
oto:nobilin ön lambalarrmn kırıı.. 
mas1 neticesinde kafa.sına bir cat1' 
kırığı girmesine de ihtimal verile
bilirdi. Maktulü bundan 5onra s'' 

... bl. hile kadar ıUrUkllyerek ora .... 

rakmıı olabilirler.di. Elimiade b•f 
ka hiç bir delil olmayınca bÖyle 
bir nazariye kurmakta haklı ola
bilirdik. Fakat timdi senin getir· 
diğin bu şi§e kırıkları badise~e 
yeni bir istikamet vermektedıf· 
Şimdi parmak izi ve tahlil daireJe· 
rin·:le yapılacak tecrübeler bir bU· 
çuk saata ka.dar biter. Bu suretle 
neticeyi sen de öğrenirsin. Hatti 
istersen gel; öğle yemeğini ber•· 
her yiyelim .. Sonra tekrar burar• 
ciöneriz. 

Amerikalı gazeteci teklifi der• 
hal kabul etti. 

Mak Karti bugün biraz nefC
sizdi. Zira altmıııncı ya9ına bal" 
mııtı. Ve bu sebeple kendisini teb
rik eden olmamıgtı. Hatta evde 

r• karısı bile, sabah kahvaltısını ye 
lerken, buna ipret etmemitti· 

Öğle yemeği esnasında :rd•~ 
Karti: . 

- Seninle bir !İfe ıa.mpanya s.. 
ç~lim, dedi. . 

·1erı Fakat bu israfın nereden ı 

ı;el~ığini gazeteciye söylemedi. 
Yemek zevkli geçmişti. GenÇ 

ga.ıeteci sözleri ve hareketleriyle 
• ol· çok iyi ve insancıl bir arkada§ 

duğunu isbat etmi9ti. Doğru v~ 
cana yakm bir insandı. Zekiy01• 
Pek yeni fikirlerle dolu idi. :Sıl• 
nunla beraber, emniyet teıkilitr 
nın yaka silktiği ihtiyatsız, c:üre~· 
kir zabıta muhbirlerine benzernı· 
yo~ju. . e 

Yemekten sonra beraberce yırt 
daireye döndüler. Lezzetli yemek 
ve beraberce içilen bir tite ıazn· 
panya kendilerine bir hayli ısaı 
vermi;ti. Daireye gir.dikleri ~·: 
man, laboratuvarla parmak ızı 
dairesinin verdifi rapor bazırtan· 
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l' a Satılmıs biletleri tekrar f 
'1!!1isin Bulgaristana ait bir makalesi satar{ıar yakalandı E • .. •. 'l:J'alkevı· -'akz.rlerı· 

~Ulga~Sfulı- e3ıkan- Piktııla ~:~~~~::;::::.!~~~::: mmec
1
cnaonneun rımujayene 1e jttı·rı·yor 

lan biletleri tekrar toplayarak sa-

na s] I gl'rebı'lı'r ? tıı yapan kapıcı suphi ne bctedi-
ıa· . 1 yedeki teftiş memurlarından İbra-
ti ~ •ı him yakalanmışlaridır. Bu memur-

:~ 9ı fere Bulgar iktisadi kalkınma-!;;, hakkında takibata baglanmıı-

r. Sının teminine yardım ederse tzmir spor klüpleri 

Eminönü Halkevinin çok güzel 
ve içtimai bir yardım tefkjlatı mey 
dana geirdiğini haber aldık. Ev 
bir çok dokorlarımızla anlapm! 
ve bu dokorlar fakir haaalan pa-

raıız muayeneyi kabul emiılerdir. 
Bunun için halkın Eminönü Hal
kevine müracaat ederek bir pusu· 
la almnlan kafi gelecektir. Gerek 
Eminönü Halkevi, gerekse fakir 

halkı parasız muayene edecek o. 

lan doktorları takdir ederiz. Mua-

yene günleri ıöyle tesbit edilmiı-

tir: 

~ b~ldt·· • . • • • . İzmir, <.~us~i) -:-. ~ehri~i~de-
~t .ıı Posta ıle relen Taymıs sokmak hususundaki arzusu da kı spor kluplerı es.kı ısımlerını al
a lil, 8albn hususi muhabiri- hakiki ve samimtdir. Hiç ~üphe mağa karar vermi§lerdir. Milli 
ili . " ~ •rııtandan yazdığı tafai- yok ki, Bulgaristanın Türkiye ile küme maçlan nihayet bulduğun· 
. r:ktubu nc§rctmektedir. olan münasebatı zaten tekemmül .dan, klüpler umumi heyetleri top. 

Iİtıds ın dahili ve harici va· etmiş bulunuyor. lantiya çağmlacaklar ve isimlerin 
~en, halkınm temayüllerin. Panslavizim davası henüz: değiştirilmesi hakkında karar ab-
da •eden bu tayanı dikkat gevşemi§ değildir. Fakat menolu. nacaktır. tlçok (Altınordu), Al-
luı deniyor ki:. nan Naziliğin bir ~ksülameli ola- sancak (Altay), ~o!anspor (Göz· 
ti tar harflerınden anlayan rak ortaya çıkacagına dair bazı tepe), Ateş (izmırspor), Karşı. 
~ilrctçi Sofyada, daha istan- emmareler göze çarpmaktadır. yaka Yamanlar (K. S. K.) isimle-

iıı::ı Çıkar çıkmaz, Bulgarların Bununla beraber mihver siyaseti- rini alacaklardır. 

tSMl 

Dr. Cevdet Kerim tncedayr 

::>r. Fahrettin Kerim Gökay 
Dr. H. Cemal Lokman.hekim 
ur. ihya Salih İ§anç 
Dr. Mehmet Osman Saka 
Dr. Nadire Sadi Yalın 
::>r. Nihad Tözge 
)r. Osman Şerafettin Çelik 

(!··erde Dobrucaı:ian başka bir nin bu hareketine mukavemet e- H 1 ku d bo"" ld 
\ı§ii-m d'ğ' . .. . 1 d' . M . e a çu run a gu u ı T • dij ... 1 e ı ını gosteren ız ere ıp yerme akedonya mcselesinı . • Dr. Pakize zzet arzı 
. f ~diyor. Her dört evde bir, çıkarmak istediğini gösteren ala. İzmır," (Hususı) - Bal.~ı'kuy~ )r. Rabia Rahmeti Arat 
ili lizerine tebeşirle şu satır- metler <de görülmektedir. Mesela mahalle.:.ın?e, 61 . yaş~oo.a tufekçı Dr. Rüştü Recep Duyar 

iHTiSASI GtJNU 

Cild ve Frengi Per.şembe 

Asabi hastalıklar Perşembe 

Dahili hastalıklar Cumartesi, Sah 
Kulak, Boğaz, burun hastalıkları Salı 
Göğüs ve dahili hastalıklar Cuma 
Doğum ve kadın hastalıkları Çarşamba 

Cild ve Frengi Sah 
Bakteriyoloğ ve sari hastalıklar Pazardan başka 

her gün 
Doğum ve kadın hastalıkları Çarşamba 

Dahili hastalıklar Perşembe 

Sinir hastalıktan Çarşamba 

Kulak, Boğaz, burun hastalıkları Paazrtcsi 

Saati 

15 ten 18 ze 
kadar 

10 .. 12 " 
g " 11 .. 

14 .. 16 .. 

13 .. 15 " 
14 ,, 18 .. 
15 .. 17 .. 

14 ,. 18 .. 
14 ,, 18 .. 

14 .. 17 .. 
15 •• 16 " 

Sabahtan akşa· 
ma kadar 

a~c nzıldığını görüyorsunuz: Sof ya tJniversitesi yıldönümti Adem ısmınde ~~r ıhtıy":_r, gece 1 Jr. Sani Yaver 
~r bobrucayı geri veriniz,.. kutlulanmasına gelen Yugoslav heHi çukuruna duşerek bogulmU§· 
~~~ Nö~ mu~c~~!,, W~~eri, H~gar takb~erin~~-r_·------------~~~~~~-----------------------------------~ 
ç~l lrazirnizi geri veriniz:!,, "Slav İttihadı,. nı İ§aret eden şar- ı 
lttk Ozvobooitel bulvarından kısma iştirak etmişl .. rken, "Faşist Le v az 1 m A m i r 1 i ğ i s at 1 n a 1 m a 
: ~~rı. sinema nan1arına bakı- 01duk1arı zannedilen genç grupla- K 0 m 1· 8 y 0 n u n d an 
~ 11.rn yıldız:larmm yüzüne rı onların bu şarkısını "Makedon· 
ltıl ltııırahk bir manzumeyi ihti. ya,, ya ait bir şarkıyı söylemek -----------111!'9--------·----• 
:Jı..~n bir kağıt parçasının yapış· suretiyle bozmuşlardır. 204 çift futbol ve 206 çift hendbol fotini mUtea.hhit nam ve 
,,"il! old ~ f k d k · · hesabına 20 Haziran 939 salı günü saat 14: de Tophanede Lv. a. 
~~ . u~unu . . ar e ~.ce sı~ız. Siyasi bakımdan Bulgaristarun 

ııı Vıtrınlerının koşelerıne Almanya ile münasebatı hen\iz mirliği satın a.lm.& Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
~ :uı olarak, lamba ve tel- hiç bir taahhüdü tazammün etmi. bedeli 1988 lira 80 kuruş ilk teminatı 149 lira 16 kuruştur. Nil. 

ttj,, teklerine yapıştmlmış va· yor. iktısaıdi bakımdan bu iki muneleri Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile be. 
••de bu h k raber belli saatte Ko. na. gelmeleri. (697) (3888) 

~ . manzume er ese memleket birbirlerine çok yakın-
': bır mefhum ihtar etmekte. dır. 1932 senesinde Bulgaristan 

~~ 
l:<ıriıtanın ıcrefini muhaf a-

~ za ediniz 
~let • 1 .. k ~ ıı erını onuşmayın 

(ı l'ı<ışurkcn dikkntli olun 
'Cf 
~ Yer cas~usla c!o::.ı. 

':t~:lg~r hissiyatı harekete gel· 
~ Cdır, Halk, kendilerini bir 
'it :sara vaziyetinde gibi görü. 
· ~İikümetin, halkı tehyiç et
~ tk isin Dobruca hakkındaki 

l;Jt haberleri neşretmeğe müsa
" 'tırıcmesinin doğru. olup ol· 
~tı. cayi sualdir; fakat hiç 
b tsız ki h ükumet bu hareketi.. 
~ 111nUniyetle yapmaktadır. 

tı 'l:at halk, havadislerini başka 
•trd ~ en alıyor. Mesela Londra 
~ Oıundan... Rumen jandıırma
"td·~ l>obrucada 22 Bulgarı öl
~~ 11tu haberi ilk defa Lon.dra 
lı ~0su · 1 - • t. -~ vasıtasıy e ıntışar et ı . 

,,. < arasın.da İngilizce bilenler 
~·ıı d' ~. ınıeyip derhal etrafa yay· 

~ 
~~ndan başka Yugoslav mat. 
~ 

1
. vardır. Bu gazetelerden 

o ltika "V h.eı.J· • "(] ,, ve reme,, .. .,ıseyı 
• 1 Cltniş ve söylendiğine göre 
~),:ada o nüshalardan bir günde 
·uoo 
~· tane &atılmıştır. 

ııı~ara bu gazetelerin Bulga
ttı· a girmesini menetmek zaru-
~ hasıl olmuştur ... 

~~~lgarlar harici siyaset etra· 
~· söylenseler de dahili siyaset 
~ <tlllından şayanı hayret derece. 
'~ll:ıcınnundurlar. 
ııqı::gartar İngilizlere kar§ı dost
'!: · Fakat Dobruca meselesi 
~llda bir sureti hal bulmadan 
ıı.. rıyaya garanti verilmesin.den 
-..ıllfa·ı 1ıq11 1 olmaktadırlar. Eğer bu 
~ 0lunsaydı Bulgarların da Bal
~i 11 l>aktına tngilterenin müttcfi 
)cır<>larak girebileceğine işaret edi. 
)~ lar, Garp devletleri Romanya
~t hr1:lım mecburiyetinde kaldık· 
~ 1 ~<trrıan kendilerinin anahtar 

caab . k'l .. 
t~ esınde olan mev ı erının 

ithalatının yüzde 26 ıı Almanya
dan yapılıyordu. 1934 senesinde 
bu miktar yüzde 40 nisbetine çık· 
mış, 1935 te yüz.de (53) çil bul. 
muş, 1936 da yürJde 64 derecesine 
varmıştır. 37 de yüz~: 55 şe düş
mü,, 38 de 59 za çıkmı tır. 1939 
senesinin ilk iki ayında tekrar 
yüzde 60 nisbetini bulmuştur. 

İngiltere ile ise, bu münasebat 
gayet a~ıt~" ltn9 ien ihde'"ffi:ı 
giltere' Bulgar itha atmiiiJanea'lı: 
yüzl:Ie 9 unu temin ediyordu. 

1931 senesinde bu miktar yüı· 
de 13 çe çıktı. Muhtelif iniş çıkı,. 
lar gösterdikten sonra bu senenin 
ayında tekrar yüzde 6 nisbetine 
düştü. 

İngilterenin senelerdenberi Bul 
garlardan aLdığı mal dahi cüzi bir 
miktaI1dadır. 1929 senesinde al-
dıkları Bulgar malı. Bulgar ihra· 
catmm yüzde 2 si derecesindeydi. 
Zecri tedbirler zamanmda ancak 
yüzde 14 derecesin!deydi. Geçen 
sene yalnız yüzde beş nisbctinde 
Bulgar malı alabilmiş ve bu sene. 
nin ilk iki aymdaki alımı yüzde 1 
nisbetindedir. 

Başlıca mah!lulatı, buğday, tü
tün, çilek, üzüm, mükemmel kır· 

mızı sofra şarabı ki şint:ii Alman· 
yaya mühim miktarda satılma1t. 

tadır. 

Bazrlarınm mütaleasına göre 
Eğer İngiltere, Bulgar tütünün
.den mühim ve kati bir miktar al-
mak suretiyle Bulgar iktısadi is· 
tikliilinin teminine yardım edecek 
olursa, Bulgaristan arazi taleple. 
rini tahfif ederek, hiç olmazsa te
hir eyliyerek Balkan Birliğine gir
meğe muktedir olur. 

Kemalpaşada cinayet 
İzmir, (Hususi) - Kemalpaşa. 

.da bir cinayet olmuş, bir genç yü
zünden bir kahveci öldürülmüş

tür. Katil, fırıncı Nazif oğlu Va· 
lıittir. Zabıtaca yakaalnan Vahit, 
derhal adliyeye verilmiştir. 

~c t~iyeti Uz erinde duruyorlar 
~c . Yle bir mev'kiden, mukabilin· 
t~ır şey almaksızın istifade et- Motörlü vasıtalann 
~' enin beyhude olacafıru söy- muayenesi başlıyor 
~l'orlar. MotörJU kara nakil vasıtala,... 

lt§itrıdiki h:ıkie Bulgaristan Dob- rının ~eııclik muayenelerine 19 
Uca Uzerinde ısrar edi)'or. hı..ıiran<la başlanacaktır. 19 - 21 

tctr~cr §eyin fevkinde olarak Bul· arasında motosikletler, '.!6 haz!
tc ~atan Yugoslavya ile de dost raurlan 10 temmuza kadar hu
~tlınek istiyor. Şu şartla ki Ro. sust nnkl h·asıtaları, 11 tem
.ı Ya Cenubt Dobrucayı Bulga- muzJan 24 temmuza kadar kam .,,. 
btı:ll• terketmeıi için ikna edile- yon ve kamyonetler, 2 5 tem-

1J ohun. muzdan 29 temmuza kadar oto-
l'·~ulıaristanm Yunanistan ve bllsler, 31 temmuzdan 2 eylUle 

\trit• 'c"'~ ıye ile olan koın§uluk milna- kadar taksi otomoblllerl _mua-
~tl~rlni norrJ:ıa,\ ~ ~t:o ~ell:e edll~ektır, ,r 

*** 
169 çift boks ayakkabısı müteahhit nam ve he~abma 19 Ha. 

ziran 939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği satm 
alına Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 549 lL 
ra 25 kuruştur. llk teminatı 41 lira 19 kuruştur. NUmunesi !Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanunt vesikalarile beraber belli sa. 
atte Ko. na gelrç.clerl. (701) (3889) 

* * • 
500 çift dağ fotini ve 500 çift tırmanma !otini mUteahhlt 

nam ve hesabına 19-6--939 pazartesi gUnti saat 14 de Topha. 
nede İstanbul levazrm amirliği satınalma Ko. da açık eksiltme 
ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 9750 lira ilk teminatı 731 

j 
lira &5 Jrun19t.ur Nümunelari .Xo. da görülebilir. İatoklilerin ka. 
nuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. tıa gelmeleri. (700) (3861 l 

• • • 
80483 adet aakandırak düğmesi, 66231 adet saka.ndırak ka

yışı müteahhit nam ve huabma 2~939 perşembe gUnU sa. 
at 14 de Tophanede tst. Lv. lm. Sa. Al. Ko. da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5459 lira 44 kuruş ilk temi. 
natı 409 lira 50 kuruştur. Nümuneleri Ko. da görülebilir. İstek. 
lilerin kanunl vesikalarile beraber belli saatte Ko. na. gelmeleri. 

(6) (3991) 

• • • 
Maltepe piyade atış okulu için 10,000 kilo koyun eti alma. 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20-6-939 salı gUııU saat 15 de 
Tophanede amirlik satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şart. 
namesi komisyonda görillebilir. !steklilcrin kanuni vesikalarile 
ve kati teminatlarile beraber belli saatte komisyon& gelmeleri. 

(16) (4292) 

*** 
Levazım eşya ve techizat ambarı için 39 kalem elektrik mal. 

zemesi 22-6-939 perşembe gUnil saat 14,30 da Tophanede İs. 
tanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla ek. 
siltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli "91" lira ''48" kuruş ka.tt tc. 
minatı "13" lira "i2'' kuruştur. isteklilerin belli saatte komis. 
yona gelmeleri. (14) (4294) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira Kş. 

ArnavutköyUnde: Arnavutköy mahallesinin Ye. 
ni Set sokağında eski 13 yeni 8 sayılı hanenin 
9/80 hazine hissesi. 607 50 

Yukarıda mevki ve numarası yazılı gayrimenkul hizasında 
yazılı muhammen bedel tizerinden açık artırma suretile 29-6-
939 tarihine müsadif perşembe gUnü saat 14 de satılacaktır. Sa. 
tış bedeli peşin olup nakit ve yahut % 5 faizli hazine tahvillcrilc 
mahsup olunur. Taliplerin % 7.5 yü1.de yedi buçuk pey ak<;elerinl 
vakti muayyeninden evvel yatırarak mezkur gün ve saatte def. 
terdarlık ?>.füli EmlAk Mildtirlilğilndeki komisyona. mUracaatları. 

(4168) 

VAKiT Kitabevi 
ve yarın tercüme külliyatı Dun 

21 - 30 Kitaplık üçüncü aeri 
?\umara 

21 HllkUmdar millet 
22 Yeni ilmt zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 
24 GbUn lktısadJ ~lerl 
20 
26 
27 

_28 

Cumhuriyet 
Tercllınenla rol11 
Değişlfler / 
Laokon / 

Kuru~ 29 Kapit&lizm buhranı 60 
125 50 30 Slambo 

75 

60 
~ 

100 

\~ 

615 
Bu serinin fiatı 6.15 tunıetur. 

Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruaun 1.92 
kurulu p~in alınarak mlltebak!
ısl qda birer Ura ~denmek Clıere 

tülSte ballall\ o• - A 

I - Şartnamesi mucibince 75.000 adet yüz kiloluk üzüm çu.. 
valı kapalı, zarf usulile eksiltmeye kon.muştur. 

Il - Muhammen bedeli 31500 muvakkat teminat parası 
(2362.50) liradır. ' 

m - Eksiltme 19-VI-939 pazartesi günü saat 12.30 (fi: 
Kabataşta levazım ve mübayaat eubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gUn levazım §Ubesl vemeslle İzmir ve 
Ankara bnşınUdürlüklerinden (157) kuruş mukabilinde almablllr. 

V - Müna.kasaYa. gireceklerin mUhUrlU teklif mektupla.rmı 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya. banka. teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarfla.rmı ihale saatinden bir saat evveline 
kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver. 
meleri laumdır. (3838) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaat 
Komisyonundan : 
1 - Anka.rada Yenl§ehirde Devlet mahallesinde yeni yapı. 

lacak olan Büyük Millet Meclisi binasının 30 Mayıs 1939 tarJ. 
hinde mukarrer olan ihale gününde verilen teklif, komisyonca 
layık hadde görülmemiş olduğundan eksiltmenin yeniden yapıL 
ması takarrür etmiştir. 

2 - İhale 26 Ha.ziran 1939 pazartesi gilnU saat on beşte ka. 
pah zarf usulil ile BilyUk Millet Meclisi inşaat komisyonu oda. 
smda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin evvelce gazetelerle 14, 20 ve 27 Nisan 1939ı 
4, 11, 19 i\.1ayıs 1939 tarihlerinde ilan edilen şartlara göre ha'4 
reket etmeleri lazımdır. 

4 - 19 Haziran 1939 pazartesi günü öğleye kadar malt ve 
fenni ehliyet vesikalarını in§aat komisyonuna bir arzuhal ile 
tevdi ederek eksiltmeye girebilmek için lwm olan vesaiki alma. 
ları şarttır. (2093) (3893) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

~ımdiye kadar Ziraat, Vete.riner, Orman fakültelerindı*ı me. 
zun olan talebenin diplomaları tevzi edileceğinden alakadarla.rm 
~ağıda esaslar dahilinde rektörlüğüe müracaatları ilan olunur. 

(1876) (3511) 

1 - Fakülte kayıt numarası, 
2 - Açık kilnye ve soyadı, 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın iadesi, 

4 - Bir lfralık damga. pulu, 
5 - 4 adet vesika fotoğrafı, 

6 - Taahhütlü mektup için iktiza eden 12 kuruşluk potsa pulu 
7 - Açık adresleri. 

1 ~eniz Levazım 
. 

ilanları 

Tahmin edilen bedeli 4283 lira 52 kuruş olan 44160 adet O na 
4 No. zımpara bezi 17 haziran 939 cumartesi günü saat 11,30 da 
açık eksiltme suretile alınacaktır. tık teminatı 313 lira 13 kuruş 
olan zmıparaların şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ko. 
misyona müracaatları. "3942,, 

*** 
Tahmin edilen bedeli 

25 ton Soda 1062.50 lira 
15 ,, arap sabunu 3112.50 ,, 

M. Teminatı 
79.69 lira 

233.44 " 

Yukarda yazılı iki kalem malzeme 17 haziran 939 tarlhlı:ıe 
raatlaya.n cumartesi gUnU 1ıaat 11 de açık eksiltme ıureW. a.ıa.. 
ca.l:tır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ve §artnamesini görmek iste.ı 
~~erin her ~ Kaan:nP.8§8.daki ~m!8Y.ona. m~ca.tlan, ~(8943)J 



8-:V~ l~ HA-:ZIR;{'N 1939 

Devlet Demiryoilan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Yolcu katarlarında. izdihamı önlemek ve yolculuğun daha 
müsait eartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15-6 
-939 tarihinden itibaren Ankara - Haydarpa~a - Ankara a.. 
rasında. işleyen: 1 ve 2 No. lı Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 
4 No. lı sürat karatlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda 
mevcut yer adedi nisbetinde bilet satılması mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek isteyen yolcular beher birinci 
sınıf yer için 25 kuruı ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. te. 
diye etmek şartile: 

A) Ankarada Haydarpaşa arasında ve mütekabil her gün sey 
rüsefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarı: 

B) Pazar, Salr, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan ha
reket eden 3 No. lu sürat katarı: 

C) Pazar, Salı, Pel'§embe ve Cumartesi günleri Haydarpa. 
§adan hareket eden 4 No. lu silrat katarı: 

!çin Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Es. 
kişehir, Karaköy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyon
lardan yer kuponu temin edeceklerdir. 

Yer kuponlannın sat~ mahalleri ve zamanlan: 
1 - Ankara garı 
A) 3 No lu katar için katarın hareket saatinden 24° saat 

evvel ve 1 No. lı Anadolu katarı için katarın hareket edeceği 
günün saat 8 inden itibaren. 

" - Haydarp~a garı. 
ı 4 No. lu sUrat katarı ile 2 No. lu Anadolu sürat katarı 

içiıı .• areket saatinden 24 saat evvel; 
3 - Polatlı istasyonu: 
Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra, 
4 - Eskişehir garı: 
Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra, 
5 - Kara.köy istasyonu: 
Eskfoehlr ve Bileclkten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik istasyonu: 
Eskişehir ve :Arifi yeden liareketlerinden sonra; 
1 - Arifiye istasyonu: 

1 
Bllecllc ve 1zmitten hareketlerinden sonra; 

,8 - İzmit istasyonu: 
' Haydarpaşa ve .Arifi yeden liareketlerin.den sonra; 

Yer kuponları satacaklar. 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest 

yer nisbetlnde yer kuponu eatıla.bilecektir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını ~deceklcrl mahallere 

ve kondüktörler tarafından topla.nmcaya. kadar muhafaza. et. 
melerl l~drr. 

1 ve 2 No. Iu :Ana.dolu sUrat liatarlarmdaki bütün birinci ve 
ikinci sınıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kupo_ 
nu almamış olan yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda: yer kuponu almıyan yolcular bu 
katarlarda. bulunan serbest arabaya binebilirler. Yer kuponu al. 
maksızm No. lu yerleri i§gal eden yolcular işgal ettikleri yerle. 
ri terketmeye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Anliara ve Haydarpaşa garlarının Is
tihbarat bUrolarmda daha. mufassal ma1Uınat alınabilir. 

Umumi istirahatin ve herkesçe matlO.p intizamın temini 
1çln sayın halknnızm istasyon ve katar memurlarının tavsiyele. 
rine uymalarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden baş. 
ka yerlere oturmamalarnu ve herhangi bir ho~nutsuzluk vuku. 
unda dileklerini istasyon ve katar memurları yanında bulunan 
§ikiyet defterlerine _yazmalarım ehemmiyetle rica. ederim. (4023) 

UMUMi MVDOR 
*** 

Muhammen be'deli 7088 lira olan muhtelif zımpara taşlan 
28 • 7 - 1939 Cuma günil saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara. 
da lldare binasında aatm alınacaktır. 

Bu i~c girmek istiycnlerln (531,60) liralık: muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalarx ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme, Dairesinden, 
Haydarpa~ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4169) . . "' 

D. D./123 !\um.aralı tarife 15. 6. 1939 tarihinden itibaren 
Turan istasyonundan yapılacak nakliyata, idareye veya eşhasa 
ait sarnıçlı vagonlarla nakledilecek myiata da teşmil edilmiştir. 

Fazla tafsiHlt için istasY.onlara. müracaat edilmesi. 
(4286) (2350) " 

; ,. . . -

. tsta.-.btJ: 8e•ed;vesi fia11iar1 
"' . . : . 

Beher metre murabbama 50 kuruş bedel tahmin olunan Fa. 
tih Yangın yerinde 248 inci adada 16,40 metre yüzlü 49,20 met. 
re murabbaı Belediye malt arsa satılmak üzere açık artırmaya 

konulmuştur. Şartnamesi Encümen. kaleminde görülebilir. İstek. 
liler bir lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bir. 
likte 19-6-939 pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümen
de bulunma1ıdtrlar. (B) (3908) 

*** 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altr. 

na alınan Ford markalı ve eski 2577 plakalr ve 100 lira kıymet 
takdir edilen taksi otomobili 19-6-939 pazartesi günü saat 14 
de Taksimde Milli garajda açık arttırma ile satılacağı iHl.n olu. 
nur. _(4315) 

16/6/939 
17/6/939 
19/6/939 
20/6/939 

~ 

*** 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

1 325 
326 489 
490 800 

801 - 1018 

Belediye emekli ve öksüzlerinin Haziran 939 üçer aylıkları 
}"lıkarıda. gösterile1' günlerde ve cüzdan sıras sayılarına göre ve. 
rileceğinden aylık sahiplerinin cüzdanlariyle Ziraat Bankasına 
mUra.caatlarr. ( 4313) 

Yatak, yemek ve çalışmj 
odalarJyle salon takımları 

''elhasıl her nevi mobilyalar, 

avizeler ve kristal takımla 
rı BAKER ( cskl Hayden) 
mağazalarında. teşhir edil 
mekte ve her yerden ucu: 
fiyat ve mUsalt şartlarlı 

satılmaktadır. 

50 YAŞINDA -----------...-ı 
OLMASINA RAGMEN Harici Askeri Kıtaatı Satmalma 

TASHiH 
Gauıtemizin 8-6-939 tarihli 

nüshasında 11 ci sahifesinin son 
sütununda çıkan Emniyet San. 
dığı borçlularından ölü Bay Ah. 
met Sadık mirasçılarına ait son 
ihbarname ilfuıında dosya numa. 
rası 938/ 359 olduğu halde seh
ven 938/ 959 diye yazılmıştır. 
Tashih olunur. 

Httk'uk 1§1eri Servisi 

ZAYJ 
2951 numaralı bisiklet plükamı zn· 

yi ettim. Yenisini çık:ır:ıcağımd:ın 
eskisinin hükmü yoktur. - Iliiseyin. 

(29(28) 

ZAYi 
329 ~enesinde Fatih rüşliyesinin 

üçiincU ~ınıfınd:ın alılı(tım lasdikn:ı. 

meyi zayi ettim. Yenisini alac:ığım. 
Hükmü yoktur - Osman Rtm:i OıJiıt 

(1\. 1. 140) 

ZAYl 
3037 nwnaralı çllt yol arnb:ısı pla

kamı :ı:ıyl ettim. Yenisini çıkaraca· 
amıdan eskisinin hükmil yoktur. -
ll11a oğlu Ttolojjoı. (K. f. 141) 

ZAYt 
3352 numaralı çift yol arnbası 

plAkasını zayi ettim. Yeni~lnl alaca. 
Aım, hükmü yoktur. - Ila!an oi'ilu 
Sabri Akın. (K. 1. 142) 

ZAYt 
3008 numaralı ar:ıba sürilcil ehll

yetnamem ile nüfus cüzdanımı ve 
askerlik tezkeremi zayi ettim. Yeni· 
sini alacaiJımd:ın eskilerin hillı:mü 

yoktur. - Ali oulu Alehmet Şa,ma:. 
{K. 1. 143) 

SOLMUŞ 
BiR CiLTTEN 

· Nasıl 
,..., · urtuldum? 

.. _____ '!'!il'!!' __ 

''Bütün dostlarım; bu derece 
genç görünmek için neler yap_ 
tığımı soruyorlar. Takriben üç 
ay evvel 50 nci senei devriyemi 
tebrik için misafirlerim gelmiş. 
ti. Tenim esmer ve sert idi. Ge. 
!enlerden bir çok kadınların, ciL 
din unsuru olan Tokalon Kremi
nin istimalile memnuniyet bahş 
semereler elde ettiklerini öğren. 
dim. Benim mütereddit olınama 
rağmen tecrübe etmiye karar 

verdim. Her akşam muntazaman 
yatmazdan evvel Pembe renkteki 
Tokalon kremini ve sabahları da 
pudralaımıadan evvel beyaz renk 
teki Tokalon Kremini kullanmıya 
başladım. Bir kaç gün sonra, cil
dimin yumuşayıp tazeleştiğini 

ve bir hafta nihayetinde da.ha 
genç göründüğümü hissettim. 
Bugün, üç ay oluyor, o derece ca. 
zip ve şayanr hayret bir semere 
elde ettim ki, bUtUn dostlarım 

ancak 38 yaşında. olduğumu söy. 
lüyorlar.,. 

Cild unsuru olan pembe renk. 
teki Tokalon kreminde Viyana 
Üniversitesi Profesörlerinden 
doktor Stejskal idaresinde genç 
hayvanların ciltlerinden istih. 
sal ve ''Biocel" tabir edilen ve 

Üıklldar Sulh 2 ncl Hukuk lldkim- tıpkı insan cildininkilerine milşa. 
ll~lnden: 939/.92 blh genç ve sıhhatli, zengin ve 

Üsküdardn Valide! atik mahalle. 
sinde Kemeraltı sokak 13 numarada kıymetli cevherler hulasası var-
•mcaları Mu~tafa Maden nezdinde dır. Beyaz renkteki (Yağsız) To. 
bulunan küçlik Mehmet Ali ile Meh. kalon kreminde ise taze krema 
ın<'t Sndıkın ana ve babalarının Ye ... ve saf zeytinyağı vesair besleyL 
!at etmiş olmn~ı lı:ısebiyle yuk:ırıd:ı ci un.surlar vardır. Muntazaman 
adı yazılı Mustafa ~r:ıdenin kendile· her iki kremi kullanınız. Açık, 
rine '"ist tayinine 14 • G - 939 t:ırl. 
hinde brar verilmiş oldu~undan bu yumuşak, düzgün bir cild temin 
hu~u.,ta itirazı olanların on gün idn- etmiş olacaksınız. Faydalı scme
de mahkemeye müraca:ıtl:ırı ilan o- resi garantidir. Aksi halde para. 
lunur. ,(2!H25) nız iade olunacaktır. 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay Ahmed.in 12006 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 

(240) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden hakkınpa yapılan takip üzerine 3202 No. lu ka... 
nunun 46 cx maddesinin matuf u 40 cı maddesine göre satılması 
icap eden Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesinin eski 
büyük yeni, Yeni Civelek sokağın.da eski 35 mükerrer yeni 58 
numaralı bahçeli ah.5ap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl. 
maktadır. Arttırmaya girmek isteyen (75) lira pey akçası ve_ 
recektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka. 
bul olunur. Birikmiş bütün. vergilerle belediye resimleri ve vakıf 
icaresi vo taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Art. 
tırma şartnamesi 3-7-39 tarihinden itibaren tetkik etmek iste. 
yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 

Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılığa c;ıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren. 
miş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 1-8-939 tarihine mü
sadif salı gtinü Cağaloğlunda. kain sandığımızda saat 10 dan 12 
ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek. 
lif edilecek bedelin terciha11ı alınamsı icap eden gayrimenkul 
mükellefiyetie sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 1&
&-39 tarihine müsadif çarşamba günü aynı mahalde ve aynı 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleri. 
le sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialrmı ilan tarL 
hinden itibaren yirmi gün içinde mrrakı müsbitclerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirme. 
miş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bede. 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfımat alm:ı ~ 
isteyenlerin 938/ 1438 dosya numarasile sandığımız hukuJ.r •.;teri 
servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

*** - Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrirr.enkulü ipotek 
göstermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıy. 

Komisyonu ilanları 

12 • 6 - 939 günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
ğr ilan edilen 161,804 lira 82 kuruş keşif bedelli Anıcaralda 
fız alayı hayvanatı için iki ahır inşaat şartnamesinin tesliıJı 
diye ı;,artlarmda değişiklik yapıldığından evvelce yapılan 
hükümsüz addedilerek yeniden kapalı zarfla c'ksilttne}'O 
muştur. Ve eksiltme günü olarak 27. 6 - 939 Salı günil ,aat 
tesbit edilmiştir. ilk teminat 9340 ı::a 24 kuruş şartr.aıncsi 
evrakı 810 kuruşa adı geçen Ko.dan alınır. Eksiltmeye gitC: 
rln kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3 cil ınaddel 
yazılı belgelerle bu gibi işlerle me~gul tüccardan o!duklarıt1 
vesaikle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bi: ~ 
veline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vcrmelen 

. .(4155 

' *** 
• 12 - 6 - 939 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı i!Jtı 

80,902 lina 41 kuruş keşif bedelli Ankarada Piyade Alayı b' 
lan ahırı inşaatına ait idari şartnamesinin tediye ve teslim U 
rında lcia değişiklik yapıldığından evvelce yapılan ilanlar b sil 
süz addedilerek yeniden eksiltmeye konulmuştur. :Ek. 
27 • 6 • 939 Salı günü saat 11 de Ankarada M. M. VekSJctı 
alma komisyonunda yapılacaktır. tık teminat 5295 lira 12 

·olup şartnamesi vesair evrakı 405 kuruşa adı ge~en konU5Y
0 

alınabilir. Eksiltmeye girecekler 'kanuni teminat ve 2490 ı;a: • 
nunun 2,3 cü maddelerin.de yazılı belgelerle bu gı'bi in~at ' 
meşgul tüccardan olduklarına dair vesaikle teklif mektupla 
siltme saatin.den bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti ~) 
ma komisyonuna vermeleri. ( (8), .(415 

*** 
30,000 metre hava rengi yazlık elbiselik liumaş ka.P~ t 

la satm alınacaktır. Muhammen bedeli 21000 lira olup ilk 
natı 1575 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24--6-939 cun> 
si günü saat 11 de VekıHet satın alma Ko. da yapıl~ 
mune ve şartname her gün Ko. da görülebilir. tsteJdıl , i 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yaı.ılı vesaikle birlikte il~ 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden blr saat e\'\'el~(,o 
dar Ankarada 1\1. M. V. satın alma Ko. na vermeleri. (1037) 

* * * Cinsi Miktarı Tahmin bedeli 
Kilo Lira. 

Sığır tel veya koyun 144,000 22,320 
eti veya keçi eti. 

1
ff 

Kuru ot 276,000 , 11,700 , S 1
' 

Mersin garnizonundaki kıtaatm ihtiyacı olan ytılCardJJ. ~. 
iaşe ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konulın~ 
halesi 30-6-939 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. E t 
Mersinde askerlik şubesi üstünde askeri mahfelde askeri sıı. 
ma Ko. nu tarafından yapılacaktır. Z::ırflar aynı günde açıll~. 
tinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Şartnamesi 'Jı{~) 
k3. Satınalma. Komisyonunda her gün görülebilir. (5) (41.ı. 

*** . ~ 
. Çanakkale müstahkem mevkiinde inşa ettirilecek bifıı,ı 

tahane binası pakalr zatfla eksiltmeye konulmuştur. tııl1 
3-7-939 pazartesi günü saat 11 de ÇanakkaJede mUS . 
mevki satın. alma komisyonunda yapılacaktır. Hastahane ~~6 
nın keşif bedeli 70,931 lira 52 kuruş muvakkat teminatı 4' 
ra 60 kuruştur. Hastahane binasına ait hususi ve fenni şa b 
lcrle projeler Ankarada M. M. V. emakin şubesinde ve 1:.~0 
İzmir L\•. amirlikleri satm alma komisyonlarında görulc 
MezkU.r şartn,ame ve projeler 350 kuruşa Çanakkalede adı g~ll 
komisyondan alınabilir. Münakasaya gireceklerin ihale }{oJl rı 
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesaik ve muvakkat teminatl

9 ~ 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat cV'·cl 
misyona vermeleri. (17) ( 4254) 

* • • . ııı 
120.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulJlltlş 

Tahmin bedeli 22,500 lira ilk teminatı 1687 lira 50 kuruştul'·1 siltmcsi 7-7-939 cuma günü saat 15 de Erzurum.da askel' 
tmalma. komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı ııer ~ 
görülebilir. Teklif mektupları belli saatten bir saat evvel 
misyon başkanlığına verilmesi. (22) (4287) 

*** ~ 
Samsun garnizonu ihtiyacı olan 40,000 kilo sade yağı ~s. ş 

Iı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Parası 37,600 lira ilk t~ 
2820 liradır. İhalesi 4-7-939 salı günü saat 10 da. TUmeIJ:.b .c 
smdaki komisyonda yapılacaktır. Şartnameyi almak ve ?0~~tl 
isteyenlerin her gün iştirak edeceklerin vesikaları ve tenunıı. tı 
ile birlikte ihale gün ve saatinde müracaatları ve z:ırflarınl 
saa.t evvel komisyon, reisliğine vermeleri. (21) ( 4288) . 

* * * ıJı· 
33 ton sade yağı ka.palr zarfla eksiltmeye konulmuştur: '1' (' 

min edilen bedeli 34,650 liradır. Muvakkat teminatr 2598 Jırtı. f'' 
kuruştur. İhale 4-7-93!) salı günü saat 11 de BJ.lıkesir kor c~ 
tmalma komisyonu binasında yapılacaktır. Evsaf ve şartnıı.ll1ıi· 
her giin komisyonda ve (İstanbulda ve An.karada :M. 1\1. ''··pıt· 
amirlikleri satın alma komisyonlarında da görülebilir. l Till.1ttll" 
rin belli belgeler ve muvakkat teminatlarını havi teklif ınc1' r> 
!arını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar koınisS0 

makbuz.mukabili vermeleri. (20) (4289) 

* * * 
160,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye K'onuın;uşı:;: 

Tahmin bedeli 32,000 lira ilk teminatı 2400 liradır. EkSil~ııııı 
3- 7-939 pazartesi günü saat 15 de Erzincanda As. satın9 .. ril, 
Komisyonunda. yapılacaktır. Sartnamesi ve evsafı her gün, go:f)'· 
lebilir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat ewcl 
zincan tümen satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

(18) (4291l 

.'\araç el işi ve makine kalfası ile makine 
ile diker erkek ve kadm terzi aranıyor: ıı· 

1 - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el işi ,.c ~~ 
kine kalfası ,.e ayrıca makine ile elbise diker erkek ve Jtll 
terzi alınacaktır. 

IAHIBf: ASl:\I US Neşriynt Mildürn: il. Ahmet Stuenun \..metin nısfmı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısın,n. ka. 
J3asıldığı yer: VA.KIT :Matbaası '' d:ı.r borç vermek suretile kolaylık göstermektedir . . (4312). 

2 - Yaş ve askerlik naz:ırı dikkate alınmıyacJıktır. fC 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ~
ttro aşı kağıtlarile birlikte hemen dikim evi mUdürlüğünC Jl1 
racaatlnrı. (5)_ .(4000). 


